
Krisztus és Konfutse. 

A kínai boxer-lázadás alkalmából egy névtelen könyv jelent 
meg az angol könyvpiacon, mely nem csekély érdeklődést keltett 
mindenfelé. Címe (szabad körülírással) magyarul így hangzik : 
Egy kínai tisztviselő levelei, vagyis, egy keleti ember felfogása a 
nyugati civilizációról. („Letters from chinese official being an Éastern 
view of Western civilisation.") 

Szerzője egy kinai tisztviselő álarca mögé rejtőzve súj tó 
kritikát gyakorol az európai kulturáról, úgy amint azt Angliában 
való huzamosabb tartózkodása alatt megismerte. Párhuzamot von 
a kinai és európai társadalmi, politikai és szellemi viszonyok 
között és midőn Kínának egészben véve minden téren elsőbbséget 
tulajdonít, Konfutsét is Krisztus fülé helyezi. Úgy találja, hogy 
az európai kultura csak egy gazdasági káoszt tüntet fel, mellyel 
szemben az ősrégi kinai kultura erkülcsi rendet testesít meg. Az 
európai civilizáció soha sem volt krisztusi, míg a kinai minden 
izében konfuciusi jellegű, ami annyit jelent, hogy erkülcsi szem-
pontból indul ki. az európaiaknál ellenben elsősorban gazdasági 
szempontok érvényesülnek, ezekre rakják rá, már úgy, amint 
lehet, az erkülcsöt. „A modern keresztyénség — úgymond — 
egy hatástalan eszmény külsőleges tisztelete, ez a külsőleges tisz-
telet pedig tulaj donkép csak az atheizmus. az istentelenség taka-
rója. Igaz, hogy Konfutse nem állított fül vallási, illetőleg meta-
fizikai rendszert, sőt ellenkezőleg elriasztott a természetfülüttire 
vonatkozó képzetek alkotásától ; de adott irányzást és ösztönzést 
a helyes cselekvésre. Az elvek, melyeket fölállított, ugyanazok, 
amelyeket ma Kina társadalmi szervezetében tényleg megtestesülve 
látunk. A két főeszme pedig az ősök tisztelete és a munka ideálja. 
És a tömeg. ha nem vallja is, de gyakorolja e tanokat. Ezzel 
szemben a keresztyénség soha sem gyakorolt, de nem is gyako-
rolhat befolyást a Nyugat társadalmi berendezkedésére, mert a 
keresztyénség oly ideált képvisel, amelyet e földön megvalósítani 
nem lehet. „Eszménye nem a munka a földün, hanem a szemlé-
lődés a mennyben, nem az emberi nem egysége, hanem a szeretet 
közössége. Ilyen volt a keresztyén eszme kezdetben, majd meg-
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indult ellene a harc, melyben elbukott és melyben a világi szellem 
győzött, úgy hogy a jelen európai társadalom teljesen gazdasági 
és politikai erőknek a szolgálatában állva, politikai és gazdasági 
rendszere a keresztyén szellemtől teljesen elvált. Hogy ily viszo-
nyok között a keresztyén vallást mégis elismerik fontos tényezőnek, 
az tulaj donképen csak konvencionális hazugság. A keresztyén 
vallás alapítója, Jézus Krisztus, születésénél fogva vidéki, foglal-
kozására nézve kézmives, temperamentumánál fogva költő és 
misztikus, rövid élete folyamán nem birt értékkel a társadalmi, 
gazdasági és állami problémák iránt, ép azért a keresztyénségre 
társadalmat alapítani, elvei szerint államot kormányozni egyszerűen 
nem lehet. „Soha ember nem volt alkalmasabb arra, hogy vallásos 
szektát létesítsen, soha ember alkalmatlanabb, hogy államot ala-
pítson vagy kormányozzon. Mégis ez az ember volt az, akinek 
az önmegtagadást parancsoló naiv hitelveit evangélium gyanánt 
fogadták el a Nyugat kapzsi nemzeteiA keresztyén hit bármely 
befolyást gyakorol is az egyesek belső életére, nyilvános maga-
tartásukra kevés vagy semmi befolyással sem bir. Azoknak a 
cselek vényeit pedig, akiknek államot kell kormányozni, nem irá-
nyította soha. Mit ér akkor annak a hangoztatása, hogy lényegét 
véve a keresztyénség magasabb vallás, mint a kínaiaké ? . . . 
Eddig a kínai tisztviselő. 

Az ismertetett szemelvényekből nyilvánvaló, hogy a kínai 
mandarin életrevalóbb eszménynek tekinti a Konfutse tanát, mint 
a Krisztusét, továbbá, hogy meg van arról győződve, hogy a 
kinai ember ma is teljesen a nagy kínai bölcselő szellemében él. 
míg a mai keresztyének szerinte teljesen eltértek a régi ideáltól, 
mely különben is kivihetetlen és tehetetlen. Bizonyos azonban, 
hogy e műben még többről is van szó : alapgondolata tulaj don-
képen a kelet és nyugat eltérő gondolkodásmódja; világnézete, 
a keleti és nyugati civilizáció nagy ellentéte, mely mindjobban 
kiélesedik és a két világrész közötti vészes összeütközés csiráját 
rejti magában. Ezeknek a kérdéseknek tüzetes fejtegetésébe azon-
ban itt nem bocsájtkozhatunk, hanem csak a két vallást, illetőleg 
a két vallásalapítót kívánjuk összehasonlítani, ami azért is üdvös, 
mert csak ily módon tehetünk szert önismeretre és tudhatjuk meg, 
hol tartunk, mit végeztünk, hol tévedtünk, mit kell helyrehoz-
nunk — a többi kérdést csak futólag érinthetjük. Nézzük tehát 
mindenekelőtt, hogy ki volt és mit akart Konfutse és vájjon 
csakugyan azonos-e az eredeti konfucianizmus a mai hivatalos 
konfucianizmus-sal ? 

A manapság istenként tisztelt kinai böl- cselő, aki az összes 
kinai eszmék és törekvések szellemi központja, a kinai bölcselkedés, 
humanizmus és gondolkodás legtipikusabb megtestesülése, a 
Kr. e. IV. században született. Nem szólva itt azon legendákról, 
melyek Konfutse bölcsője körül szövődtek, a hiteles hagyó-
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mányok szerint 551-ben született Lu államban. Atyja hírneves 
katona volt. aki 3 évvel a gyermek születése után meg-
halt. A Konfutse gyermekkorára vonatkozó hiteles adatok még 
gyérebbek, mint a Jézuséra vonatkozók. Ténynek látszik, hogy 
már 19 éves korában megnó'sült, de házassága boldogtalan volt 
és fiát sem kedvelte valami nagyon. Nemsokára a gabonatárak 
felügyelőjévé nevezte ki az állam. Hogy meddig maradt e hiva-
talában, bizonytalan. 22 éves korában megkezdette tanító tevékeny-
ségét, vándortanító módjára tanítványokat gyűjtött maga köré és 
azoknak az ajándékaiból élt. Ez éppenséggel nem volt ú j dolog 
a mennyei birodalomban. Voltak már előtte is amolyan vándor-
tanítók, félig rétorok, félig politikusok, akik az akkoriban csupa 
kisebb és egymással vetekedő államokra szakadt birodalmat be-
járva, az egyes fejedelemségek állapotait megkritizálták és az 
uralkodóknak tanácsokat osztogattak. Nemsokára rá Konfutse 
elhagyta hazáját a benne dúló politikai torzsalkodások miatt és 
a csendesebb Tsi tartományba költözött. De csakhamar itt is csa-
lódott az uralkodó hercegben, azért nem is vállalt hivatalt, noha 
a herceg szerette volna. Majd ismét visszatért hazájába, ahol, mikor 
a helyzet kedvezőbbre fordult, a politika mezejére lépett és hiva-
tali pályáján gyorsan emelkedett, úgy hogy végre az igazságszol-
gáltatás minisztere lett. Ezen minőségében szabályozta a néposztá-
lyok viszonyait, átalakította a törvénykezést és rendezte az udvari 
szertartásokat meg a temetkezési szokásokat. Hogy milyen nemes 
szellem vezérelte ezen munkásságában, mutatja a következő nyi-
latkozata : „A viszálykodókat én is csak úgy hallgatom meg, 
mint más ember, ami azonban szerfelett szükséges, az, hogy 
legyünk rajta, hogy ne legyen viszálykodás." Azonban a bölcs 
hírével együtt irigyei száma is növekedett és előbbi pártfogója. 
Tsi hercege, irigykedvén Lu állam virágzására, elidegenítette a 
bölcstől ura szivét, még pedig igazán keleti módon, amennyiben 
80 gyönyörű leányból és 120 lóból álló ajándékkal lepte meg, 
úgy hogy a herceg teljesen elfordult az állami ügyektől, Kon-
futse minden nemes törekvése pedig kárba veszett. Elkeseredve 
letette hivatalát, ismét megvált hazájától és 13 viszontagsággal 
teljes évet töltött hazátlan bujdosásban. Amint Platón nem tudta 
elfogadtatni politikai elveit a Dionysiusokkal, úgy Konfutse sem 
talált egyetlen uralkodót sem, aki hajlandónak mutatkozott volna 
politikai és társadalmi reformterveit megvalósítani; elvei fel-
függesztése árán pedig nem akart hivatalt vállalni. Egyszer-más-
szor azonban mégis engedett valamit hirdetett elveiből. Megtörtént, 
hogy egy államban elfogták s csak azon föltétel mellett bocsátották 
szabadon, ha oda soha többé be nem teszi a lábát. Ő azonban 
adott ígérete ellenére mégis elment, úgy okoskodván, hogy csak 
kikényszerített eskü volt, amit megszegett. Hazatérve szorgalmasan 
dolgozott a régi könyvek rendezésén. A nevéhez fűződő 9 munka, 
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melyeket az irodalomtörténetírók klasszikus vagy kanonikus 
könyveknek neveznek, maiglan az igazhitűség kódexe gyanánt 
szolgálnak a kinai politika, morál és vallás terén — pedig ő e 
munkáknak nem annyira szerzője, mint inkább magyarázója és 
szövegjavítója volt. Ügy látszik, hogy csak egyetlen egy, a Lu 
állam száraz krónikája származik az ő tollából. Ez az irodalmi 
tevékenység és a zene reformálása tölti be életének utolsó 
esztendeit. Az évek száma és a sok viszontagság végre is meg-
törte. Halála körülményeit így beszélik el: „Egy reggel korán 
felkelt és hátára tett kézzel botjára támaszkodva, fel és alá járkált 
ajtaja előtt feljajdulva: 

,A nagy hegy elporlik, 
Az erős gerenda eltörik 
S a bölcs úgy hervad el mint a növény/ 

Ε szavak után ágyába feküdt és egy héttel rá meghalt 73 éves 
korában." 

Milyen ember volt Konfutse ? Tanítványai leírásaiból, kik 
életmódjának legaprólékosabb mozzanatait is feljegyezték, az tűnik 
ki, hogy a mester üreges, kissé mogorva ember volt, pedáns 
magatartással ruházatában és szokásaiban, aki bizonyos kenetes-
séggel tanít és a holtakkal, akik nem vitatkoznak vele, jó viszony-
ban van, de örökösen hadilábon áll az élőkkel, mert nem akarják a 
világot az ő rendelményei szerint boldogítani. (Brandt.) Nem volt 
minden hibától ment, nem egyszer megalkudott a körülményekkel. 
De a tudomány iránt való szeretete, a jónak tisztelete, az alávaló-
sággal szerzett földi javak megvetése, a nép boldogítására és az 
emberek erkölcseinek javítására, az állam helyes berendezkedésére 
és hazája régi fényének helyreállítására irányzott komoly törek-
vése tiszteletet érdemlő vonások. JtLletében mégis csak kevés pártolást 
talált rendszere, ami sokszor keserves panaszokra fakasztotta — 
inkább halála után kezdett terjedni, különösen mióta 194. Kr. e. 
a Han dinasztia alapítója egy bikát áldozott a nagy bölcs sírjánál. 
A Kr. u. 1. évben hercegi rangra emelték, 609-től kezdve pedig 
már templomokat is állítanak neki. 

Tanairól nem igen kapunk teljesen tiszta képet. Sih-Hoang-ti 
császár ugyanis 219—218. Kr. e. halálbüntetés terhe alatt hagyta 
meg az összes irodalmi termékek elpusztítását a gyógyászattal és 
építéssel foglalkozó könyvek kivételével. 213-ban hajtották végre 
a kegyetlen rendeletet és ez az oka, hogy a klasszikus könyvek, 
melyekből a konfucianizmus ismeretét merítjük, csak csonkán, 
töredékesen maradtak ránk, minek következtében a kinai kriti-
kusok és a fordítók ma is vitatkoznak az egyes munkák eredete, 
szerzősége és szüvegének értelmezése felől. Ezt szem előtt tartva 
egész általánosságban mondhatjuk, hogy Konfutse tanának főjellem-
vonása a régiekre való folytonos hivatkozás. Nem az újítás 
hanem a feledésbe ment régi erkölcsök visszaállításának a színében 
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igyekezett tanításait feltüntetni. „Ő nem tökéletesíteni, nem bevégezni, 
betölteni jött . mint Krisztus, hanem helyreállítaniEgészen 
bizonyos, hogy azok az ellenvetések, melyekkel ma is egyes fel-
világosult mandarinok újító törekvései találkoznak, arra a mély 
hatásra vezetendők vissza, „melyet a folyton hátratekintő bölcs 
tanai oltottak a „peuple baroque" l e l k é b e A fent idéztem kinai 
tisztviselőben ugyanez a szellem érvényesül. 

