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Hazai p ro tes táns theologiai tudományosságunk s a j á t o s 
helyzete és fe ladata i tekintettel a külföldre. 

Ha hazai protestáns theologiai tudományosságunk sajátos 
helyzetéről van szó, sokan azt hiszik, hogy erről csak panaszkodni 
lehet. Panaszt hallani is eleget és az az alaphang, mely ezekből 
a panaszokhói kicsendül, többnyire a külfölddel való ilyenforma 
összehasonlítás: „Mennyire vagyunk mi a külföldtől — ég és föld!" 
Hányszor hallunk ilyenforma panaszt: A mi hazai theologiai tudo-
mányosságunk vagy ötven évvel sántikál a külföld után és úgy-
szólván improduktiv; mert a mi csekély theologiai irodalmunk 
van, az is még a kezdet kezdetén áll és a hazai protestáns egy-
háztörténet művelését ügyeimen kivtil hagyva a többi egészen 
a külföldtől függ. Es mi tagadás benne: itt csakugyan vannak 
nagy hiányok és fogyatkozások. De legyünk igazságosak. Először 
is vegyük figyelembe azt, hogy e tekintetben protestáns theologiai 
tudományosságunk nem tesz kivételt, hanem ugyanaz az Ítélet áll 
hazai tudományos életünknek egy némely más köreire is és hogy 
egyéb kisebb protestáns nemzetek theologiai irodalma is, mint pl. 
a svédeké vagy a dánoké, nagy mértékben függ ugyanazoktól, 
akiktől mi függünk, a németektől és az angoloktól. Hogy ezekkel 
a nagy nemzetekkel, amelyek között a theologiai irodalomnak 
százezernyi és milliónyi közönsége van, mi maroknyi magyarok 
a theologiai irodalom terén sem versenyezhetünk, hogy velük 
szemben szinte állandóan tanítványi viszonyban vagyunk, az ter-
mészetes dolog és ezen nincs mit panaszkodni, ameddig amazoktól 
igazán tanulni igyekszünk. A baj csak ott kezdődik, a hol ez az 
igyekezet is meglankad és tagadhatatlan, hogy ezt az igyekezetet 
nem ritkán lankasztja meg épen az a bizonyos — e tekintetben 
eléggé nem kárhoztatható — sovinizmus, amely akár bevallottan 
akár be nem vallottan magára nézve méltatlan dolognak tartja, 
hogy idegenektől tanuljon. Pedig hát ha igazán művelődni akarunk 
és a műveltségben valamikor önállóságra jutni, akkor előbb iskolába 
kell járnunk — nemcsak a jó barátainkhoz, hanem akár ellen-
ségeinkhez is, noha az igazi műveltség nem ismer ellenséget, 
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a tudomány meg épen nem. Erre a tanulásra épen az igazi haza-
fiság, a Széchenyi szellemében való hazafiság kötelez bennünket. 

De mielőtt hazai protestáns theologiai tudományosságunk és 
theologiai irodalmunk szegénysége és elmaradottsága miatt panasz-
kodnánk, vegyük figyelembe azt az őszinte hivatásérzettől lelke-
sült, komoly, becsületes munkát is, amely minden hiányok és 
fogyatkozások mellett is theologiai főiskoláinkon tényleg végbe-
megy, amidőn és amennyiben tanáraink minden egyéb tekintetet 
félre téve legfőbb feladatukat és kötelességüket csakugyan abban 
látják, hogy tanítványaiknak ott a kathedrán óráról-órára, évről-
évre a legjobbat adják, ami tőlük telik. Azt hiszem, nem esem 
igazságtalanságba, ha azt állítom, hogy ez a tanári dolgozó-szoba 
szentélyében tisztán a kathedra számára csendben, feltűnés nélkül, 
szakadatlanul folyó munka, amely annyi erőnket megemészti és 
sokszor éjjeleinket is nappallá teszi, — nem részesül egészen abban 
a méltánylásban, amelyet megérdemel. Pedig ez elsőrendű egyház-
fenntartó és egyházépítő munka is! Es ezt a munkát annyival 
inkább meg kellene becsülnünk, mert bizony általában véve elég 
mostoha viszonyok között megy végbe. Nemcsak hogy könyv-
táraink többnyire nagyon fogyatékosak és aránylag igen szegényes 
évi dotációk mellett tengődnek, úgy hogy a szükséges tudományos 
segédeszközök megszerzése is legnagyobbrészt a tanárok vállaira 
nehezedik, hanem maguknak a tanároknak a javadalmazása is 
nagyobbára olyan, hogy akinek magánvagyona nincs, családjával 
együtt alig élhet meg gond nélkül -— különösen a mai folyton 
dráguló életviszonyok között — csupán hivatásszerű munkája után 
s kétségkívül ez a tulajdonképeni oka annak a fonák helyzetnek, 
hogy a tudomány emberei között is vannak, akik kénytelenek 
olyan hasznothajtó mellékfoglalkozásokat űzni, amelyek a tudo-
mányra nézve teljesen gyümölcstelenek. Hány igazi tehetség és 
becsületes munkás tudományos mártiromságát vagy tönkrejutását 
okozták már az ilyen sanyarú viszonyok! Itt okvetlen segíteni 
kell. Rendkívüli, katastrophal!s időkben lehet várni rendkívüli 
önfeláldozást és olyan idők meg is termik ezt, de rendes viszonyok 
között, egyenletes folyású, békés időkben a rendkívüli önfeláldozást 
állandó, hivatásszerű kötelességgé, mintegy rendszerré tenni soha-
sem lehet a lényeg, a hivatás sérelme nélkül. Nemcsak a költészet, 
hanem a tudomány múzsája is megkívánja azt a „kis független 
nyugalmat", azt az anyagi gondok depressziójától ment légkört, 
amelyet rendes körülmények között mégis csak a megfelelő rendes 
javadalmazás biztosíthat a tudomány művelői számára. Az egyház 
saját érdeke ellen vét, ha itt szűk marokkal mér és ha az egyház 
saját erejéből nem tudja az itt jelentkező jogos igényeket kielé-
gíteni, akkor szükségessé válik itt is az állami segély igénybe-
vétele. A lelkészi kongruának, továbbá a felekezeti tanítók és 
középiskolai tanárok állami fizetéskiegészítésének egyenes folyo-
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mánya a theologiai tanárok fizetésének állami kiegészítése, amelyet 
azonfelül megokolttá tesz az a körülmény is, hogy az állam 
tulajdonképen egy-egy egyetemi theologiai fakultás felállításával 
tartozik a „nem-katholikus" felekezeteknek s addig is, míg ennek 
a tartozásnak tényleges lerovására kerül a sor, egyelőre ezen az 
úton tehet eleget kötelezettségének. A theologiai tanári fizetések 
megfelelő kiegészítése mellett a theologiai könyvtárak nagyobb 
javadalmazása és a theologiai tanárok számára tanúimányi ösztön-
díjak berendezése hasonlóan fontos feladat. Csak ha a theologiai 
tanárok anyagi gondoktól menten egészen hivatásuknak élhetnek 
és élnek, várható, hogy a kathedra számára való munka mellett 
irodalmi tevékenységre is nagyobb mértékben vállalkoznak, vár-
ható a lelkészi kar tudományos színvonalának emelkedése, várható 
az, hogy a lelkészi karban is emelkedik azoknak a száma, akik 
nemcsak hogy mások tudományos munkáját megbecsülni tudják, 
de maguk is önállóan tudnak részt venni a tudományos munkában. 

Mindjárt itt megjegyzem különben azt is, hogy legalább a 
magam részréről a theologiának az egyetembe való bekebelezé-
sében csak akkor látnék nyereséget, ha az a theologiai fakultás 
is megőrzi az egyház eleven életével való eleven kapcsolatot és 
hogy a theologia és az egyház elvi viszonyának tulajdonképen 
jobban megfelel az a tényleges állapot, melyben hazai protestáns 
theologiánk van, t. i. hogy maga az egyház tartja fenn a theolo-
giai tudomány művelésére, ill. a leendő lelkészek tudományos ki-
képzésére szolgáló főiskolákat, úgy hogy ezen tényleges állapot 
miatt nézetem szerint nem kellene panaszkodni. Előttem legalább 
kétségtelen, hogy a theologia mint a keresztyén vallás tudománya 
szerves módon az egyház testéből és lelkéből nő ki és noha ebből 
a talajból kinőve, ágai az emberi tudomány egyéb ágaival fonód-
nak össze és lépnek eleven kölcsönhatási viszonyba, mégis tulaj-
donképeni hivatásának csak addig felel meg és csak addig marad 
az, aminek lennie kell, amig az egyházzal, ha nem is külsőleg, 
jogilag, de legalább belsőleg, szellemileg eleven kapcsolatban áll, 
míg ezen kapcsolaton kivi.il a való életre meddővé válnék. De 
•— ezt kérdezik talán — hol marad ebben a kapcsolatban a tu-
domány szabadsága, amely nélkül igazi tudomány nem képzelhető? 
Talán felesleges mondanom, hogy ezt én sem volnék hajlandó 
feláldozni semmi áron; de legyünk tisztában ennek a követelésnek 
a tulaj donképeni értelmével; mert vannak, akik a tudomány sza-
badságát úton-útfélen emlegetik anélkül, hogy számot tudnának 
adni annak igazi értelméről s mivel ezt nem ismerik, azt hirdetik, 
hogy a theologia és a tudomány szabadsága össze nem férő fo-
galmak s azért a theologia nem is lehet igazi tudomány. De mit 
jelent a tudomány szabadsága? Egyszerűen azt, hogy a tudomány 
a maga munkája közben nincs kötve semmiféle külső feltételekhez, 
hanem csupán belső feltételekhez, vagyis olyanokhoz, a melyek 
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egyrészt magának az illető tudomány tárgyánali a természetében, 
másrészt a megismerő szellemben rejlenek, úgy, hogy a megismerő 
szellem éppen a helyes és teljes megismerés érdekében az ismeret 
tárgyához módszeresen alkalmazkodik s vele szemben nem úgy 
viselkedik, mint subjector superbus (a régi speculativ módszer), 
hanem mint subjectum humile (a tapasztalati módszer). Hogy 
aztán az illető ismerettárgy nem árulja el titkait az olyannak, aki 
avatatlan kézzel nyúl hozzá, az csak természetes és mindenütt 
úgy van. Abban, hogy a tudomány a maga munkája közben csupán 
belső és nem külső feltételekhez van kötve, áll tehát a tudomány 
szabadsága és ez a theologiára éppen úgy áll, mint bármely más 
tudományra és ezt az elvet, azt hiszem, ma már nem kell fél-
tenünk legalább a protestantizmus körén belül, mert amint a 
katholikus egyház a maga létérdeke ellen vétene, ha a tudomány-
nak szabad kezet adna, épúgy vétene a protestáns egyház a maga 
létérdeke ellen a megfordított esetben, ha t. i. a tudomány szabad-
ságát önkényesen korlátozná, vagyis a tudomány munkáját olyan 
külső feltételekhez kötné, amelyek sem a tudomány tárgyának 
természetében, sem a megismerő szellemben benne nem rejlenek. 
Az egyház saját jövőjéről mondana le, ha az igazságot nem tudná 
elviselni csupán azért, mert új; viszont a tudomány saját hiva-
tásával jutna ellentétbe, ha az igazságot elvetné csupán azért, 
mert régi. A réginek az újjal való közvetítése, a jelennek a 
múlttal és a jövendővel való összekötése és így az egészséges, 
szerves életfejlődés előkészítése és biztosítása •— ez a theologiának, 
mint egyházi tudománynak is legszebb feladata. Hogy az olyan 
ember —- ha még oly nagy tudományú is — aki ezen eleven 
életfejlődés erőinek hatásán kívül áll s azért ezen eleven erők 
hatását nem hogy előmozdítaná, hanem inkább gyengíti és pusz-
títja, a theologia ezen magasztos munkájában nem vehet részt, az 
ismét egészen magától értetődő dolog s oly erkölcsi következmény, 
amelyet elsősorban az illetőnek magának kell levonnia. De ez a 
kérdésnek csak ethikai megoldása és nem jogszabály. Olyan 
gyakorlati szabályt, amely szerint a való életben előforduló minden 
konfliktust és visszásságot könnyű szerrel meg lehetne szüntetni, 
tudomásom szerint még senki sem talált föl. Azért ennek a kér-
désnek gyakorlati kezeléséhez mindig nagy bölcseség, szigorú 
lelkiismeretesség, részrehajlatlan igazságosság és sok, de gyenge-
ségtől ment szeretet szükséges. 

Arról volt szó, hogy azt a tudományos munkát, moly a 
szűkes hazai viszonyok között is tényleg végbe megy, nagyobb 
mértékben kellene megbecsülni, mint ahogy rendesen szokás. Ezt 
még más irányban is szükségesnek kell mondanunk. Ha nem is 
valami nagy terjedelmű, de valamelyes theologiai irodalmunk 
mégis csak van, részint önálló művekben, részint folyóirati cik-
kekben. Azonban, sajnos, azt látjuk, hogy nálunk a tudomány 
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munkásai aránylag nagyon is kevéssé veszik figyelembe egymás 
munkáit. Tübbnyire csak külföldi munkákra hivatkoznak s a 
tárgyunkra tartozó magyar munkákat, még ha érdemesek is, sze-
re t jük figyelmen kivül hagyni, mintha nem is léteznének. Ez nem 
jól van így. Becsüljük meg jobban egymás munkáját, legalább a 
figyelembe vétellel s bizonyára ez is nagyban hozzá fog járulni 
a munkakedv fokozásához. De hogy ez jobban lehetséges legyen, 
még egy fontos mulasztást kell pótolnunk. Protestáns könyvkeres-
kedelmünk még a kezdet kezdetén áll s magvar theologiai iro-
dalmunk termékei többnyire a szerzők magánraktáraiban hevernek, 
mert az első hirdetések után többnyire szó sem esik róluk. Itt 
is segíteni kell. Meglevő néhány protestáns könyvkiadó cégünket 
és könyvkereskedésünket reá kell bírni arra, hogy a tényleg 
kapható prot. theologiai művekről időről-időre csakugyan teljes 
jegyzéket adjanak ki. De ez még nem elég. Egy teljes, lehetőleg 
a reformáció koráig visszamenő magyar protestáns theologiai 
bibliographiára volna szükség, mely magában foglalná nem csupán 
a magyar nyelven, hanem általában a magyar protestáns szerzőktől, 
tehát akár német, tót vagy latin nyelven megjelent összes theo-
logiai műveket és pedig nem csupán az önállókat, hanem a már 
megszűnt folyóiratokban megjelent érdemesebb cikkeket is; a még 
folyamatban levő folyóiratok kiadóit pedig rá kellene bírni arra, 
hogy 10 —15 évfolyamonkint egy-egy nagy tartalomjegyzéket 
adjanak ki. Ennek a magyar protestáns theologiai bibliographiának 
a berendezése lehetne akár encyklopaediai, akár — és ez talán 
jobb, mert könnyebb volna — betűsoros, úgy, hogy a szerzők 
névsora szerint berendezett jegyzéket kiegészítené egy ugyancsak 
betűsoros tárgymutató, mely az előbbi jegyzékre utalna vissza. 
A régebbi és ritkább munkáknál meg lehetne jegyezni azt is, 
hogy hol találhatók. Ezt a bibliographiát aztán ha egyszer meg 
van, könnyű volna időről-időre, talán 5 évenként, az újabban 
megjelent művek jegyzékével kiegészíteni. Azt hiszem, ezen az 
úton kitűnnék, hogy nem is vagyunk annyira szegények, mint 
gondoljuk. 

Azonban hazai protestáns theologiai tudományosságunk hely-
zetének sajátosságai nem csupán azokban a szűkes, sőt szegényes, 
mondhatnók: kicsinyes viszonyokban rejlenek, melyekről eddig 
szó volt és amelyek tényleg panaszokra adnak okot és jelen 
fejtegetéseimnek főcélja nem is az, hogy ezekkel a viszonyokkal 
és az ezekből folyó panaszokkal foglalkozzam, hanem inkább az, 
hogy reámutassak hazai theologiai tudományosságunk helyzetének 
egy oly oldalára, amely épen a külföldhöz való viszonyban bizonyos 
szempontból kedvezőnek is mondható, és ezen az alapon reá-
mutassak egyes sajátos feladatainkra. Ha hazai protestáns theologiai 
tudományosságunk sajátos helyzetét erről az oldalról akarom 
jellemezni, talán legjobban úgy tehetem, hogy azt mondom: mi 
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magyar theologusok kívül állunk a tlieologiai tudomány fejlő-
désének sodrán, kívül azon a harcon, a melynek hevében a theo-
logiai tudomány terén vezető nemzetek körében a tlieologiai 
tudomány fejlődése lefolyik. Igaz, hogy ennek a helyzetnek meg-
vannak a maga árnyoldalai, mert a munka harcától való biztos 
távolság érzete könnyen tétlenségre vezet s kétségtelen, hogy a 
tudományos munka főhareterétől való ezen távolságunk kelti 
sokakban azt a benyomást is, mintha mi a külföld mögött a 
theologiai tudomány terén olyan messze elmaradtunk volna. De 
ennek a sajátos helyzetünknek kétségkívül van más színe és 
oldala is. A külföld theologiai tudományos munkája, tudjuk, már 
valóságos harccá fejlődött, a melyben a tudomány mívelői pártokra 
szakadva sokszor nemcsak hogy nem elfogulatlanúl, de egyenesen 
ellenséges indulattal állanak egymással szemben. Különösen látjuk 
ezt Németországban, hol a legfontosabb theologiai kérdések közül 
a leghevesebb, olykor szinte ádáz küzdelem folyik, amely sokszor 
a személyes térre is átcsap, amikor egyes nagyjelentőségű theologiai 
kathedrák betöltéséről van szó. Igaz, hogy a harc az eleven fej-
lődésnek igazi elcine és mozgatója s az ember azt várhatná, hogy 
épen az ellentétek küzdelméből születik meg az „igazi·' igazság. 
De a valóságban, sajnos, gyakran nincs úgy. Hogy a tudomány 
terén is a pártok harca, amelybe — épen mivel pártharc — olyan 
könnyen belevegyül az emberi szenvedély és elfogultság, sokszor 
milyen nehezen engedi érvényesülni az igazságot, arról könnyen 
meggyőződhetünk, ha akár csak két olyan különböző irányú 
theologiai recensiós folyóiratot hasonlítunk egymással össze, minő 
a Schürer-Harnack-féle „Theologische Literaturzeitung" és az 
Ihmels-féle „Theologisches Literatur blatt." Még ha nem tagadhatjuk 
is el se az egyikben se a másikban a tudományos tárgyilagosságra 
való törekvést, mégis azt látjuk, hogy a bírálók ítéletét önkény-
telenül is befolyásolja a theologiai pártállás, mely a saját irányát 
szolgáló munka iránt lehetőleg elnéző, a más irányú munka iránt 
pedig lehetőleg kíméletlen, szóval mindegyik iránt elfogult s azért 
a bírálat után inkább csak akkor indulhatunk bízvást, ha az 
egyik folyóirat a másik irányhoz tartozó munkáról nyilatkozik 
elismeréssel vagy ha véletlenül a két folyóirat bírálata egybe-
hangzik. A pártokra való elkülönülés és a különböző irányok 
harca különösen Németországban ma már oda fejlődött, hogy a 
különböző irányok már szinte alig értik meg egymást, már csak 
a terminológia terén is, úgy hogy nem volna egészen fölösleges 
vállalat a „hivatalos helyesírás" mellett egy hivatalos theologiai 
terminológia megállapítása. — Ennek az élénken folyó tudományos 
harcnak egyik következménye az is, hogy a napi polémia közben 
sokszor ephemer értékű művek, tudományos szempontból jelen-
téktelen röpiratok is túlságosan nagy jelentőségre tesznek szert: 
a harcias hangulat akadályozza egyes jelenségek igazi értékének 
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felismerését. Aztán természetesen a theologiai fiatalság is igyekszik 
kivenni a maga részét ebből a harcból s polémiából. Mivel pedig 
a polémiában nem az szokott „győzni", aki higgadtan okoskodik 
és esetleg ellenérvekre is hallgat, hanem akinek ..kész állás-
pontja van'1 s ehhez makacsul ragaszkodik, azért ez a polemikus 
állapot különösen a fiatalság egy részénél arra a bizonyos felületes-
ségre és nagyképűségre vezet, amely bizonyára már nemcsak 
e sorok írójának, de másnak is annyira visszatetszett külföldön 
jártában, amikor azt látta, hogy a tudomány másféléves csecsemői 
a „mester szavai" és néhány vékonypénzű tudományos röpirat 
elolvasása alapján sokszor a legnehezebb theologiai kérdésekről 
olyan irigylésreméltó könnyedséggel és biztossággal adják le véle-
ményüket, mintha a tudományt már legalább is fenékig kikana-
lazták volna. 

Ne tessék félreérteni. A hálátlanság rút bűnébe esném, ha 
ezzel a külföldi s nevezetesen a németországi theologiai tudo-
mányosságot egyáltalánosan leszólni akarnám. Ez az éremnek csak 
egyik oldala s hála Istennek, a külföldi tudomány elég gazdag-
olyan hatalmas nagy művekben, amelyek magasan emelkednek 
felül a napi polémián s a tudományos fejlődésnek igazi mérföld-
jelzői. De ha ezt készséggel és hálával elismerjük, akkor a kül-
földi tudomány amaz árnyoldalának föntebbi jellemzését alig lehet 
igazságtalan karrikaturának minősíteni. És ha ez tény, akkor nem 
jogosult-e az a vélemény, hogy ezzel szemben, tehát egy bizonyos 
tekintetben, kedvezőbb helyzetben vagyunk mi. akik mintegy 
csendes, viharmentes szigetről nyugodt szemlélői lehetünk annak 
a tudományos harcnak, amely a külföldön folyik, a napi polémia 
hevétől távol és mérgétől menten nyugodtan dolgozhatjuk föl 
a külföldön folyó tudományos munka értékes eredményeit s 
higgadtan mérlegelhetjük az ott hevesen ide-oda hánytorgatott 
pro- és contra-érveket ? Ez a sajátos helyzetünk legalább is arra 
képesít bennünket, hogy nyugodtan tekintsük át a külföldi tudo-
mány fejlődését, a theologiai munka és harc termékeiről elfogulat-
lanabból és tárgyilagosabban ítéljünk és a mi a fő: nagyobb gondot 
fordítsunk a theologiai tudomány állandó nayy problémáira, mint 
a napi polémia kérdéseire. Már ez a helyzetünk arra szólít fel 
bennünket, hogy ne csak máról holnapra dolgozzunk, hanem 
hosszabb időre igyekezzünk szolid, alapvető munkát végezni és 
ha ezt teljes hűséggel és lelkiismeretesen megtesszük, akkor nem 
vádolhatnak bennünket elmaradottsággal csupán azért, mert mun-
kánk nem viseli éppen annak a hónapnak a helyzet-bélyegét, 
amelyben megjelent. Sajátos helyzetünknek ezt az egy előnyét 
fordítsuk tehát első sorban a maguuk hasznára, de ha ezt a fel-
adatunkat hűséggel teljesítjük, akkor talán elérkezik még az az 
idő is, amikor munkánk a külföldi tudománynak is javára vál-
hatik. Egyesek eddig is megtették, hogy időről-időre a külföld 
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theologiai vitáiba beleszóltak; de talán nem időszerűtlen annak a 
gondolatnak felvetése, hogy időnként többek közös munkájával 
a kor színvonalán álló magyar theologiai értekezéseket lehetne 
közrebocsátani és pedig, ami ránk nézve legközelebb eső: német 
nyelven. így a külföld is végre nagyobb mértékben vehetne tudomást 
rólunk s egyben-másban talán a külföld tudományos munkáját ki is 
tudnánk egészíteni. Első sorban áll ez a magyar protestantizmus tör-
ténetére, amelyre vonatkozólag — amint azt már nem egyszer sajno-
san tapasztaltuk — leginkább volna szükéges a külföldi protestáns 
tbeologia behatóbb tájékoztatása. De azt hiszem, hogy a theologiai 
tudomány egyéb ágaiban is volna olykor-olykor egy kis mon-
danivalónk. Legyen szabad ezt a pontot munkatársaink és olvasóink 
szíves figyelmébe ajánlanom s őket hozzászólásra felkérnem. 

Az eddigiekben többnyire összefoglalólag szóltunk „a kül-
földről", de ha a külföldhöz való viszonyunkat közelebbről vesszük 
szemügyre, még bizonyos megkülönböztetésre van szükség. A tör-
téneti fejlődés természetes eredménye az, hogy mi evangélikusok 
majdnem kizárólag a német theologiai tudományosságra támasz-
kodunk, ellenben református testvéreink ezen kivül az angol, 
francia és németalföldi theologiai tudományossággal is többet érint-
keznek. Az kétségtelen, hogy a theologiai tudomány terén a vezető 
szerepet a németség viszi s ezt a szerepet a jövőben is aligha 
fogja valaha kiadni kezéből. Az angolországi keresztyénség kép-
viselőinek legutóbbi németországi látogatása alkalmával (1909. 
június) a németek jogos büszkeséggel fogadták az angoloknak 
azt a hízelgő nyilatkozatát, hogy a németek a theologiai terén 
kettős hatalmi állást (two-powers-standard) töltenek be, hasonlóan, 
mint ahogy az angolok olyan erőben igyekeznek tartani hadi-
tengerészetüket, hogy bármikor két más nagyhatalommal meg-
mérkőzhessek. Ez egyszerűen a való tényállást fejezi ki s okta-
lanság volna részünkről, ha ezt kicsinyes okokból ignorálni akarnók. 
Amint a múltra tekintve a legnagyobb hálára vagyunk kötelezve 
a német theologiai tudományosság iránt mindazokért az áldásos 
hatásokért, amelyeket tőle vettünk, úgy a jövőben is csak a tény-
leges helyzet természetes folyománya lesz, hogy első sorban a 
német theologiai tudománytól igyekszünk tanulni. Erre való te-
kintetből mély sajnálkozásunkat kelti föl annak tapasztalása, hogy 
if júságunk körében a német nyelv tudása nem hogy növekvőben 
volna, hanem inkább apadóban van. Hogy ezen a téren közép-
iskoláink nem teszik-e meg eléggé kötelességüket, vagy más okok 
forognak-e fenn, azt most nem kutatom; a sajnálatos tényt magát 
alig lehet tagadni. Annál fontosabb, hogy theologiai ifjúságunk 
teljes erővel igyekezzék a fennforgó hiányokat pótolni s magát 
arra képesíteni, hogy a német theologiai tudomány nagybecsű 
termékeit haszonnal tudja tanulmányozni. 

De azután ne legyünk egyoldalúak. Szinte megható dolog, 
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ha Harnack-nak. az angolországi keresztyénség képviselőinek ber-
lini fogadása alkalmával tartott beszédében (1. „Internationale 
Wochenschrift 1909. évf. 27. sz.) azt olvassuk, hogy őt az „élet 
szüksége" (die Not des Lebens) vitte rá, hogy angolul tanuljon. 
Most már a németek is túl vannak azon a boldog időn, amikor 
az angol tudományosságot egyszerűen ignorálhatták. Armitage 
Robinson, a londoni Westminster dékánja (Dean of Westminster) 
ugyanazon alkalommal szinte kedélyesen irta le (1. u. o.) azt a 
változást, amelyen a német és az angol theologiai tudománynak, 
illetőleg ezen tudomány képviselőinek egymáshoz való viszonya 
az utolsó 30 év alatt keresztülment. Először, nevezetesen a tübin-
geni iskola idejében, az angolok részéről bizalmatlanság a német 
theologia iránt, a németek részéről teljes ignorálás volt e viszony 
jegye. Azután először az angolok kezdik nagyobb mértékben ta-
nulmányozni a német theologia termékeit, majd a németek kezdik 
figyelembe venni az angolokat s Robinson büszke önérzettel említi 
meg, hogy nevezetesen Lightfoot volt az, aki a németeket arra 
bírta, hogy angol theologiai könyveket olvassanak s hogy az ő 
körébpl került ki az angol theologusoknak egy fiatal csoportja, amely 
nemes ambíciójának kielégítését olyan művek létrehozásában kereste, 
amelyeket a németek is kötelesek legyenek elolvasni. Ma pedig 
már odáig fejlődött ez a viszony, hogy nem egy tudományos vál-
lalatban a német és angol theologusok barátságosan együtt dol-
gaznak: a bizalmatlanság és an tagonizmus helyébe a segédkező 
együttmunkálkodás (helpful co-operation) lépett. A német és az 
angol theologiai tudományosság ezen viszonyából pedig mi magyar 
theologusok kettős tanulságot vonhatunk le: 1. ha az angolok, 
akik már maguk is jelentős munkát végeznek a theologia terén, 
nem átalják a németekhez iskolába járni, ne átaljuk mi se, akik 
az angoloknál kevesebbek vagyunk, 2. ha a németek, akik pedig 
a theologia terén legelői járnak, érdemesnek tartják az angol 
theologia termékeinek tanulmányozását, még inkább tegyük ezt 
meg mi magyar theo1 1 ' 1 izünk oda hatni, hogy kö-

inkább terjedjen az angol nyelv ismerete, mely szintén egv ma 
már gazdag theologiai irodalom kincsesházához nyitja meg az ajtót. 
Különösen kiválik az angolság a bibliai tudományok és az egye-
temes vallástudomány torén. Itt sokat tanulhatunk tőlük. Ha a 
német theologia termékeinek tanulmányozása után fordulunk az 
angolokhoz, nem egy dolgot egyszerre más világításban látunk 
magunk előtt. Az angol általában véve gyakorlatibb s a legel-
vontabb elméletektől is könnyebben találja meg a gyakorlati élethez 
vezető útat, mint a német s nem egykönnyen esik a meddő kritika 
szélsőségeibe. Az előbb említett Armitage Robinson is találóan 
jellemzi az angol theologusokat, legalább azokat, a kiknek nevében 
szólt, azzal, hogy ők sok tekintetben konservativabbak s hogy ők 

zöttünk s különösen nemzedék körében mind-
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a kriticismus kritikusai („we are critics of criticism"). Föntebb 
jellemzett sajátos helyzetünknél fogva s azt hiszem, faji jellegünk 
alapján is arra volnánk hivatva, hogy az angolokhoz hasonlóan a 
kriticismus kritikusai legyünk. De e végből mélyreható, lelki-
ismeretes munkára van szükség; az a bizonyos felületes eklek-
ticismus, amely a mienkhez hasonló helyzetben könnyen kifej-
lődik, nem elégséges. 

Az angol theologiai tudományosság után következik a francia 
és hollandi, amelyeknek ma már szintén vannak önálló hajtásai 
s amelyeket szintén érdemes több figyelemre méltatnunk. De 
természetes, hogy mindezt egy ember alig tudja felölelni. Csak 
azt kívántam hangsúlyozni, hogy tudományos előrehaladásunk 
végett fokozott mértékben van szükségünk az említett nagy 
kultúrnyelvek ismeretére. 

Szaklapunknak egyik feladatát abban is látnám, hogy olva-
sóit behatóbban tájékoztassa nemcsak a német, hanem a francia 
és különösen az angol theologiai tudomány legújabbkori fejlődé-
séről is és legyen szabad munkatársainkat s olvasóink közül is 
azokat, akik ilyen munkára képesek, arra kérnem, hogy ebben 
az irányban lehetőleg rendszeres közreműködésre vállalkozni szí-
veskedjenek. Ezt a munkát nemcsak abban az alakban képzelem, 
hogy lehetőleg nagyobb számban bocsátanak rendelkezésünkre 
lapszemléket és könyvismertetéseket, hanem olyan összefoglaló 
cikkeket is, melyek egy bizonyos tárgykörre vonatkozólag a kül-
földi theologia legújabb termékeit egységes szempontok szerint 
csoportosítva ismertetik, olyanformán, amint az például a Deiehertnél 
Lipcsében megjelenő „Die Theologie der Gegenwart", vagy a 
Bousset és Beitmüller szerkesztésében megjelenő „Theologische 
Bundschau" című folyóiratokban találjuk. 

