
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. 