Konfutse tana nem annyira vallás, mint inkább népboldogító 
erkölcstani rendszer, melynek alapgondolata: hogyan érhető el a 
legfőbb jó ezen a földön. Egy személyes Istenre való célzást hiába 
keresünk nála; teljesen beéri a személytelen Eg emlegetésével. 
Gyűlölte a babonát és a bálványimádást, de sokkal konzervativebb 
volt, semhogy elhatározó lépést tett volna kiirtására, azért alkalmazta 
az „Eg"' szót, hogy félreértésre ürügyet ne adjon. Másrészt ellentétbe 
helyezkedett idősebb kortársával, az aszkétikus Laotse-val, Kina 
Platon-jával, akinek a Tao-te-king című műben foglalt világnézete 
„misztikus moriizmusnak* nevezhető. Míg Laotse gondolkozása 
éppen az öröklés kérdéseire irányul, Konfutse következetesen 
hallgat az istenségről, a lélekről és a lélek halhatatlanságáról. 
Midőn egyszer egyik tanítványa a halál felől kérdezte, a mester 
így felelt: „Ha még az életet sem ismered, hogyan ismerhetnéd 
meg a halált'?' Látni való, hogy Konfutse nem igen szeretett 
foglalkozni eschatologikus kérdésekkel, főcélja gyakorlati élet-
bölcsesség hirdetése. 

Lássuk ezek után főelveit a Ta-hio1) (nagytanítás) és Tschung-
yung2) (a változhatatlan közép) alapján Konfutse ismételten hang-
súlyozza, hogy az öntökéletesítés az alapja mindennek. Ha az 
egyes személy tökéletesedik, a család rendezettebb lesz, ha a 
család rendezett, az állam is rendezett és akkor a birodalom 
nyugodt. Aki jól akarja kormányozni az államot, annak előbb a 
családját kell jól vezetnie; ha egy fejedelmi család kegyes, az 
egész államban virágzik a liiao vagyis a kegyelet; ha a fejedelmi 
család kötelességtudó, az egész állam az. Ezért a bölcs íejedelem 
mindenekfelett az égi erényre törekszik. Az égi erény az Égtől 
nyert és bennünk élő isteni szikra kipattanása, fellángolása és 
érvényesülése; ezt kell tökéletesíteni és tökéletes állapotban meg-
tartani. Az ember tehát jó természetet nyert az égtől; aki ezzel 
az égi természettel egyezőleg cselekszik, az a kötelesség útján 
halad. Akit sem gyönyör, serrl bosszúság, sem bánat fel nem izgat, 
annak szelleme egyensúlyban van. Ez az egyensúly vagy összhang 
az a gyökér, melyből az emberi cselekedetek erednek. Öt kötelessége 
van minden embernek, melyek 3 tulajdonság által lépnek életbe. 

x) Dr. Agner fordítása nyomán. 
2) Planckner fordítása nyomán. Grube szerint mind a két mű Konfutse 

unokájától, Psze-szé-tó'l származik, de a szellem bizonyára konfuciusi. 
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Az öt kötelesség: 1. A fejedelem és alattvalók. 2. Apa és fiú. 3. 
F é r j és feleség. 4. Idősebb és ifjabb testvér. 5.. A barátok és 
társak egymáshoz való viszonyából folyó kötelességek. A 3 tulaj-
donság vagy föerény pedig: a tudás, emberszeret és bátorság. Az, 
aki e három dolgot tudja, képes az öntökéletesítésre, aki képes az 
öntökéletesítésre, kormányozhat másokat, aki másokat kormányozhat, 
kormányozhatja a családot és az államot. 

Az eddigieket részben kiegészíti, részben világosabbá teszi 
az a táblázat, melyben Martin a Konfutse ethikáját összefoglalta.* 
Eszerint, miután az Eg az embert életre hivta, a „nagy tudo-
mány" (ta-hio : feladata megállapítani a társadalomban való rendet. 
Az ég fiától (a császártól) le a közönséges emberig mindenkinek 
a személyes erényen kell kezdenie. Ennek eszközei: 1. tisztességes 
viselkedés; 2. igazságérzet; 3. a szándékok őszintesége; 4. az ész-
nek értelmessége. A személyes erény széleskörű gyakorlata szüli 
a jó királyt. Ennek feladata a társadalom javítása, ennek eszkö-
zei: 1. a családi fegyelem; 2. a birodalom kormányzása; 3. a 
világ meghódítása megbékéltetése). Ez a „nagy tanítás" táblája, 
mely megismerteti az erény törvényeit, de mivelhogy a szívre 
felügyelni bajos, ismerni kell a szív törvénytábláját is. Ide tartozó 
elvek, pl.: aki engedelmeskedik az égnek, zabolázza önmagát, az 
végre szentté vagy bölccsé lesz; aki ellenben kielégíti önmagát 
és elűzi a lelkiismeretet, napról-napra mélyebbre sülyed s végül 
állattá, szörnyeteggé válik. Ehhez járul az erkölcsi kiválóság, 
vagyis az erények táblája, ide tartoznak pl. a felebaráti szeretet, 
melynek parancsa: „Ne tégy másnak olyat, amit nem akarsz, 
hogy más cselekedjék veled, — vagy a nagylelkűség·, a jótétét 
viszonozni kell, a sérelmet nem. A klasszikus könyvek szerint 
különben arra a kérdésre, hogy mivel kell viszonozni a jót, mivel 
a rosszat, Konfutse így felelt : a jót jóval, a rosszat igazsággal. 
Az erények között szerepel a testvériség is, melynek parancsa: 
tiszteld bátyádat és légy jóságos öcsédhez, tiszteld az aggokat és 
adj elsőbbséget az idősebbnek. A 4-ik tábla végül az önbírálat, 
azaz a vétkek táblája; ilyenekül fel vannak sorolva: a kegyet-
lenség, irigység, önzés, bárgyúság, büszkeség, fukarság satöbbi. 
Nyilvánvaló, hogy a konfuciusi erkölcstan elsősorban a jelen 
gyakorlati életre irányul; mégis, noha egészben véve bizonyos 
világias józanság van benne, nem teljesen utilisztikus irányú, mert 
főgondolata az, hogy az ég által eredetileg belénk oltott tisztaságot 
és tökéletességet elérni a tulajdonképeni célja az embernek. Igen 
szép az a gondolata is, hogy csak az tud másokat vezetni, aki 
saját magát vezetni képes. Különösen a fejedelem elé rendkívül 
magasztos ideált állít: a fejedelem hivatása égi eredetű, arra kell 
törekednie, hogy az égi erényt megszerezze és ezáltal azoknak, 

* Löczy : A mennyei birodalom. 270—275. 
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kik a maguk erejéből nem juthatnak el hozzá, mintaképül szol-
gálhasson. De a munka eszményítését, melyet a kinai tisztviselő 
említ, nem találni sehol. Mivel azonban ebben az ethikában a meg-
levőn felülemelkedő erkölcsi eszmény, az erkölcsi ideál termé-
szetfölötti szentesítése hiányzik, minden igazi haladás gyökerében 
el van fojtva és a nagy gyakorlatiság, józanság végre is köz-
napiságra, laposságra, színtelenségre vezetett, amit a mai mennyei 
birodalom szellemi és erkölcsi arculata félreismerhetetlenül igazol. 
A mai kinai ember igazi vágyai: a gazdagság, tisztelet, sok fiú-
gyermek. hosszú élet és csendes halál, magasabbra nem törekszik. 

Igt η nevezetes vonása a Konfutse erkölcstanának, hogy 
benne igazi vallásos elem nincsen. Sem theologiai, sem dogmatikai 
nézeteket, sem titokszerűséget, sem természetfölöttiséget nem igen 
találunk benne. Úgy látszik, hogy Kong mesternek semmi érzéke 
sem volt ama mély kedélymozgalom iránt, melyet vallásnak neve-
zünk és melynek magva egy Istennek, mint emberfölötti valónak 
elismerése. Konfutse vallási tekintetben skeptikus, agnosztikus és 
azért az ő eredeti tana, amennyire ismerjük, nem is vallás, hanem 
erkölcstani rendszer. Megvetette a babonát és azért óvakodott 
minden oly tanítástól, mely valami új babona keletkezésére adha-
tott volna alkalmat, a régi babonákat azonban nem rontotta le. 
Ez a makacs hallgatása a végső és utolsó dolgokról meg is ter-
mette veszedelmes gyümölcseit. A nép nem találván tanaiban 
választ olyféle kérdéseire és vágyódásaira, más tanítókhoz fordult 
és így kezd terjedni az eredeti jellegéből teljesen kivetkőzött 
taoizmus és a buddhizmus. Es ma a babona sehol sem burjánzik 
oly vígan, mint Kínában. „A kinaiak minden alkalommal oly 
eszközökhöz fordulnak, melyek által a rossz szellemeket elűzhetni, 
a jókat pedig megnyerhetni vélik. Lobogó lámpák, arany pillangó 
lemezek és piros füstölt papiros nélkülözhetetlen tárgyak minden 
házban." Ma úgyszólván minden kinai ember három felekezethez 
tartozik. A mindennapi életben Kongtse elveit követi, rendkívüli 
esetekben a taoizmus mágikus eszközeiben keres menedéket, élete 
utolsó napjaiban pedig a halálfélelemtől gyötörve, a buddhista 
szekták valamelyik papjának a vigasztalását veszi igénybe. Ez 
a három vallás pedig annyira kielégíti őket, hogy a keresztyén 
vallástól idegenkednek és így annak terjedése igen lassan halad. 
Egy kinai tudós meg is magyarázta egy keresztyén hittérítőnek, hogy 
miért elég nekik e három vallás. A „konfucianizmus — úgymond — 
az életbölcseségre tanít. arra. hogy a közösségi élet öt kötelessé-
gét felismerjük és érvényesítsük, a taoizmus feltünteti a természet 
titkos erőit, a buddhizmus végre a túlvilághoz való viszonyunkat 
szabályozza." 

A mondottakból kiviláglik, hogy a mai hivatalos kunfucia-
nizmus, mely az egész kinai állami és társadalmi életet áthatja, 
nem azonos Konfutse tanával, hanem, hogy az eredeti konfutsci 
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tanításokon kívül a régi kinai vallás babonái, továbbá a buddhista 
és taoista eleinek tarka konglomerátuma az. Mindamellett nagyok a 
konfucianizmus érdemei. A pesszimizmus- és cinizmussal szemben 
praktikus célokat tűz a kinai ember elé. Meggyökereztette a 
patriarchalizmust, mely a kinai szellem legérdekesebb sajátsága, 
mert a család a kinai ember gondolkozásának, érzelmének egyet-
len tárgya. Maga az állami élet is csak szélesebbkörű felfogása a 
családi életnek. A családok egyeteme alkotja a legnagyob családot, 
az államot. A nép uralkodója és a nép atyja eggyé lett s a csá-
szár csak annyiban különbözik a családfőtó'l, hogy a kör, melynek 
ő a középpontja, nagyobb, mint más kör. A kinai társadalomnak 
ezt a berendezését a kinai tisztviselő helyesen hasonlítja a római 
népéhez. Összefoglalólag mondhatjuk, hogy a jelen élet nyújtotta 
feladatok teljesítése, a patriarchalizmus és ezzel kapcsolatban a 
nemzeti hagyomány, a régiség tisztelete, a kegyelet a szülők, ősök 
és hatóságok iránt volt az a három momentum, melyet a konfucia-
nizmus az egész kinai nemzet lelkébe vésett, amivel nagyban hozzá-
járult a mennyei birodalom évezredes fönnállásához. De hogy a 
konfucianizmus nem tette szentekké a kínaiakat, maga a kinai 
tisztviselő is kénytelen beismerni. Elvitathatatlan, hogy vannak a 
kinai embernek fényes jellemtulajdonságai; ilyenek a fáradhatatlan 
szorgalom, bámulatos kitartás, az igények- és élvezetekben való 
mértéktartás, takarékosság, a természeti élet szeretete stb., de van 
sok hibája is: a bizalmatlanság, a rokonérzés hiánya, az idegenek 
gyűlölete, a fukarság, túlzott konzervativizmus, a világtól való 
elzárkózás, melynek oka az az öntelt büszkeség, mellyel 4000 éves 
kulturájára hivatkozik; nagy hiba továbbá: a természettudományi 
ismeretek teljes hiánya, a technikai vívmányok semmibe sem 
vevése és amit első renden kellett volna említenünk: a nő alárendelt 
helyzete. De ideje, hogy Krisztusról és a keresztyénségről is szóljunk. 