Ha a külföldhöz való viszonyban theologiai munkánknak 
mintegy természetes menetét akar juk megjelölni, ezt talán ilyen 
módon tehetjük: 1. az első fokozat a kritika és a kritikai assi-
milatio, amelynél fogva a külföldi theol. tudomány termékeit 
elfogulatlan bírálatnak vetjük alá és kellő kritika alapján elsajá-
t í t juk a külföldi theologiai munka eredményeit és módszereit; 
2. a második fokozat az önálló reproductio, amelynél fogva a 
kritikai assimilatio alapján a külföldi theologiai munka eredmé-
nyeit lehetőleg önállóan igyekszünk előterjeszteni; 3. a harmadik 
fokozat a teljesen önálló productio, melyben már a külföldi theo-
logiai munkával szemben teljes önállóságra ju tunk és a magunkét 
ad juk a magunk számára; 4. a negyedik fokozat volna a külföldi 
theologiai tudománnyal való cooperatio. amelyben saját önálló 
theologiai munkánk eredményeit a külfölddel közöljük s amelyet 
talán olyanformán képzelhetünk, amint azt a föntebb (8. 1.) 
jeleztem. 

Ebből a munkából kívánja kivenni a maga részét szak-
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lapunk is és természetes, hogy szaklapunk első sorban a 3. pont 
alatt jelzett theologiai munka szolgálatában áll, de lehetőleg fel-
öleli a külföldi theologiai tudomány termékeinek bírálatát, (1. pont) 
is; míg ellenben a 2. és 4. pont alatt jelzett irányban haladó dolgozatok 
szaklapunk keretén kívül esnek. A dolgozatok felvételére nézve 
kizárólag a tudományos érték a döntő. Ugyancsak hazai protestáns 
theologiai tudományosságunk sajátos helyzetével függ össze az, 
hogy nálunk a különböző theologiai irányok nem különülnek el 
egymástól annyira, mint a külföldön, legalább is nem annyira, 
hogy minden theologiai irány, vagy akár csak mindegyik 
protestáns egyház theologiája egy külön tudományos folyóiratot 
tarthatna fenn. Erre nincs is szükség. Szaklapunk nyitva áll bár-
mely theologiai irányhoz tartozó komoly munka számára. Oly 
esetben, ha valamely különben a felvételre érdemes dolgozat a 
theologiai irány tekintetében egyoldalúságba esik, a szerkesztőség 
lehetőleg gondoskodik arról, hogy ugyanaz a tárgy más irányból 
is kellő megvilágításban részesüljön s így a tárgyalás tudományos 
objektivitása minél teljesebben biztosíttassék. 

Hazai protestáns theologiai tudományosságunk sajátos hely-
zetéről és feladatairól szólva még egy pontot kell kiemelnünk. 
Kevesen vagyunk. A theologiai irodalomnak nálunk aránylag 
nagyon szűkkörű a közönsége, de a mi viszonyaink között is 
tágabb lehetne. Ebből az a feladat háramlik reánk, hogy ennek 
a közönségnek a körét tágítani, a theologiai irodalom számára 
közönséget nevelni igyekezzünk. Ebből a célból szükségesnek 
tartom, hogy theologiai munkáinkat — itt első sorban nem a 
szaklapunknak szánt dolgozatokat, hanem az önállóan megjelenő 
munkákat tartom szem előtt —- úgy igyekezzünk berendezni, 
hogy noha alapos tudományos tanulmányon alapúinak, a főiskolai 
műveltséggel bíró tágabb körű protestáns közönségre nézve is 
érthető és élvezhető formában jelenjenek meg. Nem ritkán hangzik 
a panasz müveit protestáns közönségünknek vallási dolgokban 
való tájékozatlansága miatt. Itt az ideje, hogy ezt a hiányt is 
nagyobb mértékben igyekezzünk pótolni, mint eddig. A külföldön 
theologiai téren is szinte virágkorát éli a tudomány népszerűsítése. 
Nekünk magyar protestáns theologusoknak is tudatára kell ébred-
nünk ily irányú feladatunknak és kötelességünknek. Konkrét 
javaslatot itt nem teszek, csak a gondolatot vetem föl. 

De nemcsak a szellemi fogyasztó közönség, hanem a termelő 
munkások számának gyarapítására is kell gondolnunk. Ez ter-
mészetesen első sorban a theologiai oktatás feladata. Ennek a 
munkája azonban szűk idői korlátok közé van szorítva és ezen 
idő leteltével, sajnos, igen sok kárba vész abból a tudományos 
hatásból, amely a theologiai oktatásból származik. S itt ismét 
szaklapunkra háramlik az a feladat, hogy a főiskola padjairól a 
gyakorlati élet terére kikerültek további theologiai önképzését 
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előmozdítsa, irányítsa s lehetőleg odáig érlelje, hogy főkép a lelkészi 
karhoz tartozó olvasók közül minél többen kedvet kapjanak a 
munkatársak sorába való belépésre. Ennek a célnak az elérése 
végett ismét szükségesnek tartom azt, hogy szaklapunkban időről-
időre a theologiai tudomány különböző ágaira vonatkozólag irányító, 
ú j feladatokat megjelölő, methodologiai értekezések is jelenjenek 
meg. Legyen szabad erre a feladatra is munkatársaink szíves 
közreműködését kérnem. 

Adja Isten, hogy szaklapunk mint az önálló, eredeti, jelleg-
zetes magyar protestáns theologiai munkásságnak már eddig is 
legelőkelőbb irodalmi szerve a munkatársak és az olvasó közönség 
lelkes támogatása mellett a jövőben is minél jobban megfelelhessen 
szép feladatának. 

Pröhle Károly. 



A keresztyénség vallástörténeti helyzete. 

Manapság a theologiai vitatkozások előterében kétségtelenül 
az a probléma áll, mely elé a vallástörténeti kutatások állították 
a keresztyénséget. A keresztyénség izolálásáról oly értelemben, 
hogy minden többi vallást egyszerűen babonának, tévedésnek 
minősítsünk, többé szó sem lehet. A kérdéseknek egész sora vár 
tisztázásra, hogy így rendeztessék a keresztyénség és többi val-
lások közti viszony s én épen az idevonatkozó kísérletekkel 
kívánok foglalkozni. Tehát nem vallástörténeti osztályozást akarok 
adni, hanem főleg a keresztyénség fog foglalkoztatni, más, történe-
tileg megismert vallásokhoz való viszonyában. 

Régebben ilyen alakjában a problémát nem ismerték. A 
philosophia valami csodálatos következetességgel negligálta a 
vallások történeti alakjait, a görög philosophiától elkezdve, 
Kantig az a törekvés vezetett, hogy a vallást lényege, értéke és 
valósága szerint a gondolkozás útján állapítsák meg. Mikor Kant 
a vallást a theoretikus ismeretek közül kizárta, annak mintegy 
történeti jelenségeire utalta a kutatókat. 

Herder és Lessing voltak annak az újabb történetbölcseleti 
felfogásnak első alapvetői, mely nem tesz különbséget profán és 
nem profán között, hanem a bibliát is történetileg akarja meg-
érteni, úgy tekinti azt, mint nevelőeszközt az Örökkévalónak kezé-
ben. Krisztust történeti jelentőség illeti meg, aki által hirdetett 
nagy igazságok hatás nélkül nem maradtak volna irásbafoglalás 
nélkül sem. Az ezen a nyomon támadt irodalmi munkálkodás 
aztán a keresztyénséget eredetének és létrejövetelének kérdései-
vel együtt az exakt történelmi vizsgálódások körébe vonta be. 
Ámde ezáltal egyszersmind megfosztották supranaturális jelle-
gétől, a kijelentést az emberi észben keresték s a keresztyénség-
nek, mint történeti jelenségnek, vagy phiinomenonnak csak relativ 
jelentőséget tulajdonítottak. Abszolút, felül nem múlható voltáról 
szó sem lehetett. 

Schelling és Hegel spekulációja próbált segíteni a dolgon. 
Az emberiség egész történetét egy nagy egésznek fogták fel, 
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mely az anyag és szellem folytonos kiengesztelődése útján az 
emberben öntudatra jutott örökkévaló szellemnek fokozatos fej-
lődését mutatja, úgy, hogy a valóság minden ponton csak az 
általános észt, vagy eszmét mutatja a fejlődés bizonyos stádiumá-
ban, legfejlettebben természetesen az emberi szellemben. A vallás 
is az emberi ész egyik alkotó része. Ennek megfelelőleg a vallás-
történeti fejlődés is egységet alkot, s egymással minden pontja 
kausalis és teleologikus vonatkozásban áll, a végcél pedig a vallásos 
eszmének realizálódása, mely a keresztyénségben, mint a leg-
tökéletesebb vallásban történik meg. Krisztusban az isteni ész 
testesül meg, a fejlődés az isteni és emberi eggyélevésében vég-
pontjára jut. 

Egy század szellemi munkája igyekezett ezeket az eszméket 
a keresztyénség számára értékesíteni. A legkülönbözőbb szem-
pontokból vitték belé az evolutio eszméjét a vallások történetébe 
orthodox és liberális táborból egyaránt. A hegeli idealizmusnak 
manapság két fő irányzata van, egyik az optimistikus, Bieder-
mann és Pfleiderer, másik a pessimistikus, Hartmann és Drews 
munkáiban képviselve. Ez utóbbi irányzat adott okot némelyek-
nek az 1880-as években, Buddha tanainak népszerűsítésére.1) 

Mai korunk a fejlődés gondolatának önmagában helyes 
volta mellett is átlátta a rendszer túlzásait. Hiszen valóságos 
erőszaktétel a valódi történeten, abba így a szellemnek egységes 
fejlődését belemagyarázni. Ö n k é n y e s kombinácziók azok, melyek 
az egyes valláscsoportok között lépcsőfokot (fetisismus, P o l y t h e i s -
mus, monotlieismus) állapítanak mee. Történelmileg legalább 
abszolúte nem mutatható fel kor, amikor az emberiség vallása a 
monotheismust nélkülözte volna: az ős babyloni vallás papjai, 
Baentsch újabb kutatásai2) alapján, épugy ismerték az egy Istent, 
mint a mai Afrika néger törzsei között ismeretes neve3) s viszont 
a legmagasabb istenfogalom mellett is ott vannak a babonás, sőt 
polytheistikus elemek. Jól distingválni kell tehát: nem mutat-
ható ki történelmi fejlődés útján, bogy az emberiség vallása tote-
mismus, animismus, fetisismus stb. lépcsőfokain fejlődött volna 
fel a monotheismusig, hanem az alsóbb fokok, u. n. népvallások 
ismérveit mindenütt a magasabb fokú vallások mellett találjuk. 
Ugyanezt kell mondanunk a természeti, erkölcsi és váltságvallá-
sokra való felosztásról. Ez a különbségtétel sem a fejlődés menetét 
mutatja, hiszen mindenik vallásban ott szerepelnek a természeti 
és erkölcsi érdekek, sőt az erkölcsi érdekek erősebb hangsúlyo-

Y. ö. Eró'ss L. Buddhista katekhismus bev. 
2) Altorientalisclier und israelitischer Monotheismus. 
3) Chantepie de la Saussaye: Lehrbuch der lieligionsgeschiehte I l - te 

Autí. I., 26. W u r m Handbuch der Keligionsgeschichte Il-te Aufl. 1908. 
37 kvk. 
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zása egyenesen a vallás felbomlására vezet. Tehát nem mutat-
hatja a vallásnak fejlődését. Amellett találkozunk olyan érdekes 
jelenséggel, mint pl. Amerikában, hol a vad indiánusok vallása 
erkölcsi, vallásos képzetek tekintetében sokkal magasabban áll, 
mint a művelt aztékeké és inkáké. Általában, ha ethikai vallásos 
képzetek szerinti osztályozást vessünk fel, az egyes népeknél 
sok esetben nem fejlődést, hanem degenerációt látunk, ezt állít-
hatjuk pl. a chinai, brahman, buddhista, egyptomi vallásokról.1) 
A pogányság fokozatos terjedésének igen érdekes példája az 
Istar, Astarte, Anáhita, Kybele, Aphrodite erkölcstelen kultuszá-
nak mind szélesebb körűvé létele annak bizonyságául, hogy a 
természeti és erkölcsi vallások nem egymást felváltó fejlődési 
fokot képeznek, sőt ellenkezőleg, létezik visszafejlődés. A váltság 
gondolata meg pl. a buddhismusban a lélekvándorlással való 
kapcsolata folytán alig tartalmaz újabb mozzanatot. 

Nem fogadhatjuk el tehát az egyetemes fejlődést, mert 
immanens erők pusztán a vallást megfejteni nem volnának képe-
sek, eltekintve a kölcsönhatásoktól, a kausalitás törvényét ismét 
és ismét áttörve látjuk annak jeléül, hogy a magasabb szellemi 
élet a szabadság s nem természeti kényszer hatása alatt áll. Aztán, 
még ha lehetőnek tartanánk is egy legtökéletesebb fejlődést, 
kausalis okok alapján maga a fejlődés lenne abszolúttá, de hogy 
a legmagasabb kijelentésnek egy individuum legyen a közvetí-
tője, az lehetetlenné válnék. Már pedig a vallás nem egyetemes 
fejlődés, nem az emberiségben jut tökéletességre, hanem minden ' 
esetben személyi élmény, tehát legtökéletesebb kifejlődésének is 
történeti személyhez kell kötve lenni. 

A positivismus rendszerével ez alkalommal foglalkozni 
nem képezheti feladatunkat, ámde annyival inkább figyelembe 
kell venni, mint a keresztyénség vallástörténeti helyzetére vonat-
kozó másik megoldási kísérletet, az u. n. vallástörténeti módszert. 
Rendszerbe foglalója, Troeltsch Ernő heidelbergi tanár nevezi így 
s kiindulásául a Kant-féle kritikai idealismust nevezi meg. Különben 
az irányzat nem új, különösen egy évtized óta a theologusoknak 
egész tábora foglalkozik a vallások történeti méltatásával, a főcél 
„minden szellemi történésnek a fejlődés gondolata szerint rendezett 
immanens magyarázata," sőt már bizonyossággá is lett, „hogy a 
keresztyénség az eddigi vallásos fejlődés kulminációját mutatja" 
(Bousset). Ide sorolhatók Rauwenhoff2), Sabatier3), továbbá több 
neves philosophus, mint Eucken, Class, Siebeck4) művei. 

1) Wurm 138 kv. 1Ó8 kv. 213. Chant. d. 1. S. I. 190 II. 106 kvk. s tb 
2) Wijsbegeerte van den Godsdinst. 
3) Esquisse d 'une philosophie de la religion. németre fordította Baur . 

Ismertette szerző Pro t . Szemle 1903. 
4) Lásd Lelkészegyesület 1909—10. évi számait. 
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Troeltsch rendszerének érdekes mindjárt kiindulása. Keresz-
tyénség és tudomány között — mondja — ama kérdésben létre-
jött paktum, amely szerint az első a kijelentés, utóbbi pedig a 
természeti istenismeret legyen, felbomlott. A tudomány megszűnt 
levezetett világnézlet lenni, empirikus, reális ismeretek képezik 
tartalmát; a keresztyénség nem a középkori egyház többé. Főként 
a kritikai munkálkodás mindent a történeti kritika szemüvegén 
nézvén, ledöntötte a ker. és nem ker. vallástörténet közötti válasz-
falat. A psykhologia pedig a vallásokban ugyanazon lélektani 
jelenségekre akadt és így elérkezett az idő, a keresztyénségnek az 
általános vallástudományba befoglalására.1) A modern história 
jelszava: a „kivétel nélküli történeti felfogás" s „a kritikai forrás-
analysisre és psykhologiai analogiakövetkeztetésekre felépített fej-
lődéstörténet",2) indította Tröltschöt arra, hogy „a supranaturalis-
musnak minden olyan maradványát feladja, mely a keresztyén-
ségnek a vallástörténelmen belől különleges helyet biztosít" s erre 
szolgál az a vallásbölcsészet, mely „a vallás egyetemes jelenségéből 
s történelmi fejlődésmenetének vizsgálatából"3) indul ki. 

Persze már itt a kiindulásnál kétségbe kell vonnunk e mód-
szer exakt történeti jellegét. Hiszen más tudományok sem boldo-
gulnak hypothesisek nélkül s annyival kevésbbé lehet szó exakt 
tudományról, a vallásos tapasztalat s a vallás lényegének vizsgá-
latáról. Maga Tröltseh bevallja, hogy „a tudományok legfőbb fel-
adatai oly térekre nyúlnak át, hol azok exakt megfejtése lehe-
tetlen".4) Reánk nézve pedig a ker. üdvbizonyosság szempontjából 
sem fogadható el ez a kiindulás, mely előzetesen mindent kétsé-
gesnek vesz. Legfeljebb a hit utólagos igazolásáról lehet ily módon 
szó, de nem arról, hogy így szerezzük meg magunknak a bizo-
nyosságot. 

Troeltsch koncepciója szerint aztán az egyetemes vallástör-
téneti fejlődés s a keresztyénség ez alapon való megindokolása 
széleskörű philosophiai előmunkálatok út ján lesz lehetővé, amelyek 
közül első feladat a valláspsykhologiának jut. Ennek kell meg-
állapítani, hogy vájjon a vallásos tünemények, kombinációk, leve-
zetések útján jönnek-e létre, vagy nem.5) A vallásos tünemények 
általános alapindokának, gyökerének kérdése manapság foglalkoz-
tatja az anthropologusokat és praehistoriknsokat is épűgy, mint 

!) Die wissenschaftliche Lage etc. 1. Theol . Szaklap 1906. Dr . Daxer 
cikke. A theologia mint tudomány 153. kv. 

2 j Die Absolutheit d e s Christentums und die Religionsgeschichte 
1902. 1., 3. 

3) Zeitschrift f ü r Theo l . und Kirche 1898. Tröltseh cikke : Geschichte 
und Metaphysik 9 kv. 

*) Absolutheit etc. 70. 
5) Windelband: Die Philosophie im Beginn des zwanzigsten Jahr-

hunderts. II. Autlage 1907. Tröltseh cikke: Religionsphilosophie 4 7 4 
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az empirikus psykhologusokat, amazok a vallásosság kezdetleges, 
emezek mai fejlődési állapotát kutatják. Közöttük foglalnak helyet 
a valláshistorikusok, kik meg a vallás nagy, történeti megnyilat-
kozásaival foglalkoznak. Bárha az anthropologiai kutatások ered-
ményét szívesen kell is fogadni, positivismus volna a vallást a 
kezdetleges emberi szellemre vezetni vissza; annak lényegét az 
élő, jelenlegi vallások analysisében kell keresni. I t t természetesen 
első sorban a kutatónak saját vallásossága jön figyelembe, de 
egyúttal különös, charakterisztikus esetek is, amennyiben az ilyenek 
a normalisnak csak fokozásai. Az analysisnek aztán követelménye, 
hogy az illető önmagán tapasztalja a vallásos állapotokat, vagy leg-
alább képes legyen „utánérezni" azokat.1) Fődolog a vallásos 
tüneményt a maga naivitásában fogni fel, tehát a tudományos ér-
telmezés által nein befolyásolt vallásos tapasztalatot kell kikeresni.2) 
A valláspsykhologiai kutatások között mindenek fölött magasra 
emeli Tröltsch az angol-amerikai methodust, melynek kiváló kép-
viselője William James.3) Ε methodus szerint vizsgálva a vallást, 
a tapasztalatok és tünemények mérhetlen sokfélesége tűnik szemünk 
elé, melyek „önállóak", egészen sajátszerűek4), úgy hogy „egy 
önálló, egységes öntudati tüneményről van itt szó, mely azonban 
alakjára nézve nem egységes".6) Charakíeristikuma e tüneménynek 
„az isteni jelenlétének érzete"6), ez a centrális jelenség, úgy, hogy 
a mystikát a vallás őstüneményének is nevezhetjük, t. i felsőbb 
hatalmak jelenlétébe s működésébe vetett hit az, a velők való 
belső egyesülés lehetőségével egybekötve.7) 

Mindezzel még eme jelenségek igazsága s realitása felöl semmi 
nem mondatott8), ennek megállapításához az ismeretelméleti eljárás 
szükséges, mely nélkül a vallás spiiitualizálása, materializálása s 
elferdítése jöhetne létre.9) Tehát nem arról van szó, hogy a vallási 
objectumok önmagában levő létezését bizonyítsuk, hanem a jelen-
ségekről, arról, hogy a vallási eszmék képzésének szükségszerű-
ségét és törvényességét megvizsgáljük.10) Meg kell keresni a val-
lásban uralkodó s teremtő észtörvényt, látszatot és igazságot egy 
általános törvényre való redukció útján el kell választani.n) Kant-

1) Troeltsch Psychologie und Erkenntnistheorie in der lieligions-
wissenschaft 1905. 6—11.; Keligionsphilosophie 474. 

2) Die Kultur der Gegenwart I . Abt. IV., 2. II . Aull . 1909. Troeltsch 
cikke: Wesen der Religion und der ßeligionswissenschaft 29. v. ö 7 kvk . 

s) The varieties of religions experience London 1902., németre 
fordította Wobbermin. 

Psych, und Erk. Ιδ. 
5) Keligionsphilosophie 475. Gesch. und Met. 28. 
G) Psych, und Erk. 16, Kel. Phil . 475. 
7 j Kultur der Gegenwart 30. 
ή Psych, und Erk . 17. 
8) Rel. phil. 476. 

10) Kultur der Gegenwart 30. 
11) Psych, und Erk . 24. 

Theol. Szaklap. VIII. évi. 2 
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nak a theoretikus megismerésről való tana alkalmazást talál a 
vallásra is, amennyiben a jelenségek sokféleségében itt is az aprio-
rikus törvény igazíthat el bennünket. Csakhogy különféle korrek-
túrákat kell tennünk. Psykhologiai és ismeretelméleti kutatás 
között szigorú kiilömbséget kell tenni, annak Kanti értelmében'), 
ámde mi az ismeretelméleti törvényt csak a psykhologiai tünemények-
ben ismerhetjük meg. Ebből folyik, hogy a mi megismerésünk mindig 
csak megközelítő lehet s a psykhologiai és ismeretelméleti elemek-
nek teljes szétválasztása lehetetlen, annyival inkább, mivel latens 
észtartalmak, melyek öntudatossá nem lettek, mindig maradnak. 
Ha tehát szorosan külömbség teendő a látszólagos és reális 
között, mindig marad egy rész megfoghatatlan, mert az egész 
valóság sohasem racionalizálható. És így a vallás psykhologiai 
tényeinek redukciója is a bennök uralkodó általános öntudat-
törvényekre mindig csak megközelíthető lesz, mindig számolni 
kell az irrationalissal, mint látszattal és tévedéssel, mely a 
rationalishoz tapad.2) Másik korrektura Kantnak az empirikus és 
intelligibilis ész közötti különbségtételére vonatkozik. A vallás, 
mint az érzékfeletti munkája, az intelligibilis énnel van össze-
köttetésben és a psykhologiai vizsgálat eredménye ugyanez volt, 
t. i. hogy a vallást autonom öntudat eredményezi.3) A theoretikus 
megindokolás úgy lesz lehetővé téve, hogy felvesszük, hogy az 
ilyen autonom, rationális tényéknél nem pusztán psykhologiai 
kapcsolódásokról van szó, hanem megvan nekik intelligibilis 
jellegük is és „nem pusztán immanens, phänomenalis összefüggés 
létezik, hanem a phanomenális és intelligibilis, psykhologiai és 
rationalis öntudati valóság között rendszeres költsönhatás van." 
„A két én nem egymás mellett létezik, hanem egyik a 
másikat teljesen áthatja."4) „Az abszolút belenyúlik a psyk-
hologiainak lefolyásába."5) Ezek a tények természetesen a 
kausalis összefüggésnek felette állanak. ,,Lehetőnek kell lenni, 
hogy a phanomenális énben a benne latens intelligibilis én teremtői 
ténye folytán a személyiség, mint az autonom ész megvalósulása 
teremtetik, fejlődik, minélfogva az intelligibilis a phanomenalisból, 
a rationalis a psykhologiaiból előtör." Ε nélkül a teremtői mun-
kásság nélkül a vallás nem az lenne, ami t. i. a „szabadság 
ténye, a kegyelem ajándoka, az érzékfelettinek a természeti-phiino-
menalis, lelki életet áttörő működése, a szabad önátadás termé-
szeti motivációt megszüntető ténye."6) Még egy korrekturát kell 
felemlíteni, s ez maga a vallásosság problémája, mely minden-

• 

!) Kei. phil. 471 kv. 
2) Psych, u. Erk. 29—32. 
3) Psych, u. Erk. 38. 
4) Psych, u. Erk. 39. 
η Kel. phil. 473. 
6) Psych, u. Erk. 40 kv. 
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kor az észben meglevő apriorira vezetendő vissza. Nem egy a 
vallással, hanem csak a psykhikai jelenségek kategóriája. A vallá-
sos apriori magából az észből kiinduló vonatkozás az abszolút 
lényhez, akit, mint minden valóság és érték kiinduláspontját és mér-
tékét ismerünk el.1) Ennek a puszta formának valósággá lételéhez 
aktualizálásra van szükség. Mysticismus nélkül, melyet a vallás-
psykhologia is lényegesnek ismert el, valóságos vallás nem létezik 
és ez abban áll, hogy a vallásos apriori megtelik tartalommal az 
izgalmi állapot folytán, hogy ez a vallásos izgalom összeköt az 
istenségnek benne jelen levő kijelentésével és önközlésével.2) Az 
aktualis vallás a transcendenshez való viszonyt valóságos élménynek 
fogja fel és mindig magának a vallásnak kifejezésével jelölendő: 
inspiratio, kijelentés, vallásos tapasztalatok stb.3) így áll tehát 
a vallásos tapasztalat egy isteni és egy emberi alkotórészből. A 
vallás nem egyéb, mint a transcendens valóság megragadása, aki 
„minden öntudatnak ős oka", akire vezethető vissza az összes 
öntudati tartalom. A vallásos apriori tehát, épen mivel az észből 
kiinduló vonatkozást fejezi ki az abszolút substantiához, össze-
köttetésben áll a többi apriorikkal is, elsősorban az ethikaival, 
aztán a logikaival és aesthetikaival, úgy, hogy a vallásos eszme 
érvényessége mellett az ezekkel való harmóniája is bizonyságul 
szolgál másodsorban. S mivel ez a harmónia többé vagy kevésbé 
teljes lehet, azért, hogy az érvényességi kritériumnak különböző 
foka állhat fent a különböző vallásokkal szemben.4) 

Foglalkozzunk röviden az elmondottak cáfolatával.5) A vallásos 
tünemények vizsgálatára vonatkozólag Tröltsch is elismeri, hogy 
elsősorban a saját vallásosság jön figyelembe, mi pedig azt állítjuk, 
hogy e nélkül u. n. utánérzésről sem lehet szó. Az érzetekkel 
egyáltalán úi;y vagyunk, hogy akkor van felőlük tiszta fogalmunk, 
ha átérezzük őket, egyébként pathosz maradnak, mennyivel inkább 
így kell lenni a legmagasabb érzelemmel, a vallással. Ez esetben 
pedig lehetetlen feltenni, hogy az idegen vallásos tapasztalatok 
utánérzése subjektiv átalakulásokon ne menjen keresztül. Hiába 
hangsúlyozzák ezek szerint az objektiv tudományos vizsgálódást, 
exakt, teljesen elfogulatlan ismeretről ott nem lehet szó, ahol 
ennyire subjektiv befolyások alatt áll az ember. Sőt e tekintet-
ben még tovább lehet menni. Felvethetjük a kérdést, hogy mi a 
kritériuma az öntudat ama jelenségeinek, melyeket vallásosaknak 
szoktunk nevezni? Valami objektiv ismérv van itt, vagy ellen-

Kul tu r d. Gegenw. 31. 
2) Psych, und Erk. 46 kv. 
3) Kel. phil. 478. 
4) Rel. phil. 476. kv. Kultur d. Gegend. 31. 
5) Az itt elmondandókhoz v. ö. Hunzinger „Probleme und Aufgaben 

der gegenw. syst. Theologie" 1909. című műve első dolgozata vonatkozó 
részeit: Die Philosophischen Grundlagen der religionsgesch. Methode". 
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kezőleg itt is a saját vallásosságra vagyunk utalva? Psykhologiai 
uton itt vajmi kevés eredményt érhetnénk el, legfeljebb bizonyos 
normákat lehetne megállapítani, melyek általános ismérveken 
alapulván, a vallásos tüneményeket a minimumra szállítanák. 
Ellenben a vallásnak, m i n t olyannak felismeréséhez saját vallá-
sosság szükséges, benne kell élni abban a vallásban, már előre 
meg kell lenni bennünk azoknak az ismérveknek, amelyekhez 
minden vallásos tüneményt szabhatunk. így pl., hogy a vallás az 
istenivel, vagy az érzékfelettivel való érintkezésbe lépés, azt csak 
az tudja, aki maga is érzi. A vallásnak, igenis túl kell vezetni 
az érzéki világ határain, de vájjon az empirico-psykhologiai vizs-
gálat eltarthat-e idáig, van-e módjában bebizonyítani, hogy a vallás 
csakugyan az, aminek lenni állítja magát? Bizonyára nincs, az 
érzéki észrevételek körébe tartozó vallásos tüneményektől az 
érzékfelettire felemelkedni nem objektív vizsgálódás, hanem egyedül 
a vallásos hit útján lehetséges. Valamint az erkölcsi törvényből 
folyó postulatumnak elfogadhatjuk a legfőbb törvényadó gondo-
latát, anélkül, hogy lényegére biztos adataink lennének, épúgy 
immanens öntudati tények transcendens következtetésekre semmelyik 
esetben sem vezethetnek. És a psykhologia a vallásos tünemé-
nyeknek qualitativ önállóságát, kausalis le nem vezethetőségét 
elismerni sohasem fogja. Abszolúte nem fogja ezek szerint fel-
adatának elismerni, hogy a tünemények bizonyos csoportját, mint 
vallásost, elkülönítsen, hanem még ha egyelőre nem tud is 
magyarázatot adni, fenn kell tartani, hogy előbb-utóbb sikerül 
azokra a vallásos jelenségekre immanens, pliänomenologiai magya-
rázatot találni. Ugy, hogy exakt psykhologia az ilyen megfejtés-
sel szemben inkább ellenséges álláspontot fog elfoglalni. Exakt 
úton még azok a vallásos tünemények is illusioknak látszanak, 
amelyek mellett a subjektiv vallásosság bizonyságot tesz. A 
psykhologia mindenütt öntudati ténykedést lát és így más krité-
riumok keresendők illusio és vallásos tapasztalatok egymástól 
való megkülönböztetésére. 