Láttuk, hogy Konfutse inkább erkölcs- és államtanító, sőt 
reálpolitikus mint próféta vagy vallásalapító. Mindenesetre 
tiszteletreméltó egyéniség ő, aki sokban Sokratesre emlékeztet és 
akinek élete egészben véve méltó volt egy hazáját szerető és 
öntudattal bíró államférfihoz. De sem az ő egyénisége, sem az ő 
élete nem mérhető össze Jézussal, mint világtörténeti személyiséggel. 
Zsémbeskedő természete, a külsőséges formákhoz ragaszkodása. " σ Ο j 
kenetes, okoskodó tanító modora nem állja ki a versenyt Jézus 
hatalmas komolysága, szelíd fensége, erkölcsi energiája, lángoló 
emberszeretetével és mindig a bensőt előtérbe helyező, szívhez 
szóló, népies képekben és példázatokban gazdag beszédmódjával. 
De ami a fő, Konfutse jelleméből hiányzik a hit, a vallásos érzés 
ereje, mely az erkölcsi jónak is leghatalmasabb kútforrása. Jézus 
Krisztus ellenben páratlan és fölülmulhatatlan annál a vallásos 
lángnál fogva, mely bevilágítja egész lényét és személyiségének 
központi mozgatója. Azért emberi szempontból véve ő a világ 
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legnagyobb vallási lángelméje, vallásos hite pedig valldstörténetileg* 
tekintve a legmagasabb fok, melyet az emberiség vallásos tudata 
elért. Vallás nélkül pedig nem lehet el az ember. Láttuk, mily 
szomorú következményekkel járt, hogy Konfutse ezt nem érezte, 
a kinai nép a babonás politheizmus karjaiba vetette magát, ott 
keresi az Istent, akihez a tiszteletreméltó mester nem tudta 
elvezetni; mert bizony az emberi lélek csak úgy nyugodhatik 
meg, ha eljut Ο hozzá; ebben pedig Jézus egyetlen igaz vezérünk. 

De nézzük a Konfutse etikáját: vájjon csakugyan meghaladja-e 
a Krisztus erkölcstanát, amelyet példányszerűen igazolt saját 
életével Konfutse magasztos etikai tanain kívül sokat tart a régi 
szokások- és szertartásokról; célja népének humanizálása; az ehhez 
vezető út a múlt intézményei és erkölcseihez való visszatérés és 
a Li vagyis a régi rítusok és szokások feltétlen tisztelete. Krisztus 
ellenben mindig az emberek lelkéről, szívéről beszél és tanainak 
főtárgya a belső érzület megváltoztatása. Konfutse tanakot, 
szabályokat nyújt, melyek betartásától vár mindent; pedig az 
etika, az erkölcsiség nem az erkölcsi szabályok ismeretétől függ, 
nem a tudás, hanem az érzület, az akarat dolga. Ezt tudta, ezt 
érezte Krisztus és azért nemcsak tanította, hanem élte is az 
erkölcsösséget. Konfutse folyton hangoztatja, hogyan viselkedjünk 
atyánkkal, id. testvérünkkel, a királlyal, a hatóságokkal szemben, 
az erkölcsi céllal a szándék őszinteségével ellenben nem igen 
törődik, Krisztus pedig erre helyezi a fősúlyt. Konfutse arra 
tanítja a királyokat, hogyan lehetnek népszerűekké, az egyéneket 
pedig, hogyan lehetnek a közönségesen felülemelkedő emberek: 
bölcsek vagy szentek; Krisztus ellenben oly páldányképet állít 
föl, melyet szegény és gazdag, művelt és műveletlen egyaránt 
követhet. (Bryan.) De különösen két pontban szembetűnő a 
különbség a konfutsei és a krisztusi erkölcstan között. Konfutse 
szerint az a gyakorlati szabály, mely az ember cselekvését irányítja 
ez: „Amit magadnak nem akarsz, ne tedd másnak". Ez, mint 
látjuk, csak negativ szabály. Krisztus ugyanezt igenlegesen fejezi 
ki, ami mérhetetlenül többet tartalmaz. A kinai tétel szerint az 
egyeseknek csak arra kell törekednie, hogy kárt ne okozzon 
embertársának, a keresztyénnek pedig jót kell cselekednie. így 
pl. ha valaki vizbe esik, a kínainak a fenti szabály értelmében 
nem kell őt okvetlenül kimenteni, a keresztyénnek igen. Még 
jelentősebb és következményeiben hatásosabb egy másik különbség. 
Konfutse szerint a jót jóval, a rosszat igazsággal kell viszonozni. 
Krisztus e tekintetben is magasabb ideált állít fel. azt mondván: 
„En pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségiteket, áldjátok 
azokat, akik titeket átkoznak, jól tegyetek azokkal, akik titeket 

* Természetes, hogy ezzel a vallástörténeti és anthropocentrikus 
jellemzéssel Jézus vallási jelentősége nincs kimerítve. Fel. szerk. 



250 Dr . S'/.elényi Ödön. 

gyűlölnek és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak és 
kergetnek titeket". Az általános emberszeretet bizony nincs meg 
a nagy kinai bölcselőben, nem emelkedik arra a magaslatra, hogy 
ne csak a fejedelem és alattvalók, apa és fiú, férj és feleség, 
idősebb és ifjabb testvér, barátok és társak közti érintkezést 
szabályczza, hanem az egész emberiséggel szemben követendő 
erkölcsi magatartást is. Messze marad tehát e parancstól is: 
„Szeicsd felebarátodat mint tenmagadat". Már pedig ideálok nélkül 
nem lehet el az emberiség, ezt éppen Kina jelenlegi anyagi gondol-
kodása és hátramaradottsága bizonyítja; pedig okulhatna Japán 
példájából, mely sokat köszön az európai kulturának és mely 
tőle tanulta a haladás eszméjét. De különösen az erkölcsiség terén 
az eszmény felállítása elengedhetetlen. Az ideál kiveszése a morál-
ból bizony egyértelmű volna a morál, az erkölcsiség meg-
semmisülésével. Azért nem a konfutsei, hanem a keresztyén 
erkölcsiség lesz az az ideál, mely felé haladni fog az emberiség. 
Hogy ezt a fenséges ideált még nem érte el egyetlen keresztyén 
nemzet és egyetlen keresztyén felekezet sem. bizonyos, de épp oly 
bizonyos, hogy haladunk feléje és ha van is sok konvencionális 
hazugság éppen korunkban a vallás terén, ha oly sok a névleges 
és oly kevés az igazi keresztyén, midőn az ember ajkával vallja 
azt. amit szíve nem érez, esze nem hisz, úgy ez legtöbbször onnan 
ered. hogy korunk magas és fejlett kulturáját még nem hozták 
összhangba a fejlett és tisztult vallással, a modern filozófiai gondol-
kodást a bibliaszerű egyszerű, kegyes hittel, vagyis hogy a 
keresztyén hitből még nem választották ki a történetileg és 
bölcsészetileg tarthatatlanná vált tudáselemeket; erre a munkára 
pedig a modern protestáns theologia van hivatva, melynek sikeres 
munkássága áldást fog árasztani a szellemi és társadalmi élet 
minden terén, mikor a vallási érzést és tudatot ismét a maga 
tisztaságában és közvetlenségében fogja feltámasztani.* 

A mi sokszor említett kinai tisztviselőnk nem akar tudomást 
venni a keresztyén szeretet munkáiról sem, az altruizmus és 
szocializmus terjedésével kapcsolatos jótékony és emberbaráti 
intézmények létesítéséről, ami mind a keresztyén szellemnek a 
társadalomra tett hatását bizonyítja és a sovinista kinai, midőn 

* A szerző föntebbi Ítéleteit a magam részéről több tekintetben 
túlzottaknak tar tom; nevezetesen úgy látszik, hogy a szerző nemcsak a 
,,modern" theológiának, hanem általában a theol. tudománynak jelentőségét 
bizonyos irányban túlbecsüli, amikor annak a szellemi és társadalmi élet 
minden terére kiható megújító hatás t tulajdonít. Az igazi megújulás, amelyre 
szükségünk van, csak a keresztyénségnek őseredeti, tiszta forrásaiból, a 
tiszta bibliai evangélioinból fakadhat s a theologia is csak annyiban hozhat 
áldást, amennyiben ezt az ősi evangéliumot csonkítatlanul fenntart ja. De 
természetes, hogy a theológia az evangéliumot és a belőle fakadó életigaz-
ságokat a jelenkor szükségleteinek, gondolatvilágának és kifejezés módjának 
megfelelő tudományos alakban és módszer szerint dolgozza fel. Fel. szerk. 
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semmikép sem hajlandó saját politikai, társadalmi, gazdasági 
és vallási intézményeit az európaiakkal felcserélni, nem csak 
azért teszi, mert tökéletesebbeknek tartja a kinai intézményeket, 
hanem azért is, mert félti a nyugati civilizációtól, és annak csodás 
technikai vívmányaitól népe természetszerű életét. Ebben az aggo-
dalmában tulajdonképen a kultura értékének súlycs problémája 
rejlik, melynek felfogására nézve legélesebb és legdöntőbb az 
ellentét a kelet és a nyugat között és ez ellentétnek az oka 
végső elemzésben a konfuciusi és keresztyén világnézet közötti 
alapvető különbségben keresendő. Sokat dicsőített kulturánk lát-
tára nem zárkózhatunk el attól a szomorú ténytől, hogy a műve-
lődés, melynek igazi hivatása az volna, hogy fokozza az emberek 
boldogságát és enyhítse az ember sok baját, természetszerűen 
mindig újabb bajokat idéz föl. De azért a keresztyén nemzetek 
még sem szűnnek meg haladni, mert él leikökben az a hit és 
ezt a keresztyénség felemelő ereje gyökereztette meg bennök, hogy 
az ember útja mégis csak fölfelé halad, bármint tekereg is, és 
hogy az egész emberiség és annak kultúrája egy érzékfölötti lét 
céljait szolgálja. Ezáltal pedig az ember megszabadult egyfelől a 
kínos töprengés gyötrelmeitől, másfelől az elfásító rezignáció sem-
mittevésétől. A kinai ember ellenben a konfucianizmus hatása 
alatt a múltba tekint, nem ismeri a haladás elvét, a kultura érté-
kébe vetett hitet, csak a jelen gyakorlati haszon lebeg a szeme 
előtt, nincs áthatva attól a tudattól, hogy a jövőért kell dolgoznia. 
Mert csakis az érzékfölöttibe vetett hit, tehát a vallás ad életünk-
nek értelmet és teszi azt és kulturánkat értékessé. Az erkölcsnek 
is csak így van értelme, ha bizonyos elméleti világnézetre, meta-
fizikai alapra támaszkodik. Jézus ép az által, hogy az erkölcsisé-
get elválhatatlan kapcsolatba hozta a vallással, emelte azt a leg-
magasabb fokra. 

Azonban be kell vallanunk azt is, hogy a keresztyénség 
a maga fenkölt programmját teljesen nem váltotta be. Be kell 
vallanunk, hogy sokszor, igen sokszor visszaéltek Krisztus nevé-
vel, hogy sokan elferdítették a megváltó tanításait és hogy külö-
nösen háborús időkben a keresztyének éppen nem viselték magu-
kat mindig nevükhöz méltóan. Sajnos, hogy pl. 1900-ban is a 
boxer csapatok „annyit nem raboltak és pusztítottak, annyi ártatlan 
nőt és gyermeket nem koncoltak fel, mint a követségeket fel-
mentő és megaláztatásokat megbosszuló európai csapatok." (Lóczy.) 
Végtelen kárára válik a keresztyénségnek. hogy ez a bosszú 
Krisztus nevében történt, mert bizony nem történt az ö szelleme 
szerint. Kétségtelen valóság, hogy a mai európai társadalom nagy 
része egy megújhodott vallás után sóvárog, ez pedig csak az igazi 
krisztusi szellem feltámasztása és érvényesítésével lehetséges, ez 
a krisztusi szellem az ö magasra vezető, eröadó lelke kell, hogy 
átjárja kovászként az önbálványozásba. hitetlcnségbe és egoizmusba 
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fulladt társadalmunkat. Bizony teljes félreismerése a Krisztusnak, 
ha a kinai tisztviselő öt aszkétának tartja, mert a keresztyénség 
legbensőbb lényegében nincsen semmiféle világkerülés, hanem 
világnemesítés. Jézus erkölcstana, mint tudva van, teljesen vallá-
sából fakad és minthogy e tan szerint Isten maga a szeretet, 
következéskép a mi erkölcsi feladatunk is csak az lehet, hogy őt 
utánozva embertársaink iránt szeretetet gyakoroljunk; a Krisztus 
által élt szeretet pedig nem kivánja, hanem belekényszeríti az 
embert a közösségi életbe. Az azonban igaz, hogy Jézus nem volt, 
de nem is akart^ szociális reformer vagy politikai pártvezér lenni, 
mint Konfutse. Ο az emberek erkölcsiségét és hitét akarta meg-
javítani és nem tartotta szükségesnek a vagyon, a földi javak 
elosztásának a szabályozását, mert meg volt róla győződve, hogy 
aki át van hatva a felebaráti szeretettől, az nem nézi hideg kö-
zönnyel embertársai nyomorát, hanem készséggel segít rajtuk. Es 
valóban a Krisztus tiszta vallása, az ő szeretete az a panacea, mely 
meggyógyítja a világ összes bajait és meg fogja gyógyítani a jelen-
kori európai társadalom sok kiáltó sebét is, melyeket a kinai 
tisztviselő helyenként oly könyörtelenül feltár. A bajok egész 
özöne származott különösen abból, hogy az evangéliumból szociális 
programmot, vagy politikai tanrendszert akartak levezetni, önző 
társadalmi, nemzetiségi és állami hatalmi érdekeket az evangélium 
hótiszta elveivel igazolni, megfeledkezvén arról, „ho'iy a keresz-
tyénség elsősorban valláserkölcsi erő és hatalom, üdvözítő élet-
szentség és csak másodsorban kulturtényező, politikai faktor vagy 
nemzetiségfejlesztö hatalo m." 

I)r. Szelényi Ödön. 



A konfirmációról. 

Korunknak az a sajátságos szelleme, mely a kritikus 
vizsgálódás és a reformtörekvések olvasztókemencéjében a leg-
szilárdabb intézményekből, legmegcsontosodottabb fogalmakból is 
egy folyékony tömeget csinál s mindent kérdésessé, mindent 
problematikussá tesz, az egyházi élet terén a konfirmációt is 
befolyása körébe vonta, úgy hogy ezidőszerint sok száz meg száz 
égető és nem égető kérdés között nem utolsó helyen a konfirmáció 
is mint ilyen szerepel, nevezetesen a németországi egyházi élet 
terén és hívja ki a legkülönbözőbb körök érdeklődését s egy-
mással sokszor homlokegyenest ellenkező állásfoglalását. Vannak, 
akik a kérdést a limine elutasítják s a konfirmációi intézményt 
mint egyházi életünk egy idő-szentelte áldásos szokását „ne nyúlj 
hozzámnak" tekintik; de vannak olyanok is. kik egyházi életünk 
súlyos bajaiért egyenesen a meglevő konfirmációi gyakorlatot 
teszik felelőssé és sürgős reformokat követelnek; vannak, akik 
komolyan fontolóra veszik a konfirmációi intézmény eltörlését és 
vannak végül, akik az u. n. „konfirmációi kérdéssel" közönyösen 
állnak szemben. Ma már e kérdés körül is egy egész irodalom 
keletkezett, mely nemcsak sok komoly munkáról és törekvésről, 
hanem sajnos, egyházi életünk ziláltságáról, az elvi felfogások 
terén uralkodó bábeli zavarról is tanúskodik. 

Mi, ez esetben talán mondhatom: hála Istennek, ezen 
harcoktól egy kissé távolabb állunk s nekem semmi szándékom, 
e helyen a konfirmációból kérdést csinálni. De minthogy ezen a 
téren nálunk is elég nagy a fogalomzavar és sokan a népszerű 
konfirmációi vezérfonalakban található többé-kevésbbé hibás meg-
határozásokat vakon követik a nélkül, hogy azoknak helyességéről 
maguknak számot adnának, szükségesnek tartom, hogy — a 
helyes gyakorlat érdekében is — egyszer elvi szempontból vessük 
fel és világítsuk meg azt a kérdést: mi a konfirmáció? 

Mielőtt azonban az elvi tárgyalásra áttérnénk, bizonyára nem 
lesz felesleges ezzel a kérdéssel a konfirmáció történetéhez 
fordulnunk. Egy a történet folyamán kifejlődött és többé-kevésbbé 
határozott alakot nyert intézményről avagy szokásról lévén szó, 
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annak mibenlétére első sorban a történet van hivatva világot 
deríteni. Természetes azonban, hogy a konfirmáció történetét itt 
nem tárgyalhatjuk teljes részletességgel; ehhez a feladathoz a 
szükséges tudományos eszközök sem állanak teljesen rendel-
kezésünkre. De a bennünket itt foglalkoztató kérdés szempont-
jából különben sem szükséges a konfirmáció történetének részletes 
tárgyalása. Elég, ha a megbízható másodkézből* vett adatok alapján 
a konfirmáció történetének legalább főmozzanatait rövid pontokban 
foglaljuk össze. 

1. A mai értelemben vett konfirmációi cselekvényt sem az 
új testamentom, sem az apostoli kor egyháza nem ismeri. 

2. A régi egyházban a keresztelés cselekvényéhez tartozott 
a kézrátétel (χεφοθϊσία) és a kenet („clirisma"). Ε két cselekvénynek 
később mind nagyobb jelentőséget kezdtek tulajdonítani s félre-
értett szentírásbeli helyek (Ap. csel. 8, 17; 19, 6; zsid. 6, 2.) 
nyomán úgy értelmezték, hogy e cselekvények által közöltetik a 
Szentlélek, mint az új életnek az elve. A kézrátétel a kenettel 
kapcsolatban mint önálló cselekvény először az eretnekektől meg-
kereszteltek felvételénél jelenik meg, majd általánosabbá válik, 
Cyprianus óta püspöki előjoggá lesz s Tertullianus és Augustinus 
behatása folytán szentségi jelleget nyer. Ebből fejlődött a római 
„confirmatio" („bérmálás") szentsége, melynek jelentősége itt az, 
hogy míg a keresztség pusztán az eredendő bűn eltörlését eszközli, 
addig a püspöki bérmálás cselekvénye által „datur Spiritus sanctus 
ad robur, sicut datus est apostolis in die pentecostes, ut videlicet 
christianus andacter Christi confiteatur nomen." (Florenzi és 
tridenti zsinat.) A jelleg, amelyet ad, eltörölhetetlen, épúgy mint 
a keresztségnél és a papszeutelésnél. 

A görögkeleti egyházban a ehrisma ma is a kereszteléssel 
van összekötve. 

3. A középkori „eretnek" felekezetek többnyire helytelení-
tették a bérmálás katholikus szentségét; a cseh-morva testvérek 
pedig a 15: században igyekeztek az egész cselekvényt a kézrá-
tétel megtartásával evangeliomibb szellemben átalakítani. (A 
testvéri közösségbe való felvétel.) 

4. A „confirmatio" római szentségét, mint a szentírással 
meg nem egyező hierarchikus intézményt a reformátorok teljes 
egyértelműséggel elvetették s Luther maga ennek helyébe semmi 
újat vagy hasonlót behozni nem igyekezett, hanem főgondja az 

* V. ö. főkép: W . Cafpari, Die evangelische Konfirmation. 1890. 
(A konfirmáció történetére vonatkozólag elég bő történeti anyagot és 
forrásidézeteket tartalmaz.) — Ugyanattól a „Konfirmation" c. cikket a 
Hauck-ié\e Eealencylopaediában. — M. lieylaender·. Die Beurteilung der 
Konfirmation vom prinzipiellen Standorte aus 1902. (Szintén tartalmaz ide-
vágó történeti okmányokat is.) — 0 . Graetz: Die Konfirmation nach ihrer 
bibi. Begründung, Geschichte u. Zukunft . 1901. stb. 
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volt. hogy az egyháznak úgy kiskorú, mint felnőtt tagjai a 
keresztyén hit igazságaiban kellő oktatást nyerjenek („catechismus"). 
Az Ur szent vacsorájában való részvételt az először résztvevő 
kiskorúakra nézve sem kötötte más feltételhez, mint a felnőtteknél, 
t. i. hogy a Káté útmutatása szerint a szükséges hitismeretek 
meggyőződésszerű birtokában legyenek s erről az időnkint tartott 
egyházlátogatási vizsgálatok s a gyónásnál szokásos kihallgatás 
alkalmával számot tudjanak adni (Visitationsexamen, Beichtverhör). 
A kiskorúak ily módon lassanként nevelődnek bele a gyülekezeti 
és egyházi életbe. 

Ez a gyakorlat az evangelikus egyház hitelvi követel-
ményeinek teljesen eleget tett. 

5. Hogy mind a mellett az egyértelműleg elvetett római 
szentségnek neve alatt az evangélikus egyházban egy új egyházi 
cselekvény fejlődött ki, erre különféle történeti és gyakorlati 
(tehát nem hitelvi) indító okok és körülmények hatottak közre: 
különösen a rajongók harcai a gyermek-keresztség ellen, a rómaiak-
kal ismételten megkisérlett béketárgyalások (a konfirmációra 
nézve e tekintetben legfontosabb a regensburgi értekezlet 1541-ben), 
s egyszersmind a római propaganda elleni védekezés érdeke, to-
vábbá az a szükségérzet, hogy az egyházi vallásoktatás, melyben 
az ó-egyházi katechumenatus felelevenítését látták, legalább bizo-
nyos viszonylagos és ünnepies befejezést nyerjen. A fentebb érin-
tett u. η. hitvizsga vagy katechismus-vizsga (Glaubensexamen, 
Katechismus-Examen) és a gyónásnál szokásos kihallgatás tekint-
hetők az evangélikus egyházban a konfirmáció első elemeinek. 
Az a fontosság, melyet az ifjúság vallási oktatásának és nevelé-
sének mindenütt tulajdonítottak, az egyház serdülő tagjaira vonat-
kozólag megokolttá tette ezen elemek összefoglalását, önállósí-
tását s az egyházi rendbe való beillesztését. Eddigi történeti isme-
reteink szerint ezt a lépést Butzer János strassburgi reformátor-
lelkész tette meg, kire valószínűleg befolyással volt a cseh-morva 
testvérek hasonló szokásainak ismerete. Első történetileg biztos 
nyoma az evang. konfirmációi gyakorlatnak mégis nem Strass-
burgban. hanem Hessenben és Kasselben található fel 1539-ben; 
bizonysága ennek az úgynevezett ziegenhaini egyházi rendszabály 
(Kirchenordnung), mely Butzer befolyása mellett jött létre s mely-
ben a konfirmáció („Firmung und Händeauflegung") a „sacra-
mentliche Zeremonien" között fordúl elő. Lényeges részei: vizs-
gálat a káté főpontjairól, e közben a gyermekek hitvallástétele és 
fogadalma, mely utóbbi különösen az egyházi fegyelem engedelmes 
elismerésére vonatkozik, kézrátétel, mint, a Szentlélek közlését 
symbolikusan kifejező cselekvény, imádság. 

Azon német tartományok, illetőleg városok között, melyekméga 
reformáció századában behozták a konfirmációt, nevezetesebbek Hes-
senen kivül: Strassburg, Brandenburg, Liegnitz, Pomerania stb. 
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6. Ezeket a törekvéseket és kezdeményezéseket Luther nem 
helytelenítette, de határozottan nem is helyeselte. Aláirt ugyan 
olyan tartományi egyházi rendtartásokat is, melyek a konfirmá-
cióra nézve is rendelkeztek, de erre azért nem helyezhetünk súlyt, 
mert Luther nem érezte szükségét annak, hogy azon egyházré-
szekben, melyekre közvetlen befolyása kiterjedt, a konfirmációt 
behozza. Közelebb állott ezen törekvésekhez Melanchlhon, ki a 
Loci 1535-iki kiadásában a bérmálást birálva azt mondja: „con-
firmatio magnopere probanda esset, si usurparetur ad hoc, ut 
examinaretur juvcntus et fidem propriam profiteretur." 

Midőn az augsburgi, majd a lipcsei interim (1548) a kon-
firmációt római és evangélikus elemekből kevert értelemben köte-
lezővé akarta tenni, ez a törekvés a lutheránusok, különösen 
Flacius és hívei részéről a leghevesebb ellenzésre talált s az 
interim kísérlete és az ellene folytatott harc az evang. egyház 
több részében felkeltette és hosszabb időre megerősítette a kon-
firmáció iránti bizalmatlanságot és ellenszenvet, különösen a szász 
választófejedelemségben, hol a konfirmációt csak az 1773 —77 
közti években fogadták el. 

A 17. század elején s különösen a harmincéves háború ide-
jében, mely az egyházi életet is mélyen sújtotta, a konfirmáció 
nagyobbrészt kiment a szokásból s egyes ezen korból származó 
egyházi rendszabályzatok egyenesen ellene foglalnak állást. Meg 
kell azonban jegyezni azt is, hogy ebben az időben a 4. pontban 
vázolt gyakorlat is nagyrészt merő formalismusba tévedt s ezért 
nem hozta meg többé a kívánt gyümölcsöket. 