De teljesen fordítva jár el Tröltsck az ismeretelméleti fel-
adat meghatározásánál. Az t akarja ugyanis, hogy a valláspsykho-
logiailag megállapított anyag figyelembevételével vizsgálja az meg 
a vallásos tünemények létrejövésének törvényszerűségét, a rationalis 
apriorit. Ámde, ha egy ilyen, pusztán formai meghatározódás 
képezi a kérdés tárgyát, akkor mi szükség van a psykhologiailag 
megállapított anyaghalmazra? Kant pld. mikor azokat a törvényeket 
vizsgálta, amelyek alatt mi valami érzéki benyomást észreveszünk, 
felfogunk (tér, idő stb.), teljesen eltekintett a vizsgált tárgyaktól 
s egyedül a felfogó képesség formális meghatározódásainak meg-
állapítására törekedett, fel lát a logikából indult ki. Há t Tröltsch 
hogyan képzeli ezt? Ο nem a fogalomképzés szabályait akarja 
vizsgálni, hanem a vallásos tapasztalatokat akarja racionalizálni, 
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tehát azoknak tartalmi kritériumait akarja megállapítani, az 
irrationalist különválasztani egy soha be nem végződő processus 
folyamán. Pedig a kettő nagyon ellentétben áll egymással s meg-
mutatja az utóbbi szerzőjének célját. Tröltschnek ugyanis a vallásos 
apriori kutatásával nem ismeretelméleti céljai vannak, az öntudatban 
benne rejlő hajlamnak akarja ő ilyen módon a vallást bebizonyí-
tani, amelyre nézve az a racionalizálási processus a folytonos 
fejlődést jelenti a kijelentések, kultura behatása következtében. 
Tehát vallástörténeti felfogásának előzményéül szolgálna ez. Ámde 
épen ebben rejlik cáfolata is. Mert hiszen a vallásos megismerés 
törvényeinek nem fejlődésszerűeknek, hanem állandóknak kellene 
lenniök. Kant formái pl. minden, érzéki tapasztalat létrejövetelének 
determinisztikus feltételeit adják. Szükségképen azok szerint a 
formák szerint kell gondolkoznunk. A vallásos tapasztalat azonban 
ilyen formákkal magát megkötni nem engedi. Végtelen sokfélesége 
sem zárja ki, hogy ujabb és ujabb formája mutatkozzék, vagyis 
az utóbbinak egyáltalán nincs determinisztikus jellege. A vallásos-
ságra nézve nem a kényszer, hanem az önelhatározás, a szilárd 
meggyőződés a fó'fontosságú1), épenúgy, mint az ethikai tettnek is 
akkor van igazi értéke, ha szabad akaratból származik az. És ez 
onnan van, mert a vallásos apriori ismeretelméletileg be nem 
bizonyítható. Mert hát az intelligibilis én létezése, bármily szépen 
magyarázza is azt Tröitsch, pusztán a hitre támaszkodó követ-
keztetés, ámde annak az autonom öntudatnak közbelépése az 
öntudat phänomenalis befolyásánál exakt úton be nem bizonyít-
ható. A jelenségek köréből a minden kausalításon felül állónak 
körébe átlépni az exakt tudomány nem képes, bárha hitünk azzal, 
mit Tröitsch a vallás tényezőiül elismer, megegyezzék is. Azoknak 
a transcendens érintkezéseknek tényleges volta nem az ismeret-
elmélet, hanem a metaphysika körébe tartozik. Első sorban is mi 
jogosítja fel Tröltschöt azokban a mystikus érzelmi izgatásokban 
kijelentést találni? Ο azokat a Kant által vizsgált természeti 
benyomásokkal egyenlőknek veszi, pedig toto coelo különböznek 
egymástól. Szó sincs nálok olyan általános törvényszerűségről, 
mint ahogy érzéki tapasztalatai mindenkinek vannak. Tehát már 
az maga kérdés, hogy a psykhologia elfogadja-e ezeket az érze-
teket tényleg létezőknek, vagy egyszerűen illusióknak nyilvánítja 
őket. Általános törvények alá semmi esetre sem vonhatók, ami 
exakt voltukat kizárja. De továbbá ezek mögött a jelenségek 
mögött kijelentést, transcendens valóság önközlését feltételezni, 
igazán csak praktikus szükségérzetből folyhatik, theorétikailag 
azonban a vallásnak igazolására nem szolgálhat. Magának Tröltsch-
nek mély vallásosságát minden esetre igazolja. De másfelől 

!) Ezt maga Trooltsch hangsúlyozza Kel. phil. 438. Kultur der Gegen-
wart 2 , 32. stb. 
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a vallásos apriorinak, mint amely transcendens valóság meg-
ragadását jelképezi, fogalmával sem sokra mehetünk, mert oly 
általánosságban van az tartva, hogy a vallásos képzetek alakí-
tására befolyással nem bírhat. Egy oly lénnyel vonatkozásba lépni, 
mely minden ismeret kiindulását és egységét képezi, inkább a 
gondolkozás számára szükségképen! s Hunzinger méltán állíthatja, 
hogy itt épúgy lehet materialisztikus, mint theisztikus megfej-
tést adni.1) 

De lássuk tovább Tröltschöt. Az elhatározó eredmény, amit 
az ismeretelmélet alapján nyer, az, amit másutt úgy fejez ki, hogy 
„az immanens öntudat útján lehet logikailag olyan helyes követ-
keztetést vonni, amely az öntudat eló'tt transcendens valóság meg-
ismerésére vezet'?3) Ezen a tételen alapszik a fejlődéstörténeti 
Idealismus, mely „a történelem, vagy szellem metaphysikájának" 
kutatásából indul ki, ahol tehát első sorban egy szabályt kell 
találni, melynek segélyével az emberi szellem egysége és az egy-
séges fejlődés megállapítható. A tartalom minden sokfélesége 
dacára „egy megállapított s lezáruló cél van tűzve" az emberiség 
elé s a felé haladtában megvan „a kölcsönhatás a materialis világ-
ban való munkájával is." Ezért, hogy a fejlődés nemére tekintettel 
kell lenni, hogy vájjon „ez a fejlődés immanens erők puszta, 
determinisztikus kifejtése-e, vagy pedig szabadon választott küz-
delem valami szellemi tartalom győzelme érdekében", és hogy 
milyen viszonyok állanak fenn az ideális erők és az élet physikai 
feltételei között.3) Azonban ez a terraészetphilosophiai probléma, 
valamint az abszolútnak metaphysikája inkább a természetbölcse-
lőkre bízandó.4) I t t fődolog a vallás említett történetphilosophiája, 
vagy a szellem metaphysikája, melynek célja „a tünemények sok-
féleségét úgy felfogni, mint amelynek eredete belsőleg egységes 
és következményeiben bizonyos normativ cél felé tör".5) Össze-
hasonlító valláskutatásról van tehát szó, mely a lokális különb-
ségek mellett a typikus szabályszerűséget keresi s melyhez a 
typikus fejlődésről való tan is tartozik, amennyiben ezek a válto-
zások szintén szabályszerűséget mutatnak.u) Azonban Hegelnek 
konstrukciója csak a cél kitűzésében helyes, ennek elérésére 
azonban más methodikai és logikai utak választandók. Nevezetesen 
„az abszolút deduktiv metaphysikája helyett" oly metaphysika 
alkalmazandó, mely a tényekből von le következtetést, azok okaira 
„visszakövetkeztet" s mindenek felett meg kell keresni azt „a 
teleologikus fejlődéstörvényt, mely a történelemphilosophiának 

1) Probleme 39. 
2) Gesch. und Met. 45 kv. 
3) Gesch. und Met. 40 kv. 
4) Gesch. und Met. 45. 
B) Kultur der Gegenw. 31. 
6) Kel. phil. 460. 
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utolsó, legfontosabb fogalma"1) és amely a különböző kijelentésekre, 
egyetemlegességre és egyedüli igazságra vonatkozó igényeket meg-
fejti.2) Azonban a tényekből vont következtetésekre elég csak a 
fejlődés csúcspontjait figyelembe venni, amilyenek a zsidóság, 
keresztyénség, iszlám, brahmanismus, buddhismus, zoroastrismus 
és az ész, vallás philosophiai kísérletei.3) „Az abszolút szellemi 
célra irányuló erők egymás mellett, különböző pontokon előtörését'' 
jelentik ezek, „melyeknek mindenike tartalmának gazdagságát 
közelebbről saját szűkebb körében fejleszti ki, mígnem a szabad, 
szellem-erkölcsi küzdelem mindeniknek értékfokait megállapítja 
s történelem-philosophiai rendezésük folytán a megítélésükhöz 
szükséges centrumot megtalálja." Ha van az egésznek gyűjtő-
pontjául alkalmas kijelentés, „az csakis személyes, történeti ese-
mény lehet", mert „egy csak körvonalaiban megismerhető, de 
teljes alakjában mindig transcendens cél a történelemben mindig 
csak individualiter feltételezett módon fogható fel." Ennek a 
küzdelemuek sorsa azonban nem a tudósok között, hanem künt 
az életben dől el. Szó sincs róla, hogy a ténylegesből a vallás 
általános fogalmát megalkothatnánk, mindig célok és ideálok 
lebegnek előttünk, a megvalósulás pedig mindig transcendens 
marad. A fejlődés nem successio, hanem „a magasabb szellemi 
élet kiemelkedéseit, előtöréseit, kijelentéseit jelöli az, egyikszer 
tisztábban és mélyebben, másikszor gyöngébben, zavartabban, míg 
nem összefüggő kifejezésre talál és innen tovább vezet útja, egész 
azon célokig, melyek minden emberi tudást és képzeletet túlhalad-
nak. Ez a fejlődés gondolatának el nem múló magva."4) 

Ami most már a jelenlegi vallásoknak a fejlődésben elfoglalt 
helyzetét és jelentőségét illeti, a magasabb rendű, új képződések 
megállapításánál az analógia és fejlődés törvényei vezetik a 
nyomozást. Mindenesetre legfontosabb itt a keresztyénség elő-
állásának kérdése. Azonban nem pusztán történetileg kell eljárni, 
mely feltétlen relativismusra vezetne, hanem történetphilosophiailag 
s egyúttal a vallásos öntudat analysisének figyelembe vételével. 
Tröltsch természeti vallásokat és ethikai személyiség vallásait vesz 
fel s a 2-ik alaknak teljes előtörése a keresztyénségben látható.5) 
A keresztyénség az egyedüli szakítás a természeti vallás határaival 
és feltételeivel és a magasabb világ, mint végetlenül értékes, 
minden mást feltételező és alakító személyi élet odakínálása. 
A keresztyénség gyűjtő pontja és összfoglalatja a vallás minden 
megismerhető fejlődéseinek, egy új életnek kezdete. De épen 

Kultur der Gegenw. 31., Gesch. und Met. 45. 
2) Gesch. und Met. 11. 
8) Absolutheit etc. 55 kv. 
Ί) Absolutheit 60—C6. v. ö 31. 
5 j Kel. phil. 461., 405., 483. v. ö. a különféle osztályozásokat ..Theol. 

Szaklap" 1909. 4-ik sz., Dr. Antal cikke. 
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azért nem zárható ki, hogy még egy másik csúcspont is lehető; 
csak a hit tehet felőle bizonyságot, hogy egy magasabb vallás nem 
valószínű és bogy a vallásos fejlődés benne célját elérte.1) Az 
abszolútot a történelem egy pontján abszolút módon bírni akarni, 
nem egyéb, mint ábránd, az abszolút igazság a jövőnek, a történelem 
végének van fentartva. Abszolút vallásnál nincs „küzdő hit, hanem 
változhatatlan biztos ismeret; a tökéletes váltságot, tökéletes 
ismeretet a jövő hozza.2) Jézus maga is a váltságot a világ végére 
teszi, amikor az igazak megjutalmaztatnak.3) 

"Végezetre, amennyiben a vallás nem pusztán lelki tevékeny-
ség, hanem egyúttal a hit reális objectumának, az isteneszmének 
is állítása, szükség van a vallás metaphysikájára. Az isteneszme 
persze csak a vallásos hit útján hozzáférhető, de amellett az em-
beri ész benső egysége miatt vonatkozásaiban összhangzásba kell 
hozni a többi tudományos ismeretekkel is. így van szükség az 
isteneszme philosophiai tárgyalására, mely az említett metaphysikai 
visszakövetkeztetések útján tehető, melyek mint utolsó fogalmak, 
a tapasztalat egységesítésének munkájából állanak elő. A vallás-
tudomány így lesz szorosabb érteleinben vett vallásbölcsészet, ahol 
tehát az istenfogalom nem produktuma, hanem tárgya a philo-
sophiának. Végeredményileg persze azon fordul meg a dolog, hogy 
azt „az idealismust megvédelmezzük, mely a mindent elnyelő 
naturphilosophiai fogalmakkal szemben az ész szellemi kincseit a 
világ ősokához kapcsolja hozzá" s „a monismussal szemben, mely 
csak az önmagával azonos substantia alakulásait ismeri", „az ab-
szolút öntudatnak az őt részben tartalmazó, véges szellemekhez 
való viszonyában folyton új kezdetek és valóságok lehetőségét 
bebizonyítsa". Persze ehez a vallásos isteneszmének átalakítása 
és a modern, tudományos világképhez alkalmazott konformálása 
is szükséges.4) 

Teljes elismeréssel az iránt a körültekintő és sok tanulságot 
magában foglaló munkásság iránt, melyet a fent vázolt rendszer 
szolgáltat, kénytelenek vagyunk annak gyöngeségeire is rámutatni. 
És pedig természetesen, mivel annak követői rendszerint tudo-
mányos megbízhatóságát emelik különösen ki a suprauaturalismus 
híveivel szemben, első sorban annak exakt tudományos jellege 
jön figyelembe, anélkül, hogy Ítéletünkkel a valódiságot is cáfolni 
akarnánk. H a valaki azt hinné, hogy az elfogultságtól azért sza-
badabb ez az álláspont, mert a vallásról az egyetemes vallástör-
téneti eszmék alapján Ítélkezik s nem pusztán a keresztyénség 

i) Absolutheit 78., 80. kv. Gesch. u. Met. 35., 55. Kult. d. Gegenw. 
31. kv. 

Absolutheit 86. kv. 
3) Gesch. u. Met. Iá . v. ö. 5. 
ή Kult. d. Gegenw. 32. kv. 
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képezi az ismérvet és hogy ez a körülmény annak egyetemes ér-
vénye mellett indokul hozható fel, az nagyon csalódik. Troeltsch 
fejló'déstörténeti idealismr.s alapján akar ítélkezni, ami azt jelenti, 
hogy a többi vallások rovására a keresztyénség számára akarja 
odaítélni tudományos eljárással az igazságot, tehát bizonyos ellen-
séges szándék vezeti amazok ellenében.1) Ezért, hogy mindjárt a 
kiindulásnál valami szabály kereséséről van szó, amely ugyan a 
történelmi anyag ismeretével, de mégis philosophiai úton állapí-
tandó meg s melynek valamely határozott célt kell szolgálnia. 
Mint „történetphilosophiáról, nem szigorúan vett tudományról"2) 
van tehát itt szó szerző saját bevallása szerint, mi mondhatnánk, 
hogy tudományos dogmatismus vezeti őt vizsgálódásaiban. Még 
inkább megfosztja pedig egyetemes érvényétől a rendszert annak 
célja, mely nem más, mint a keresztyénség apologetikája.3) És 
így a vallásos érdekeltség épúgy megvan nála, mint az általa 
támadott orthodoxia követőinél, aminthogy fentebb láttuk, az 
egyéni vallásosság szokott rendesen az Ítélkezés ismérve lenni. 
Ez a belső, vallásos tapasztalat ösztönzi őt, hogy az idealismus 
álláspontjára helyezkedjék ra mindent megsemmisítő, naturphilo-
sophikus eszmékkel szemben". Már pedig az olyan vallástörténet, 
melynek a vallásos tünemények és azok összefüggésének leírásán 
kiviil valami más célja is van, dogmatikus megítélési módhoz van 
kötve, amelyet tehát aszerint értékelhet mindenki, amilyen az ő 
vallási egyénisége. Es hogy áll a dolog magának a vallástörté-
netnek feladatával? Első sorban is a „visszakövctkeztetések" 
révén oly metaphysikai feladatok háramolnának reá, melyek messze 
kivül esnek határain. A természettel vonatkozásban álló, ámde 
azzal szemben előtörő, önálló szellemi élet, továbbá a természet 
szerepe, magának az abszolútnak metaphysikája mind külön vizs-
gálat tárgyát képezné itt, amelyekről pedig egyedül a hit tudhat. 
A puszta, kausalis törvények nem elégségesek itt a magyarázatra, 
azok útján le nem vezethető működésekről van itt szó, a 
„kegyelem" útján egy érzékfeletti világgal való kölcsönhatásról. 
A vallástörténelem maga „isteneniberi" jelzővel illettetik s 
va'ltságprocessus nevét viseli,4) a kijelentés viselőiben valami 
abból az ideálból jutott kifejezésre, mely bennünk él. Méltán 
mondja Hunzinger, hogy a kijelentés ilyen fogalma permanenssé 
teszi a csodát, túllép az orthodoxia határán.5) És ugyan miért ez 
az engedékenység? hogy az egyetemes, vallástörténeti fejlődés 
megállapítható legyen. Pedig a történelemből a szellemi élet egy-
sége s határozott cél felé haladása megállapítható soha nem lesz. 

11 Zeitschrift fü r Theol. und Kirche 1898. Kaftan: Erwiderung 79. 
2) Absolutheit 70. 
s) Kul tur d. Gegenw. 32. kv. 
4) Gesch. u. Met. 29., 38. 
5) Probleme etc. 50. 
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Az abban vetett hit puszta postulatum, melynek semmi exakt, 
tudományos jelentősége nincs. Tröltschnél azonban annyiban 
másként alakul a dolog, mert ő, mint mondottuk, nem pusztán 
immanens, öntudati tüneménynek tartja a vallást, hanem hisz a 
történelem folyamán Isten kijelentésében. Eltekintve azonban 
attól, hogy a pogány vallásokban található sok babonát, varázslást 
ő sem tarthatja kijelentésnek, azon fordul meg minden, hogy 
direkt vallásos tapasztalat útján megindokolható-e ez az álláspont. 
Mert végeredményileg mindig arról a vallásos hitről van itt szó, 
hogy Isten az emberiség vallásos fejlődését céljához vezéreli.1) 
És épen ennél az elhatározó pontnál mond csütörtököt a fejlődés-
törvény. Mert egyetemesen kötelezővé azt csak vallásos tapasz-
talat utján lehetne tenni, a tudományos bizonyítás pedig ki van 
zárva. Érdekes különben a fejlődés fokainak megállapítása. 
Tröltsch határozottan elitéli, hogy valami ismérvet, vagy amint 
szokás, vallási ideált állapítsunk meg, hanem magából a tény-
halmazból kell a fejlődés menetét megállapítani, szigorú objek-
tivitással. Ks hogyan történik az, hogy a magasabb fokról igyek-
szünk megérteni az alacsonyabb fokon álló vallások relativ igaz-
ságait s a bennök kifejezésre törő erőket. Amennyiben most már 
a keresztyénség a legmagasabb vallás, ime az önkéntelen keresz-
tyéni álláspont s Kaftan azért mondja, hogy „ennél az eljárásnál 
a legfontosabbat, nevezetesen az ideált, kéz alatt, állítólag mint 
tudományos eredményt, becsempészik."2) 

Ennek a fejlődési processusnak legmagasabb pontját fog-
lalná el tehát a keresztyénség, ámde milyen megnyirbált tarta-
lommal. Hiszen épen azt az anyagot kellene elveszítenie, ami 
különállását, egyedül álló voltát biztosítaná. A kérdés az, hogy 
„a vallásos öntudat különböző, történeti aktualizációban mennyi-
ben jelenti ki magát ugyanazon normáltartalom és ezt a kijelen-
tést a szellemi élet fejlődése segíti-e elő, vagy magának, a 
vallásos öntudatnak természetéhez tartozik a folyton előretörés, 
mint amely az egyetemes fejlődés egyik kiegészítő részét képezi.3) 
Tehát egyfelől mindenütt ugyanazon normaltartalomról van szó, 
még pedig transcendentalis cél értelmében használva ezt a szót, 
más felől vagy egyetemes vagy vallástörténeti fejlődésről. Sem 
egyik, sem másik a keresztyénség igényeivel össze nem egyez-
tethető. A tökéletes egyház szerintünk is az időknek végén fog 
elkövetkezni, amikor az Atya akarata megvalósul. Ez azonban 
nem zárja ki, hogy tökéletes kijelentését birjuk már itt e földön. 
Persze a historisinus nem engedi meg az abszolútnak a történe-
lemben megjelenését, lehetetlenné teszi azt hármas törvénye: a 
kritika, analógia és kölcsönhatás. Az első szerint csakis való-

1) Ihmels: Die Selbständigkeit der Dogmatik 1901. 19. 
2) Erwiderung 80. 
3) Kol. phil. 479. 
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színűséggel bírhatnak Ítéleteink, úgy hogy ez által minden ered-
mény bizonytalanná lesz; a második szerint minden történésnek 
egyformasága van kimondva, analógia nélkül semmi nem létezik; 
végre a kölcsönhatás a történelmi összefüggéstől való minden 
izolálást kizár, mely az immanens kuusalnexus határát túllépné, 
íme, ennyiben nem férhet tehát össze az üdvtörténeti suprana-
turalismus útján megindokolt abszolutság. Ezért a tudománynak 
nyitva kell hagyni annak lehetőségét, hogy magasabb vallásos 
képződés állhat elő, mint a keresztyénség. Azonban, bárha csak 
túl nem szárnyalt vallás neve illeti meg, tehát relativ abszolutság, 
nyugton lehetünk, nem valószínű a túlszárnyaltatása, itt csak az 
apriori lehetőséget nem szabad kizárni. Különben, mondja Troeltsch, 
az abszolutság igénye minden vallásban többé-kevésbbé benne 
van, nem egyéb az, mint a vallás átérzett erejének és igazságá-
nak kifejezése. Benne a vallásalapítónak Istennel való mély, benső 
összeköttetése szól, ezért pl. Jézus élete is titokteljes. Ettől külön-
bözik az abszolutságnak apologetikai célból megindokolt igénye, 
mely épen az eredeti vallási erő és naiv vallásos hitbizonyosság 
elernyedésének bizonysága.1) Egyszóval Troeltsch még kedvező 
színben is akarja felmutatni azt, ami nélkül pedig a keresztyén-
ség történeti jelentőségét veszíti. Isten nem különös kijelentését 
közli Krisztusban az emberiséggel, nem teljes önközlése jelent meg 
benne. Buddha, Mohamed, vagy Zarathustra épúgy prófétái az 
Istenségnek, mint Jézus; a Vedák, Zend-Aveszta vagy a Korán 
épúgy istenileg inspirált művek, mint a biblia. A keresztyénség 
és alapítója a történetphylosophia útján megnyerik a maguk köz-
ponti jelentőségét, a csúcspontot jelzik, egy új élet kezdetét, ennél 
tovább menni azonban nem lehet. A központot képező váltság-
munka relativ értékűvé lesz, a váltságnak egy tökéletesebb útja 
is lehetővé levén, az Idvezítő nem az egyedüli szegeletkő, amelyen 
kívül más nem vettethetik és ebből kifolyólag a keresztyén üdv-
bizonyosságnak is vége, kétség s remény váltakozó érzelmei fog-
lalják el annak helyét. Mert az az állítás, hogy a hit előtt azért 
még abszolút vallás lehetne a keresztyénség, kiengesztelhetetlen 
ellentét Troeltsch eddigi eljárásával : hogyan állhatna meg a tudo-
mányos eredménnyel szemben a keresztyén bizonyosság. Előbbi 
az utóbbit okvetlen megsemmisíti, még ha oly igen él is az az 
iránti szükségérzet. 

S mindez az áldozat azért volna szükséges, hogy egy, talán 
a tudományosság nagyobb fokán álló rendszert nyerjünk. Mert 
hiszen azon fordul meg minden, hogy hajlandók vagyunk-e az 
idealismust választani mindenféle monisnms, kriticismus, vagy 
positivismus ellenében,2) tehát a hit elhatározásán. De ha sub-

») Absolutheit etc. 103., 113. kvk. 
ή Absolutheit 71. Kultur d. Gegenw. 2., 32. 
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jectiv elhatározás a döntő, ott állunk, ahol a régi rendszerrel, s 
még hozzá bizonytalanná is tettük a keresztyénséget; ki tudja 
ugyanis, hogy egy persa vagy buddhista nem a maga vallását 
tenné-e első helyre? A vallásban a lényegesnek értékelése teljesen 
személyi dolog s számítás útján ki nem mutatható.1) A keresz-
tyénségnek bizonyára óhajtása az, hogy végérvényesen rendeztes-
senek ügyei a többi tudományokkal. De a végeredmények amaz 
egyeztetése csakis vallási alapon történhetik, úgyszintén kizárandó 
a keresztyén vallásos tapasztalaton kivül álló, minden istenfogalom. 
Az evolutionak fent tárgyalt elmélete azonban sem a tudományos 
követelményeknek meg nem felel, sem a keresztyénség speciális 
érdekeit figyelemben tartani nem tudja. Nagy és hasznos tanu-
ságait azonban készséggel elismerjük. 

Dr. Lencz Géza. 
(Folyt, köv.) 

') Alig. Ev. Luth. Kirchenzeitung 1907. Dr. Matthes: Zur modernen 
religiongesch. Auff. des Christ. 995. 



Abaelardus Péter. 

A középkorban — nevezetesen a protestantismus hatása 
alatt — a babona, a szellemi sötétség korát látja nem egy művelt 
ember. Ez elterjedt véleménnyel szemben áll az, hogy a középkor 
a tudományegyetem szülője s hogy a középkor még későbben is 
a császári és pápai világhatalom mellett a tudományegyetemet 
mint harmadik világhatalmat elismerte. 

Nem lehet oly sötét az a középkor! 
Azok, akik az előítélet ködén áthatolva nézik a középkort, 

abban bámulva, megrendülve az egyháznak, mint történelmi 
hatalomnak explicatióját látják, amint az nevezetesen a módszeresen 
a legnagyobb gonddal és elmeéllel szerkesztett dogmatikai rend-
szerekben nyert kifejezést. A gótikus domhoz hasonlóan néhány 
szorosméretű motívumból, mint constructiós alapból emelkedik 
ki egységesen a pillérek és tárnok, az ívek, támívek és hevederek 
erdeje, hogy ezeken és ezekkel mathematikai csalhatatlanság 
erejével záródjék le falaival e csudás szentély, amelynek szakozott 
ablakainak egyházi színben pompázó üvegein át csak megtörve 
hatol be világi napsugár. Minden, még a legkisebb részlet is az 
egésznek szelleme s mi több az egésznek alakja által van meg-
határozva; minden egyéni kizárva! 

S mégis, ha nem állapodunk meg a középkornak ez általános 
és typikus képének hatása mellett, s nem nyugszunk meg abban 
a boldogító érzetben, hogy eme nagy épületnek mi csak egyik 
szorosan betaglalt része vagyunk, s ezért az egész s nem mi, ez 
a gyönge egyes, gondoskodik a mi helyünk, a mi létünk, a mi 
boldogságunkról, úgy csakhamar észrevesszük, hogy a pillérek 
összetételeiben, az oszlopfejezetek motívumaiban, majd később 
az ablakok kődíszítményeiben, az apsis üléseinek faragványain 
egyéni erők is érvényesülnek. Egyéni élet tükröződik vissza 
azokban a sienai, páduai, valamint kölni iskola oltárképeiben, 
amelyekben az egyes alakok a gótika méretei és irányai szerint 
egyforma öltezetben, egyforma testi súllyal vagy súlytalansággal 
és mégis oly változatos egyéni arckifejezéssel csoportosulnak. Az 
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állítat, a boldogság, az elragadtatás, az angyali létnek skáláját 
egyénibb és meghatóbb módon tán nem is lehet kifejezni, amint 
ezt a részben névtelen mesterek tették. 

De még mindez nem magyarázza meg az egyetemek kelet-
kezését. Egyetemek csak ott keletkeznek, ahol az ész autonómiájába 
fektetett bizalom a történeti hatalmak és tekintélyek fölé emelik 
az embert, ahol ez az egyes ember az igazságnak isteni erejében 
esetleg az egyházzal, annak dogmáival és intézményeivel szemben 
is állást foglal s önmaga fölött nem a tételekben megmerevült, 
kész alakban hirdetett, hanem csak a folytonos haladást létesítő 
igazságot ismeri el. 

Már a középkorban, az apsis üléseinek faragványaiban, az 
oszlopfejezetek sajátságos figuráiban nem egyszer pajkos, az 
egyházat is kigúnyoló szellemmel találkozunk. De találkozunk 
oly komoly szellemekkel is, k ik sajátságuk tudatában arról vannak 
meggyőződve, hogy ők e sajátságukkal is szolgálják az egyházat, 
k ik észre sem veszik, hogy a heterodoxia meredélyére lépnek, 
midőn egész sajátos, a tekintély egyházát alapjában megingató, 
az egyéni felelősséget mindenben valló tant hirdetnek. Szükség-
szerű összeütközésbe kerülnek az egyház dogmatikai és hierarchiai 
egységének tanaival, meghökkennek ennek tapasztalatakor, biztosít-
j ák az egyházat, hogy ezt csak építeni akarják, ideiglenesen a 
hatalom szavára kegyeletből vissza is vonják tanaikat, de csak 
líjra ismét megszólal az én, jobb énjük isteni erővel s újra ott 
lát juk őket mint az egyházi zsinatok által elitélteket. Ők az 
igazságnak szomorú, önmagukban nem egyszer meghasonlott 
xnartyrjai, a jövőnek felvillámló, majd eltűnő prófétái. A gondol-
kozás, midőn a mindenséget átöleli, ez átölelésben kimerül, nem 
egyszer elveszti erejét, a gondolkozó erélyét arra, hogy újat is 
alkosson, a létezőt a felismert igazság alapján át is alakítsa. 

Nem kicsinyléssel tekintünk az alakokra. Szükségesek az 
elmélkedés e szomorú martyrjai, hogy a gyakorlati munka hősei 
az ő szellemükből, az ő leikükből merítve örömmel, teljes biza-
lommal, benső boldogsággal szenvedjék el esetleg a martyriumot 
is. Az elmélet professorai után győzedelmeskednek a gyakorlat 
confessorai. 

De még inkább szükségesek az elmélkedés ez alakjai a 
tudomány önállósítása szempontjából. Munkájuk tulajdonképpen 
már is ez önállósításnak a munkája. Ők még mielőtt a tudomány-
egyetem létesült, személyükben már az egyetemet képviselték. 

Az a kor, mely egyetemet teremt: kell, hogy ily egyének 
hatása alatt álljon. 

Ilyen volt a XI. és XII . század is, az egyetem keletkezésének 
százada. Ily egyén volt Abaelardus Péter is, akivel éppen e 
szempontból kívánunk foglalkozni. Foglalkozunk vele, hogy ezt 
az egyetemet teremtő kort közelebb megismerjük s ne csak 
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állítsuk, hanem lássuk is, hogy oly kor, amelyben Abaelardus 
Péter lehető volt — egyetemet is teremhetett. 

A kort mozgató alapkérdéssel, Abaelardusnak sajátos elméle-
tével, az ezt produkáló erővel, annak hirdetését megengedő körül-
ményekkel s végre szomorú és minket mégis kibékítő sorsával 
foglalkozunk.1 

. A főkénlés, amely a kort mozgatta, a nominalismus és a 
realismus kérdése volt. Kicsinylőleg tekintünk le a középkorra 
és nevezetesen e problémájára, pedig nevezetesen e problémája 
külömböző alakban mindig foglalkoztatja a mélyebben gondol-
kozókat. Mi a valóság ? ! Vájjon az a változliatlan, nyugvó egy-e, 
avagy a folyton változó, mozgó sok ? ! Vájjon az a sok nem 
egyéb-e, mint az egynek csakis phaenomenonja, látszata avagy 
az egy nem egyéb-e, mint a soknak csakis gondolt egysége ? ! 
Ε kérdés volt az ind philosophia alapkérdése. A Feáawía-philo-
sophia csak az egyhzn, a változliatlan, nyugvó Brahmaban látta 
a valóságot, a sokban csak a Maja (a csalódás) útján létesült tüneteit, 
amelyek mint ilyenek felismerendők; s fel is ismertetnek akkor, 
ha az ember egyéniségét kioltja (nirvana) — elmerülve teljesen 
az egyben. A $aw/£%a-philosophia ellenben csak elvontságot lát 
az egyben — igaz valónak csak az egyeseket tekinti. A görög 
philosophiának is ez volt az alap kérdése. Heraclites egyrészt, 
másrészt az eleai iskola; azután Socrates, Plató. Aristoteles tulajdon-
képpen ezzel a kérdéssel foglalkoztak. Socratesnél a kérdés ismeret-
elméleti ugyan: de mégis legalább az ismeretre nézve a dolgok 
valóságát a fogalomban, a dolgok lényeges ismérveinek gondolt 
egységében látja: bár e fogalomnak a lét szempontjából nem 
tulajdonít valóságot; (Ezt a kérdést ő nem is veti fel) s így tényleg 
ő nominalistának mondható (csak a gondolatban van valósága a 
fogalomnak), míg Plató már egyenesen a metaphysika légkörébe 
emeli a fogalmat, mint eszmét, úgy, hogy emez eszmék mint 
változliatlan, nyugodt létűek alkotják az igaz valóságot, melyekkel 
szemben ez a változó sok csakis annyiban bír léttel, amennyiben 
ez eszméket utánozza (μιμτ,μα), illetőleg azokból részt kér (μεθεξις). 
Aristoteles az εΐϊος-t nem különíti el a ΰλη-től s csakis a kettő 
egységében látja a valóságosan létezőt: úgy hogy az a Platói κοσμος 
νοητος a maga önálló valóságában megszűnik; mivel benne van, 
mint a dolgok, a soknak έντελεχια-ja, mozgató alakító δυναμ,ις-a — 
Universalia in re. S az újabbkori philosophia Baconban, az egyes-
ből kiinduló philosophusban nemde a nominalismus, ellenben 
Cartesiusban a realismus kérdését újítja meg, amint azt oly 

1 Abäelärdus iratait a Migne Patrologiájának 178. kötetében olvas-
hat juk. Eletével maga Abaelardus I. epistolájában vagyis „História cala-
mitatum mearum"-ban foglalkozik s igen szépen méltatja iratait, elméletét 
és személyiséget Hausrath Peter Abaelardjában. Leipzig, Breitkopf 1895. 
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tisztán látjuk Locke — Spinoza ellentéteiben és a Leibnitzi köz-
vetítésben. Kant theor. ész kritikájában ismeretelméleti szem-
pontból nominalista, míg gyakori, ész kritikájában realista. Fichte-
tői Hegelig mincl tisztábban győzedelmeskedik metaph. szempont-
ból a realismus: veliik szemben pedig érvényesül Feuerbachon 
át átcsapva a materialismus nominalismusa: míg végre a jelenben 
épp e két irány Lotzei csapáson a parallelismus elméletében (Wundt, 
Paulsen) egymás mellett halad; másrészt pedig mivel ez nem igaz 
megoldás — nélkülözvén az egységet — vissza nyál Aristoteleshez, 
ennek elméletet Aquinoi Tamás útján feléleszti s mint a nomi-
nalismus és realismus egységesítőjében — a megnyugvást igéri. 