7. Új lendületet adott a konfirmációnak a pietizmus, mely-
nekszellemében Grossgebauer, rostocki diakónus („Wächterstimme" 
c. műve megjelent 1661-ben), majd utána különösen Spener, 
karolják fel újra s alakítják át a konfirmációt. A pietismus 
egész szellemi irányának megfelelően a konfirmáció és az azt 
megelőző oktatás eszközül és alkalmúl szolgál a lelkek megtérí-
tésére s mint ilyen, többé-kevésbbé meghatározott helyet nyer az 
üdvösség rendjében (ordo salutis). Ily módon a konfirmáció az 
egyéni vallásos élet fejlődésében mélyreható s elhatározó jelentő-
séget nyer, és pedig határozottan a keresztség rovására, melynek 
subjektiv kiegészítéseként jelenik meg. A kettőt, a keresztséget 
és a konfirmációt, a szövetség képzete a legszorosabb egységbe 
fűzi oly módon, hogy a konfirmáció a keresztségbeli szövetségnek 
megerősítése, megiíjítása, sőt — a pietismus gondolatkörében ez 
a felfogás is jogosult — megismétlése. A konfirmációi cselekvény-
ben ennek megfelelően nagy fontosságot nyer a gyermekek önálló 
hitvallása (melyet nem egy helyen írásban kellett benyújtaniok), 
s még inkább fogadalma, melynek tárgya a Megváltó iránti hű-
ség és kegyes élet. 

Az a nagy buzgalom, mellyel a pietismus — amennyire út-
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törőinek szelleméhez hű maradt — az ifjúság vallásos-erkölcsi 
nevelését ismét felkarolta, kiváltképen nyilvánult a konfirmáció 
és a konfirmációi oktatás terén s ébresztő és példaadó hatása 
épen ebben az irányban kétségkívül messze túlterjedt névszerinti 
híveinek körén. Hogy a konfirmáció a 17. század második felében 
szintén rohamosan hódított s azóta mind általánosabban elterjedt 
az evang. egyház ama részeiben is, melyek korábban ellene vol-
tak, az főkép a pietisták s elsősorban Spener hatásának tulajdo-
nítható. Hazai evang. egyházunkban is a pietisták voltak azok, 
kik a konfirmációt a 18. század első felében szokásba vették. L. 
Payr Sándor: Magyar pietisták a XVIII . században. 34. sk. 1. 

8. Midőn a nagy vallásháborúk lezajlása után a katholikus 
egyház „békés" úton igyekezett hódítani és sokszor sikeres térít-
getési kísérleteivel különösen a főrangú és fejedelmi személyeket 
hálózta körül, hogy azután a „cujus regio ejus religio" elvét al-
kalmazhassa: ez ellen evangélikus részről ugyancsak a konfirmá-
ciót is ajánlották hathatós orvosszeriil, mint amely legalkalmasabb 
arra, hogy a híveket az egyházhoz való hűségökben erősítse. Ezen 
szempont alá esik az a konfirmáció történetében szintén sajátos 
jelenség, hogy egyes fejedelmi családokhoz tartozó személyek a 
nagy nyilvánosság előtt tették le tinnepies konfirmációi hitvallá-
sukat. 

9. A fejlődés további folyamában a rationalismus is reá 
nyomta bélyegét a konfirmációra. Hatása ebben az irányhan kü-
lönösen abban nyilvánul, hogy a konfirmációt míg egyrészt tartal-
milag megüresíti, addig külsőleg minél iínnepiesebbé tenni igyek-
szik. A positiv alapok eltűnnek. A keresztség csak jelképezi a 
keresztyének társaságába való felvételt; a tulajdonképeni felvétel 
a konfirmáció által történik, mely nem egyéb, mint a józan ész 
híveinek ünnepélyes felavatása az erény hű szolgálatára — ke-
resztyén formák között. Ezen gondolatkörben még nagyobb jelen-
tőséget nyer a konfirmációi fogadalom, mely formális eskütétellé 
válik („Bibelschwur"). A „józan ész" gyakran érzelgősséggel 
párosul s akkor a szemekben a köny nélkülözhetetlen kellék. A 
tartalmi szegénységet pótolni és palástolni van hivatva a nagyobb 
külső dísz is, mely a konfirmáció helyét s a konfirmandusokat 
ékesíti. Ugyancsak a rationalismus korában került összeköttetésbe 
a konfirmáció sok hozzá nem tartozó dologgal, különösen az isko-
lából való elbocsátással, s nyert ezen a réven bizonyos polgári 
jelentőséget is: aki nem volt konfirmálva, az nem mehetett szol-
gálatba vagy inasnak stb. Egyébként tény az, hogy a rationalis-
mus szintén hozzájárult a konfirmáció népszerűvé tételéhez, a 
mi az előbbiekből is magyarázható. 

10. Az a vallási és egyházi megújhodás, mely a mult század 
első felében a rationalismus uralmának véget vetett, a konfir-
mációnak is újra becsesebb tartalmat adott s ennek folytán a 

2 
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konfirmáció az evang. egyház egész területén a vallásos-egyházi 
életnek egy kiválóan fontos tényezőjévé lett. anélkül, hogy tulaj-
donképeni jelentőségére nézve megegyezés jött volna létre. 

A konfirmációnak ezen legújabbkori történetében figyelemre 
legméltóbb az a reformmozgalom, mely Hofmann, Höfling, Har-
nack Theodosius, Zezschwitz és Wichern egyes idevágó reform-
eszméinek hatása alatt indult meg s különösen a német szabad 
egyházi sociális értekezletnek Stöcker által felállított 1900-iki 
„erfurti tételeiben" jutott kifejezésre. Ε reformtörekvések célja: 
megszüntetni a jelenlegi konfirmációi gyakorlathoz tapadó visszás-
ságokat, melyek e mozgalom vezetői szerint főkép abban állanak, 
hogy a jelenlegi gyakorlat egy főfontosságú hitvallást és fogadal-
mat kiván olyanoktól, kik nagyobbrészt a kellő értelmi és erkölcsi 
érettség hijjávai vannak, őket bizonyos erkölcsi és társadalmi 
kényszer alatt az Ur asztalához vonja, sőt egyházilag nagykorúak-
nak nyilvánítja, úgy hogy később a gyülekezeti és egyházi 
ügyekre — esetleg döntő — befolyást gyakorolhatnak, anélkül, 
hogy az erre szükséges belső arravalósággal bírnának. Ε visszás-
ságokat oly módon kellene megszüntetni, hogy a konfirmáció oly 
egyházi-paedagogiai ünnepéllyé volna átalakítandó, melynél az 
eddigi hitvallás és fogadalom helyébe a hithűségre és Istennek 
tetsző élet folytatására intő ünnepies buzdítás lépne, míg a szent-
lélekért való imádság, a kézrátétel és az áldás továbbra is meg-
maradna; az Ur szent vacsorájának első vétele a konfirmációtól 
külön választott szabad cselekedete volna azoknak, k ik a szentsé-
get önként óhajt ják; a felnőtt egyháztagok „alkotmányos jogai" 
a konfirmációtól teljesen függetlenek; e jogokat csak azok gya-
korolhatják, akik erre a konfirmáció után is érdemeseknek bizo-
nyítják magukat s a tevékeny gyülekezetbe való belépés („Eintritt 
in die tätige Gemeinde") alkalmával külön hitvallást és fogadal-
mat teszuek. — Ε reformkövetelések széles körben hozták moz-
gásba a kedélyeket s alkalmat adtak a „konfirmációi kérdés" 
minden oldalú megvitatására, tényleges gyakorlati eredményre 
azonban ez ideig nem vezettek s alig is vezetnek; a porosz fő-
egyház tanács intésére a szabad egyházi sociális értekezlet is, mely 
pedig annakidején kiáltó betűkkel irta zászlójára a konfirmáció 
reformját, most már jóformán levette ezt a kérdést a napirendről. 

Éppen ez a legújabb reformmozgalom tette a legfeltűnőbb 
módon nyilvánvalóvá, mily nagy egyházunkban a nézetek eltérése, 
sőt mondhatni: a fogalmi zavar a konfirmációra vonatkozólag. 
Ügy szólván betű szerint reáillik az a mondat: Quot capita, tot 
sensus. (L. Hefte der freien kirchl.-sozialen Konferenz Nro. 11/12 
és 15/16: — 61-f-42 Gutachten zu den Erfurter Thesen.) Úgy 
látszik tehát, miután a konfirmáció eddigi története tárgyi felfogás 
tekintetében egységes eredményre nem vezetett, ide hiába fordul-
tunk feleletért arra kérdésre: „mi a konfirmáció?" De talán 
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mégis közelebb jutunk a célhoz, ha ezen történeti áttekintés 
világában s evang. egyházunk genuin szellemében vizsgálat és 
bírálat alá vesszük — a kevésbbé lényegesek figyelmen kívül 
hagyásával — azokat a legfőbb eltérő nézeteket, melyek a 
konfirmáció lényegére vonatkozólag egyházunk különböző köreiben 
ezidőszerint uralkodnak. Szerény véleményem szerint négy ily 
jellegzetes felfogásmódot különböztethetünk meg, melyekre az itt 
figyelmen kívül hagyottak is rövidebb-hosszabb úton visszavezet-
hetők. 

a) A legtöbben a keresztség szentségével hozzák kapcsolatba 
a konfirmációt s értelmét és jelentőségét ebből igyekeznek 
levezetni oly módon, hogy a gyermekkeresztséget, legalább a 
viszony subjectiv oldaláról, mint valami be nem fejezettet állítják 
oda s a konfirmációt úgy tüntetik fel, mint amely által a 
gyermekkeresztségben objective létrejött vallási viszony subjectiv 
oldalról is teljessé lesz. Ezen felfogás körében a legjellemzőbb 
meghatározás úgy hangzik, hogy: a konfirmáció a keresztségbeli 
szövetségnek megújítása, vagy megerősítése vagy kiegészítése. 
Lásd fentebb 7. pont. továbbá: Schleier macher: Der christl. 
Glaube 138. § 2. ρ. 

b) Mások a konfirmációt inkább az Ur vacsorájával hozzák 
elválaszthatatlan kapcsolatba oly megokolás alapján, hogy az Űr 
szent vacsorájában mint Krisztus hívei legszentebb és legmagasabb 
rendű jogának élvezetében csak azok vehetnek részt, kik előbb 
bizonyságot tettek arról, hogy e szent jognak élvezetére s a vele 
járó kötelességek teljesítésére érettek és képesek. Ennek a képes-
ségnek s érettségnek kimutatása s ennek alapján az Ur szent 
vacsorájában való részvétel jogának ünnepélyes megadása történik a 
konfirmáció alkalmával. (Cremer: „Die Konfirmation ist n i c h t s . . . 
wenn sie nicht erste Feier, erster Empfang des heiligen Abend-
mahls ist". A fentebb említett 15 16. sz. füzet 23. 1.) Erre a fel-
fogásra utal az a szokás, mely szerint a konfirmációi oktatást — 
több helyütt különösen a nép körében — a gyónásra való elő-
készületnek tekintik, a konfirmandus-kátét „gyónó káténak", a 
konfirmandusokat „gyónók"-nak nevezik. L. fentebb 4. és 5. pont. 

c) Vannak továbbá, k ik a konfirmációt tisztán egyházi 
paedagogiai szempontból tekintik s oly ünnepies cselekvénynek 
tartják, mely által az egyház a kiskorúakon végzett vallásos-
erkölcsi nevelői munkáját bizonyos érettségi fok elérése után 
viszonylag befejezi s az illetőket egyházi ill. vallási tekintetben 
nagykorúaknak nyilvánítja, „felveszi az egyház felnőtt tagjai közé". 
Az Ür szent vacsorájában való részvételnek joga ezzel vagy 
implicite meg van adva, vagy pedig — amint ez a szabad egyházi 
sociális konferencia törekvéseiben is kifejezésre jutott — ezen 
jog élvezését külön később megszerzendő feltételekhez kívánják 
kötni. (V. ö. fentebb 10. p.) 

2 * 
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d) Végül megemlítendő az a némileg egyházjogi színezetű 
felfogás, melyszerint míg a keresztség csak általában a keresztyén 
egyházba, addig a konfirmáció az illető történetileg sajátlagosan 
fejlődött és alakult egyházfelelcezetbe való fölvételt jelenti. Ezen 
álláspont szerint a konfimációi oktatásnál különös súlyt kell 
helyezni a különböző egyházakat egymástól elválasztó u. n. 
„váltanok" megismertetésére s a konfirmáció is az egyházhoz 
mint felekezethez való hűség fogadására és megerősítésére szolgál. 
L. 8. p. (Néhány év előtt arról volt szó, hogy ilyen értelemben 
kívánja behozni a „konfirmáció" szokását a budapesti zsidó hit-
község is, hogy ez által a zsidók hitehagyásának gátat vessen. 
Arról, hogy ez a szokás tényleg moghonosult-e a zsidóknál, nincs 
tudomásom.) 

A gyakorlati életben ezek a különböző felfogások természe-
tesen nem szoktak egészen tisztán jelentkezni, hanem sokféleképen 
társulnak és szövetkeznek egymással, ami tagadhatatlanul sok 
zavarnak okozója. Mit szóljunk ezekhez a különböző felfogás-
módokhoz ? Részemről a leghelyesebbnek ítélem, ha a bennük 
rejlő igazsági momentumokat felkeresni s egyesíteni igyekszünk. 
Ε tekintetben azonban óvakodnunk kell attól a kritikátlan, 
felületes eklekticismustól, mely az elvi elhatározásra szükséges 
értelmi vagy erkölcsi erő hiányában megelégszik, ha sikerül a 
különböző felfogások egyes jellemző kifejezéseit valamely mester-
kélt meghatározásban összekötni. Hogy eredményre jussunk, 
szükséges ama különféle felfogásmódokat — mint fentebb mondot-
tuk — egyházunk genuin szellemében bírálat alá venni s az 
ezzel össze nem férő elemeket a kellő határozottsággal eltávolítani. 

Ami az a) alatt jellemzett felfogást illeti, ebben igazsági 
momentumként el kell ismernünk azt, hogy a konfirmációt a 
keresztséggel összeköttetésbe hozza és súlyt helyez a konfirman-
dusoknak az Istenhez való személyes viszonyára. Azonban tévesnek 
tartjuk azt a módot, ahogyan ezt teszi, nevezetesen hibáztatjuk 
azt a felfogást, mely a konfirmációt a gyermekkeresztséggel 
összeköttetésben a szövetség képzete alapján magyarázza. „A kon-
firmáció a keresztségbeli szövetségnek megújítása vagy megerősí-
tése". Tudom, hogy ezt a meghatározást különösen nálunk a köz-
kedveltség s a tekintélyeknek egy egész sora támogatja, minda-
mellett helytelennek tartom, egyrészt mivel a keresztségnek téves 
felfogásán alapszik, másrészt mivel a keresztségnek ezen téves 
felfogása alapján a konfirmációnak jelentőségét a keresztség 
rovására túlcsigázza, olyannyira, hogy, ha a kifejezéseket stricte 
vesszük, a konfirmáció ebben az értelemben a gyermekkeresztség 
tökéletlensége miatt elkerülhetetlenül szükségesnek látszik. A 
tévedés alapja abban van, hogy a keresztségre a szövetség képzetét 
alkalmazza. Ha a szövetség képzetét csak némikép is komolyan 
vesszük, világos, hogy szövetségről csak ott lehet szó, a hol két 
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quasi szerződő fél öntudatos akarattal lép egymással bizonyos 
kölcsönösségi viszonyba. Ily szövetségről lehet szó Isten és Izrael 
népe között, de lehet-e szó Isten s a csesemő gyermek között ? 
A nehézséget azzal vélik eloszlatni, hogy a keresztszülőket a 
szövetségkötésnél a gyermek helyetteseinek minősítik. Ezáltal 
az egész viszony még bonyolultabbá válik s ez esetben természe-
tesen feltétlenül szükséges, hogy a csecsemő korában megkeresztelt 
gyermek felnőve a maga nevében megújítsa és megerősítse ezt a 
szövetséget s öntudatos fogadalommal vegye át az ezzel összefüggő 
kötelezettségeket. S ez történik, mint mondják, éppen a konfirmáció 
alkalmával. így nyer a konfirmáció, különösen a konfirmációi 
hitvallás és fogadalom ezen subjektivistikus gondolkodás körében 
bizonyos kizárólagos, az egész életre, sőt az örökkévalóságra 
kiható jelentőséget és hogy ne, mikor csak ez a hitvallás és 
fogadalom, adja meg Istenhez való személyes viszonyunknak a 
teljes minősítést és realitást! Aki a konfirmációt így magyarázza 
a gyakorlatban, nem vette még észre az ebben rejlő nagy nehéz-
ségeket a gyermek megértésére ? Nem tartott még attól, hogy 
valamelyik élénkebb felfogású gyermek meg találja kérdezni: ha 
a keresztségben szövetséget kötünk Istennel, miért nem vártak a 
keresztséggel legalább mostanáig? így nem volna szükség meg-
újításra s a szövetségkötés sokkal életteljesebb volna?*) Ha úgy 
a keresztségre, mint a konfirmációra a szövetségkötés képzetét 
alkalmazzzuk, ez az ellenvetés teljesen jogosult s a következetes 
gondolkodás ezen az úton a gyermekkeresztelés elvetésére és az 
anabaptismusra vezet. Azt hiszem, ezen az úton mi nem akarunk 
végigmenni; de akkor jobb, ha rá sem lépünk. 

De már hallani vélem az ellenvetést, hogy hiszen a szövet 
ség képzete írásszerű s talán a Szentírással jutunk ellentétbe, 
midőn ezt a képzetet a keresztség és konfirmáció fogalomköréből 
elimináljuk? Ismeretes, hogy a szentírásnak idevágó kifejezései 
az ószövetségben az újszövetségben „διαθήκη". Messze 

vezetne, ha e két szónak értelmét nyelvtörténeti és biblia-theologiai 
alapon akarnám itt fejtegetni. Ε végett legyen szabad Cremer 
újszövetségi szótárára utalnom, melyben a „τίθημι — διαθήκη" 
cím szó alatt a szükségesek össze vannak állítva. Csak azt 
jegyzem meg. hogy a szentírásban a szövetség képzete üdvtörténeti 
értelmében csak Istennek Izrael népéhez való viszonyára nyer 
alkalmazást. Az új testamentomban a „διαθήκη" alapértelme nem 
a szövetség, foedus, hanem az örökhagyás, az örökösi viszony 

*) Nem alkalmas a nehézség eloszlatására az a magyarázat sem, hogy 
a keresztség alkalmával a keresztszülők nein a gyermek helyett, hanem 
annak érdekében kötnek szövetséget. Hol marad akkor a gyermeknek 
magának Istennel kötendő szövetsége ? Ezt akkor egészen a konfirmációra 
kellene szorítani, ami még helytelenebb volna. 
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tételezése, testamentum. Az idők teljességében a szövetségi viszony 
helyébe a fiiísági viszony lép. Bengel finoman és helyesen jegyzi 
meg Mt. 25, 28-hoz: ipsa vocabula et „διαθήκη4 differunt 
eamque liabent differentiam, quae rei ipsi mirabiliter respondet; 
nam magis eongruit oeconomiae veteri, quae habet formám 
foederis, „διαθήκη" oeconomiae novae, quae habet formám testamenti. 
Foederis autem ratio non ita congruit plena filiatione. quae est 
in novo Testamente. Az új testamentómban nincs is szó arról, 
hogy Isten az egyes emberrel szövetséget köt. Az egyetlen látszólag 
helyes ellenvetést 1. Pét. 3, 21 alapján lehetne tenni, de csak 
a Luther-féle fordítás alapján. V. ü. a görög és a magyar szöveget, 
(„έπερώτημα" — kérdés, kérdezés, megkérdezés, vagyis oly meg-
szólítás, mely bizonyos várakozással van összekötve; csak a 
későbbi bizánci jogászok nyelvén jelenti közelebbről azt a kérdést, 
mely két fél között a szerződéskötést bevezeti: „spondesne?" — 
felelet: „spondeo" — azután a szerződést magát. Ebben az 
értelemben azonban az új szövetségben egyebütt nem találjuk; s 
különben is a „szerződés" fogalmától még egy lépéssel előbbre 
kell mennünk, hogy a „szövetség" fogalmára jussunk. Hogy 
„έπερώτημα" az idézett helyen ebben az értelemben áll, legfeljebb 
lehetséges, de nem valószínű.) — Azt hiszem, ennyi is elegendő 
arra, hogy a szövetség képzetének a szóbanforgó viszonyra való 
alkalmazást hibáztassuk s helyette mást, megfelelőbbet keresni 
igyekezzünk. 

Ami a konfirmációra vonatkozó többi három felfogásmódot 
illeti, ezek közül a másodikra (b) csak azt jegyezzük meg, hogy 
a konfirmációnak az Űr szentvacsorájával való összeköttetését 
okvetlenül fentartani kívánjuk, de a konfirmáció jelentőségét 
nem szorítjuk kizárólag erre az összeköttetésre. A c) pont alatt 
jellemzett felfogásra nézve, mely a konfirmáció lényegét az egy-
ház által a kiskorúakon végzett vallásos erkölcsi paedagogiai 
tevékenység viszonylagos befejezésében keresi, kiemeljük, hogy a 
„viszonylagos" jelzőre súlyt kívánunk helyezni, minthogy felfogá-
sunk szerint az egyház munkája ezzel befejezve nincs, csak 
formát cserél. A negyedik helyen (d) jelzett felfogás, mely a 
konfirmációt különösen az egyházhoz mint felekezethez való 
hűségre vonatkoztatja, nagyon külsőleges s nem elég tartalmas. 
Nem tekintve azt, hogy az ilyen fogadalomnak már magában 
véve sem tulajdoníthatunk nagy erkölcsi értéket, nem tar t juk 
helyesnek, hogy az egyik keresztyén egyházfelekezet a másikkal 
szemben ilyen eszközzel kötözze magához híveit. Ez csak az 
„egyedül üdvözítő" egyházban volna helyén. Mi kívánatosnak 
tartjuk, hogy ágostai hitvallású evangelikus egyházunk oekome-
nikus jellegét azzal is dokumentálja, hogy ilyen tisztán feleke-
zeti értelemben vett hííségfogadalmat híveitől nem kiván, hanem 
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inkább az evangéliomi igazságnak és a teljes értékű szentsé-
geknek belső vonzó erejével igyekezzék hatni híveire. Ε pontnál 
nem szabad elfelednünk azt sem, hogy evangéliomi értelemben 
nem létezhetik olyan egyházi cselekvény, mely az embernek az 
Istenhez való személyes viszonyát- figyelmen kivül hagyná; tehát 
a felekezeti értelemben vett konfirmációnak is ebben az irányban 
kellene mélyebb tartalmat adni. 

Főbb vonásaiban áttekintettük a konfirmáció történetét s 
megbíráltuk a konfirmációra vonatkozó főbb felfogásokat. Mi 
tehát a konfirmáció ? Az eddigiekben már benne rejlik az utalás 
arra a legáltalánosabb szempontra, melyből a meghatározásnál 
kiindulhatunk. A konfirmáció kétségtelenül a vallási viszonyra 
vonatkozik és pedig a keresztyén vallási viszonyra. A konfirmáció 
meghatározása tehát attól függ, hogyan határozzuk meg a keresz-
tyénség lényegét. Megjegyzem, hogy ezen az úton nem akarom 
talán a konfirmációt mint a keresztyénség lényegéből folyó s 
ennélfogva hitelvi szempontból szükséges egyházi cselekvényt 
levezetni, hanem pusztán a konfirmációnak mint tényleg létező 
egyházi cselekvénynek fogalmi magyarázatát törekszem adni s 
ebben a keresztyén vallás lényegének meghatározását csak útba-
igazítóul, kánonul, használom. Mi a keresztyén vallás lényege? 
Közönségesen be szoktuk érni azzal a meghatározással, hogy a 
keresztyén vallás az embernek az Istennel való legbensőbb élet-
közössége a Jézus Krisztus által a Szentlélekben. Ezt a meghatá-
rozást elfogadjuk, de hozzá kell tennünk, hogy a keresztyén val-
lásnak ez a lényege az újszövetség értelmében s egyházunk genuin 
felfogása szerint csak a hívők közösségében valósúl meg és j u t 
teljességre. Ez a mozzanat a keresztyén vallás lényegében külön 
kiemelendő, aminthogy általában minden vallásnak az objektiv 
isteni tényező (kijelentés) és a subjektiv emberi tényező (hit) 
mellett lényeges alkotó eleme ez a harmadik, u. n. socialis vagy 
közösségi tényező, és azért hibáztatnunk kell minden olyan akár 
vallástudományi elméletet, akár vallási gyakorlatot, mely ezt a 
közösségi tényezőt figyelmen kívül hagyja. Ezzel tehát fentebbi 
meghatározásunkat ki kell egészítenünk és azt mondanunk: a 
keresztyén vallás az embernek a háromságos egy Istennel való 
legbensőbb életközösségé, mely a hívők közösségében valósúl meg 
és ju t teljességre. Keresztyén felfogás szerint a hívőknek ez a 
közössége a keresztyén anyaszentegyház. Keresztyén értelemben 
tehát a vallási viszony magában foglalja egyrészt az embernek 
Istenhez való személyes viszonyát, másrészt az embernek az anya-
szentegyházhoz való viszonyát. A konfirmáció pedig ennek alapján 
általánosságban véve nem egyéb, mint az embernek ezen kettős 
viszonyában, az Istennel és a keresztyén anyaszentegyházzal való 
közösségében történő megerősítése. Ezzel a meghatározással immár 
elkerültük annak a felfogásnak a hibáját, mely a szövetség kép-
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zetéből indul ki és amely szerint a konfirmáció úgy jelenik meg, 
mint amely által abban a vallási viszonyban legalább subjektiv 
oldalról minőségileg új mozzanat áll be, amennyiben ezen felfogás 
szerint, ha a kifejezéseket komolyan vesszük, a vallási viszonya 
csak a konfirmáció által lesz teljessé. A konfirmáció azonban — 
ha ezt a szót eredeti értelmében vesszük s a cselekvénynek 
szentségi jelentőséget tulajdonítani nem akarunk: a vallási viszony-
ban nem jelenthet qualitativ, hanem pusztán quantitativ változást. 
Megerősíteni csak azt lehet, ami lényegileg már megvan és fen-
áll. Egyházunknak az újszövetség alapján álló felfogása szerint 
ez a vallási viszonya a fentebb jelzett kettős értelemben objektive 
létre jön a szent keresztség által. A keresztség jelentősége éppen 
abban áll. hogy ezáltal felvétetünk az Istennel és a keresztyén 
anyaszentegyházzal való üdvközösségbe. Objektive ez megtörténik 
a gyermekkeresztség által is,*) melynél — hogy egy fentebb 
tett nyilatkozatomat positive is kiegészítsem — a keresztszülők 
egyrrészt a keresztyén anyaszentegyház képviselői és tanúi, más-
részt személyes viszony szerint inkább a szülőknek, mint a gyer-
meknek helyettesei. A hívők közösségének, melyben a Szentlélek 
a kegyelem eszközei által munkálkodik, további feladata éppen 
abban áll. hogy ezt a keresztség által objektive létrejött, vallási 
viszonyt a gyermekben subjektive is kifejlessze. Erre a feladatra 
utal éppen a keresztséggel kapcsolatban a Megváltónak az a 
szava: „Elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népeket, meg-
keresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek 
nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazokat, amelyeket 
én mondottam néktek." Mt. 28, 19, 20. A keresztyén anyaszent-
egyháznak e szerint nem csupán extensiv missziói, hanem egy-
szersmind intensiv névelői feladata van. Ez a feladat elsősorban 
a keresztyén szülőket illeti, kikre Isten a gyermeket bízta. 
Ugyanez a feladata van azután a keresztyén iskolának, különösen 
a keresztyén lelkipásztornak, mint az anyaszentegyház hivatalos 
szolgájának, kire az Úr az ő báránykáinak legeltetését b íz ta ; de 
ebből a feladatból kell. hogyr kivegye részét minden keresztyén 
abban a körben, melybe Isten őt helyezte. Ha a keresztyén küzös-