Nem tudákos szerzetesek lármás szőrszálhasogatása volt a 
nominalismus, realismus problémája, hanem ők is a gondolkozó 
világ egyik legfontosabb kérdésével foglalkoztak és pedig úgy, 
hogy e kérdés körébe bevonták az egyház dogmáit és e kérdés 
világossága mellett kívántak a legkényesebb dogmatikai kérdésekre 
is feleletet adni. 

Abaelard gondolkozása tartalmi szempontból e fontos kér-
dések körében mozgott. Már atyja — Berengar — is vonzódott 
a tudomány controversiái felé. Mozgalmas, a lovagiaskodásban 
kiváló élete után a zárdába vonult vissza, a contemplationak és 
a tudomány kérdéseinek élve. Ugyancsak a fátyolt vette ter-
mészetesen anyja. (Hisz az egyik fél csakis a másiknak hasonló 
elhatározása alapján — léphetett be a zárdába). Abaelard már 
igen korán mondta fel Marsnak a szolgálatot, avégett, hogy Minerva 
ölében nőjjön fel (az ő szavai). Szellemi lovag kiván lenni, csak 
a szellemi tornában kíván lehetőleg elsőnek lenni. Magát az igaz-
ságot kívánj a. e lovag játékával, a disputatioval meghódítani. 
Nincs más ambitiója. Ezért is lemondva minden jussáról testvérei 
javára, ott hagyja otthonát, hogy bárhol is felkeresse azt, a kinél 
virágzik a dialectica (szavai). Kezdetben lioscellinust hallgatja a 
nominalistát, akinek meggyújtott tüzénél több volt a füst, 
mint a világosság; majd azután Párisban a híres realistához 
Ghampeaux Vilmoshoz fordul. Egyiknek tanításában sem tud meg-
nyugodni. Mind a kettőt — társai bámulatára és tanárai kedve 
ellenére —- dialecticájával nem egyszer sarokba szorítja. Tanulva 
tanít. Már mint 22 éves i f jú önálló iskolának alapítója. Szerinte 
az universaliak magukban nem léteznek, de mégis vannak; nem 
bírnak realitással s mégis realisak. Bealisak azért, mivel a dolgok-
ban van valami, ami alkalmi okul szolgál arra, hogy mi azt 
gondoljuk, kimondjuk. Magukban nem substantiák, hanem mégis 
substantiákon alapulnak, úgy hogv a substantiában való külömbség 
ad e gondoltnak, e kimondottnak alapot. A sermoban vau tehát 
az universale, a λογίς-ban. (Illustrálandó ez a „törvény" universale 
útján. Van! — de magában nem). 

A teremtést az időszerintiség schemája alá foglalva és így 
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Istennek tudatos actusára vive vissza: azt mondhatjuk, hogy az 
universalia-k — Isten teremtő gondolkozásában már léteztek: 
tehát: Universalia ante res; 

2. hogy ezeket az eredeti gondolatokat, mi a mi gondol-
kozásunk útján utángondoljuk (nachdenken): th. Universalia 
post res; 

3. s végre, hogy — mivel ezek tényleg mint alkalmi okok 
benne vannak a dolgokban: th. in re. 

Igen természetes, hogy Abaelard ez alapkérdéseket — 
magyarázgatva — azokat alkalmazta azokra a tárgyakra, amelyek 
a köztudatot ebben az időben mozgatták. Ily kérdés volt a szent-
háromság kérdése. Roscellinus a három personának az egységét 
a gondolatban látta, miért is őt a tritheismussal vádolták; ellenben 
Gilbert az egységet a lényegbe helyezte, amelyhez hozzájárult 
a forma, a mely épp úgy adja az egyes személyeket — a lényeg 
egysége dacára, amint megmarad az emberiség egysége és egy-
azonossága az emberek külömbözősége (forma) dacára, fiz a fel-
fogás veszélyeztette a három személynek substantialis létét, mivel 
a lényeghez hozsáykrxúó forma — létesíti csak azokat. 

Abaelard ezzel szemben magába a lényegbe viszi be a 
személyek külömböző voltát. (L. Tractatus de unitate et trinitate 
divina és Theologia christiana). A nehézség ugyanis abban áll, 
hogy Istenbe, ez egységbe bevihetjük-e a külömbözőséget anélkül, 
hogy ezt mint változhatlant, végtelent, absolutumot fenntartsuk. 
(Metaphysicai és nem oeconomiai szentháromság). 

Abaelard e nehézséggel úgy akar megküzdeni, hogy kiindul 
a summum bonumból. Ennek a fogalmában benne van mint követel-
mény a mindenhatóság = hatalom, a mindentudás = bölcsesség 
(λογος) és a kegynek, a szeretetnek mint mozzanatnak követel-
ménye. Egy a másik nélkül megszünteti magát a summum 
bonumot, amennyiben a hatalom magában épp úgy pusztíthat, 
mint építhet; a hatalom csak a bölcsességgel, a mindentudással 
egyesítve még csak igazán, tervszerűen pusztíthat; e két tényező 
még csak harmadikkal egyesítve lesz a teremtő, a λογος és meg-
szentelő működésnek az alapja. A három a maga egységében még 
csak az igaz Isten. A teremtésben ténykedett Isten teljes hatalma 
szerint mint atya, Krisztusban mint a mindent felismerő és bölcsen 
rendező λογος — fiu; és a megszentelésben, mint az a szeretet, 
mely minden kegyelem és jóságnak forrása, amelyből ömlik 
reánk bűneink bocsánatja, az újjászületés ereje, s Istennek mind-
azon áldó ténykedése, amelyben az ő jósága jelenik meg. Nem 
véletlen az egységben létező e mozzanatok egymásutánisága. Hogy 
a fiú nem lehet az apa előtt: ez világos; de világos az is, hogy 
szeretet, jóság a kölcsönhatást, tehát legalább két tényezőnek, 
amely között e kölcsönhatás folyik — feltételezi. A szent lélek 
tehát tényleg az egyházi tan szerint procedit a patre filioque. 

Theol. Szaklap. VIII . évf. 3 
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így nyeri a summum bonum alapján a három mozzanat 
egységét. 

A kérdés most viszont az volt: miként viheti át Abaelard 
az egyes mozzanatokra az egységet vagyis az Istenségnek jelzőjét ?! 
Ha a mozzanatok magukban lennének: Istennek csak részei 
lehetnének, de nem Istenek. í gy tehát szükségszerű, hogy mind-
egyik mozzanatban meg legyen a másik kettő is, de kiválóan az 
egyik. (A potiori fit denominatio. Mi is theoretikus, gyakorlati, 
érzelmi emberről beszélünk — holott ember nincs a három 
tényező nélkül.) 

A háromság tanát az írás útján is kivánja igazolni, 
nevezetesen utalva arra, hogy még az Ó Test.-bau is megvan ez, 
midőn Dávid a Zsoltárokban azt mondja: Az Úr szavával (λογος) 
teremtettek az egek (hatalom) s mind; az ő serege szájának 
szellemével (szt.-lélek); vagy amidőn Ezsaiásnál a serapliimok 
az Úr Zebaotliot háromszor szentnek dicsőítik (szent, szent, szent 
az Ur Zebaoth). A tiizes kemencében levő három férfiúban Dániel 
prófétánál is a háromság jelzését látja. Platót is idézi stb. 

Mind ez erőltetett igazolásoknál fontosabbak azok az analogiak, 
amelyek útján kivánja a háromságot megértetni. Nem fogadja el 
Augustinus és Anselmus analógiáját a vízről, mely mint forrás, 
patak és tó mégis egy. mivel ebben az időszerintiség. az egymás-
utániság emberi szempontot hoz be (Ez találó az úgynevezett 
oeconomiai háromság magyarázatánál); helyesebbnek tartja a ύλη, 
ε!2ος és a kettő útján létesült határozott, alakított anyag analógiáját, 
amint azt lát juk a viasz, a pecsétnyomó és az így létesült pecsét-
ben, amelyben a három mégis csak egy, avagy az ércben, 
amelybe a művész keze a király kezét bevési és ezután az 
emlékéremben kinyomja. Egy más analógia szerint úgy magyarázza 
a háromságot, hogy az atya a nem, amelyet az alakító, a külömb-
ségeket tételező ész, bölcsesség, λογος fajokra bont, amely fajok 
összességükben egyek a nemmel; a szent szellem, mint a szeretet, 
kegyességnek elve Istent arra készti, hogy önmagából kilépve, a 
teremtményekkel szemben a bölcsességet mint jóságot tételezze s 
megvalósítsa azt, ami öröktől fogva megvolt. Még a grammatika 
is nyújt anyagot az analógiára, amennyiben a három egyes 
személlyel egy és ugyanazt jelezhetjük: az az egy személy 
beszélhet (én); ehhez az egy személyhez beszélhet valaki (te); 
erről az egy személyről beszélhetünk (ő). 

Mindezen metaphysikai spintizatióknál, valamint e keresett 
és a háromságot mégis csak az időszerintiség korlátai közé szorító 
analógiáknál sokkal értékesebbnek tartom Abaelardnak a val lási 
speculation alapuló okoskodását. Schleiermachert előzi meg. midőn 
a háromságot a vallási actus analysiséből kivánja megérteni. 
Minden vallási actusban a félelem; a keresztény vallási actusban 
pedig még a szeretet mozzanatával találkozunk. A félelemnek 
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forrása az, hogy Istent absolut hatalomnak és mindentudónak 
tud juk; az Isten iránti szeretetnek alapja, hogy Isten maga a 
szeretet. Isten tehát a hatalom, a bölcsesség, a szeretet; vagyis 
Isten lényege szerint atya, fiú (λογος) és szent szellem. 

A theologiának ezzel Abaelard egy egészen ú j alapját vetette 
volna meg, amely a theologia épületét — úgy amint azt Schleier-
macher tette — a vallás psychologiai tényének szilárd talajából 
építette fel. 

Isten lényegszerü meghatározásának egyik következményes 
kérdése Istennek indeterminismusa, illetőleg determinismusa. 
Tehet-e Isten mindent, amit akar és akarhat-e mindent. Az első 
kérdésre a felelet csakis igenlő lehet: Mindenhatóságánál mindazt 
teheti — amit akar. A második kérdés már nem oly egyszerű. 
Mindent akarhat-e Isten ? Akarata nincs-e determinálva ? Akar-
hatja-e azt, amit egy gazember akar?! Világos, hogy olyasvalamit, 
ami az ő bölcsességével, az ő jóságával ellenkezik: ezt Isten nem 
is akarhatja; hisz önmaga lényegét tagadná meg ezzel!! Ezzel 
eljut Abaelard az ethikai determinismus fontos kérdésére, amely-
nek az ethikai élet terén, a szabadság kérdésében a legnagyobb 
jelentősége van. Gyakorlati természetű ez a kérdés! Nem szabad 
az az ember, aki bármit is akarhat. Csakis az az igazán szabad 
ember, aki jobb Énjének motivatiója alapján akar; aki e lényege 
alapján másképpen nem is akarhat, aki akarásában belső szükség-
szerűségnek kötöttsége, meghatározottsága alatt áll. Ε gyakorlati 
szempontból oly fontos kérdést bátran felteszi és ezután feleleté-
ben ily megoldását is adja Istennel szemben — kortársait tételével 
megbotrán koztatva. 

Nem ethikai, de christoloqiai szempontból nagy fontosságú 
kérdést fűz Istennek metaphysikai. lényegszerű meghatározásához. 
Isten ontologiai meghatározásával adva van annak változhatlan volta: 
a „sub specie aeternitatis"-szerű léte. Minden változásnak alapja 
a mozgás; minden mozgás, mely változásban nyer kifejezést — 
tehát eredményes — cselekvéssé válik. Lehet-e Istenben cselekvés, 
mozgás?! Isten változhatatlan volta ezt kizárja; s így kizárja azt 

1. hogy emberré levésével (hisz már ez is helytelen beszéd) 
Istenben bármi is változna! sőt az, hogy emberré lehessen; valamint 

2. az, hogy az ember, tehát Krisztus Istenné lehessen. Ε 
szerint Abaelard kénytelen a λογος-t Krisztustól egészen elkülöní-
teni. Krisztus lelke mellett van a λόγος; de valamint a hús nem 
válhatik szellemmé és a szellem nem hússá: egy Krisztus lelke 
akaratával sem válhatik a λογος szellemévé, akaratává. A λογος 
egyakaratú Krisztusban Istennel: de Krisztus akarata nem egy 
akaratú Istennel. Nem is ezért akar szenvedni érettünk; hanem 
azért, mert Istent szereti: azért teljesíti ő Isten akaratát. Krisztust 
ezért is nem mondhatjuk Istennek, hanem csakis a Krisztusban 
létező λογος-t. 

3 * 
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3. Ezzel igen természetesen adva van az is, hogy a λογος és 
Krisztusnak lelke egymást nem befolyásolják, egymásra nem 
hathatnak. A communicatio idiomatum későbbi tanának Abaelard-
nál nincsen értelme. Ez μεταβασις εις το άλλο γένος lenne. Ez pedig 
Isten, ember lényegének veszélyeztetése nélkül egyenesen lehetetlen. 
A hatóténykedés, a kölcsönhatás e szerint az emberi és isteni között 
tagadva van s ezzel az élő vallásosságnak leglényegesebb feltétele. 
Az immanentia nélkül nincsen élő vallás. Csakis Leibnitz-féle 
harmónia praestabilita alapján való kibontását, illetőleg világosabbá, 
tisztábbá való válását a monasban már is létezőnek vehetjük a 
világ folyásának, s magát a kölcsönhatást csakis látszatnak. Ily 
irányba vezetnek Abaelardnak alapvető gondolatai. 

A mint már a közelebbi theologiai-metaphysikai, valamint 
a soteriologiai kérdéseknél is szerepet vitt az ethikai szempont: 
úgy világos, hogy a soteriologiai az üdv, az üdvözülés kérdésénél 
is közelebb jő kifejezésre Abaelard ethikai felfogása. 

A bűn — a megváltás — s így az üdvözülés feltétele az 
egyházi tan szerint. 

Mi is az a bűn ?! Isten törvényeitől való eltérés, e tör-
vénnyel való ellenkezés. Abaelard e meghatározással nincsen meg-
elégedve. Intellectualis, és közelebb az ember, az egyes ember 
lényegébe elmerülő irányzata a tudatos jelzőt kívánja meg. Bűnt 
csak akkor követ el az ember, ha az isteni törvényt ismeri s így 
tudatosan tér el attól, tudatosan helyezkedik azzal ellentétbe. Pál 
apostol üdvoekonomiájában is nagy jelentőségű a törvénynek 
ismerete, de nem a bűnre általában, hanem a tudatos, a subjectiv 
bűnre nézve. Pál apostol e subjectiv bűn mellett ismeri az 
objectiv bűnt, az Isten akaratával, törvényével való ellenkezést, 
hajlamot az emberben, amelynek végső keltezője az embernek 
Adamban elkövetett subjectiv bűne. Az embernek Adamban el-
követett subjectiv bűne — bűnösségével, hajlamával bűnsúlyával 
nehezedett most már az emberre, az emberiségre s ez objective 
létező bűnért kell ismét az embernek a második Adamban eleget 
tenni, a bűnért lakolni, a váltságdíjat lefizetni. Isten haragja így 
válik tárgytalanná, az igazságosság érzete így van kielégítve: 
az ember meg van váltva: a bűnsúly az emberről levéve, Isten 
az embert így már most St*a!0?-nak tekinti s a kegyelemnek napja 
éltető fényével elborítja a kárhozat gyermekéből immár Isten 
megváltott gyermekévé vált embert. 

Ezt az objectiv bűnt — következményeivel Abaelardus nem 
ismeri. 

így tehát csak is a subjectiv bűn van; az a bűn, amely 
nem kívülöttünk, hanem mi bennünk van. 

S már most, mi az, a mi mibennünk a bűnt szerzi?! Az, 
ami bennünk a legbensőbb, az intentio, az érzület, amely Istennek 
törvényével ellenkezik; a tudás, a mi meggyőződésünk, amely 
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Isten akaratával ellenkezésbe helyezkedik, s mely éppen ezért 
a mi lelkiismeretünk bántó, büntető szavával ellenkezik; úgy hogy 
Abaelardus méltán azt mondja, hogy csak egy bűn van — a lelki-
ismeret elleni bűn. (L. Hausrath: Abaelard. 188 1.) 

A bűn ezen bensőségének következménye: 
1. hogy a cselekedet a bűnösségnél nem számít. A jó vagy 

a rossz cselekedet, a jó vagy a rossz intentiós embert jobbá vagy 
rosszabbá nem teszi; 

2. hogy ezért is a cselekedetek bármily nagy száma sem 
teszi jobbá a jó intentiós embert1); 

3. hogy a cselekvéssel járó eszközök minősége sem változtatja 
az intentiós embert a maga jóságában vagy rosszaságában, hanem 
ellenkezőleg ez az intentió minősíti magukat az eszközöket is. 
A „finis sanctificat media" jezsuita elve itt lép fel egészen tisztán 
a maga teljes jóhiszeműségében. Éppen ez elv alapján a szükség-
ből való hazugságot, sőt Crispinusnak cselekedeteit — csak a jó 
intentiót nézve — értékeli is. Ez elv erejében nem csak hogy 
bűnt nem lát abban, hogy a törvényhez lelkiismeretükben kötött 
zsidók Krisztust keresztre feszítették, hanem egyenesen abban 
látna bűnt, ha ezt nem tették volna. Az objectiv bűnösség nem 
létezésével adva van a bűn objectivitásának tagadása. 

Ez is egy fontos gondolat, amelyből az álláspontok külöm-
bözősége szerinti értékelése a cselekvény bűnösségének nőtt ki. 
Abaelard azonban a cselekvényre nézve még e relativitást sem 
ismeri el, mivel semmiféle cselekvényben sincs bűn, hanem csakis 
az intentióban. 

4. Az egyházi tant sokkal mélyebben érinti a bűn benső-
ségéből folyó az a következmény, amely szerint nincsen öröklő 
bün; s így nem is sújtja Adam bűnével az emberiséget bűnsúly. 

5. Ezzel pedig ismét a legszorosabban összefügg az egyházi 
objectiv megváltás elméletének elvetése. Ha nincs objectiv bűn: 
úqy nincs objectiv megváltás sem; vagy még világosabban; ha 
nincs az egyes ember akaratától, intentiojától függetlenül létező 
bűn és ennek hatalma alapján emberi bűnösség és ennek követ-
kezményeként, zsoldjaként szükségszerű büntetés, közelebb halál-
büntetés: akkor nincs is szükség e hatalom uralma alól megváltó 
oly halál, mely épp oly értelemben volt az embernek a halála, 
mint Adamban volt annak bűne az embernek bűne! Ha nincs 
a bűn szempontjából az első Adamnak bűnörökítő jelentősége: úgy 
nincs a második Adamnak, Krisztusnak sem bűntörlő jelentősége. 
Az egyháznak ezt a compensationalis megváltási theoriáját Abae-
lard elveti. 

Ε két pont gondolatát Heloissa deprecatorius levelében röviden 
és velősen így fejezi ki: ,,Νοη enim rei effectus, sed efficientis aífoctus in 
erimine est. Nec quae fiunt, sed quo animo fiunt, aequitas pensat. L. Migne 
Patrologia 178 k., 186 1. 
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Kinek is fizetett volna Krisztus az ő halálával váltságdíjat?! 
az ördögnek?! Hisz, ha ezt elismernők: elismernó'k az ördögnek 
hatalmi jogát az ember fölött! 

Az Is tennek?! Hisz éppen Isten fizette ezt! egy és ugyanaz 
csak nem lehet egyben a fizető és a fizetett!! 

Krisztus halálára vonatkozó objectiv megváltási elméletet 
tagadja tehát Abaelardus: ezzel azonban nem veti el Krisztus 
halálának subjective megváltó erejét. Krisztus halála ugyanis az 
isteni szeretetnek legmagasabb, legfenségesebb kijelentése. Lehe-
tetlen, hogy a szeretetnek ez a megnyilatkozása viszontszeretetet 
az emberben ne keltsen. Ott ahol szeretet van: nincsen félelem; 
mert a szeretet elűzi a félelmet! A szeretet erejében Isten 
gyermekeinek érezzük magunkat. A gyermeki érzület engedel-
mesekké tesz szív szerint Isten akaratával szemben: s így elűzi 
a bűnt: megváltónkká vált Krisztus halálával. 

A megváltás ily felfogása igen világosan ellenkezik Pál 
apostolnak s az egyháznak tanával, amelyet évszázadok múlva is 
a prot. theologiának regenerátora Schleiermacher kezdetben 
éppen nem s később is csakis subjectiv alapon tudott valahogy 
kibékülni. Kételyeinek súlypontja éppen az egyházi megváltás 
tanában nyugszik, amint ezt különösen atyjához irott levele meg-
hatóan mutatja. Abaelard a prot. theologia regenerátorának e 
téren is előfutója. 

Ezen tan tagadása 
6. az egyház bűnbocsátó tanának is reformálását kívánja, 

annak a tanát, amellyel legszorosabban összefügg az egyháznak 
hierarchiai érdeke! Ha az egyházé a bűnök megbocsátásának a 
hatalma és ezzel az üdvszerzés hatalma: úgy az egyház tényleg 
ura híveinek, a hívek igaz életének halálának Ura!! 

Az egyház a bíínbocsánathoz megkívánja a) a contritio 
cordist; b) a confessio orist és c) a satisfactio operist. 

Ha Abaelardus elveihez egészen következetes: úgy ő a 
bűnbocsánat dolgában megelégszik a contritio cordis-szal és a 
kegyelemnek, mint a szeretet elvének szívében való megnyilat-
kozásával. A confessio oris már is a bensőség szellemét külsőíti, 
a satisfactio operis pedig éppen a mitsem érő cselekedeteknek 
tulajdonít értéket. Abaelardus e következmények vonzásával 
támadta volna meg az egyháznak, mint hierarchiai intézménynek 
szívgyökerét. Abaelardus — amint ő is mondja: békében akar 
élni a püspökökkel, (hozzáteszi ugyan: ha ők az ő tanítási szabad-
ságát respcctálják — L. Hausrath ö. m. 214 1.) nem kívánja a 
schismát, az egyház határozatainak aláveti magát és kárhoztatja 
azt, amit az egyház kárhoztat; s továbbá ugyancsak ő az, aki 
zárdai életében az askezis terén a leglelkiismeretesebb s szent-
gyakorlataival és ezeknek követelésével társainak is terhére válik. 
Mégis nevezetes, hogy miképpen igyekszik még e követelményekkel 
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szemben is elvét, a bensó'ségnek elvét érvényre emelni s mennyire 
száll szembe a bűnbánatot és bűnbocsánatot külsőítő hierarchikus 
praxissal. 

b) A confessio oris követelményét, amelyre az egyház mint 
a pap előtt végzendőre oly eminens súlyt fektet, s mellyel az 
egyház uralkodik az egyes lelkek fölött, Abaelardus nagyon is 
gyöngíti; 

a) azzal, hogy ő támaszkodva Jak. 5, 16ra (έξομολογεισθ·£ 
άλλτ,λοις τα παραπτώματα και εΰχεςθε υττερ άλληλων, όπως ϊαθητε- πολυ 
ισχύει οεησ'.ς δικαίου ενεργούμενη) nem a pap előtti bűnbevallást, 
hanem az egymásköztit kívánja; 

β) sőt a pap előttit azon esetben, hogy ha az erre nem 
méltó károsnak, a bevallóra nézve vészthozónak mondja („vannak 
praelatusok. akiknél való gyónás nem üdvös, hanem vészthozó, 
k ik nem méltók arra, hogy érettünk könyörögjenek s meg-
hallgattassanak"). Ε tétele is Jak levelének idézett helyében is 
gyökerezik, amenyiben Jak. is csakis a δίκαιος imáját mondja 
hatásosnak; 

γ) végre megengedi azt, hogy a confessio oristól egyáltalában 
eltekintsünk akkor, ha nagyobb baj elkerülése céljából, a közjóra 
való tekintettel tanácsos a bűnt mással nem tudatni; (Itt az 
intentio tana e törvényt bontja.) 

3) illetőleg bűneinket nem a földi papnak, hanem közvet-
lenül a mennyei főpapnak gyónjuk meg. 

Abaelardus ezzel ugyancsak anticipálja a protestáns felfogást, 
amely Isten előtti, a mindentudó előtti bevallást kívánja. A pap, 
sőt ember előtti bevallása a bűnöknek nem okvetlenül szükséges. 
A confessio oris a bűnbocsánatra nézve nem elvi jelentőségű 
feltétel!! 

c) A satisfactio operis ellen tudtommal nem foglal állást: 
bár ethikai alapelve — a bűnre nézve — éppen ezt ellenezné 
leginkább. Asketikus élete, amely összefüggésben áll életének 
keserűségével, nem engedte meg, hogy a testére ne nézzen úgy, 
mint ellenségére. 

Ennek külsőitése ellen azonban leghatározottabban állást foglal 
a) amennyiben tiltakozik az ellen, hogy a satisfactionale 

opust a quantitas szempontja alá mi emberek helyezzük. Hiába 
méri ki ezt a pap: Isten magának tart ja fenn a büntetés quan-
tumát. Aki enyhe büntetést fizetett itt az absolváló papnak: az a 
tulnanban annál keményebben fog bűnhődni; 

h) még élesebben tiltakozik az ellen, hogy e satisfactionale 
opus külső eszközzel — pénzért — megváltható lenne. A bűn-
bocsátó cédulák elárúsítása ellen már ő kel ki; keserűen panaszolva 
el, hogy ilyet művelő — gyalázatos papok is léteznek: „Vannak 
papok, kik pénzajándék fejében a satisfactioként rárótt büntetés 
alól felmentik a bűnöst avagy köunyítenek büntetésén; nem nézve 
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annyira azt, hogy mit kiván az Úr, mint inkább azt, hogy 
mennyi a pénz; kik nem azt kérdik: hol az Ur, hanem azt: hol 
a pénz"?! (Cousini kiadás II. 197. L. Hausrath.) „Inkább kell 
méltó laicusnak gyónni, mint oly simonistának, aki a szenttel 
kereskedik." (Hausrath 214.) 

d) Már ezekbó'l is következik, hogy nem a pap, mint ilyen 
adja az absolutiot s hogy így az egyház sem bírja, mint ilyen a 
mennyországnak a kulcsát. Csakis Isten az. aki igazán absolvál. 

a) Isten nem azonosíthatja magát a pártos, önző püspökökkel, 
akikkel még az egyház sem azonosítja magát, midőn az afrikai 
zsinaton kimondja azt, hogy az igazságtalanul excommunicáló 
püspök csakis önönmagát excommunicálja. így tehát Isten — még 
kevésbé sem azonosíthatja magát az absolváló vagy excommunicáló 
pártos, önző pappal, mint ilyennel. 

Ezért mondja Abaelard még közelebb, hogy az, ki valójában 
nem bizonyul be Péter utódjának, az nem is bírhatja Péter 
kulcsának hatalmát. — Péter utódjai csakis azok, akik a valóságos 
apostoli életet élik (214. 1.); valódi apostoli életet pedig az él, aki 
Krisztushoz szentség- és bölcsességben hasonló életű. 

így tehát nem az egyházi ordo teszi a papot pappá; nem 
a papi kenet, amely ellen, mint Oelgötze ellen, később Luther oly 
élesen küzdött — a papi jelleg alapja; hanem csakis a papi érzület. 

β) Abaelard azonban még itt sem áll meg. A mennyországot 
egészen kiveszi az egyháznak a kezéből. Az egyházból kizárhat 
valakit egy méltatlan, zsarnoki püspök: vétkes hatalmi szózata 
azonban nem hatásos a túlnanra, a mennyországra nézve. Ezzel 
azután mégis csak ellenkezésbe jut Máté evangeliomának egyik 
sarkalatos helyével (Mt. 16, 18, 19), ahol is egészen világosan 
megadatik Péternek a bűnöket megbocsátó és azokat megkötő 
hatalom és ezzel a mennyországnak kulcsa is. Abaelardus szöveg-
csavarással segít magán, amidőn a mennyországot azonosítja az 
egyházzal s ezzel elismeri Péter és utódjai részére az egyházhoz 
kötő és abból az egyest kiközösítő jogot. 

Ε magyarázat a szöveggel egyenesen ellenkezik, amelynek 
19-dik verse a γη-t az οϋρανος-szal szembesíti: και δωσω σοι τας 
κλεις της βασίλεια; των ουρανών, ν.αΐ δ έαν δη ση ς έττ: τη; γη; έσται 
δέδεμενον έν τοις ουρανοί;, '/.α'. ο έαν λύσης έζι της γης έσται λελυμενον 
έν τοις ουρανοί;. Legyünk azonban méltányosak Abaelardussal 
szemben. A szöveg 18-dik versében Péterre, az ezt hívő Péterre 
alapítja Krisztus az egyházat (χ,άγω 3= σοι λέγω ότι συ ε! ΙΙετρος, και 
έχι ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την έν.ν.λησιαν, και πυλαι άδου οϋ 
κατισχυσουσιν αΰτης). Krisztus ezen egyháza nem földi, hanem örök, 
mennyi, egyház, amely éppen ezen jellegét abban mutatja, hogy 
a Hades kapui azon nem győzedelmeskednek, mert Krisztus 
egyháza szemben a Hadesivel mennyei. Most már Abaelardus 
Krisztusnak egyházát azonosítja a mennyeivel: de viszont ezzel 
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szembesíti a földi egyházat. A visibilis és invisibilis egyház egybe -
keverésével találkozunk nála is s így ugorja át az igaz exegesis 
akadályait. 

Abaelard e hely magyarázatánál is eló'futója a prot. exegesis-
nek, amelynek cruxját ez a hely képezi. Míg Abaelardus a 
mennyországot degradálja a földi látható egyházra s erre szorítja 
a kulcsok hatalmát — szembesítve most már e leszorítottál a mennyek 
országát, amelynek kulcsait csak Isten bírja: addig a protestánsok 
a Péter szóban levő kettős értelmet ragadják meg (Πέτρος és Πέτρα) 
az egyikben Péter apostolt, a másikban a péteri hitet látva, amely 
hit (tehát nem Péter) képezi az egyháznak, az invisibilis egyháznak 
az alapvető szikláját, amelyen azután megfordul az üdvözülés 
kulcsa, illetőleg dűl el az üdvözülés vagy kárhozás kérdése. 

Mind a kettő Abaelardus és a protestánsok exegesisének az 
a közös érdeke, hogy az üdvözülés érdekét emberi, földi kezekből 
kivegye. Abaelardus e célból az emberi kezeket a földi, a látható 
egyházhoz köti: míg a protestáns exegesis a láthatatlan egyházat 
nem e földből, hanem a mennyekből, az ott lakó Istentől származó 
hitnek alapjára fekteti. (Μα/,αριος el, ότ; aap; ν.τ. αίμα ουκ άπεχ,αλυψεν 
σοι, αλλ' ό πατήρ μου ό έν τοις οΰρανοις. Mt. 16, 17.) Α cél egy és 
ugyanaz: a látható egyházat hierarchikus, nemcsak a világra, hanem 
még a mennyországra, a túlnanra is kiterjedő hatalmától meg-
fosztani — Istennek, (Abaelardus) az Istentől származó hitnek 
(protestantismus) mindenhatósága érdekében. 

Abaelardus exegesise. 
Az exegesisről felhozottakból is kitűnik, hogy Abaelardus a 

szentírás szövegénél sem áll meg kritikai elméjével: úgymint az 
egyházi tant: úgy a bibliai tant és annak szövegét az ész kritiká-
jának aláveti. 

Pál apostol bűn és megváltási tanával szemben foglal ugyanis 
állást és a mennyország fogalmát Mt. 16, 19-ben az 6 esze követel-
ménye szerint alakítja át. S ez az állásfoglalás nem véletlen, 
hanem egészen tudatos. 

Hogy a kritikára fel vagyunk jogosítva: erről Abaelard tisztán 
meg van győződve és pedig már csak evangeliomi alapon. Az 
apostol ugyanis hangsúlyozza, hogy mi a világ fölötti Ítélkezésre 
birjuk a jogot: miképpen ne lennénk feljogosítva a szent szerzők 
szavainak vizsgálására. Ε megvizsgálás irányítója pedig az emberi, 
a történeti szempontnak bevitele a szentírás magyarázatába. 

Ezzel Abaelardus szakít a verbális inspiratiónak tanával, 
amely természetesen az összes szent iratoknak, azok összes sorai-
nak, szavainak egyenlő értéket tulajdonít. 

Abaelardus ellenkezőleg: 
1. az egyes iratokat egymással szembesíti s azoknak külön-

böző értéket tulajdonít. Igj*· nevezetesen Máté evangeliomát 
Lukácsénál nagyobbra böcsüli; (190 stb.) 



42 Dr. Schneller István. 

2. az egyes szavakat, sorokat nem magukban veszi, hanem 
először az egyes iratoknak a tendentiája alapján és másodszor 
azon körülmények tekintetbe vétele alapján, amelyek ez iratra, 
ez íróra, magára a leírásra is befolyással voltak — értékeli. 
Abaelard ezzel a belső és a külső kritikát alkalmazza^ 

Teheti pedig ezt azért, mivel a szent iratok fogalmazásánál 
három tényezőt különböztet meg: 

1. Az első az Isten, aki inspirál; 
2. a másik az író, ki sajátossága alapján fogja fel a közöltet; 
3. a harmadik az emberi véletlen, amely közrejátszik a 

fogalmazásnál, mint pl. a Római levélnél (16, 22: άσ-αζομαι υμάς 
έγω Τερτιος ό γραψας την έχιστολην έν -/.υριω.) a leíró Tertius; vagy 
másutt a hibás leírás, a rossz fordítás, a hiányos traditio, a 
relatiokban való ellenmondás. 

A történeti exegesis szempontjából igen természetes, a ké t 
utolsó tényező fontos, ad 2. Az első az írót nemcsak az inspiráló 
Isten organumának tekinti, nem calamusnak Isten kezében, hanem 
abban egy egész sajátos emberi lényt lát, aki az íráskor az ő 
sajátossága, egyéni dispositiója, a levélírásra indító körülmények 
hatása alatt is áll: úgy hogy az irat ez emberi szempontból is 
értékelendő. így mondhatja Abaelardus: 

a) hogy a jövendölésnek szelleme nem volt mindig a 
prófétánál. Megesett nevezetesen az, hogy a próféta a maga 
szelleméből tévését, helytelent merített s ezt is jóhiszemüleg úgy 
adta, mintha azt is Istentől vette volna. Ezáltal a szentírásnak, 
mint a kijelentésnek könyve értékében veszít s ez Isten minden-
hatóságával, szentségével ellenkezésben látszik lenni. Miért is 
engedte meg Isten, hogy az ő szentírása helytelent, tévesét is 
foglaljon magában?! Abaelardus ezt a kérdést fel is veti s erre 
felel is: Isten nem akarta azt, hogy elkapattassanak, az általuk 
közölt téves útján figyelmeztetni akarta Isten őket arra, hogy 
kiválasztott voltuk dacára is gyarló emberek! 

b) De nem csak időnként dormitat Homeros a prófétákban: 
Abaelardus tovább megy s konstatálja, hogy Isten organumai 
személyiségük egészét véve sincsenek egyformán Isten szellemétől 
áthatva. Bizonyos irányban próféták, más irányban gyönge téves 
emberek. Véges orgánumok ezek is s igy a csalhatatlanság nem 
előjoguk. Nem csak az Ó-Szövetségből hoz fel erre nézve példákat 
(így Nathant, ki Dávidot egyszer a templom építésére buzdítja, 
majd később ugyancsak ő ettől le akarja beszélni), hanem az 
Uj Testamentomból és pedig éppen Péter apostolt, ki Antiochiában 
nem apostolként viselkedik. 

c) A körülmények is nagy hatással vannak a szent iratok 
megírására. Mindegyik iratnak van a körülményekben gyökerező 
vezető eszméje, mely az egyes részletek magyarázatával tekintetbe 
veendők. Abaelard szerint a rómaiakhoz írt levélnek tartalma sajátos 
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célzata alapján ítélendő meg: célzata az volt, hogy a római gyüle-
kezetben a pogányok és a zsidó-keresztények közt létező versengést 
szüntesse meg az által, hogy az isteni kegyelem ajándékait kellő 
világításba, az emberi cselekedeteket pedig a kellő árnyékba 
helyezi. (L. Hausr. 193 1.) A körülmények az iratokat irányzatos 
iratokká (Tendenzschrift) teszi. Abaelardus az irányzatossági elmélet 
egyik legkorábbi képviselője: Baur elöfutója. 

De vannak oly körülmények is, a melyek a már megírt 
iratnak, illetőleg egyes helyeinek, szavainak értékét leszállítják. 
A leirók, gondatlansága okozhat például oly hibákat, mint például 
Maté 13, 35-ben, a hol is Ezsaiást idézi a szöveg, holott a 
zsoltárt idézi vagy Máté 27, 9-ben a hol is Jeremiást idézi a 
szöveg, holott Zakariást idézi. 

Megengedi azt, hogy lehetnek oly lelketlen irók, akik híres 
nevek mögé bújnak s így irják apokrif us irataikat. 

Bámulatos egy ember, aki a tekintély e korában az 
exegetikai kritikai kérdéseket, a történeti kritika, a psychologia 
útján közvetítő modern kérdéseket mind felveti s ezekre részben 
meg is akar felelni. A biblia az értelmi kritikának tárgyát képezi!! 

Hogy éppen ez irányban milv mély hatással volt kortársaira, 
legvilágosabban mutatja Ileloissa kritikája, melv az ujtestamentomi 
iratokban fellelhető ellenmondásokat éppen Abaelardus, mestere 
előtt fölfejti, hogy ezeket az ellentéteket egyenlítse ki. Reimarus, 
Lessing elöfutója Abaelardus. 

Heloissa azt a három nyelvet, amelynek az ismeretét maga 
az irás a hívőktől megköveteli (Krisztus keresztfáján a felirat 
3 nyelvű, s Mt. 18, 16. is 2—3 tanút kiván a szó beigazolására(!)) 
bírja. Abaelard volt ebben is mestere. Akkor, midőn e szegény 
nő epedezve ír levelet férjének: akkor ad útmutatást (L. Migne 
IX. levelét: de studio librorum. 325 1.) kíil. Hieronymus alapján 
arra nézve, hogy Heloissa miképpen foglalkozzék a reá bízott 
apácákkal. Játszva tanítsa őket olvasni (puspang- vagy elefánt-
csontból kivágott bötük összerakása útján). Azután fogjon a bibliai 
olvasáshoz. Itt is Hieronymus tantervét közli. (Első sorban: 
zsoltárok és példabeszédek; azután a Prédikátor és Job. A fő-
studiuin azonban az evang. Act. és a levelek és végre a_ többi 
ótestamentomi iratok. Csak az éretteknek való az Énekek Éneke, 
csak ezek érthetik meg annak mystikus jelentését). Az egyházi 
atyák olvasására nézve Hieronymus alapján első sorban ajánlja 
Cyprian leveleit; ezeken kívül Athanasiust és Hilariust. Leg-
melegebben ajánlja különösen az evangeliom studiumát. 

Abban, hogy éppen nők tanulmányozzanak, Abaelard nem 
lát feltűnőt akkor, ha a férfiak e kötelezettség alól kivonják 
magukat. Hieronymus szavaival felel azoknak, kik e fölött meg-
ütköznek: „Ha a férfiak törődnének a szent írással, nem állanék 
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szóba a nőkkel. Ha Barak elment volna a csatába, az ellenség 
fölött nem győzedelmeskedik Deborah." 

Azt pedig éppen természetesnek tartja, bogy a nők az 
evangeliommal, a szentirással foglalkozzanak. Hieronymussal (Contra 
Jovianum I, 41) ő is a nőket vallásosabbnak tar t ja a férfiaknál: 
utal Hieronymussal épp úgy a biblia nőire (Deborah, Judith, 
Esther, a Makkabaeusok martyranyjára, Sabai királynőre, Jephta 
leányára, szent Anna és Erzsébetre) mint a pogány világra 
(Sibyllek, a samariai nőre, a hivő Phönicziai nőkre, azokra, kik 
Illést és Elizeust ápolták; a rómaiaknál: szent Agathára, szent 
Eugéniára, azután Hieronymus női tanítványaira: Paula, Eustochium, 
Demetrias, Asella stb. Hausr. 142.) de önállóan is igyekszik ezt 
Isten — Krisztus szempontjából is bizonyítani. Ádám még csak 
teremtése után került a paradicsomba, holott Éva a paradicsomból 
származott. Első sorban Éva bűnét tette jóvá Mária s még csak 
azután Ádámét Krisztus; a szent életben is Anna és Mária előzte 
meg Jánost és a többi apostolokat. (Hausr. 141.) Krisztus halálakor: 
. a kosok megfutamodnak, de rendületlenül megállanak a juhok. 
Még egy óra hosszat sem képesek a tanítványok Jézussal ébren 
maradni, míg a nők Jézsus sírja mellett egy egész éjszaka vir-
rasztanak. Mitsem hallunk akkor az apostolokról, midőn a nők 
a feltámadás kora reggelén már a sírnál tartózkodnak, miért is 
ők nyerik elsőkként az örömhírt." Az apostolok idejében is nők 
voltak ezek ápolói, kísérői. (E téuyekre Ábaelardus —- az apácaság 
apologiája érdekében, mint történeti bizonyító tényekre hivatkozik. 
Szerzetesnek szemével nézi Jézus életét is). 

Természetes tehát, hogy a nők különösen érdeklődjenek az 
evangcliom iránt s az evangeliom olvasásával is foglalkozzanak. 
Ezért ajánlja Abaelard az ő nejének, mint a Parakletos női zárda 
főnöknőjének, hogy foglalkozzanak behatóan az evangeliommal. 

Érdekes már most az, hogy ebben a korban Heloise, ez a 
szerencsétlen, de nagyon okos és temperamentumos nő miképpen 
foglalkozik a bibliával, az evangeliommal. Ellenmondásokat talál 
a bibliában apácatársaival együtt s ezek megoldását kéri a mestertől. 
Ilyenek: 

1. Ha Jézus nagypénteken meghalt és húsvét vasárnap éjjelén 
feltámadott: nem volt 3 nap és éjjel az alvilágban (έν τη 
•/.αρϊια της γης Mt. 12. 40) mint Jónás a halban s így nem 
helyes Mt. 12, 40. 

2. A feltámadás külömböző előadásaiban való eltérést, a mint azt 
Reimarus — Lessing bőven kifejti — is ismeri. 

3. Krisztus csak a kehelyt mondja az Új Szövetség kelyhének; 
mért nem a kenyeret; mintha bizony a vér fontosabb lenne 
a testnél ?! 

4. Ha csak az Ítélhet, kiben bűn nincsen (a házasságtörő nő): 
akkor egy gazembert sem lehetne elitélni! 
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5. Hogyan vétkezhetik az az egész törvény ellen, a ki csak egy 

törvény ellen vét ?! 
6. A törvény tiltja a bélpoklos érintését: Jézus mégis érintve 

azt meggyógyítja?! 
7. Miért bocsátható meg kevésbé a szent szellem elleni bűn, 

mint az atya és fiú ellen elkövetett?! 
8. Miért örülnek az egy megtérő fölött az égben inkább, mint 

a 99 fölött, a ki le nem tért?! holott inkább dicséretre méltó 
az, ki a bűnnek ellent áll, mint az, a ki azt megbánja!! 

9. Hogyan nézhet irigyszemmel társára az, a ki Krisztus által 
kiválasztott (Mt. 20 fej. a szőlőmunkások — külömb. idő-
beliek egy árért ?) 

10. Hogy mondhatja Jézus, hogy a törvényt nem oldja fel, holott 
tényleg mégis csak feloldja Mt. 5, 17. 

11. Ne törődjünk a következő nappal — s Krisztus mégis a terv-
szerű építést kivánja a torony építésnél s Pál töri magát a 
gyülekezet jövőjeért. 

12. Úgy itél Isten fölöttünk, mint mi ítélünk mások fölött! Tehát 
igazságtalanul!! 

13. Tegyünk úgy embertársainkkal, a mint mi azt kívánjuk, hogy 
velünk cselekedjenek! van bűnös kivánatunk is! Tehát?! 

14. Csudálkozhatik a λόγος ? 
15. Misem tisztátalanít,a mit beveszünk szánkon! Tehát az általunk 

lopott gyümölcs sem? 
16. Ha Chorazin és Bethsaidanál tett csudák láttakor Sidon és 

Tyrus bűnbánatoskodott volna — miért nem végezte csudáit 
Jézus o t t? ! 

17. Miért átkozza el Jézus a figefat ezért, mivel gyümölcsöt akkor 
nem termett, midőn nem volt a gyümölcstermés ideje. 
Mt. 11, 13. 

13. Miért idézi Mt. 1, 2-ben Ézsaiást Malakiás helyett?! 
19. Miképen vonatkoztatja Mt. 26, 31 Jézusra azt, a mi Zakariás 

13, 3 szerint a rosse pásztorról szól?! 
20. Péter apostol Mark evang. szerint még csak a második kakas 

kukorikolása tagadta meg mesterét háromszor, míg a többiek 
szerint már az elsőkor. 

21. Miért nem vezettettek a kígyók és halak is névadás céljából 
Ádám elé ? miért csakis a 4 lábúak és a madarak ?! 

22. Miképpen beszélhette el Mózes a Deuteronomiumban az ő 
halálát ?! 

Dr. Schneller István. 

(Folyt, köv.) 



A szentírás jelentősége és kezelése a gyakorlati 
theologia minden ágában. 

Jelige: »Μη τεχνολογειν, άλλα θεολογε'.ν.« 
(Nagy Basilius.) 

I. A szent írás j e l e n t ő s é g é r ő l általában. 

Müller Miksa, a legújabbkori vallástörténészek egyik leg-
legkiválóbbika, életének vége felé így nyilatkozott: „Az összes 
nem keresztyén vallások lényege abban áll, amit az embereknek 
kell tenniök, hogy az istenség kegyét elnyerjék; egyedül a ke-
resztyénség utal arra, amit Isten az ő végtelen kegyelmében 
érettünk cselekedett !u Valóban alig lehet a keresztyén vallás 
tulaj donképi lén vegét, amely őt minden egyéb vallástól nemcsak 
megkülönbözteti, hanem azok fölé emelve, az absolut vallássá teszi, 
találóbban megjelölni. Az embernek Istenhez való helyes viszonya 
(megigazulás) tehát az ember bűnös természeténél fogva nem 
bírhatja alapját abban, amit az ember cselekszik, hanem egyedül 
abban, amit Isten az emberrel cselekedett az ő egyszülött Fia 
(megváltás) és még folyton cselekszik, az ő szent Lelkének ereje 
(megszentelés) által. A keresztyénségnek ebből a helyesen fölismert 
lényegéből természetesen következik közelebbről evangéliomi 
(nevezetesen ág. hitv. evang.) keresztyén anyaszentegyházunknak 
az a sarkalatos alapelve, amely szerint az ember nem saját csele-
kedeteiből nyerheti el az üdvösséget, hanem csakis az által a hit 
által, amellyel Istennek az ember üdvére véghezvitt kegyelmi 
tényeit megragadja, elsajátítja. A hit által való megigazulásról 
szóló ezt a tanítást nevezzük egyházunk anyagi alapelvének. — 
Mindaz, amit Isten az emberek üdvössége érdekében, az Istennel 
való közösségre, tehát a teljes boldogságra (üdv) teremtett ember 
bukása (bűneset) óta cselekedett és évezredek folyamán előkészí-
tett, (ótestamentom) a Krisztusban megjelent üdv (megváltás) 
kegyelmi tényében éri el tetőpontját, teljes megvalósulását. Isten-
nek az emberek üdvét célzó cselekedeteit különös kijelentésnek 
nevezzük, szemben az általános kijelentéssel, amely a természetben, 
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lelkiismeretben, történelemben áll előttünk. Λ különös kijelentés-
nek eszköze az Ige, amely Jézus Krisztusban testté lett. (János 1,14.) 
Ó az isteni kijelentésnek legvégső célja és tökéletes megvalósu-
lása. Midőn azonban Isten magát az emberi nemnek kijelentette, 
arról is gondoskodott, hogy ezt az ő kijelentését az emberek 
minden időben helyesen megérteni és az ő üdvökre helyesen föl-
használni képesek legyenek.1) Ezt az emberek által fölfogható 
alakot az isteni kijelentés a szent írásban, mint az isteni kijelen-
tésnek történeti okmánytárában nyerte, amelynek örök tartalma 
és központja: Krisztus, részben mint a megígért (ótestamentom), 
részben mint a megjelent (újtestamentom) Megtartó — όσαι εξ-
αγγελία; θεον, έν αϋτω το να;· διο y.ai 81' αυτόν το άμην. (Π. Kor. 1, 20.) 
Hogy a hit dolgában és kérdéseiben végső sorban a szent írást, 
mint minden keresztyén igazság ismeretforrását illeti meg a 
döntő szó, ezt, legalább elméletben, a keresztyén egyház körén 
belül soha és sehol sem vonták kétségbe, még a reformáció előtt 
sem.2) így Luther mint baccalaureus a szent írásra tesz esküt. 
Mégis a szent írással szemben a tradíció és ezzel együtt az egyházi 
hatalom tekintélye oly mértékben emelkedik, hogy utoljára a 
keresztyénség az előtt az alternatíva előtt ál l : „Vájjon a pápa 
szája által beszélő egyház, vagy az írás szája által beszélő szent 
Lélek-e a legfőbb tekintély ?*) A reformáció ebben a kérdésben 
egész határozottsággal döntött, még pedig oly értelemben, hogy a 
szent írás Isten lelkének műve3) és a hit dolgában egyedül szabá-
lyozó tekintély.4) Egyházunknak a szent írással szemben elfoglalt 
ezt az álláspontját, a melynél fogva az a keresztyén hitre és az 
abból fakadó keresztyén életre nézve csakis a szent írást ismeri el, 
bármiuemű más, emberi forrás vagy tekintély kizárásával, normatív 
jelentőségűnek, nevezzük egyházunk alalci alapelvének. A mig 
tehát a hit által való megigazulás, mint anyagi alapelv, a keresz-

Achelis: „Handbuch der praktischen Theologie." I. kötet, 102. lap. 
2) Aquinói Tamás és általában a középkori solasztika vallja, hogy a 

szentírásból mindent be lehet bizonyítani, az atyák irataiból ellenben csak 
következtetni. (L. Luthardt : „Apol. Vorträge". 8. előadás. 179.1. VII . kiadás.) 

3) Confessio Aug. XXVII I . cikk 49. p.: . . . . „Num f rus t r a haec 
praemonuit Spiritus Sanctus" ? Apol. II. 108.: „Num frustra existimant 
toties idem repeti ? Num arbi t rantur exeidisse Spiri tui Sancto non anim-
advertenti has voces ?" (A hitvallási iratokból vett idézeteket a Müller-féle 
kiadás (8-ik) szerint közlöm.) 

á) Art. Smalc. II. rész, I I . cikk, 15. p.: „Regulám autem aliam 
habemus, ut videlicet verbum Dei coudat articulos fidei et praeterea nemo, 
ne angeíus quidem." Form. Conc. Sol. Deel. I I I . : „Primum igi tur toto 
pectore prophetica et apostolica scripta veteris et novi Testamenti, ut 
impedissimos purissimosque Israelis fontes recipimus et amplectimur et 
sacras litteras solas unicam et certissimam illám regulám esse credimus, ad 
quam omnia dogmata exigere et secundam quam de omnibus, tum doctrinis, 
tum doctoribus iudicare oporteat. 
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tyénségnek lényeges tartalmát jelöli meg,]) a szent írás kizárólagos 
tekintélyét elismerő alaki alapelv arra a forrásra utal, a hol ez 
a tartalom hiteles alakban fültalálható.2) 

Egyházunk tanfelfogása tehát a szent í rásnak a keresztyén 
hitre és életre vonatkozólag alapvető, centrális jelentőséget tulaj-
donit. Kérdés: milyen alapon és milyen értelemben teszi ez t ? 
Ezekre a kérdésekre talán legkönnyebben adhatjuk meg a felele-
tet, ha egész röviden föltiintetui igyekszünk azt a viszonyt, a 
melyben az isteni kijelentés, ill. Ige egyrészről, és az isteni ki-
jelentésnek töténeti okmánytára, ill. a szent í rás (biblia) másrész-
ről egymással állanak. 

A 17. század protestáns dogmatikusai szerint ez a kettő: 
Ige (kijelentés) és szent írás (történeti okmánytár) egymással tel-
jesen azonosak, egymást teljesen födik, úgy, hogy tehát a szent 
iratok szerzői nem egyebek mint a szent Léleknek amanuensisei3), 
akik Istentől vettek nemcsak „conceptus omnium rerum"-ot, hanem 
„omnia et singula verba"4) is. Ezen fölfogás szerint — a melyet 
verbális inspirációnak nevezünk — a bibliában foglalt összes 
szent iratok kivétel és különbség nélkül, nemcsak tartalmi, hanem 
alaki tekintetben is, (tehát grammatikailag, stilus stb. tekintetében 
is) teljesen és absolut csalhatatlanok és minden, még a legcseké-
lyebb tévedéstől is mentek. Az a kiváló, minden emberi művet 
messze felülmúló és túlhaladó érték, amelyet a reformátorok, 
nevezetesen Luther a szent írásnak a tradícióval szemben tulaj-
donítottak, még pedig joggal tulajdonítottak, és amely azt egy-
házunknak mind a mai napig legdrágább, féltve őrzött kincsévé 
teszi, érthetővé teszi egyúttal a verbális-inspiráció merev 
álláspontjának kialakulását. Hiszen a szent írás isteni tekintélyét 
nemcsak a róm. katholicismus fölfogása és gyakorlata, nemcsak a 
kétség és hitetlenség ellen kellett megvédelmezni, hanem az ellen a 
rajongó (anabaptista) felfogás ellen is, amely szerint az Isten lelke 
Isten Igéjének közvetítése nélkül is, tehát közvetlenül működhetik 
az emberek lelkében. De habár készséggel ismerjük el, hogy a 
sokak által ma lekicsinyelt protestáns orthodoxia ebben a tekin-
tetben is megtette a maga módja szerint és a maga idejében 
Isten országának és Krisztus egyházának azt a szolgálatot, amelyet 
megtenni hivatva volt: mégis a verbális inspiráció a maga egy-
oldalú merevségében ma már általában tarthatatlannak bizonyult. 

J) Ezért nevezik p. o. a smalkaldoni cikkek (II. 305. 5. Masznyik 
ford. 34. 1.) a hit által való megigazulást „fő- és alapcikk"-nek. 

2) Luthardt i. m. 315. 1. 
3) Már előbb: Augustinus szerint a szent i ra tok szerzői Istennek 

kezei; Nagy Gergely szerint: „tollai" — (calamus). — L. Hausleiter: „Die 
Autori tät "der Bibel" (6 Vorträge stb.) 23. 1. 

-1) L. Kirn: „Grundriss der Dogmatik" 21., 22. 1. 
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S vajon miért? Mert amint ennek a föltevésnek magában a 
szent írásban hiányzik a megfelelő alapja, föltétele — másrészt 
annak merev föntartása olyan konzekvenciákra vezet, amelyek a 
szent írás tekintélyét, értékét, jelentőségét inkább alászállítani, 
mint emelni, gyarapítani alkalmasak.1) Hiszen az egyes szentiratok 
szerzői nem egyszer hivatkoznak más, általuk felhasznált forrásokra, 
vagy személyes tapasztalatra (autopsia), ami magában véve a 
szentiratok dictandószerü létrejövetelének ellene mond; azonkívül 
pedig a legelfogulatlanabb, objectiv s e mellett positiv kijelentési 
és hitalapon álló tudományos szövegkritika is kénytelen a szerzők-
nek egyik másik tévedését (p. o. számok, nevek, történeti adatok 
stb. közlésében) elismerni. Másrészt a szentiratok betűjének inspirált 
volta, (melyet a „Formula Consensus Helvetici 1675" az ószövetség 
vocalizációjára is kiterjeszt) vagy az eredeti szövegnek kizárólagos 
használatát követelné (ami gyakorlati szempontból ki van zárva), 
vagy a szentiratok összes használatban álló fordításainak, végül 
pedig azok magyarázatának is föltétlen inspirációját tételezné föl. 
Következetesen erre az álláspontra helyezkedett a róm. kath. 
egyház, amidőn a Tridentinumban a Vulgatát ismeri el egyedül 
jogosult és az eredetivel egyenlő értékű fordításnak, a szentiratok 
magyarázatát illetőleg pedig kizárólag az egyházat, illetve annak 
látható fejét : a pápát, mint a „potestas magisterii" birtokosát, 
vallja és tar t ja kizárólagosan illetékesnek. De vájjon, ha evang. 
egyházunk sem a tudományos vizsgálódás eredményei előtt szemet 
hunyni nem akar, sem pedig az imént jelzett konzekvenciákat 
levonni nem hajlandó — már pedig sem az egyiket, sem a 
másikat egész szelleménél fogva nem teheti, — e mellett pedig 
az írásnak, mint isteni kijelentésnek isteni eredetét és tekintélyét 
föltétlenül fentartani kívánja, amit — ha önmagával ellenkezésbe 
jutni és önmaga alatt az alapot elvonni nem akarja — meg is 
kell tennie: vájjon az isteni kijelentés és az írás helyes viszonyá-
nak megállapítása tekintetében fenforgó nehézséget sikerül-e és 
ha igen, miként sikerül megoldania? Talán vigy, amint azt a 
rationalismus megalapítója (Semler) megkísérelte, hogy az egyes 
szentiratokban sorról-sorra, szórói-szóra kimutatni igyekszünk, mi 
bennük az „Ige" is mi az „írás"; talán az újabbkori 
ótestamentomi szövegkritikusok által készített „szivárvány-
biblia" (pentateuch) mintája szerint ? Ez a mechanikus szétválasztás 
volna a másik szélsőség a verbális inspiráció által képviselt 
éppolyan mechanikus egybeolvasztással, azonosítással szemben. A 

' ) „Die Verbal-Inspiration ist ein dogmatisches Postulat, das dem 
Selbstzeugnis der biblischen Schriftsteller und der Beschaffenheit ihrer 
Schriften nicht gerecht wird." „Das damit zusammenhängende Verfahren 
selbst führ t zu einer intellectualistischen Verschiebung des Offenbarungs-
und Glaubensbegrift'es und zu einer gesetzlichen Auffassung der religiösen 
Autorität." (Kirn 0 . Grundriß d. evang. Dogmatik" — 4. oldal.) 

Theol. Szaklap. VIII . évf. 4 
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kérdés lielyes megítéléséhez azonban sem az egyikre, sem a 
másikra szükség nincsen. 

A kérdés helyes megoldása végett legcélszerűbben első 
sorban magához az íráshoz folyamodunk. A sok közül nevezetesen 
két kiválóan fontos és nevezetes hely az, amelyekre itt röviden 
utalni és — azon ősrégi elv szerint: „scriptura sui interpres" — 
egymással egybevetni kívánunk^ ,,Πασα γραφή θεοπνειιστος" mondja 
Pál apostol (II. Tim. 3, 16). És ezt a tételt először is a maga 
teljes és helyes értelmében, hitvallási irataink fentebb idézett 
nyilatkozataival (Conf. Aug. XXVIII . 49; Apol. II. 108; Art. 
Smalc. II. r. II. 15; Form. Conc. Sol. Deel. III.) megegyezőleg 
sértetlenül fentartani kívánjuk. „Ih.cy. -γροίζη {Απνευστί;",— „a teljes 
írás Istentől ihletett" — vagyis tehát Isten lelkének műve. Nem 
kisebb tekintély, mint maga az Úr Jézus, akiben az Ige testté 
lett és az írás minden Ígérete betelt, — az általa ismert és úgy 
nyilvános tanítói működésében (Luk. 4, 16; hegyi beszéd stb.), 
mint saját érzelmeinek kifejezésére (Máté 27, 46; Luk. 23, 46; 
Ján. 19, 28 stb.), valamint egyéb alkalmaknál (Máté 4, 4. 7. 10) 
számtalanszor használt és idézett ótestamentomi iratokat szintén 
„θ-εοπνευστος"-oknak tartotta. (L. Máté 22, 43-t is!) Mégis Ő, aki 
maga az írásban és az írásból él, mily lényegesen eltérő állás-
pontot foglal el ezzel az írással szemben, mint azok a farizeusok 
és írástudók, akik ugyancsak ugyanarra az írásra hivatkozva, 
mint — azt lehetne mondani — a verbális inspiráció első kép-
viselői, ennek nevében tiltakoznak Jézus Messiási hivatása és 
méltósága ellen; miként a mai zsidóság is erre alapítja a Krisztus, 
mint Messiás elleni tiltakozását, mert hiszen, ami p. o. Ézsaiás 
11-ben meg vagyon írva a Messiásról, az ő eljövetele és működése 
által nem teljesedett be.1) Hogy ezzel szemben az Úr Jézus milyen 
szempontból ítéli meg az ótestamentomi iratok értékét, erre nézve 
bizonyára legj elemzőbb az, amit immár a fejithivatkozott apostoli 
szavak (II. Tim. 3, 16) kiegészítéséül és magyarázatául magának 
az Úrnak szájából idézünk: „έραυνατε τας γραίας, ότι υμεις οικείτε 
εν αΰταις ζωην αίωνιον έ'χειν και έ/,ειναι εισιν αί μαρτυρουσαι περί έμου 
και οϋ θελετε έλθειν προς με ΐνα ζωην έχητε". Ezen szavak szerint 
tehát Jézus maga az ótestamentomban (mert itt csak erről lehet 
szó), még pedig közelebbről az ótestamentomi történetben, 
törvényben és próféciában azokat az isteni kijelentésen alapuló 
történeti okmányokat látja, amelyek — előkészítőleg — Öróla 
tesznek bizonyságot és amelyekben éppezért igazán csak az 
találja meg az örök életet, aki bennök Őt keresi és találja. 
Lényegileg ugyanezen szempontból Ítélendő meg az újtestamentomi 
szentiratok értéke és jelentősége is, amelyek a megjelent Krisztus-
ról tesznek bizonyságot és a Krisztusban megjelent üdvön felépülő 

L. Haussleiter: i. m. 23-ík oldal. 
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és fejlődő ker. gyülekezet ill. egyháztörténeti okmánytárát képezik. 
Az apostoli szavak és az U r szavainak egybevetésével tehát 

igenis azt mondhatjuk: „TZXGZ γραφή οεοπνευστος," amennyiben 
„εκείνη εστίν ή μαρτυρουσα περι του Χριστβυ", aki az egész írásnak örök, 
változhatatlan központja, tartalma, tárgya,1) úgy hogy az egyes 
szentiratoknak, egyébként különböző korszakokra nézve is változó 
értéke2) egyenesen attól függ, milyen (közelebbi vagy távolabbi) 
viszonyban és vonatkozásban állanak ehhez a központhoz: a 
Krisztushoz, mint a testté lett Igéhez. 

Lényegileg erre az álláspontra helyezkedik Luther is, midőn 
az egyes szentiratok becsét nem értékeli teljesen egyformára, mert 
a mig a római levelet az újtestamentom főrészének („Hauptstück") 
és a legtisztább evangéliomnak („das allerlauterste Evangelium"') 
mondja, a melyet érdemes volna minden keresztyénnek szóról 
szóra tudnia, ismeretes különösen a Jakab-féle levélről, a Jelenések 
könyvéről és a zsidókhoz írt levélről nyilvánított felfogása.3) Ilyen 
értelemben utóbb a Formula Concordiae is, habár az írást mondja a 
„Lydius lapis"-nak minden egyházi tan és igazság megítélésében 
(F. C. 572. 7., továbbá Epitome 1. p.), mindazáltal, a Triden-
tinummal ellentétben, az egyház által kanonikusoknak elismert 
szentiratok névszerinti felsorolását mellőzi. 