*) Az Istenhez való viszony szerint a keresztség a fiúsági viszony 
létesítését jelenti, mely Istennek kegyelmi ténye. Subjektiv oldalról ez ép-
oly kevéssé tételezi fel az ember öntudatosságát, mint annak a természetes 
viszonynak létrejövetele, melyben a gyermek szülőihez és a családhoz áll. 
Ennyiben — s más jelentősége a keresztségnek különben sincs — a gyer-
mekkeresztség teljes és tökéletes és semminemű kiegészítésre vagy meg-
újításra nem szorul. 

A mi a gyermek keresztel esnél tökéletlen, az nem a keresztség mint 
ilyen, hanem a gyermek maga. Ennek kell az Isten üdvakarata szerint 
fejlődnie, hogy a keresztségben elvileg tételezett viszony életteljes való-
sággá legyen. Ezzé válik a hit által, melyet a gyermekben felébreszteni, 
ápolni, a keresztyén nevelés van hivatva. L. fent. 
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ség ezt a kötelességét az Ür akaratához híven teljesíti, úgy a 
keresztségben objeetive létrejött vallási viszony minden gyermek-
nél természetes úton-módon, mintegy magától jelentkezik a maga 
subjectiv valóságában is, mert nincs gyermek, ki Istennek kegyel-
mét ön vétke folytán eljátszotta s a megátalkodás ítélete alá 
volna rekesztve. Hogy a keresztyénség közepette vannak és pedig 
sokan, gyermekek, kik Istennek ismerete nélkül hitetlenül növe-
kednek fel, ez a legborzasztóbb vád a keresztyén közösség ellen 
s ez egykor sokaknak Ítélete lészen. De normális viszonyok 
között — nem az átlagos, hanem az elvi követelményeknek meg-
felelő viszonyokat értve — a vallási viszony, mint mondottuk, 
természetes módon megvalósul subjective is. Hogy ez a gyer-
meknek első kis dadogó imájától kezdve az egyéni vallásos élet 
fejlődésének különböző fokain, a bűn ellenhatását is számba véve, 
hogyan jelentkezik, azt itt most részletesebben nem írhatjuk le ; 
elég az hozzá, hogy ezen fejlődés folyamán el kell következnie 
egy bizonyos időnek, amidőn a keresztyén vallási közösség a 
maga nevelői munkáját viszonylag befejezettnek tekintheti. Mikor 
következik ez be ? A nevelés általános fogalmát véve alapúi: 
akkor, ha az ember képessé válik arra, hogy a nevelés eszközeit 
önállóan használja és a nevelés vezetése mellett megkezdett irány-
ban öntudatos akarattal haladjon tovább; közelebbről a vallási 
viszonyra alkalmazva : akkor, ha az ember Istennel és a keresz-
tyén anyaszentegyházzal való közösségének boldogító, üdvözítő 
voltát felismerte s kész ebben a viszonyban a kegyelmi eszközök 
önkéntes használatával, öntudatos akarattal megmaradni. A nálunk 
mainap uralkodó felfogás és gyakorlat szerint ez az idő körül-
belül a 12—14 éves korban következik be. Feltéve, hogy ez 
ideig a keresztyén közösség a maga nevelői feladatának sikercsen 
eleget tett s a gyermekben a vallási viszony bármily tökéletlenül 
is, de lényegileg, tehát subjective is megvalósult, ez időt a konfir-
máció normális idejének elfogadhatjuk. Ahol ez a feltétel nincs 
meg. például vallási és erkölcsi tekintetben elhanyagolt és ennek 
következtében elzüllött gyermekeknél, ott konfirmálni nem lehet, 
mert nincs mit·, ott előbb ezt a feltételt kell megvalósítani, a 
vallási nevelői feladatot sikerrel teljesíteni, s csak azután lehet 
konfirmálni. A konfirmációban ugyanis egyrészt a keresztyén 
vallásban nevelt gyermekek bizonyságot tesznek arról, hogy az 
Istennel és a keresztyén anyaszentegyházzal való közösségüknek 
boldogító és üdvözítő voltát felismerték (ez a konfirmációi hit-
vallás) és hogy ebben a viszonyban a kegyelmi eszközök önkén-
tes használatával, öntudatos akarattal megmaradni készek (ez a 
konfirmációi fogadalom tartalma); másrészt a keresztyén anya-
szentegyház erről meggyőződve a gyermekeket ezen viszonyukban 
megerősíti, és pedig azáltal, hogy érettük buzgón imádkozik, a 
meghallgatott imádságból folyó áldást az Úr nevében reájuk adja 
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(ennek liturgiái formája a kézrátétel) és őket az Úr szent vacso-
rájához bocsátja, melyben hivő részvétel mellett úgy az Istennel, 
mint a keresztyén anyaszentegyházzal való közösségünk teljességre 
jut . Ez utóbbi, az Ur szent vacsorájának első vétele, a konfir-
máció koronája. Kiegészítésül még megjegyzendő, hogy a konfir-
mációi hitvallás és fogadalom is erősítő hatással van vallási viszo-
nyunkra, azon lélektani ténynél fogva, hogy a lelkünkben rejlő 
tartalomnak szavakban való kifejezése ama tartalomnak határozott 
alakot ad, azt bensőnkben mintegy megrögzíti („fixirozza") s így 
állandó sajátunkká teszi. Különösen áll ez az őszinte indulattal, 
ünnepies alkalommal kifejezett konfirmációi hitvallásra és foga-
dalomra. A konfirmációnak ezen két elemére vonatkozólag még 
csak arra legyen szabad figyelmeztetnem, hogy ezeket stricte a 
fentebb kifejezett értelemben kívánom venni s nevezetesen a 
konfirmációi fogadalomtól távol kell tartani azt a (római) tévedést, 
mintha ezen fogadalom által olyasmire köteleznők magunkat, 
amire különben nem volnánk kötelezve. A konfirmációi fogada-
lom egyszerűen kifejezi a vallási viszonynak mint boldogító tény-
nek fentartására irányuló őszinte óhajt és törekvést s elismerését 
azoknak a kötelességeknek, melyek ezen viszony erkölcsi termé-
szetéből folynak. A fogadalomnál különben is sokkal fontosabb a 
hitvallás. 

Fzzel — amennyire a keret szűk volta megengedte — ki-
fejtettem a konfirmációra vonatkozó felfogásomat s azt hiszem, 
hogy ily módon lehetséges a fentebb ismertetett különböző felfo-
gásokban rejlő lényeges igazsági momentumokat egyesíteni. A 
nyert meghatározást röviden talán így foglalhatjuk össze: a kon-
firmáció a keresztyén vallásban bizonyos fokig önállóságra nevelt 
gyermekeknek vallási közösségükben való megerősítése egyrészt saját 
hitvallásuk és fogadalmuk által, másrészt a keresztyén gyülekezet 
imádsága és áldása s végül az Ur szent vacsorájának a hivők 
közösségében először történő élvezése által. Röviden: a konfirmáció 
a keresztyén vallásban bizonyos fokig önállóságra nevelt gyerme-
keknek megerősítése a háromságos egy Istennel s a keresztyén 
anyaszentegyházzal való közösségükben. 

Ha a konfirmációnak itt kifejtett elvi felfogásából a 
konfirmációi gyakorlatra következtetéseket akarunk vonni, akkor 
mindenekelőtt azt a magától értetődő feltételt kell kiemel-
nünk, hogy a konfirmátor maga álljon biztosan, szilárdúl az 
Istennel és az anyaszentegyházzal való közösségben. Ennek a 
közösségnek a lelke — a szentlélek — hassa át egész lényét s 
nyilvánuljon úgy szavaiban mint cselekedeteiben. Erezze azt a 
nagy felelősséget, amellyel a gondjaira bizott gyermekekért tar-
tozik. Viseltessék őszinte szeretettel növendékei iránt s hordozza 
igazán szivén boldogulásukat, üdvözülésüket. Csak így találja meg 
az útat konfinnandusai szivéhez. 
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Maga a konfirmációi cselekvény legyen egyszerű, komoly és 
ünnepies jellegű s külsőleg is ennek megfelelő; a fősúlyt itt is 
ne a külső diszre, hanem a belső tarialomra helyezzük, anélkül, 
hogy a külsőt elhanyagolnánk. Az egész cselekvénynek ne csak 
külső menetében, de tartalmi emelkedésében is jusson kifejezésre 
az, hogy a konfirmációi cselekvény az Úr vacsorájában éri el a 
maga betetőző kifejletét, célját, koronáját. Magát a konfirmációt 
ne tegyük a gyermekek előtt mysterium tremendummá; a konfir-
mációi hitvallás és fogadalom jelenjék meg előttük úgy, mint 
természetes, önkéntes kifejezése annak, ami szivüket eltölti. A 
konfirmációi hitvallás és nevezetesen a fogadalom ne viselje az 
eskü jellegét, hanem egyszerű, világos alakban feleljen meg annak, 
amit erre nézve fentebb kifejtettünk. 