Mindezeknél fogva immár az isteni kijelentésnek (Ige) és 
az isteni kijelentés történeti okmányának (írás) egymáshoz való 
viszonyát röviden olykép állapíthatjuk meg, hogy a kettő egy-
máshoz úgy viszonylik, mint a történet a történet-iráshoz.4) A szent 
iratok szerzői tehát nem holt eszközük, hanem élő személyiségek, 
még pedig olyanok, a kik az emberiség üdvét célzó isteni csele-
kedeteknek (üdvtényeknek), tehát az isteni kijelentésnek fel-
világosító, éltető, megszentelő befolyása alatt állva, e mellett a 
birtokunkban lévő irodalmi termékekre reányomják egyéniségük-
nek, koruk gondolkozásának stb. bélyegét. Ugyanezt a viszonyt 
még máskép így is lehetne feltüntetni: Az Ige, Istennek legfőbb 
kijelentése, képezi az írás örök tartalmát, mint a hogyan a lélek 

x) Magától Krisztustól eredő írás nem maradt reánk. Ο nem az írás 
szerzője, hanem tárgya. (Luthardt i. m. 176. 1.) Mily csodálatos intézkedése 
Istennek! 

2) P . o. a római és galáciabeli levél a reformáció korában; vagy 
manapság a Jakab-féle levél, amelyről Th. Zahn azt mondja , hogy classicus 
bizonysága a keresztyénségnek korunk sociális kérdéseihez való viszony 
tekintetében, szerzője pedig a gyakorlati keresztyénségnek apostoli korbeli 
képviselője. (L. Ilaussleiter i. m. 30. 1.) 

s) Luthernek innen-onnan összeszedett nyilatkozataiból lehetséges 
ugyan azt is kimutatni, hogy ő a merev verbális inspiráció híve ós szószólója 
(L. W . Kohnert : „AVas lehrt Luther von der heiligen Schr i f t?" ) ; ilyformán 
azonban ρ. ο. Máté 5, 18 és Iióm. 7, 6 között is áthidalhatatlan ellentétet 
lehet feltüntetni. 

4) Kirn i. m. 20. 1. 
4·+ 
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a testben lakozik. Miként a testet és lelket, úgy az írást és az 
Igét sem nem azonosíthatjuk, sem el nem választhatjuk. A test 
lélek nélkül hideg holttetem, az írás Ige nélkül holt betű, a 
melynek éppezért nem is lehetne az a hatása, a melyről Pál 
apostol azt mondja: „Istennek ereje minden hívőknek üdvös-
ségére." (Róm. 1, 16.) Miként a lélek test nélkül létezhetik, úgy 
az Ige is írás nélkül (L. Ján. 1, 1 és kk.); de miként a test, 
a míg e földön élünk, nem nélkülözhető, úgy az Ige is, a mi 
üdvünk érdekében és a mi gyöngeségünk kedvéért az írásban 
mintegy látható, érzékelhető, felfogható alakot öltött (II. Kor. 4, 7: 
„E kincsünk pedig vagyon cserépedényekben") és a Krisztusban 
testté lett. (Ján. 1, 14.) 

Ebben az írásban tehát, nem annak külső betűje, hanem 
belső, egységes, organikus, örök tartalma (Ige) szerint, Istennek 
lelke él és szól hozzánk s ezáltal éltet is, működik és hat lelkünkre; 
nemcsak követeli, hanem ébreszti és táplálja is az üdvösséget 
biztosító és üdvösségre vezető hitet s az ebből folyó megszenteltetést, 
vagyis ker. életet. „A mi az élőszóbeli Igét illeti, e részben 
határozottan annál kell maradnunk, hogy az Isten senkivel sem 
közli lelkét vagy kegyelmét, hanem csak a megelőzőleg hirdetett 
Ige által, vagy Igével." (Smalk. Czikk. III . r. 8. c.) Mivel pedig 
mindezekben Istennek az emberek iránti kegyelme nyilvánul meg, 
azért egyházunk méltán mondja és tartja Isten Igéjét, az ugyan-
olyan értelemben és célból működő sacramentomok mellett, kegyelmi 
eszköznek. 

Fejtegetéseinket immár röviden összefoglalva a szent írásnak 
általános jelentőségét, értékét és használatának, kezelésének módját 
úgy a ker. hitre és életre, mint a keresztyénség tudományos meg-
ismerésére törekvő ker. theologiára nézve abban állapíthatjuk meg, 
hogy a szent í rás úgy alaki, mint tartalmi tekintetben egyrészt 
ismeretforrás, másrészt szabályozó elv, vagyis az a norma, a mely-
nek mértéke szerint minden a ker. hitre, vagy életre vonatkozó 
tan, állítás vagy követelés helyessége vagy helytelensége meg-
ítélendő és megítélhető; de természetesen nem külső, mechanikus, 
mintegy atomistikus értelemben (ez lényegileg a r. kath. egyház, 
a szekták és részben — a szent írással szemben elfoglalt legális, 
törvényszerű álláspontjánál fogva — a ref. egyház felfogása), hanem 
belső, organikus értelemben, úgy, hogy a külső alak, mindig a 
belső és örök tartalomhoz (Ige), az egyes az egységhez (Krisztus) 
való viszonyában találja meg értéke megítélésének mértékét. 

Ezeknek az általános elveknek szem előtt tartása mellett 
igyekszünk most már a következőkben a szent írás jelentőségét 
és kezelését a gyakori, theol. tudományok egyes ágaiban kimutatni. 

Ebből a célból azonban előbb, legalább röviden, szólanunk 
kell a gyakorlati theológia fogalmáról, föladatáról és fölosztásáról. 
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II. A g y a k o r l a t i theo log ia f o g a l m a , fö lada ta , f ö l o s z t á s a . 

Gyakorlati tlieologiáról és gyakorlati theol. tudományokról 
nem abban az értelemben leliet szó, mintha az összes theol. tudo-
mányokat két csoportra osztanánk, a melyeknek egyike a keresztyén 
hit igazságainak elméletét nyújtaná — ez volna az „elméleti" 
theologia — másika pedig ezen elméletnek a gyakorlati életre 
alkalmazását mutatná meg, s ez volna a „gyakorlati" theologia. 
Elméleti (theoretikus) és gyakorlati (praktikus) theologia között 
ilyen éles megkülönböztetést tennünk, sőt ellentétet teremtenünk 
nem szabad. 

Már a középkori solastikusok vitatkoznak arról, vajon az 
egész theologia általában elméleti vagy gyakorlati tudomány-e ? 
Aquinói Tamás szerint mind a kettő: „simul speculativa et practica." 
Mások (Ostiai Henrik) „simpliciter speculativa"-nak, ismét mások 
(Duns Scotus) „simpliciter practica"-nak és végül mindezzel szem-
ben a mystikus irány hívei (nevezetesen római Aegidius) „neque 
speculativa, neque practica"-nak, hanem „affectiva vei dilectiva"-
nak, vagyis mystikus elmélyedésnek mondják. 

Luther az ő gyakorlatias irányánál és lehetőleg mindent a 
gyakorlati életre alkalmazó felfogásánál fogva a theologiát általában 
inkább a gyakorlati keresztyénség szolgálatában álló és ezt elő-
mozdító törekvésnek szempontjából ítéli meg. („Das ist aber die 
rechte speculativa, j a vielmehr practica Theologia, als: „glaube 
an Christum und thue, was du schuldig bist zu thun in deinem 
B e r u f e " . . . . „Die wahre, rechtschaffene Theologia stehet in der 
Praktiken, Brauch und Übung und ihr Fundament und Grund 
ist Christus, daß man sein Leiden, Sterben und Auferstehung im 
Glauben ergreife. Aber alle, die es heutzutage nicht mit uns 
halten . . . die machen ihnen nur eine speculativam Theologiam, 
da sie sich nach der Vernunft und wie sie von Sachen speculiren, 
richten. . . Darum gehört solche speculativa Theologia in die 
Hölle zum Teufel." Achelis i. m. 5., 6. 1.) Az ő nyomdokán haladva 
jó ideig általában az egész keresztyén életet „practica Theologia"-
nak mondják.1) 

A theol. tudományoknak, mint tudományos elméletnek álta-
lában és különösen a gyakorlati theol. tudományoknak művelése 
és kezelése tekintetében általában véve nagy jelentőségűnek, sőt 
egyesek (p. o. Zetzschwitz) egyenesen korszakalkotónak tartják 
Hyperius Andrása) (Andreas von Ypern 1511—1564) marburgi 

1) í g y Scheibler Chr. 1664-ben egy a 30 éves háború folyamán tartott 
prédikáció gyűjteményt bocsát közre ezen cím alatt: „Theologia practica 
per omnes articulos fidei." (L. Achelis i. m. 6. 1.) 

2) Zetzschwitz ρ. ο. Ilyperiust „einer der feinsten und grössten 
Theologen des 16. Jahrhunder t s und aller Zeiten" és „den ersten grossen 
Vorgänger aller wissenschaftlichen Darstellung der Theologie, der prakti-
schen insbesondere" — nevezi. 
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református (némelyek szerint csak a kalvínismus felé hajló 
lutheránus) theol. professornak: „De theologo, sive de ratione 
studii theologici" (1555) című művét, amelynek második részében 
szól az exegetikai, harmadik részében a dogmatikai, ethikai dis-
ciplinákról, a negyedikben pedig azokat a disciplinákat tárgyalja 
„quae complectuntur Ecclesiarum πράξεις, atque ad gubernationem 
ecclesiasticam animos informant." (Achelis i. m. 11. lap.) Ez utóbbi 
révén szokták Hyperiust általában a „gyakorlati theologia atyjá"-
nak nevezni. 

A rationalismusnak az egész theologiát (amennyiben erró'l 
még szó lehet) és igy különöskép a gyakorlati theologiát a „hasz-
nossági" szempontból megítélő' felfogása (Spalding: „Die Nutzbar-
keit des Predigtamtes"), amelynek következtében Plank J. G. a 
gyakorlati theol. tudományokat csak „theologia applicata"-nak 
tekinti s mint ilyet a tlieolog. tudományok köréből száműzi, leg-
feljebb azok függelékének tekinti1); valamint a pietismusnak 
szintén — bár más természetű — gyakorlatias irányzata után: 
Schleiermacher fellépése és működése úgy a theol. tudományok 
terén általában, mint különösen a gyakorlati theol. tudományokat 
illetőleg egészen ú j korszakot nyit meg. 

Schleiermachernak halhatatlan, soha el nem évülő érdeme, 
hogy amint egyrészt a keresztyén üdvigazságokat (megváltás, meg-
igazulás) állította a theologia központjába, másrészt az egész 
theologiát az egyház szempontja alá helyezte. Szerinte „a ker. 
theologia azon tudományos ismereteknek és müszabályoknak 
(„Kunstregeln") foglalatja, amelyeknek alkalmazása nélkül a ker. 
egyházi kormányzat („Kirchenregiment") lehetetlen". („Darstellung 
des theol. Studiums".) Miként már ebből a meghatározásból is 
kitűnik Sehl, az egész theologiát „gyakorlati" tudománynak, 
„scientia ad praxin" tekinti. Ezen felfogásból kifolyólag mint 
„elméleti" (speculativ), s így akadémiai tudományként egyedül 
jogosult tudományt a philosophiát ismerve el, ezzel az összes egyéb 
tudományokat (theologia, jog- és orvostudomány) mint gyakorlati 
tudományokat helyezi vele szembe.2) A szorosabb értelemben vett 
gyakorlati theol. tudományok, amelyeket Sehl, az összes theol. 
tudományok összefoglalásának, betetőzésének „koronájának" (a 
phil. theol. tudományok a „gyökér", a történeti theologia a „törzs") 
nevez, annyiban különböznek a többi elméleti theol. tudományok-
tól, hogy ezek a maguk anyagát nem produkálják önállóan, hanem 
a többi theol. tudományokban készen találják.") Schleiermachernck 

L. Zetzschwitz: „Die prakt. Theologie" — a Zöekler-féle „Handbuch 
der theol. Wissenschaft"-bau. III . köt. 91. 1. 

!) L. Knoke: „Grundriss der p rak t . Theologie" — 8. 1. Zetzschwitz 
i. m. 96. 1. 

2) Achelis i. m. 15., Zetzschwitz i. m. 81. 1. 
3) Achelis i. m. 16. 1. 
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az egész theologiáról alkotott és a fentiekben röviden vázolt fel-
fogása tehát a theologiának, mint tudománynak bizonyos degra-
dációját, másrészt a gyakorlati theologiának, mint tudománynak 
bizonyos túlbecsülését jelenti.1) A gyakorlati theologiának, mint 
önálló tlieol. disciplinának művelése és továbbfejlesztése minden-
esetre Sehl, működésétől (nevezetesen a halála után, 1850-ben, 
kiadott „Praktische Theologie" c. művétől) veszi tulajdonképi 
kezdetét. 

Schleiermachernak a theologiáról alkotott és fentidézett 
fogalmi meghatározásából kitűnik másfelől az, hogy ő — mint 
említettük — az egész theologiát az „egyház" szempontja alá 
helyezi. A mily érdeme ez egyrészt, éppúgy tévedést is re j t 
magában, amennyiben az egyház nála egyelőre csak mint egyház-
kormányzat („Kirchenregiment") jön tekintetbe. Már pedig az 
egyház első sorban nem ez, hanem tulajdonképi lényege szerint 
„congregatio sanctorum" vagy „congregatio vere credentium" 
(Conf. Aug. VII. cikk), tehát a hívők közössége, vagyis élő Orga-
nismus, amely mint ilyen bizonyos öntevékenységet fejt ki. 
Nitzsch Károly Immánuelnek (1787—1868) ugyancsak elévülhe-
tetlen érdeme, hogy ő a Schleiermacher által hangoztatott „egyház" 
fogalmat megragadva és immár a maga helyes értelmében fel-
fogva, vette alapul a gyakorlati theol. tudományok fogalmának, 
feladatának és felosztásának megállapításánál. Szerinte az egyház 
fentkifej tet t helyes értelmében, mint a hívők közössége2), a 
cselekvésnek alanya. („Actuosas Subject .") 3) 

Nitzsch óta, a gyakori, theologia művelőinek legkiválóbbjai, 
az ő nyomdokain haladva, az egyház fogalmán építik föl a 
gyakorlati theologiát. 

Ezen az alapon most már mi is — eddigi fejtegetéseink 
eredményeként — a következőkben foglalhatjuk össze a gyakori, 
theologia fogalmát, föladatát: 

„A theologia (egész általánosságban) a keresztyénség tudo-
mányos megismerésére irányuló törekvés", amelynek alapját az 
a hitbeli Ítélet („Glaubensurteil") képezi, hogy a keresztyénség 
az absolut vallás, amelyben az ember megtalálja az üdvösség utáni 
vágyának kielégítését, — előfeltételét pedig egy keresztyén közösség 
(az egyház, mint congregatio vere credentium), amelynek fentar-
tásán és terjesztésén közreműködni a ker. theologia föladatát 
képezi.4) A keresztyénség tudományos megismerésére irányuló 

' ) . . . „die Ehre gerade, die Sehl, der prakt. Theologie zuwandte, 
war vielmehr mit wissenschaftlicher Herabwürdigung der Theologie über-
haupt verknüpft ." (/etzschwitz i. m. 81. 1.) 

2) Közelebbről: mint „clerus naturalis" es „clerus positivus". V. ö. 
Nitzsch: Prak t . Theologie. I. kötet. 18. 19. 1. (II. kiadás.) 

3) L. Achelis i. m. 16., 17. és 34. 1. Zetzschwitz i. m. 100 1. 
4) Ki rn . i. m. 1. 1. 
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törekvésnek előfeltételét képező közösség, vagyis az egyház, mint 
élő Organismus — mint fentebb lát tuk — bizonyos öntevékeny-
séget fej t ki. Ennek az öntevékenységnek célja lehet egyrészt 
az egyház fejlődő tudományos öntudatának elméleti megismerése, 
megismertetése és megállapítása, —· ez képezi a szorosobb értelem-
ben vett tudományos vagy elméleti theologia föladatát; célja lehet 
ezen öntevékenységnek másrészt az egyház vallásos öntudatának 
ébresztése, ébrentartása, fejlesztése, az erre a célra szolgáló esz-
közök (ige és sacramentumok. L. Aug. Conf. VII. c.) megfelelő 
alkalmazása és használata, tehát egy szóval az építés; az erre 
vonatkozó elveknek, tehát elméletnek megállapítása képezi a 
„szorosabb értelemben vett" gyakorlati theologia föladatát. (Mind-
két esetben a „szorosabb értelemben ve t t " kifejezést azért alkal-
maztuk, mert miként „minden elmélet bizonyos gyakorlati célokra 
vonatkoztatást tételez föl"1) és így az elméleti theologia is kell. 
hogy a legnagyobb mértékben „gyakorlati" legyen, úgy viszont 
a helyes gyakorlatnak a megfelelő helyes elmélet kell, hogy 
alapját képezze és így a gyakorlati theologia egyúttal „elméleti" is.) 

Miután már most az egyház a maga tevékenységét nem 
gyakorolhatja és ennélfogva nem is gyakorolja a maga összessé-
gében, hanem erre képesített és hivatott közegei, organumai által, 
azért: a gyakorlati theologia az egyháznak az épülés céljából 
hivatalos közegei által gyakorolt öntevékenységéről szóló elmélet, 
amelynek föladata tehát, egyrészt a szent írás — mint norma 
normans, másrészt a történeti fejlődés és az egyház hitvallási 
iratai, mint normae normatae alapján megállapítani azokat az 
elveket, amelyeknek figyelembe vételével az egyház a maga ön-
tevékenységét helyesen, hevezetesen az épülés céljának meg-
felelően gyakorolhatja. 

Ezen az alapon most már nem okoz nehézséget a gyakor-
lati theologiához tartozó egyes tudományok, disciplinák csoporto-
sítása. A lényegileg, nagyjában egymással megegyező csoportosí-
tások, fölosztások közül leginkább megfelelőnek t a r t j uk a Knoke-
féle „Grundriss der prakt. Theologie"·-bau találhatót. Ε szerint az 
egyház a maga öntevékenysége által önmagát folyton újra meg 
ú j ra megalapítja és gvarapítja, még pedig kifelé: az evangéliumnak 
más nem ker. népek közti terjesztése, befelé: az egyházat folyton 
gyarapító és a keresztség által kebelébe fölvett tagjainak vallásos 
oktatása és nevelése által. így n y e r j ü k az u. n. missiói tudományt 
vagy Keryktikát és a Kalechetikát. Az egyház továbbá az épülés 
formájában önmagát istentiszteleti (hitbeli) közösségként nyilvá-
nítja és ezen az alapon folyton tovább épülni igyekszik. Az egyház 
ezen öntevékenységének elméletét a Liturgika és Homiletika 
tünteti fel. Végül az egyház a maga öntevékenysége által önmagát 

1) Hagenbach: „Encyclopädie" 325. 1. 
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kormányozza. Ez a kormányzás kiterjed részben az egyházra, ill. 
gyülekezetre a maga összességében és ennek a gyülekezetnek egyes 
tagjaira. Az előbbiről szól a Kybernetilca (Egyházjogtan), az utóbbiról 
a Pastorális, vagyis Lelkipásztorkodástan.1) 

A missziói tudományt először Schleiermacher vette föl az 
önálló gyakori, theologiai tudományok körébe. Hazánkban a misszió 
ügye egészen a legújabb időkig nem tudott lendületre jutni és 
azért (vagy talán részben mivel) mint önálló gyakori, theologiai 
disciplina nem is szerepelt. Tárgyalását ez okból mellőzhetőnek 
tartjuk, amit talán feldolgozandó anyagunk terjedelme is megokol. 
Az az örvendetes és egész egyházi életünkre bizonyára áldásosnak 
bizonyuló lendület azonban, a melyet legújabban a misszió ügye 
hazánkban is nyert, bizonyára hovatovább kívánatossá és szüksé-
gessé teendi a missziói tudománynak önálló tárgyalását és mívelését. 

A többi gyakori, theol. disciplinákat egyébként a nálunk 
"többé-kevésbé otthonos sorrendben (homiletika. katechetika, litur-
gika. pastorális, kybernetika) tárgyaljuk. 

III. A s z e n t í r á s j e l e n t ő s é g e é s k e z e l é s e a homi le t ikában . 

A homiletika, egészen általánosságban meghatározva, az egy-
házi beszéd elméletéről szóló gyakorlati theologiai tudomány. A 
homiletika mint elmélet tehát természetszerűleg nem nyújthatja 
senkinek sem azokat a belső és külső feltételeket és tehetségeket, 
a melyek valakit az egyházi szónoklat gyakorlására alkalmassá 
és képessé tesznek; föladata inkább az, hogy megállapítsa az egy-
házi beszéd fogalmát, lényegét, célját, tárgyát, belső tartalmát, 
külső formáját, elkészítésének és előadásának eszközeit és módját, 
szóval mindazokat az elveket, a melyeknek szem előtt tartása 
mellett az egyházi beszéd mint igehirdetés az ige: mint istentisz-
teleti cselckvény a cultus, mint beszéd a szónoklat lényegének és 
követelményeinek megfelelni képes. 

Ha a következőkben a 17. század óta2) használatba jött „Ho-
miletika" elnevezésnek ethimologiai értelmére utalunk, úgy ez leg-
főkép abból az okból történik, mivel ez a szó, a mások által aján-
lott és használt elnevezésekkel (Stier: „Keryktika"; Sickel: Ha-
lieutika"; Christlieb: „Martyretika') szemben leginkább utal 
magának az egyházi beszédnek úgy eredetére, mint helyes fogal-
mára, lényegére, a melynek megállapítása további fejtegetéseinknek 
is alapjául fog szolgálni. 

A homiletika elnevezés a görög όμου és Γλη szavaknak össze-
tételéből származik Ίλη vagy εΐλη annyit jelent mint sokaság, 

») Kuoke i. m. 5., 34., 50., 94 , 138., 173. és 205. 11. 
2) Leyrer V.: „Cursus homileticus" c. műve óta; azelőtt: „ars" vagy 

„ratio concionandi '. (L. Achelis: „Grundiss der prakt . Theologie" — 84. 1., 
2. jegyzet.) 
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tömeg; όμου — Γ/,η = csoportosulás, összejövetel, egyesülés, még 
pedig társalgás, valami kérdésnek, dolognak közös, bizalmas meg-
beszélése céljából. Ilyen értelemben használja maga a szentírás 
többször (Luc. 24, 15; Act. 20, 11; u. ο. 24, 26) a όμιλειν kife-
jezést, a minek alapján ez utóbb a keresztyének vallásos jellegű 
és célú összejöveteleinek és az ezek alkalmával folytatott beszél-
getéseknek, utóbb előadásoknak megjelölésére jön alkalmazásba. 

Es vájjon mi képezi ezeknek a beszélgetéseknek, illetőleg 
előadásoknak tárgyát ? Istennek Igéje, még pedig abból a célból, 
hogy a gyülekezet a maga összességében és egyes tagjaiban Isten 
Igéjének a Szentírásban, mint az Isteni kijelentésnek történeti 
okmánytárában foglalt keresztyén hitigazságokon, mint közös alapon 
épüljön, a hitben, szeretetben és minden keresztyén erénynek 
gyakorlásában növekedjék, gyarapodjék. (Erre a tárgyra és erre 
a célra utal vissza Schleiermacher, az újabbkori theologia és egy-
házi beszéd atyja, midőn azt mondja, hogy az egyházi beszédnek 
tárgya a όμιλειν (Isten Igéje alapján), célja pedig az οϊχοϊομειν.) 

Hogy utóbb az apostoli kor különös charismáinak (p. o. a 
glossoláliának) lassankénti háttérbe szorulásával és egy külön lelki 
tanítói hivatalnak kialakulásával, és mind a mai napig is a όμιλειν 
egyoldalulag megy végbe, amennyiben csak az erre hivatott ige-
hirdető, mint az egyháznak hivatalos organuma beszél, míg a 
többiek hallgatnak, ez magának a dolognak lényegén nem változtat. 
Mert a mint egyrészről így is sértetlenül megmarad a όμιλειν 
tulajdonképeni tárgya, t. i. Istennek Igéje — és ez a fődolog — 
másrészt és éppen ezért a όμιλειν igaz értelmében véve föltételezi 
azok részéről is, ak ik ebben csak passive (hallgatva) vesznek részt 
az Ige hirdetőével (homiletával), mint activ szereplővel közös hitet 
és érzést, azt a consensust, a melynek hiányában az igehirdetés 
lehet és bizonyos körülmények között kell is, hogy legyen κήρυγμα 
(Stier), vagy άλιευειν (Sickel), tehát missziói prédikáció, a mely-
nek célja a keresztyénségen kivül állókat a keresztyén hit 
igazságai felől meggyőzni és őket ezeknek megnyerni, de 
nem lehet az a όμιλειν, a melynél az igehirdető, nem mint 
hallgatói hitének ura, hanem inkább mint örömük szolgája 
(II. Kor. 1,24) áll a gyülekezettel szemben, mint hivő szól a 
hívőkhöz, mint testvér a testvérekhez, mint bíínös a bűnösökhöz, 
mint megváltott a megváltottakhoz.') Hogy az ilyen értelemben 
vett όμιλειν az igehirdető részéről egyúttal a személyes bizonyság-
tétel (μαρτυρία — cf. Christlieb: Mai'tyretika) jellegével is bír, az 
a dolog természetéből folyik. Ám ez a személyes bizonyságtétel 

*) Schleiermacherró'l mondja egyik tanítványa (Schweizer): „0 úgy 
szólott mint testvér a testvérekhez, a kiknek keresztény öntudatát fejleszteni, 
nem pedig még csak megállapítani kívánta." (Zetzschwitz: „Homiletik" a 
Zöckler-félo „Handbuch der theol. Wissenschaften"-ben. 243. 1.) 
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a ker. hívők közösségében (összejövetel — épülés céljából) nyer 
megfelelő kifejezést; miután pedig viszont a keresztyének hitbeli 
közössége a ker. cultusban (istentiszteletben) nyilatkozik meg, 
azért az egyházi beszéd, mint Isten igéjének hirdetése a ker. 
istentisztelet körében lefolyó, tehát eultuscselekvény. 

így tehát az egyházi beszéd elméletének jelzésére manapság 
általában használt és elfogadott s a δμιλειν szóból eredő „Homiletika" 
elnevezés helyesen értelmezve már magában véve utal az egyházi 
beszéd fogalmának, lényegének legfontosabb tényezőire, u. m. annak 
tárgyára, a mely nem lehet más mint Isten Igéje; föltételeire, a 
melyek az igehirdető részéről a személyes bizonyságtétel formá-
jában, a hallgatók részéről a hitbeli és így istentiszteleti (cultus) 
közösségben jutnak kifejezésre. Az egyházi beszéd tehát Isten 
Igéjének hirdetése a cultusnak, mint a közös épülés céljából létre-
jött hitbeli közösség kifejezőjének körén belül lefolyó szabad előadás 
és személyes bizonyságtétel formájában.1) 

a) Az egyházi beszéd Isten Igéjének hirdetése. 
Az Isten Igéjének mint isteni kijelentésnek a szent íráshoz, 

mint ezen isteni kijelentésnek történeti okmánytárához való fentebb 
már kifejtett szoros viszonyából önkényt következik a szent 
írásnak alapvető és centrális jelentősége az egyházi beszédre, mint 
Isten Igéjének hirdetésére, valamint az egyházi beszéd elveit, 
elméletét megállapító gyakori, theologiai disciplinára: a homilitikára 
nézve. 

Ez a jelentőség mindenek előtt és legfőkép abban nyer 
kifejezést, hogy az egyházi beszédnek, mint igehirdetésnek állandó, 
soha el nem múló (Luk. 21., 33.) és kimeríthetetlen, e mellett 
objectiv és formai alapját és forrását a szent írás képezi. Más 
szóval: az egyházi beszédnek mindenkor kell. hogy valamely szent-
írási hely, vagy szakasz szolgáljon alapjául, a mint ez a magyar 
„alapige" szóban helyesen nyer kifejezést. Krisztus maga, a testté 
lett Ige, a próféta (V. Móz.' 18., 19.; Act. 3., 22.), a kiben az 
ótestamentomi prófétai hivatal a maga tökélyét elérte (Luk. 24., 19.) 
és a kinek prédikációja egyértelmű az Isten Igéjével — úgy az 
írás (ótestamentomi kánon) magyarázásánál a zsinagógában (Luk. 
4., 16.) — a szokáshoz híven, — valamint a néphez intézett 
szabad előadásában (Máté 5—7.) erre az objectiv alapra („meg 
vagyon írva") helyezkedik. Az ő prédikációja az apostolok prédi-
kációjának „τύπος διδαχής"-e, Péter pünkösti prédikációjától, mint 
az egyházi beszédnek inaugurálásától fogva.2) Az apostoli kor. 
mint befejező kijelentési epocha, az apostoloknak Krisztusparan-

!) Knoke i. m. 139. 1., a hol azonban a „személyes bizonyságtétel" 
momentuma hiányzik. 

2) L·. Zetzschwitz i. m. 392., ill. 256. 1. Knoke: „Grundriß der prakt . 
Theologie" 140. 1. 
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csán, (Máté 28., 20.; Tit. 1., 3.; I. Kor. 9., 16—17.) saját személyes 
tapasztalataikon (Act. 4., 20.) és hitbeli meggyőződésükön (II. Kor. 
4., 13.) alapuló prédikációja, valamint Írásműveik megalkotják 
mintegy azokat az állandó formákat, edényeket az Ige számára, 
a mely formákban azokat mi is manap bír juk és mint az Ige-
hirdetés objectiv alapját használjuk.1) 

A szent írásnak, mint írott, objectiv kijelentési kútfó'nek ez 
a jelentősége és használata az egyházi beszédre, mint igehirdetésre 
nézve, akár — mint régebben történt a „lectio continua", akár 
mint későbben gyakorlatba jön, a „lectio selecta", vagyis az ú. n. 
perikopák alakjában — nagyjában, többé-kevésbé érvényesül az 
egyházi beszéd történetének minden fázisában és azok a korszakok 
és irányzatok a melyekben az Igehirdetésnek ez az objectiv alapja 
és tényezője egészben (különösen a középkori r. katholicismus és 
az V. sz.-ban beállott hanyatlás után a keleti egyház mind e mai 
napig általában), vagy részben (rationalismus, legujabbkori modern 
törekvések) háttérbe szorul, mindenkor az egyházi beszéd kisebb 
nagyobb hanyatlását jelzik. 

A reformáció a szent írással szemben elfoglalt egész állás-
pontjából kifolyólag a szent írásnak, mint az Igehirdetés és minden 
istentisztelet objectiv alapjának érvényesülését hangsúlyozza és 
követeli.2) 

Ha utóbb egy olyan szigorúan confessionális álláspontot kép-
viselő homileta mint Cl. Harms (1778—1855.) az alapige hasz-
nálatát mellőzhetőnek ítéli3), úgy ez nem mint ma egyesek 
(különösen az u. n. brémai irányzat képviselői) részéről a szent-
írás mint objectiv kijelentési kútfő tekintélyének kicsinylésén 
alapul, hanem abban a körülményben leli magyarázatát, hogy a 
rationalismus képviselői a szószéken az alapige megtartása és hasz-
nálata mellett és ennek dacára sem hirdették az evangéliomot, 
hanem az alapigét a legtöbb és a legjobb esetben csak mottóul 
használva, a keresztyén hit centrális igazságait olcsó, „hasznos-
sági" szempontok hangoztatásával váltották fül. Az alapige mellő-
zését lehetségesnek tartó, nem épen — mint sokan mondják — 
küvetelő Harms-ot tehát a tapasztalat arra tanította, hogy az alap-
ige használata magában véve távolról sem biztosítja az egyházi 
beszédnek u. n. „biblikus", vagyis jobban mondva evangéliomi 
jellegét. Es ebben fültétlenül igaza is volt! Csakhogy „abusus non 

!) Knoke i. m. 140. lap. 
2) „Nun ist es ein Gräuel in der Kirche Gottesdienst anrichten, 

ohne alles Gottes Wort , ohne alle Schrift." (Apol. Conf. XXIV. 92.) „Und 
in diesen Stücken, so das mündliche, äußerliche W o r t betreffen, ist fest 
darauf zu bleiben, daß Gott Niemand seinen Geist und Gnade gibt, ohne 
durch oder mit dem vorhergehenden äußerlichen Wor t . " (Art. Smale. VIII . 3. 
L. még: Form. Conc. II. Pars Sol. Deel. XI. 3.) 

3) L Harms : „Pastoraltheologie" II. kiad. 53. és 67. 11. 
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tollit usuin!" Bármely oldalról és bármely indokból történjék is 
az alapige mellőzését lehetségesnek vagy helyesnek tartó felfogás 
hangoztatása, az minden esetben szem elől téveszti azt, hogy az 
egyházi beszéd — a mint azt alább közelebbről kifejteni igyek-
szünk — az istentisztelet, a cultns körén belől lefolyó cselekvény, 
melynek objectiv alapját a szentírás, mint kijelcntési kútfő képezi, 
nem is szólva arról — a mi pedig szintén elég számbavehető 
körülménynek mondható —, hogy magának az igehirdetőnek 
érdeke, az egyházi beszédben kifejtett gondalatoknak egy bizonyos, 
a textus által nyújtott gondolat vagy gondolatcsoporthoz alkalmaz-
hatása is az alapige használatát javalja. nehogy bekövetkezzék az, 
a mit ugyancsak a fenthivatkozott Harms egy egységes főgondo-
latot nélkülöző egyházi beszédre vonatkozólag mond: ,.Die Predigt 
(„Homilie") macht voll und nicht satt."') Manapság is egyébként 
csak elvétve s még eddig meglehetősen elszigetelve találkozunk 
azzal a felfogással, amely az alapige használatának évszázados 
gyakorlat által is megszentelt szokását mellőzhetőnek, vagy éppen-
séggel mellőzendőnek véli és így általában véve nincsen számba-
vehető ok, amely ettől a gyakorlattól való eltérésre indíthatna. 

Midőn tehát az alapigét, mint amelynek használatában az a 
gondolat jut kifejezésre, hogy úgy az igehirdető, mint a gyüle-
kezet magát a szent írástól, mint kijelentési kútfőtől függési 
viszonyban érzi2) föltétlenül megtartandónak vél jük: még az a kérdés 
is fölmerülhet, vájjon ez az alapige az ótestamentomi parasák 
(törvény) és haftárak (próféták) mintája szerint készült,3) a Nagy 
Sándor-féle u. n. „Homiliarium" (8. század) óta általánosan gya-
korlatba jött és Luther által is csekély változtatásokkal meg-
tartott u. n. evangéliomi és epistolai perikopák, avagy szabad 
textusok alakjában érvényesüljön-e ? 

Ennek a kérdésnek közelebbi és részletes tárgyalása alig-
hanem jóval túlhaladná a tulajdonképi feladatunk által kitűzött 
és — ha helyesen fogtuk föl — inkább általános természetű, elvi 
megállapodásokat magában foglaló kereteket és így erre nézve 
csak néhány megjegyzésre szorítkozhatunk. Nevezetesen: az 
ó-egyházi evang. és epistolai perikopákat, évről évre fölváltva, a 
Luther által is fölismert és itt közelebbről fül nem sorolható 
hiányainak'1) megfelelő pótlásával fentartandónak véljük, mert. 
nem is tekintve az évszázados használat által ebben a tekintetben 
is szentesített és gyülekezeteink legnagyobb része által kedvelt s 

1) J . m. 82. 1. 
2) Ez a viszony a homileta, ill. liturgus részéről az ige olvasásában, 

a gyülekezet részéről a fölállásban nyer külső kifejezést. 
3) Az ó-egyházi perikopa rendszer alapjául szolgáló u. n. „Comes"-t 

általában Hyeronimusnak szokták tulajdonítani. 
4) L. Achelis i. m. 698. 1. Hase : „Der evang. Geistliche in seinem 

Werden und Wirken". 192. k. 1. 



62 Stráner Vilmos. 

éppazért szintén méltánylást érdemlő szokást, az ó-egyházi perikopa 
rendszer nagyjában — egyes kivételekkel (p. o. húsvét vasárnapi 
epistola, pünkösd hétfői evangeliom) — az egyházi esztendő 
eszméjét megfelelő módon juttat ja kifejezésre. Luther maga kez-
detben — tudvalevőleg — a régi perikopa-rendszer ellen foglalt 
állást, mivel attól tartott, hogy ennek használata egyes igehirde-
tőket abba a veszélybe sodorja, hogy utoljára „kék kacsákról" 
(von blauen Enten) fognak prédikálni; de miként Luthert a 
tapasztalat arra tanította, hogy ez a veszély a perikopák mellőzé-
sénél is beküvetkezhetik, úgy ma is áll és tapasztalható, hogy a 
hiba nem annyira magában a perikopa-rendszer hiányában, ill. az 
egyes perikopák ismétlődő, hanem sokkal inkább azok helytelen 
használatában rejlik, tehát az igehirdető részén van, ha t. i. ez 
elmulasztja, az egész írásnak folytonos, naponkénti tanulmányo-
zása és theologiai s egyéb ismeretkörének mélyítése és bővítése 
által arra törekedni, hogy „mint a menyeknek országában meg-
taníttatott Írástudó" hasonlatos legyen ahhoz a gazdához, „aki az 
ő élésházából hoz elő ót és újat". (Máté 13., 52.) Mert „aki az 
ő hivatásának bármelyik körében igazán örömmel és szeretettel 
dolgozik, az sohasem fogja magát „kiprédikálni", hanem a régis-
mert alapigékben is mindig ú j gondolatokat fog találni. Hiszen 
éppen abban áll az Isten Igéjének csodálatos gazdagsága, hogy 
minél mélyebben ásunk, annál többet találunk benne az isteni 
bölcsességnek azokból a kincseiből, amelyek soha el nem avulnak"J). 
Egyébként az ó-egyházi evangeliomi és epistolai perikopák válta-
kozó használata mellett, a „teljes írás" minél nagyobb mértékben 
való megismerése és ismertetése érdekében három évenként szabad 
textusoknak használatát tartanok kívánatosnak és szükségesnek. 
A „szabadság" azonban — a református egyház e részbeni praxi-
sával szemben — úgy az egyháznak, mint az igehirdetőnek jól 
felfogott érdekében, nem lehet és ne is legyen egyértelmű az 
egyes igehirdetők egyéni, subjectiv felfogásának és ízlésének 
korlátlan, önkényes érvényesülésével. Szép és fontos föladat vára-
koznék — felfogásunk szerint — ebben a tekintetben hazai 
egyházunk főhatóságaira is, még pedig egyrészt az ó-egyházi 
perikopa-rendszer hiányainak megfelelő és kíméletes pótlásában, 
másrészt egy vagy több u. n. szabad textusos perikopa sorozatnak 
hivatalos megállapításában.2) 

1) Hase i. m. 196. 1. 
2) Ebben a tekintetben hasznos útmutatást és irányítást adhatnának 

egyes a külföldi prot . egyházakban már bevált és j óknak bizonyult perikopa 
sorozatok, p. o. a württembergi orsz. egyházé, vagy a Nitzsch, Thomasius 
és az eisenachi „Kirchenkonferenz" által megállapítottak. A javított ó-egyházi 
és az önállóan megállapított szabad textusos sorozatok a bibliák, (ha a brit-
és külf. biblia-társulat erre nem vállalkoznék a Luther-társaság által kiadva) 
továbbá a használatban lévő vagy ezután kiadandó énekes-könyvek, vala-
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Ezekkel a mindenesetre fontos, de talán inkább külön, 
önálló tanulmányt és tárgyalást igénylő kérdésekkel szemben, 
közelebbi feladatunk megoldásánál különösen nagy fontosságú az 
a kérdés: vájjon az egyházi beszéd, amely tehát minden körül-
mények között valamely a szentírásból merített hosszabb vagy 
rövidebb szakaszon, mint alapigén épül föl, miként válik igazán 
az Isten Igéjének hirdetésévé'? 

Ha a merev verbális inspiráció föntebb kifejtett álláspont-
jára helyezkednénk, amely szerint a szentírás és Isten Igéje azo-
nosak és egymást teljesen födik, úgy következetesen ítélve csakis 
az az egyházi beszéd volna Isten Igéje hirdetésének mondható, 
amely elejétől végig, szóról szóra (még pedig eredeti nyelven) a 
szentírásból volna merítve. Ezt a képtelen helyzetet előidéző, 
vagy az igehirdetést legföljebb bibliai szakaszok fölolvasásában 
érvényesülni engedő konzekvenciát a reformáció egyházaiban még 
a legszélső és legmerevebb verbális inspiráció képviselői sem 
vonták le tényleg soha és sehol. 

Azért az egyházi beszédnek, mint igehirdetésnek a szent-
íráshoz való helyes viszonya a szent írásnak az Isten Igéjéhez 
való már föntebb kifejtett helyes viszonya és mindkettőnek örök, 
változatlan központi tartalma alapján ítélhető meg leghelyesebben. 
Ez az örök központi tartalom pedig nem más mint a Krisztus, 
még pedig a Krisztus a maga teljességében, nemcsak mint tör-
téneti valóság, hanem mint örök élő és a benne hivők szivében 
és életében működő személyiség, nemcsak mint az ember igazi 
lényegének eszményi megvalósulása és örökérvényű tökéletes 
mintaképe, hanem mint Megváltó, Megtartó és Üdvözítő, akiben 
és aki által bűneink bocsánata és az örök élet reménysége vagyon 
nékünk, mert „nincsen senkiben másban üdvösség, nem is adatott 
emberek között ég alatt más név, mely által kellene nékünk 
megtartatnunk". (Act. 4.. 12.) Ezt „a mi bűneinkért halálra adatott 
és a mi igazulásunkért föltámadott". (Róm. 4., 25.) Krisztust 
hirdetik az apostolok szóval (Act. 2., 14—39.; 3., 12—26; 
4., 8—12. stb.), Írásbeli bizonyságtételükkel (I. Kor. 3., 11.; 
II. Kor. 5., 19.; Efez. 2., 20.; I. Tim. 1., 15.; I. Péter 3.. 18.: 
I. Ján. 4., 2.; Zsid. 13., 8.) és életükkel (Róm. 13., 14.; Fii. 4., 13.; 
Kol. 1., 24.; I. Péter 2., 21.). Ezt a Krisztust, aki „tegnap és 
ma ugyanazon volt, mindörökké is ugyanazon lészen" (Zsid. 13., 8.), 
ezt hirdetni képezi minden egyházi beszédnek is föladatát 
(I. Kor. 2., 2.), örök alapját és célját. „Mert ahol nem prédikál-
ják a Krisztust — mondja Luther — ott nincsen a szent Lélek, 
amely a keresztyén egyházat alkotja, hivja és összegyűjti és 
amely nélkül senkisem juthat el Krisztushoz, az Úrhoz."1) 

mint a még kiadásra várakozó hivatalos agenda függelékében közlendők 
volnának. 

l ) Nagy káté. Müller-féle kiadás 456. 1. 
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így tehát arra a kérdésre: Miként válik az egyházi beszéd 
Isten Igéjének hirdetésévé ? a választ röviden úgy adhatjuk meg: 
az egyházi beszéd Isten Igéjének hirdetése, amennyiben a Krisztust 
hirdeti. Ez képezi az egyházi beszédnek legfőbb kritériumát. így 
lehet és lesz az egyházi beszédben elhangzó emberi szó „λογος της 
αληθείας" és „λογος θεού y.at δυναμις θ·εου εις σωτηριαν -αντί τω πιστευοντι", 
(Róm. 1., 16.)') mert Krisztus az Isten Igéje ν.ατ εξοχήν és így 
Krisztus hirdetése az Isten Igéjének vagy, ami ugyanannyit jelent: 
az evangéliomnak hirdetése. 

Mivel pedig a törvénynek is legfőbb értéke, célja és föl-
adata abban áll, hogy „a Krisztusra vezérlő mesterünk" legyen 
(Grál. 3., 24.), azért az Igehirdetésnek változhatatlan tartalma és 
tárgya, a melynek mindig érvényesülnie kell, a törvény, amely 
„accusat conscientias et perterrefacit" (Apologia 4., 38.) és az 
evangélium, mint „potentia Dei ad salutem;" (Apologia 4.. 67.)2) 
még pedig — itt is hozzátesszük — a teljes evangeliom, a maga 
isteni, üdvözítő erejében és értékében. És miként az Igehirdetés-
nek a maga egészében, úgy minden egyes egyházi beszédnek a 
teljes evangéliomot kell magában foglalnia. „Az egyes egyházi 
beszédnek nemcsak valamit kell tartalmaznia Istennek tanácsából 
és akaratából (Efez. 1., 11.), hanem akkor is, amidőn esetleg egy 
prédikáció ciklusnak egy tagját képezi, olyannak kell lennie, hogy 
az egyesnek világánál föltüntesse az egészet és annak, aki esetleg 
csak ezt az egy egyházi beszédet hallja világos képet nyújtson 
az üdvösség tényéről és az üdvösség útjának mivoltáról. Min-
den egyes egyházi beszéd egy egészet nyújtson az evangélium-
ból."3) 

Az előadottakból most már természetszerűen következik az 
is, hogy úgy az egész szentírási kánon két főrészének (ó- és új-
testam.), valamint az egyes szentiratoknak és ezeken belül ismét 
az egyes részleteknek kisebb-nagyobb értéke az igehirdetésre s 
így az épülésre nézve, mondjuk tehát a homiletikai használható-
ság szempontjából, attól függ: milyen — távolabbi, vagy közelebbi 
viszonyban állanak, ill. helyezhetők ezek a szent írásnak, ill. 
Isten Igéjének központi tartalmához: Krisztushoz.4) 

A milyen mértékben forog fenn ez az eset, oly mértékben 
fogja az igehirdetés tulajdonképeni célját, t. i. az épülést elő-
mozdítani, megközelíteni, vagy el is érni. Ezt a tulajdonképeni 
célt szem előtt tartva, az igehirdető sem azt nem fogja gondolni, 
hogy a mi a szent írásból éppen „a keze ügyébe kerül" eo ipso 

'-) Achelis i. m. 99. 1. 
2) Knoke i. m. 151. 1. 
3) Cremer: Fastoraltheologie. 97. 1. 
4) . . . „Ob sie Christum treibt, oder nicht, sintemal alle Schrif t 

Christum zeigt." Luther . L. e munka 51. lapját. 
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az épülés előmozdítására is alkalmas, sem pedig — a szónak 
helytelen értelmében — „válogatós" nem lesz az írásokban.1) 

Az igehirdetőnek azonban semmi körülmények között nem 
szabad megfeledkeznie arról, hogy őnéki első sorban föladata, 
Isten Igéjét hirdetni. Ez a tudat fogja őt leginkább megóvni az 
üres frázisokban, mesterkélt szónoki páthoszban megnyilvánuló 
hiú tetszelgéstől. Ez a tudat teszi őt igazán alázatossá, keresztelő 
János példája szerint, a kinek jelszava: „Annak nevekedni kell 
és nékem alászállanom kell." (Jáu. 3., 30.) Ez a tudat ébreszti és 
fokozza lelkében a felelősség érzetét, és azt a hűséget, a mellyel, 
mint Krisztus szolgája és az Isten titkainak (I. Kor. 4., 1.) és 
„külömb-külömbféle ajándékainak jó sáfára" (I. Péter 4 , 10.) első 
és utolsó sorban nem embereknek, hanem az ő Urának és meg-
bízójának tartozik. (I. Kor. 4., 3. 4.) Ez a tudat és ez egyedül 
nyújthatja néki azt a bizalmat, örömöt és biztosságot (nem elbiza-
kodást!), a mellyel Istennek Igéjét „úgy alkalmatos, mint alkal-
matlan időben" (II. Tim. 4., 2.) „nagy bátorsággal szólva", 
(Act. 4., 29.) tölti be igehirdetői tisztének minden igazságát, abban 
a reményben, hogy az ő „munkája nem hiábavaló az Urban." 
(I. Kor., 15., 58. Érs. 55„ 10. és kk.) 

Ezt a tudatot ébresztheti és fokozhatja különösen még annak 
a körülménynek helyes fölismerése, hogy azok, akik az Ige 
hirdetését hallgatják, első sorban mint a hívők gyülekezete, mint 
istentiszteleti (cultus-) közösség veendők tekintetbe és így tehát: 

b) Az egyházi beszéd, mint Igehirdetés, istentiszteleti, vagyis 
cultus-cselelcvény. Ez a körülmény — amint már föntebb érintet-
tük2) — külsőleg is kifejezést nyer abban, hogy az egyházi 
beszédnek objectiv forrását, alapját mindenkor valamely a szent 
írásból merített szakasz vagy hely képezi. Már maga ez a gyakorlat 
egyúttal azt a föltevést foglalja magában, hogy a hallgatók az 
igehirdetővel együtt magukat az igehirdetés objectiv alapjától, 
a szent írástól függési viszonyban tudják és érzik, vagyis, hogy 
ők az igehirdetéssel, tehát a szent írással szemben is nem mint 
a Krisztusnak, az evangéliumban foglalt igazságoknak és vigasz-
talásnak még csak ezután megnyerendők, tehát mint hitetlenek, 
hanem mint ebben az evangéliomban egész életükkel gyökerezők 
és élők, tehát hívők jönnek tekintetbe. És ettől a föltevéstől 
magának az igehirdetésnek sem szabad eltérnie. Ez a föltevés, 

v) Krummacher Frigyes a legszárazabbaknak, homiletikai szempontból 
használhatatlanoknak látszó ótestamentomi leckékről is tudott „épületesen" 
prédikálni. 

Abeken pedig egy olyan szorgalmas templomlátogatóról tesz említést, 
a ki saját vallomása szerint, sohasem épül úgy, mintha a pünkösti episto-
lának ezt a részét hallja: „pártjabeliek, médiabeliek" stb. 

(Az utóbbira nézve 1. Knoke i. m. 151. 1.) 
2) L. e munka 61. lapját. 

Theol. Szaklap. VIII. évf. 
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amelyet, mint már említettük, Schleiermacher hangoztatott újból 
a leghatározottabban — ez különbözteti meg az egyházi beszédet 
nemcsak a missziói beszédtől, mint κ,ηρυγμα-tól, hanem általában 
véve minden emberi beszédtől, melynek főcélja akár bizonyos 
ismeretek közlése, akár bizonyos igazságoknak bizonyítása, meg-
védése (apologia) és az ezekkel ellenkező felfogásnak megcáfolása 
(polémia), avagy bizonyos érzelmek (öröm, lelkesedés, bánat), 
vagy akárcsak múló, pillanatnyi tetszés fölkeltése. 

Mert igaz ugyan, hogy a ker. gyülekezet a maga empirikus 
valóságában nem állítja az igehirdető elé a hívők közösségének 
ideális megvalósulását, de vajon Pál apostol a sok mindenféle 
hibában, fogyatkozásban leledző korinthusi gyülekezet tagjait nem 
tekinti-e ennek dacára a Krisztus teste tagjainak (I. Kor. 12., 27.) 
és ezért nem szólítja-e őket „szentek"-nek (I. Kor. 1., 2.; II. 
Kor. 1., 1. stb.), „atyjafiainak?" (I. Kor. 1., 10. stb.) Igaz ugyan, 
hogy ez az empirikus gyülekezet még folyton újra meg újra 
reászorul arra (különösen ma), hogy a ker. hit, az evangéliom 
igazságaiban és ismeretében (sokszor a legegyszerűbb ismeretek-
ben is) gyarapodjék; és mivel e világban és a világ kívánságaitól 
és bölcsességétől környezve és sokszor tőlük elvakítva folytatja 
létét s eltér az örök evangéliom éltető forrásától, tápláló füves 
helyeiről, azért őt újra meg ú j ra ide visszaterelni képezi az ige-
hirdetésnek föladatát: mindazáltal ez az igehirdetés részéről nem 
tekinthető a normális állapotnak és főfeladata inkább mindig abban 
áll, hogy megállapítsa, felkeltse és ébren tartsa a ker. gyülekezet-
nek, mint hívők közösségének sokszor alvó, vagy elvakított hit-
tudatát és az ebből fakadó ker. életet. „Az egyházi beszéd sokszor 
komolyabb, élesebb lehet mint a missziói beszéd, feladata lehet 
sokszor újból lerakni az alapot . . . . ám minden esetben figyel-
meztetnie kell a gyülekezetet a maga tulajdonképeni lényegére, 
arra, a minek lennie kellene" stb.1) 

Az igehirdetésnek tehát a kor. gyülekezetet, mint isten-
tiszteleti közösséget kell szem előtt tartania, még pedig nemcsak 
egykori teljes, ideális megvalósulásában, hanem, még pedig az 
egyes gyülekezetet is, a maga jelenlegi empirikus valóságában, 
tehát a maga sokszor egészen sajátlagos, speciális szükségleteivel, 
igényeivel. Ez utóbbi követelménynek szem előtt tartása — 
a minek föltételét szorgos, hű lelkipásztori tevékenység képezi — 
teszi az egyházi beszédet gyülekezetszerüvé. („Gemeindegemäß"). 

Itt merülhet fel még az a kérdés — a melyet mi a dolog 
természetéből kifolyólag csak futólag érinthetünk — : vájjon a 
szentírásban gyökerező és azon alapuló igehirdetéstől megkivánható-e, 
hogy a korszerűség jellegével birjon, vagyis hogy minden esetben, 
tehát ma is, a kor általános gondolatvilágához, a kort mozgató 

!) Cremer i. m 91. 1. 
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eszmékhez és törekvésekhez alkalmazkodjék, egy szóval „modern" 
legyen ? Ez a kérdés talán sohasem foglalkoztatta a homiletákat, 
az egyházi beszéd elméleti és gyakorlati képviselőit, oly mértékben, 
mint ma, aminek oka mindenesetre abban rejlik, hogy a mai 
korszellem, a maga sokféle föl- és aláhullámzó eszmeáramlataival 
és törekvéseivel (modern természettudományok, technikai vívmányok 
s ezzel kapcsolatban a monistikus világnézetben tetőfokát elért 
materialismus; a mellett subjectivismus, Individualismus, socialismus, 
aestheticismus stb.) egészben véve nem kedvez az evangeliom által 
hirdetett igazságoknak. A „modern prédikáció" kérdése manap 
külön tekintélyes kis irodalmat hozott létre.1) S vájjon van-e a 
kérdésnek jógosultsága? Kétségtelenül! Mert igaz ugyan, hogy az 
u. η. ,modern", vagyis a kor egyik vagy másik eszmeáramlatától 
elragadott és telitett ember a legtöbb esetben teljesen kivonja 
magát az igehirdetés hatása alól és így az, hogy miként lehetne 
ezt a modern embert és általában az egyháztól elidegenedett ele-
meket a templomba hozni, vagyis az igehirdetés hatásainak kitenni, 
tulajdonkép önálló és a modern prédikáció követelésétől többé-
kevésbé független kérdésnek tekintendő:2) azért mégsem szabad 
megfeledkeznünk arról sem, hogy a szó közönséges értelmében 
nem modern ember is, a templomlátogató hivő is korának gyer-
meke, aki a korát mozgató eszmék befolyása alul, ha nem ragadják 
is őt magával, márcsak az iskolai nevelés, másokkal való közle-
kedés stb. következtében sem vonhatja ki magát végkép. A kérdés 
már most: vájjon az evangéliom hirdetése mintegy akklimatizá-
lódjék és- akklimatizálódhatik-e a kor viszonyaihoz, követelmé-
nyeihez? Erre a kérdésre először is röviden és határozottan azt 
válaszolhatjuk, hogy a mi az Ige és írás örök, változhatatlan 
tartalmát illeti: soha! A teljes evangéliomnak, a maga örök köz-
ponti tartalmával soha, semmiféle érdekből csorbát, rövidséget, 
elferdítést vagy elgyengítést szenvednie nem lehet és nem szabad; 
még ha angyal prédikálná (Gal. 1. 8.) sem volna többé az ilyen 
evangéliom „Istennek hatalma minden hívőknek üdvösségére". 
„A korszerűség jellegével biró (vagyis modern) egyházi beszédről 
szakszerűleg egyáltalán csak azon megdönthetetlen előfeltétel mellett 
lehet szó, hogy az az öröklévalóság jellegével bírjon, vagyis a 
minden igénye szerint örökkévaló evangéliomnak hirdetése legyen."3) 
Az „alkalmazkodás" általában véve nem lehet olyan természetű, 
amely a határozatlanság, a compromissum, a félig elvesztett csata, 

*) Legfőbb szószólói és képviselni: Baumgarten (Hauptfragen der 
heutigen Evang. Verkündigung — 1904.) Drews-Halle (empirikus irányban), 
szintigy: Schian, továbbá Niebergall (psychologiai irány) Seeberg, Hering. 
A „Dorfpredigt" mívelői: Frenssen, Kaiser, Eckert, Hesselbacher, Uckeley. 

z) Peters, Hannover: „Ist die Forderung einer zeitgemäßen Predigt 
berechtigt" stb. „Neue Kirchliche Zeitschrift". XX. évf. 9. füzet, 636. 1. 

°) Hering: NKZschr. említett cikkéből idézve. (674. 1.) 

3* 
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diadalt soha kilátásba nem helyező benyomását kelti, mert ez a 
hitetleneket csak annál inkább fölbátorítja, a hívőket pedig el-
cstiggeszti és megtéveszti. „Az alkalmazkodás" tehát nem tartalmi, 
hanem csak formai tekintetben érthető s így csak abban állhat, 
hogy az igehirdetőnek a kort mozgató eszméket bele kell állítania 
az evangéliom által nyújtott helyes világításba, megmutatnia az 
evangéliomnak, mint kovásznak mindent áthatni és megszentelni 
tudó, örökkévaló, isteni erejét; abban, hogy az igehirdető igyekezzék 
Pál apostollal „mindenektől szabadon lévén, magát mindeneknek 
szolgájává tenni, hogy többeket nyerhessen meg", „a zsidóknak 
mintha zsidó, a törvénynélkülieknek mintha törvény nélkül való 
volna." (I. Kor. 9, 19. és kk.). De e mellett nem szabad az ily 
értelemben „modern" prédikációnak megfeledkeznie arról, hogy a 
modern ember nem— mint sokan képzelik — a „homo sapiens "-nek 
egy egészen külön, önálló speciese,1) hanem éppúgy a megvál-
tásra szoruló (bűnös), mint a megváltásra képes (mert Isten képére 
teremtett) ember, mint az, aki 100 és 1000 évvel ezelőtt élt és 
akiben ezt a kor különös gondolkodása és törekvései által mintegy 
fogva tartott tudatot, a törvény és evangéliom hirdetése által 
fölszabadítani, képezi az igehirdetés nehéz, de szép föladatát. Ilyen 
értelemben „modern" igehirdetők voltak a maguk korában az 
ótestamentomi próféták, Pál apostol, Chrisostomus, Luther, sőt 
maga a testté lett Ige: Krisztus. Hogy azután ennek az alkal-
mazkodásnak formai tekintetben (nyelv, kifejezés) is meg vannak 
a maga korlátai, erre nézve eléggé elrettentő például szolgálhat 
a mai modern prédikáció törekvésekben megújulni látszó régi 
rationalismus, amely annyira „modern" akart lenni és az volt is, 
hogy a keresztyénség centrális igazságait megjelölő kifejezésekkel 
(megváltás, újjászületés, megigazulás stb.), tehát a formákkal együtt 
elveszítette azok tartalmát is. Azért bármely kor prédikációja 
lényegében formai tekintetben is a szentírás nyelvében fogja csak 
helyesen bírni és megőrizni mintegy a maga typusát. Egyebekben 
mindenkor irányadó elvnek kell maradnia az igehirdetésre nézve 
az apostoli szavaknak: „Παντα υμών, ΰμε-.ς δε Χρίστου!* 

Az egyházi beszédnek, mint igehirdetésnek, föladatát képezi 
— miként már említettük — a ker. gyülekezetnek, mint isten-
tiszteleti közösségnek, hitbeli tudatát újra meg újra megállapítani 
és kifejezésre juttatni. Ebből most már természetszerűleg folyik 
az igehirdetőre nézve az a követelmény, hogy ő, mint a gyüle-
kezetnek élő tagja, nem mint halgatói hitének úra, hanem inkább 
mint (ebben a hitben gyökerező) örömüknek szolgája (II. Kor. 
1, 24.), ezzel a ker. gyülekezettel, tágabb értelemben véve pedig 
magával az egyházzal, mint „congregatio vere credentiumu-mal, 
közös hitbeli alapon álljon. Ez más szóval azt jelenti, hogy 

i) Peters i. cikk, 689. 1. 
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c) az egyházi beszéd mindenkor az igehirdetőnek személyes 

bizonyságtétele legyen. Miként csakis életből származhatik viszont élet, 
úgy csakis a hit — mint lényege szerint élet — ébreszthet hitet. Azért 
az igehirdetésnek egyik leglényegesebb követelménye, sikerének 
egyik legnagyobb biztosítéka az, hogy „έκ πίστεως ε!ς χιστιν" történjék. 
Csakis az, aki a Krisztussal, mint örök, élő személyiséggel sze-
mélyes viszonyban, a benne vetett hit által közösségben áll és él, 
csakis az képes őt igazán hirdetni. ±Ls hirdesse őt az ő saját fej-
lődő hitéuek mértéke szerint. Ez a hit természetesen fejlődésének 
első stádiumában sem állhat ellentétben a hívők gyülekezetének 
akár élő és éber, akár csak alvó, szunnyadó s az igehirdetés által 
megállapítandó, esetleg ébresztendő hittudatával, vagyis nem lehet 
egy jelentőségű a hitetlenséggel, legföljebb abban az értelemben, 
amint azt annak a fia egészségéért könyörgő anyának szájából 
halljuk: „Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek!" 
Aki a hit természetes fejlődésének ezt az első stádiumát sem érte 
cl, az meggyőződése ellenére hirdetheti a szent írásban és a hivők 
gyülekezetének tudatában élő Krisztust s akkor képmutatóvá lesz, — 
v a g y — meggyőződésével egyezően, a saját és mások esze és 
kritikája által megalkotott, de az írásban nem, vagy csak rész 
szerint található (történeti) Jézust (mint erényhőst, bölcset stb.) 
és akkor a hivők gyülekezetének tudatával jön ellenkezésbe, de 
úgy az egyik, mint a másik esetben az Ige hirdetésére nem 
alkalmas. Ebben a tekintetben tehát szabályul elfogadható az az 
elv: „Prédikáld a Krisztust, hogy birjad őt, mindaddig, a míg 
prédikálhatod, mert birod őt!"1) 

Mivel pedig a Krisztus a maga tökéletes, élő valóságában csakis 
a szent írásban és azonkívül nem található,2) azért természetes 
követelmény az igehirdetőre nézve az, hogy néki az írásban és 
az írással kell élnie. A milyen állást foglal el az igehirdető a 
szent íráshoz, olyan viszonyban áll a Krisztushoz és megfordítva. 

Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy az igehirdető az 
egyházi beszéd objectiv alapjául szolgáló szentírási lecke, szakasz, 
vagy hely objectiv, helyes és eredeti értelmének és az u. n. 
„contextus"-sal való összefüggésének exegetikai, történet-kritikai 
megállapítására törekedjék. Ez képezi az igehirdetőre nézve annyira 
fontos és elengedhetetlen meditációnak első föladatát.3) Más kérdés 
az, hogy mikor és mily mértékben fogja ennek a saját maga és 
mások által előkészített, ill. folytatott munkának eredményét magá-
nál az igehirdetésnél érvényesíteni, esetleg értékesíteni ? Erre 
vonatkozólag röviden a következő elveket állapíthatjuk meg: 

1) Achelis i m. 110. 1. 
2) Ján . 5., 39. 
3) Abban az esetben, ha a textus (p. o. perikopa) adva van; más 

esetben az alapige választása lesz már a meditáció elad föladata. E r r e az 
utóbbi esetre itt közelebbről nem retloctálunk. 
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1. az igehirdetésnél kritikai fejtegetéseknek sem positiv, sem negativ 
értelemben helye nincsen; 2. a szöveg-kritikának valóságos ered-
ményei (nem hypotézisek!) — megfelelő tapintatos eljárás mellett 
— az igehirdetésnél figyelembe vehetők, sőt esetleg veendők is, 
ha a helyes értelemnek megállapításához s így a megértetéshez 
szükségesek és éppezért az igehirdetés végső- és főcéljának elő-
mozdításához, t. i. az épüléshez hozzájárulnak.1) 

Az alapige helyes, objectiv értelmének megállapítása után, 
a meditáció legközelebbi föladatát az fogja képezni, hogy az 
igehirdető, az alapigébe való komoly elmélyedés mellett — 
a melyhez a Luther által ajánlott „oratio"-nak is hozzá kell 
járulnia —- tisztába jöjjön első sorban azzal: vajon az illető szent-
írási alapige őnéki magának mit mond ? A kérdés tehát első sorban 
nem az, hogy az igehirdető mit mond és mit mondhat a t e x t u s t 
és a textus'íOtf (itt hibázik igen sok. hogy ne mondjuk: a legtöbb 
homileta!) hanem az, hogy mit mond a textus őnéki ? Mert csak 
ezen az úton nyerheti az igehirdetés a személyes bizonyságtétel 
jellegét. Csak, ha az objectiv isteni Ige mintegy átszűrődött az 
igehirdető egész egyéniségén, mintegy megszentelve azt (tehát nem 
úgy, hogy az objectiv isteni Igéből csakis az igehirdető subjectiv 
izlése, érzése és felfogása marad fönn!2) csak így lehet az, amit 
az igehirdető az alapigéről magának és hallgatóinak mond, valóban 
„λογία θεου", tehát Isten Igéjének hirdetése, a melynél az igehir-
dető Pál apostollal érezheti: „ev εμοί λαλεί Χρίστος" (II. Kor. 13., 3.) 
és a hallgatók is úgy az igehirdetőre, mint magukra nézve annak 
tudatára ju tnak: „tua res agitur."· Más szóval: az igehirdetőnek a 
meditáció útján meg kell keresnie — s ha igazán keresi, meg 
is fogja találni, először az alapigéfte.s és az alapigéta, azután az 
alapigéWÍ a saját és hallgatói lelkéhez vezető utat.3) 

Ilyformán lesz az igehirdetés az alapjául szolgáló szentírási 
szakasznak, vagy helynek reproductiója, még pedig: 

d) Szabad előadás alakjában. Az egyházi beszédnek Isten 
Igéjét kell hirdetnie, de hogy ez közelebbről miként történjék azt 
nem formulázza és állapítja meg az igehirdetőn kívül álló objectiv 
tényező, nevezetesen az egyház; (ebben különbözik a homileta a 
liturgustól) nem is ez vállal az igehirdető szavaiért felelősséget, 
ez inkább őt magát illeti és terheli,4) vagyis tehát az igehirdetés 
nem bizonyos formákhoz kötött, hanem szabad előadás. 

J) „Az ő hitének mintegy tervszerű ostromlását a gyülekezet semmi-
esetre sem köteles eltűrni." L. Knoke i. m. 1B3. 1. 

2) „Nicht die individuelle Anschauung des Predigers, sondern der 
Gemeinglaube der Christenheit soll in der Predigt zum Ausdruck gebracht 
werden . obgleich alles freilich durch die innerste Subjectivität des Predigers 
hindurchgegangen sein mußte." Cremer i. m. 89., 90. 1. 

8) Knoke i. m. 163. 1. 
4) Achelis i. m. 99. 1. Ezért a „venia concionandi" birtokában nem 

levő s mégis igen sokszor az „igét hirdető" egyéneknél (tanítók, theologusok) 
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Hogy e részben nemcsak a hallgatóknak, hanem magának 

az igehirdetőnek érdeke is megkívánja, hogy a homileta a textus-
ban talált gondolatokat az analysis vagy synthesis, vagy mind-
kettőnek szabályai szerint és azon elvnek szem előtt tartása 
mellett: „Quod non est in textu, non est in mundo", — rendezze 
(dispositio), egy egységes gondolat alá csoportosítsa (propositio, 
partitio) és azután megfelelő formában és az igehirdetés méltó-
ságának és az épülés céljának megfelelő módon előadja, az nem 
több, mint természetes követelmény. Mert habár a II. Tim. 3., 16-on 
alapuló és abból kiinduló, kezdetben csak ötféle, utóbb százra is 
fölszaporodott (17. század — Carpzov) „usus", „methodus" és 
„genus dicendi" ideje lejárt és ma már senkisem tekinti a 
homiletikát, mint az igehirdetés elméletét, pusztán csak „alkalmazott 
rhetorikának" és az egyházi beszédet a szónoklat egy bizonyos 
válfajának: mindazáltal az igehirdetésnek, mint szabad előadásnak, 
a szónoklat jellegével is kell bírnia s így nem hagyhatja teljesen 
figyelmen kívül az általános szónoklattannak, itt közelebbről nem 
részletezhető — szabályait sem. 

De ha az egyházi beszéd valóban az akar lenni, aminek 
lennie kell, t. i. — mint kifejteni igyekeztünk — Isten Igéjének 
hirdetése, istentiszteleti cselekvény és személyes bizonyságtétel, úgy 
a szabad előadás, követelményének a fölsorolt tényezők egyikének 
rovására sem szabad érvényesülnie, mert az egyházi beszédre 
bizonyosan különös mértékben alkalmazható a dolgozatunk jeli-
géjéül használt követelés :„Μη τεχνολογειν άλλα θεολογειν." 

Stráner Vilmos. 
(Folyt, köv.) 

mindenesetre nagyobb óvatosság és ellenőrzés volna kívánatos! (Szerző meg-
jegyzése.) 



Lapszemle. 

Neue kirchliche Zeitschrift 1910. évf. 1—3. szám. 
Mint az előző években, úgy szándékozunk az idén is ezen 

jeles tudományos theol. folyóiratnak legújabb számait olvasóinkkal 
ismertetni. Mint minden évben, az idén is az első számot meg-
nyitja a főmunkatársak egyikének, ezúttal D. dr. Beszel Herman-
nak, a bajor ev. egyház főkonzisztoriuma elnökének cikke, mely 
égető egyházi kérdéseket fejteget. A nehéz időben nehéz bár 
szép hivatalba hívott előbb egyszerű neuendettelsaui diakonissza 
lelkész, az ő szokott finom, de határozott modorában szól éppen 
e „nehéz idő" szülőokáról, t. i. az egyháznak és intézményeinek 
meg az iskolának ősi alapjától való eltávolodásáról. Evvel szemben 
határozottan állást kell foglalni Krisztus mellett. ..Bekenntnis zieht 
Bekenner an." Egyházi iskolák felállítására kell gondolni, még 
pedig nemcsak a nép számára. A theologus nemzedék érdekében 
is kell tenni valamit. És Krisztus, az idők ura, ha hozzá fordulunk, 
segít még az aggodalmak közepette is. Es végül illő helyét kell 
megint elfoglalnia lelkünkben a sokszor nagyon is elhanyagolt 
keresztyén reménynek is. 

Az ó-testamentom körébe tartozik König Ede bonni tudós 
tanárnak cikke a babyloni kultúráról és az ó-testamentomi eszme-
világról. König — bár voltak, kik illetékességét kétségbe szerették 
volna vonni — sokat foglalkozott az O. T.-nak és a babyloni 
kultúrának viszonyával. Jelen cikkünkben is kimutatja, hogy a 
nyelv, a költői előadás, a csillagászati ismeretek, a súly mérték 
és pénz, egyes szokások terén, sőt még a vallásban, pl. a jöven-
dölés, imádság, áldozat dolgában is vannak megegyezések Babylon 
és az Ο. T. között, de ezért még egyenes kölcsönzésről nem 
lehet szó. Egy további cikk majd folytatni fogja a két kultúra 
közti viszonv ecsetelését, nevezetesen a vallás terén való különb-
ségeket is ki fogja emelni, hogy aztán meg lehessen vonni a végső 
következtetéseket. 

Uj-testamentomi tárgyú Endemann berlini lelkész cikke a 
héber levél szerzőjéről, aki a cikk fejtegetései szerint Barnabas 
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volna. Azután irt Hertlein Ede az Apokalypsis 12. fejezetéről. 
Itt ő az asszony fiában nem látja az eddigi magyarázattal a 
messiást, de a vallástörténeti iskolával egy pogány mythos istenét 
vagy más alakját sem, hanem az 1. és 3., meg a 10. vers paralle-
lismusa alapján a sárkány üldözöttjét, t. i. a »testvéreket«, (10. v.) 
a vértanukat, míg az asszony maga az Ο. T. megfelelő képzetei 
alapján Israel illetőleg a könyv keresztyén írója szerint az egyház. 
— Végül megemlítendő Rüdel bajor lelkész cikke Jézus utolsó 
igéiről, melyek közül a Lk. 2334-ben közölt: „atyám bocsáss 
m e g . . . " még a Golgotára vezető úton hangzott volna el, míg a 
keresztfán mondottak közül az első: Ján 192G.: „asszony, ímhol 
a te fiad.. mely után Ján 1927. b. szerint János elment Mária 
lakására. Mig ott járt, mondta Jézus szavait a gonosztevőhöz Lk. 
2343. és azokat, melyek csak Mt.-Mk.-nál találhatók: „én istenem 
stb." Közben visszatért János s ezután mondta Jézus: „szomjúho-
zom" Ján 1928 és „befejeztetett" Ján 1930, amely igéhez azonban 
bizonyára Lk. 2346 is csatlakozott: „atyám, a te kezeidbe ajánlom 
lelkemet." 

Az egyháztörténet mezejére visz bennünket Zahn cikke 
Commodianusnak, az 5. század egyik költőjének szülőföldjéről és 
Berbig lelkésznek közleménye, melyben Spalatin életének ezen 
jeles ismerője kedvencének három levelét és két rövidebb iratát 
közli a weimari levéltárból és a gothai könyvtárból. Azután ide 
tartozik Wigand greifswaldi tanár közleménye az apostoli hit-
vallásnak egy középkori magyarázatáról és végül Kübel müncheni 
lelkész két cikke a r. k. modernismus egyik kiváló alakjának, a 
jezsuita Tyrellnek mystikájáról. 

Végül a rendszeres theologia körébe sorolható Bachmann 
erlangeni tanár kitűnő cikke, mely megmutatja, mikép vezet a 
lelkiismeret bizonysága a Krisztus keresztjéhez és Neve amerikai 
theol. tanár cikke az Augustana XXII. cikkéről. 

Szóval a Neue kirchliche Zeitschrift ezen negyed évfolyama 
is kiválik gazdag tartalmával és cikkei tudományos komolyságá-
val. A folyóirat egy negyedévi előfizetési díja 3 korona és kiadója 
a Deichert-féle könyvkiadóhivatal Lipcsében. 

Dr. Daxer György. 



Könyvismertetés. 

Dr. Emil Schürer (Prof. der Theol. in Güttingen) Geschichte 
des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. 4. Auflage. 
3. Band. Leipzig J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1909. (VIII. és 
719. 1.) 18 Κ, félbó'rkötésben: 20 Κ 70 f. 

Amint e lapok olvasói előtt ezen nagyszabású mű második 
kötetének új kiadását röviden bemutattam, ugyanúgy teszem ezt 
most harmadik kötetének ú j megjelenése után is. Sok ajánlásra 
a mű már nem szorul; azért csak tartalmának rövid vázolására 
szorítkozom. 

A 3. kötet a diasporabeli zsidóságot és a zsidó irodalmat 
tárgyalja. A diasporabeli zsidóknak elterjedését fürkészi a szerző 
az Éuphrat országaiban, Syriában, Arábiában, Kisázsiában, Egyp-
tomban, Cyrenaicaban és Északi Afrikában, Görögországban és 
szigetein, Olaszországban és a nyugat egyéb helyein. Ezután fejte-
geti gyülekezeti szervezetüket, polgári állásukat és vallásos életüket. 
Végül szól még a proselytákról, azok fajairól és a proselyta-
keresztségről. Szóval csupa olyan dolgokról van itt szó, melyek az 
Ν. T. iratainak olvasásánál számtalanszor előfordulnak s így 
ismeretük annak magyarázatához feltétlenül szükséges. 

Igen fontos azután a palästinai zsidó irodalom is, melyet 
Schürer egész terjedelmében és nagyon behatóan ismertet, úgy-
szintén ismerteti a hellenistikus zsidó irodalmat is, úgyhogy nincs 
irodalmi jelenség a legújabban felfedezett elephantinei papyrusokig 
és alig lesz az ezen irodalmi termékekkel foglalkozó fontosabb 
irodalomból termék, melyet Schürer nem fejtegetne és idézne. Ez 
pedig az jelenti, hogy e mű különösen a késő zsidó irodalomnak 
és az abban megnyilvánuló eszmevilágnak újabban oly nagyon 
fellendült kutatása dolgában is nélkülözhetetlen és megbízható 
vezetőnk lehet. Azért is a jánl juk Schürer művének új kiadását 
a szakembereknek figyelmébe. Ezen harmadik kötet is tetemesen 
megbővült; az előbbi kiadás 562 lapja a 4. kiadásban 716 lapra 
szaporodott. Dr Daxer György. 
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F. Cum ont. Les religions orientales dans le paganisme 

Romain. 1. kiad. 1906., 2. kiad. 1909. Paris, E. Leroux. Ára 
fr. 3.50. Német fordítása Gehrichtől 1910-ben a Teubner-cégnél 
jelent meg „Die orientalischen Religionen im römischen Heidentum" 
cím alatt. 344. 1. Ara 5 márka. 

Előttem az első francia kiadás van (332. 1.), mely már 
1906 ban jelent meg; de mivel a munkának német fordítását csak 
a jelen évben adta ki a Teubner-cég s ez az előttem ismeretlen 
német fordítás is bizonyára még az első francia kiadásra támasz-
kodik, de meg maradandó belső értékénél fogva is Cumont munkája 
még mindig aktuális. Cumont Ferenc, a gand-i (Gent, Belgium) 
egyetem tanára, aki nevét már előbb főkép a Mithrasz-kultusz 
történeti ismertetésével tette ismertté, 1905-ben a Collége de Francé-
ban, 1906-ban pedig a „Hibbert-trust" meghívására Oxfordban 
tartott sorozatos előadásokat a vallástörténetnek egyik legérdekesebb 
fejezetéről, t. i. a keleti vallásoknak a nyugati, nevezetesen, a 
római pogányság területére való beözön léséről, főkép a császárság 
idejében. Ezeket az előadásait gyűjtötte össze és adta ki Cumont 
fenti művében. Az előadások összevéve egységes egészet alkotnak 
s oly világos, nemesen népies stílusban folynak, hogy bármely 
mivelt ember megértheti; ellenben csak a tudósvilágnak vannak 
szánva azok a számos, nem kevesebb mint 75 oldalra terjedő 
jegyzetek, melyek forrásokra való utalások és bővítések alakjában 
az előadások anyagának tudományos igazolását tartalmazzák. A 
műnek magábanvéve is értékes előszavában (I.—XXII. oldal) a 
szerző számot ad azokról a legáltalánosabb szempontokról, amelyek 
munkája közben vezérelték. Főcélja, hogy feltárja azt a belső 
fejlődést, melyen a római pogányság körülbelül a Krisztus előtti 
2. századtól fogva a keleti vallások hatása alatt keresztülment s 
mintegy mérleget állítson fel arról, amit a latin pogányság a 
kelettől kölcsön vett és neki kölcsön adott; mig ennek a fejlődés-
nek a keresztyénséghez való viszonyáról csak incidentaliter s 
hozzávetőlegesen emlékezik meg. Úgy látszik, hogy Cumont is 
hajlandó a keresztyénséget afféle synkretistikus vallásnak tekinteni, 
mint a németországi modern vallástörténeti irányzat; de a hol 
munkájában az általa tárgyalt pogány vallástörténeti fejlődésnek 
a keresztyénséghez való viszonyáról szól, mégis többnyire olyan 
óvatosságot tanúsít, hogy belőle a modern vallástörténeti irányzat 
egyes képviselői tanulhatnának. így utal arra, hogy a keresztyénség, a 
mikor az illető pogány vallásokkal közelebbi érintkezésre lépett, 
már túl volt az „embryonális" állapoton, ami — legalább mi ezt 
következtetjük — kizárja azt, hogy azok hatása alatt a keresztyén-
ség lényeges változáson ment volna keresztül, sőt több esetben a 
keresztyénség volt bizonyos visszahatással a pogány kultuszokra. 
De ott is, ahol a vallástörténet a keresztyénség és egyes pogány 
kultuszok között hasonlóságot állapít meg, Cumont szerint nem 
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kell mindjárt kölcsünvételre vagy a tartalom azonosságára követ-
keztetni. Egy-egy szó magábanvéve még nem bizonyít. Míg egyes 
modern írók az egyházi atyákkal együtt hajlandók a pogány 
mysteriumok és az egyházi szertartások hasonlóságaiban a hazug-
ság szellemétől inspirált szentségtörő paródiákat látni, addig más 
vallástörténészek mintha azokkal a régi keleti papokkal akarnának 
érdekközösséget vállalni, akik Rómában a maguk által gyakorolt 
kultusz elsőbbségét vitatták s a keresztyén szertartásokat az ő saját 
régi rituáléjuk utánzásainak tekintették. Gumont szerint mindkét 
részen nagy a tévedés. Hasonlóságok nem tételezik fel szükség-
képen az utánzást és a képzetek vagy szertartások hasonlósága 
gyakran megmagyarázható minden kölcsönvétel nélkül az eredet 
közössége — tegyük hozzá: nem csupán a történeti, hanem esetleg 
csupán a lélektani eredet közössége — alapján. A keleti pogány vallá-
sok római területre való beözönlésének jelentősége a keresztyénségre 
nézve Gumont szerint lényegileg abban áll, a régi római pogány-
ság felbomlasztásával és új, mélyebb vallási szükségletek felkelté-
sével lélektanilag előkészítették és elősegítették a keresztyénségnek 
a római pogányság felett való diadalra jutását s ennek a felfogás-
nak kétségkívül van olyan igazságmagva, melyet a közkeletű 
keresztyén egyháztörténetírásnak is jobban figyelembe kellene 
vennie. L. egyébként e tekintetben Harnack-nak a „Mission und 
Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten" 
című művét, amely a keresztyénség története szempontjából leg-
inkább alkalmas arra, hogy Cumont munkájának idevonatkozó 
hiányait pótolja. 

A „Róma és a Kelet. — A források" — című első feje-
zetben Cumont a keleti vallásoknak a római pogányság területére 
való beözönlését mindenekelőtt egy nagyobb kultúrtörténeti keretbe 
állítja bele és úgy tünteti fel, mint egy részét és tényezőjét annak 
a hatalmas kulturáradatnak, mely a Nagy Sándor örökén osztoz-
kodó diadochusok harcainak lezajlása után keletről nyugatra 
indult. Közönségesen ismeretesebb a görög kulturának az a nagy-
szerű expansiója, melynek főiránya Nagy Sándor hódító hadjáratai 
után főkép nyugatról keletre haladt s amelynek egyoldalú ismerete 
és méltatása olyan téves nézetre vezetett, mintha ebben az 
időben a keletűek saját kultúrájáról alig volna érdemes beszélni. 
Ezzel szemben tény az, hogy Kisázsia, Egyptom, Syria ebben az 
időben kiheverik a háborús idők csapásait és veszteségeit; ú j 
életre kelő metropolisaik serényen újítják fel és kultiválják azokat 
a traditiókat, amelyeken régi nagyságuk alapult, s eme nagy 
iparüző és kereskedő országok fokozott gazdasági tevékenységével 
karöltve já r a szellemi élet intensivebbé válása. A katonait kivéve 
minden egyéb mesterségben jeleskednek s fölényük a rómaiak 
elfogúlt szemeinek is feltűnik. Egy keleti impérium álma nem 
ritkán hozta kísértésbe a világ első urainak képzeletét. Ez volt, 
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úgylátszik, Caesar dictator vezérgondolata; Antonius triumvir 
majd hogy megvalósította és még Nero arra gondolt, hogy szék-
helyét Alexandriába tegye át. Ugyanakkor, amikor Róma katonai 
hatalmára és a tőle megalapított jogra támaszkodva hosszú időn át 
őrizte meg politikai felsőbbségét, szinte végzetszerűleg került alája 
nálánál előrehaladottabb nemzetek szellemi befolyásának. Ebből 
a szempontból tekintve a császárság története időszámításunk három 
első századában úgy tiinik fel, mint a Nyugatnak a Kelettől való 
békés meghódítása. Cumont ezután egyenként kimutatja, mit 
köszönhetett Róma a Keletnek a politikai intézmények, a magán-
jog (!), a tudomány, az irodalom, a művészet és végül az ipar 
terén s ha ezt a hatalmas kulturáradatot áttekintettük, akkor ezen 
a háttéren szinte természetesnek tűnik fel előttünk az, hogy a 
Kelet a vallás terén is mélyreható befolyással volt a császári 
római birodalom nyugati népeire. Mielőtt Cumont ennek a vallás-
történeti fejlődésnek behatóbb tárgyalásába bocsátkozik, számot ad 
annak forrásairól s mindenek előtt kiemeli, hogy az „antik iro-
dalom nagy hajótöréséből", mely a keresztyénség diadalra jutásával 
bekövetkezett, a vallástörténetnek van a legnagyobb kára, mert 
ennek a hajótörésnek elsősorban a pogány vallási emlékek, a 
liturgikus könyvek stb. estek áldozatul. Mindamellett a szóban 
forgó pogány kultuszokra vonatkozó irodalmi emlékek között 
épen „az egyházi atyák" tudósításai is kiváló; fontossággal bírnak, 
ha nem is megbízhatók minden tekintetben. így az apologetáknak 
egyes polemikus iratai, mint pl.: Firmicus Maternus „de errore 
profanarum religionum' : című irata stb A pogány források között 
megemlítendők a római satirikusok pl. Juvenalis, továbbá Lucianus, 
Apuleius s egyes stoikus valamint új platonikus bölcselők iratai 
s főkép Plutarchos „Isis és Osiris" című tractatusa. Az irodalmi 
forrásokhoz csatlakoznak a monumentális emlékek, feliratok és 
egyéb archaeologiai hagyományok. A források tehát aránylag 
gyéren folynak, de felkutatásuk, kiaknázásuk és helyes vonatkoz-
tatásuk annál nehezebb és fontos feladata a vallástörténetnek. 

A könyv második fejezetében Cumont azokat az általános 
történeti és lélektani okokat kutatja, amelyek a keleti vallások-
nak — a római pogányság területére való ily nagymérvű beözön-
lését megmagyarázzák. Nagy gonddal tárja fel azokat a politikai, 
kereskedelmi, gazdasági és egyéb kulturális tényezőket, amelyek 
ezt a fejlődést előmozdították; de Cumont távol áll attól, hogy a 
történelmi materialismus módjára ezzel a kérdést megoldottnak 
tekintené s az eszközüket az okokkal összecserélné. Ily nagy 
vallási hódítás szerinte nem magyarázható meg másként mint 
szellemi okokkal! Ezeket pedig Cumont — nézetem szerint egészen 
helyesen — abban keresi és találja, hogy ezek a keleti vallások 
a régi római vallásnál jobban hatottak: 1. az érzékekre és a 
kedélyre; 2. az értelemre; 3. végül és legfőkép: a lelkiismeretre. 
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Cumont részletesen is kifejti: hogyan; de ezen fejtegetéseinek 
részleteibe nem bocsátkozhatunk; csak azt jegyezzük meg, hogy 
már a jelzettek szerint is igen helytelen az a felfogás, mintha a 
keleti befolyás vallási tekintetben rontólag hatott volna a római 
nép lelkére; ellenkezőleg: ez a keleti befolyás határozattau 
mélyítette és gazdagította azoknak a római polgároknak a lelkét, 
akik tőle el nem zárkóztak. 

Cumont ezután külön-külön fejezetekben részletesen szól 
1. a kisázsiai- (Kybele, Men, Sabazius, Anáhita). 2. az egiptomi-
(Serapis, Isis-Osiris), 3. a syriai- (Atargatis: a , Dea Syria", a 
Baal-kultusz), 4. a perzsiai- (Mithra) kultuszoknak s 5. a keleti 
astrologiának és magiának a római pogányság területén való el-
terjedéséről, mindenütt nagy szakavatottsággal szólva ezen kultu-
szok eredetéről, nyugatra való eljutások sajátos körülményeiről s 
azokról a változásokról, melyeket maguk ezek a kultuszok nyu-
gatra vándorlásuk közben szenvedtek; egy utolsó fejezetben pedig 
üsszefüggőleg tár ja fel a szerző azt a belső átalakulást, amelyen 
a római pogányság ezen keleti kultuszok hatása alatt keresztül 
ment. A szerzőnek ezen minden részleteiben rendkívül szemléletes 
és érdekes fejtegetését behatóbban már nem ismertethetjük, de a 
már közlöttek után is bizonyára megokoltnak fogja tartani a t. 
olvasó, ha Cumont ezen művét akár eredetiben akár német for-
dításban melegen ajánlom a tárgy iránt érdeklődők szíves figyel-
mébe. Pröhle Károly. 

D. Erich Schaeder, Theozeutrische Theologie. Eine Unter-
suchung zur dogmatischen Prinzipienlehre. I. geschichtlicher Teil. 
Leipzig. Deichert. 1909. 197 oldal. Ára fűzve 4 márka. 

Azok között a tekintélyes számú munkák között, amelyek 
az újabb időben a legmagasabb és legáltalánosabb theologiai 
elvek tárgyalását tették feladatukká s a theologiának, különösen 
a rendszeres theologiának új irányt adui törekedtek, kétségkívül 
igen kiváló hely és jelentőség illeti meg a kiéli Schaeder föntebbi 
művét, mely amúgy is a legújabbkori theologiai irodalomnak 
egyik legsajátlagosabb és legérdekesebb terméke. Sajátságos már 
a címe is: „theocentrikus theologia". Kérdés, hogy a szerző annak 
az értelemnek a kifejezésére, amelyet vele összeköt, szerencsésen 
választotta-e épen ezt a szót; mert maga a szó magyarázatra 
szorúl. Közönségesebb használatnak örvend a theologia terén a 
hasonló alkotású „christocentrikus" szó, amely a Jézus Krisztus 
személyét és művét az egész theologiai rendszer középpontjába 
helyező irány (Schleiermacher, Ritsehl, Thomasius stb.) meg-
jelölésére használatos. Ezzel szemben a „theocentrikus' elnevezést 
olyan értelemben lehetne venni, hogy az azt az irányt jelentené, 
amely a „Christus — mediator" eszméjének elejtésével csupán 
az „Atya-isten" fogalmának, mondhatnánk: az unitárius isten-
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fogalomnak a kifejtésére törekszik, amint arra különösen a 
spekulativ irányú liberális theologiában állandóan megvan a 
hajlandóság („Gott-Vater-Religion"). De Schaeder a „theocentri-
kus" jelzőt nem ebben az értelemben veszi s nem a „christo-
centrikus" jelzővel helyezi szembe, hanem pusztán az „anthropo-
centrikus" jelzővel. Schaeder szerint a Schleiermacher-féle és a 
Schleiermacher nyomában járó újkori theologia sarkalatos hibája 
abban a helytelen anthropocentrismusban rejlik, mely az emberit, 
az emberi alanyiságot, a subjectiv vallási tapasztalatot nem csupán 
methodikai kiindulópontnak veszi, hanem általában az isteninek, 
az istenismeretnek döntő jelentőségű mértékévé teszi, úgy hogy a 
vallási viszony súlypontja önkénytelenül és sokszor öntudatlanúl 
átterelődik az emberi tényezőre s az ember a maga véges személyi-
ségével, érdekeivel, szükségleteivel, vágyaival, követeléseivel j u t 
a vallási viszony középpontjába. Ebben az egyoldalúan anthropo-
centrikus felfogásban Schaeder az igazi vallásosság sérelmét és 
korlátozását látja, mert ennek lényegéhez tartozik, hogy benne 
az isteni tényezőt illeti meg a döntő jelentőség, hogy a vallási 
viszonynak a középpontjában az isteni tényező áll, amelyre az 
emberi alanyiság mindenestül reá van utalva és reá támaszkodik. 
Azért noha elismeri az anthropocentrikus felfogásban rejlő igazsági 
mozzanatot nevezetesen methodikai szempontból, elismeri különösen 
azt, hogy a vallási viszony csak akkor eleven-élő, ha az isteni 
tényező a hit által az emberi alanyiság élettartalmává lett: mégis 
szembe helyezi vele a maga saját „theocentrikus" felfogását, 
amely épen az eleven vallási tapasztalatnak megfelelően nem a 
véges és korlátolt emberi alanyiságot teszi az isteninek, az isten-
ismeretnek a mértékévé és nem engedi, hogy ez a véges emberi 
alanyiság ilymódon az isteni tényezőt és annak ismeretét korlá-
tozzon s elhomályosítsa, hanem a vallási viszonynak a közép-
pontjába ismét isteni tényezőt helyezi vissza, az élő Istent, a 
kinek végetlen dicsősége és hatalmassága előtt az emberi 
alanyiság elhomályosúl és eltörpül. Ha az anthropocentrikus fel-
fogás a vallási viszonyban megadta az embernek azt, ami az emberé, 
a theocentrikus felfogás arra van hivatva, hogy az anthropocent-
rikus felfogást korrigálva és kiegészítve nem csupán a vallásos 
élet terén, hanem ennek alapján a theologiai elméletben is teljesen 
megadja az Istennek, ami az Istené. Már az eddigi jellemzésből 
is kitűnik, hogy itt tulajdonképen az istenfogalom egy oly mozza-
natának új és hatásos kiemeléséről van szó, mely az egyoldalúan 
anthropocentrikus felfogás mellett nem tud eléggé érvényesülni 
s ez az Istennek mindeneket felülmúló uralkodói dicsősége és 
eleven hatalma. Az egyoldalúan anthropocentrikus felfogás az Isten 
lényegét csak az embernek s az ember szükségleteinek a szem-
pontjából tekinti s csak azt keresi, amit az Isten értünk tett és 
tesz, amit nekünk adott és ád a mi boldogulásunkra és üdvössé-
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günkre. szóval az Istent csak az ő mi-értünk-valóságában 
méltatja; azért ez a felfogás többnyire egyoldalúan hangsúlyozza 
az Isten jóságát, kegyelmét. A Schaeder-íéle theocentrikus felfogás, 
amely egyszersmind határozottan christocentrikus is akar lenni, 
ezeket a mozzanatokat egyáltalában nem akarja félretolni, sőt 
ezeket határozottan fenntarja, de ezekkel együtt és ezeknek az 
alapján újra és határozottabban, mint rendesen történni szokott, 
érvényre akarja emelni az istenfogalomnak azt a másik főmozza-
natát is, az isteni dicsőséget és hatalmat, az isteni οωριότης-t, amely 
bennünket az isteni kegyelemből eredő megváltás alapján a maga 
szolgálatába hajt és rendeltetésünket az Istenért, ez Isten dicső-
ségére való munkálkodásban tűzi ki. A végső cél pedig, amely a 
szerző előtt lebeg, a bibliai kijelentés alapján a keresztyén isten-
fogalom teljes nagyságának és gazdagságának s a vallásos-erkölcsi 
életre vonatkozó jelentőségének minden egyoldalúan anthropo-
centrikus korlátozástól ment feltárása s ebben a keresztyén theo-
logia legfőbb és legsajátosabb feladatának megjelölése és megol-
dása. A célnak ez a meghatározása bizonyára meg fogja őt óvni 
olyan egyoldalúságoktól, amilyenektől egyes eddigi kritikusai 
féltik. Munkájának előttünk fekvő első részében theologiai rend-
szerének alapgondolatait még csak általánosságban jelzi s a Schleier-
macher-féle s az azt követő főbb dogmatikai rendszereket egészen 
a legújabb korig a theocentrikus alapgondolat szempontjából bírálja, 
mindenütt rámutatva az anthropocentrikus felfogással együtt járó 
hiányokra, amelyek a különböző rendszerekben igen különböző 
módon és mértékben jelentkeznek. Legközelebbi rokonságban érzi 
magát a szerző a Kühler és a Gremer-féle theologiával, de leg-
alább most már nem lehet őt egyszerűen a biblicisták köréhez 
számítani, mert abból önállóan emelkedik ki. Schaeder munkájának 
ez az első része nem akar a 19. század dogmatikájának teljes 
története lenni, hanem inkább csak kritikai-történeti bevezetés a 
munka II. főrészéhez, mely a szerző theocentrikus rendszerének 
részletes kifejtését fogja tartalmazni s mely remélhetőleg még 
ebben az évben megjelenik. A megjelent rész magában véve is 
kiváló mértékben érdemli meg figyelmünket, de annál inkább 
kelti fel az érdeklődést az igért rendszeres kifejtés iránt. Most 
csak a figyelmet kívántam felhívni erre a sok tekintetben új 
nyomokon járó dogmatikai elvtanra; a 2. rész megjelenése után 
az egész theocentrikus rendszert behatóan fogjuk ismertetni. 

Pröhle Károly. 