A konfirmációi oktatás legyen tartalmilag koncentrált, lelki-
pásztori és ünnepiesebb jellegű, mint a közönséges iskolai vallás-
oktatás. A konfirmációi oktatásnak nem lehet a feladata, hogy az 
egész népiskolai vallástanítás anyagát — akárcsak kivonatosan — 
ismételje. Ahol e tekintetben nagyobb hiányok vannak, ott ezeket 
ínég a tulajdonképeni konfirmációi oktatás előtt kell vaJaini módon 
pótolni; különben a konfirmációi oktatás nagyon is íkolaszerűvé 
válik és ezzel csak veszt a hatásából. Amint nem helyes, ha a 
konfirmációi oktatás tartalmilag terjengős, szétfolyó, egységtelen. 
úgy az sem kívánatos, hogy idői tekintetben túlságosan hosszúra 
nyúljék. A belső, tartalmi koncentrációnak feleljen meg a külső, 
idői koncentráció is. Meggyőződésem szerint ez a konfirmációi 
oktatásnak csak javára válik, feltéve, hogy a rendes vallásoktatás 
kellő alapot vetett; de természetes, hogy az idői koncentráció 
mellett sem szabad a konfirmációi oktatásnak lázas sietéssé fajulnia. 
Ez ismét a munka intenzitásának rovására esnék. A konfirmációi 
oktatás lelkipásztori jellege viszont azt kiváuja meg, hogy az 
egyidőben egy helyen oktatott konfirmandusok száma ne legyen 
túlságosan nagy. Nagyobb, különösen városi gyülekezetekben 
sokszor épen a konfirmandusok nagy száma teszi a konfirmációi 
oktatást sok növendékre nézve jóformán eredménytelenné. Az ebből 
származó bajokon okvetetlen segíteni kell és egy kis jó akarattal 
lehet is segíteni könnyen, akár úgy, hogy csakugyan minden 
lelkész minden évben végez konfirmációi oktatást, ahol többen 
vannak; akár úgv, hogy két konfirmációi időt hozunk be, a szokásos 
tavaszi mellett egy őszi vagy ádventi konfirmációt is, ahol ez 
lehetséges; akár egyszerűen párhuzamos csoportok berendezésével. 
Az mindenesetre szörnyen visszás dolog, de nagy létszám mellett 
nem csoda, ha a lelkész konfirmandusainak egy részét úgy szólván 
csak látásból ismeri. A lelkipásztor és hivei között megkívánt 
személyes viszonynak mindenesetre már a konfirmációi oktatás 
alkalmával kell kezdődnie, ami nagy létszám mellett lehe-
tetlen. 
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Már a konfirmációi oktatásban és magában a konfirmációi 
cselekvényben is jusson határozott kifejezésre az, hogy a konfir-
máció nem csupán valaminek vége, befejezése, hanem még inkább 
kezdet, kezdete a fiatal keresztyén önkéntes részvételének a gyüle-
kezet vallásos életében és szeretet-munkásságában. Ebből a szem-
pontból tekintve nagyon helytelen dolog, ha a konfirmációi beszéd, 
amint az nem ritkán történik, a búcsúvétel érzelgős hangulatában 
folyik le. Nem, nem búcsuvételről van itt szó, hanem a vallási 
öntudatosságra jutott fiatal keresztyéneknek a gyülekezetbe mint 
tevékeny vallásos közösségbe való bevezetéséről. Azért a keresztyén 
hit és élet alapigazságai mellett és azokkal együtt már a konfir-
mációi oktatásban súlyt kell helyezni azokra a mozzanatokra is, 
amelyekben a keresztyén vallásnak közösségi jellege nyilvánul, 
vagyis a gyülekezethez és általában az anyaszentegyházhoz való 
viszonyra. A lelkész mint konfirmátor mutassa fel ennek áldásos 
voltát; ismertesse meg a keresztyén szeretet munkáit, amelyek 
mindnyájunkat valami módon közreműködésre szólítanak; igye-
kezzék konfirmandusaival megértetni, hogy ennek a visszonynak 
a konfirmáció által és azután nemcsak hogy lazúlnia nem szabad, 
sőt inkább erősebbé és bensőbbé kell válnia. 

Mindennek azonban értelme csak úgy van, ha visszont a 
keresztyén közösségnek, az egyháznak, a gyülekezetnek, első 
sorban magának a lelkipásztornak különös gondja van a már 
konfirmált ifjúságra. Ennek a gondnak elmulasztása egyik főoka 
annak, hogy az elemi vallásoktatás, hozzáértve a konfirmációi 
oktatást és a konfirmációt, a későbbi években oly sokszor ered-
ménytelennek tűnik fel. Ha az egyház a konfirmáció után nem 
törődik eléggé a serdülő ifsusággal, akkor ne csodálkozzunk azon, 
hogy épen a konfirmáció után oly sokan elidegenednek az egy-
háztól. Ezen a téren még sokkal többet kell tennünk. Annak 
idején mint gyakorló lelkész azt tapasztaltam, hogy épen ez, t. i. 
a konfirmált ifjúság gondozása, igen „hálás" munkatér. De gyakor-
lati irányban nem akarok további részletekbe bocsátkozni. Elég 
az hozzá, hogy a konfirmáció, amit csak hálával említhetünk meg, 
még ma is egyike a legnépszerűbb és a legáldásosabb egyházi 
intézményeinknek s azért igen sok okunk van arra, hogy reá 
különös gondot fordítsunk. 

Pröhle Károly. 



Spencer Herbert erkölcstana. 
II. RÉSZ. 

Spencer erkölcstanának ismertetése. 
Spencer erkölcstana általában és annale tagolódása. 

Megrajzoltuk az egész bölcsészeti rendszernek s azzal való 
össefíiggéstikben az erkölcstan alapgondolatainak a fejlődéstörté-
ténetét. A fejlődéstörténet végén ott állottunk a rendszernek, 
mint valami hatalmas toronynak az aljában. Az egészben való 
szemlélet távlatában a rendszert betetőző erkölcstannak a kör-
vonalait és külső képét is láttuk. Most be kell lépnünk abba. 
A rendszeres, részletes megtekintés munkája vár reánk. 

Spencer erkölcstana részletes ismeretéhez is rendelkezünk 
már két előfeltétellel. Ismerjük a minden gondolatrendszer alapját 
képező ismerettant vagy ismeretelméletet és minden gondolat-
rendszer alapjellemének főfontosságú meghatározó tényezőjét, a 
metafizikát vagy világnézettant. Spencer ismerettana az ismeret 
tartalma szempontjából relativizmus, a megismerés módszere szem-
pontjából „megvilágosult" reálizmus (transfigured realisin). Vagyis 
szerinte összes ismereteink csak viszonylagosak, a létező valóságnak 
csak korlátozott mértékben megfelelők. Ezeket az ismereteket a 
tárgyi és alanyi valóságnak tárgyias megismeréséből szerezzük. 
Az elsődleges tény a rajtunk kiviil levő világ, a másodlagos tény 
a megismerő alany egyéni világa s a mindkettőről, az énről és a 
nem énről való ismeret az öntudat egységében alakul szerves 
rendszerré. Talán kritikai reálizmusnak vagy lélektani empiriz-
musnak nevezhetnők Spencer ismerettanát. Metafizikája: relativ 
agnoszticizmus. Az ismerettani relativizmuson alapszik a valóság 
végső lényegének megismerhetetlensége : az agnoszticizmus. Viszont 
az egész tudás viszonylagossága s a viszonylagosról és feltételesről 
való tudás kikerülhetetlen kényszerűséggel utal a viszonylagosság 
nélkül-valónak, a Feltétlennek, az Abszolútnak, mint korrelativum-
nak az elismerésére. A „Megismerhető" ismerete a „Megismer-
hetetlen" elismerésére kötelez. Azonban csak a Megismerhetetlen 
létének elismerésére utal és nem lényének ismeretére vezet. Ezért 
viszonylagos az agnoszticizmus. 
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A Megismerhetőről való teljesen egységesített tudás a böl-
csészet. A Megismerhetőnek alaptörvénye a fejlődés. A bölcsészet 
alapelve pedig a fejlődés-feltevés. A bölcsészet legmagasabb és 
záró része az erkölcstan. Ennek az erkölcstannak ismertetése e 
szakasz tárgya. 

Ez az erkölcstani rendszer az összetevő bölcsészet rendsze-
rének két utolsó kötetében, a „Principles of Ethics" végső, teljes 
és egységes kiadásában (1892—3.) található. Tulajdonképen min-
den megtalálható benne, ami Spencer erkölcstana ismeretére szük-
séges. Az egész bölcsészeti rendszernek s az erkölcstant megelőző 
s annak alapját képező rendszer·részeknek a főgondolatait az 
erkölcstanban is megismétli Spencer, úgy, hogy az erkölcstannak 
az egész rendszerrel való összefüggésében való megismerését 
magából „Az erkölcstan elvei"-ből megszerezhetjük. Csupáu a 
lehető teljesség, a még részletesebb gondolatkifejtés és a rend-
szerben s az erkölcstanban is végbement változásnak és fejlődés-
nek megismerése végett szükséges az egész rendszernek, az 
erkölcstani vonatkozású többi részeknek s az erkölcstani tárgyú 
értekezéseknek a tekintetbe vétele. Dolgozatunk történelmi részé-
ben már megemlítettük az összes idevágó részeket magából a 
rendszerből s a külön megjelent értekezésekből is. Mindezeket a 
tartalmi ismertetés és még inkább a bírálat megfelelő helyein 
rendesen beillesztjük, illetőleg tárgyaljuk. Az erkölcstani rendszer 
tagolódását magából a főműből állapítjuk meg. 

Spencer maga hat részre osztva jelentette meg a „Principles 
of Ethics"-et. Ezek a részek: I.: The Data of Ethics; II.: The 
Inductions of Ethics; III . : The Ethics of Individual Life; IV.: 
Justice; V.: Negative Beneficence; VI.: Positive Beneficence. A 
három utolsó résznek (IV—VI.) közös főcíméül adta: The Ethics 
of Social Life. Egyszersmind ez a rész képezi a második kötetet, 
míg a három első rész alkotja az első kötetet. „Az erkölcstan 
tényei" (I. .1—303. 1.) az élettan, lélektan és társadalomtan 
eredményei alapján nyert általános erkölcstani elveket foglalja 
össze. „Az erkölcstan gyakorlati általánosításai" (indukciói) címen 
(I. 305—472. 1.) az egyetemes emberiség között uralkodó erkölcsi 
felfogásokat és szabályokat ismerteti, a tényleges erkölcsiség 
kódexét akarja adni. Tehát az első részben az eszményi erkölcsiség 
s a tudományos erkölcstan alapelveit adja a tényadatok alapján. 
Vagyis a két első részben egyetemes néplélektani, társadalomtani, 
tudományos és bölcsészeti alapon az erkölcsi elveket tárgyalja. 
Elvi Erkölcstant ad. Az Elvi Erkölcstan képezi tehát logikailag 
Spencer erkölcstana első részét. A következő négy rész együttesen 
alkotja az Alkalmazott Erkölcstant. „Az egyéni élet erkölcstana" 
(I. 473—561. 1.), nevének megfelelőleg, az egyéni erkölcsi életet 
tárgyalja. A három utolsó rész „A társadalmi élet erkölcstanáét 
(II. 1—433.1.) adja az „Igazságosság" (II. 1—260. 1.), a „Nemleges 
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Jótékonyság" (II. 261—332. 1.) és „Tevőleges Jótékonyság" (II. 
333—433. 1.) címek alatt. Tehát Spencer erkölcstana logikailag 
két részre oszlik: Elvi Erkölcstanra és Alkalmazott Erkölcstanra. 
Az útóbbi ismét szemmel láthatólag két alrészre oszlik: Egyéni 
erkölcstanra és Társadalmi erkölcstanra. A Társadalmi Erkölcstan 
ismét két részre oszlik: Igazságosságra és Jótékonyságra. A 
Jótékonyság pedig ismét Nemleges és Tevőleges Jótékonyságra 
oszlik. 

Ezek szerint Spencer erkölcstani rendszere tagoládásának, 
szerkezetének képe a következő: 

I. II. 
Elvi Erkölcstan Alkalmazott Erkölcstan 

I 1. 2. ι ι 1. 2. ι 
A fejlődéstani erkölcs- A tényleges erkölcs- Egyéni erkölcstan. Társadalmi erkölcstan, 

tan elvei. tan elvei. 

A) Igazeagosság. β ) Jótékonyság. 

a) Nemleges, b) Igenleges. 

Látnivaló az elvi és társadalmi erkölestanak magasan kiemelkedő 
fontossága és a rendszer fölött való uralkodó helyzete. Ismerte-
tésünk a fennebbi felosztás szerint oszlik fel. Spencer erkölcs-
tanának felosztási elve dolgozatunk ismertető részének is felosztási 
elvét képezi. 

I. SZAKASZ : 

Elvi Erkölcstan. 
I. FEJEZET : 

A fejlödésszerü erkölcstan elvei. 
1. §. Az erkölcstan, mint tudomány. (Az erkölcstan módszere.) 

Spencer erkölcstana megírása előtt jóval egy Mill Stuart 
Jánoshoz intézett levelében kifejtette a tudományos erkölcstanról 
való felfogását. Ezt a levelet aztán Bain Sándor, a Mill-féle empi-
rista bölcsészeti iskola lélektan-tudósa leközölte „Mental and Moral 
Science" (1868. és többszöri kiad.) c. művében. Maga Spencer is 
két íőrészletet lenyomatott abból a levélből Erkölcstana első 
kötetének az erkölcstani módszerekről szóló fejezetében,*) Az első 
részletben így határozza meg az erkölcstan tárgyát és feladatát: 
„Felfogásom szerint a tulajdonképeni Erkölcstannak, — a helyes 
cselekvésről szóló tudománynak a tárgya annak a meghatározása, 
hogy a cselekvés bizonyos módjai hogyan és miért károsak, 

*) Principles of Ethics. 1. 1892. 57—58. és 123. 1. 
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bizonyos más módjai pedig hogyan és miért jótékonyak. Ezek 
a jó és rossz eredmények nem lehetnek esetlegesek, hanem a dol-
gok természetéből folyó, szükségszerű következményeknek kell 
lenniük. Felfogásom szerint az erkölcstani tudománynak (Moral 
Science) az a feladata, hogy az élet törvényeiből s a lét feltéte-
leiből levezesse, mely cselekvési módok eredményeznek szükség-
képpen boldogságot s melyek boldogtalanságot. Ha ezt teszi, ezeket 
a levezetéseit a cselekvés törvényei gyanánt kell elismerni és 
azokhoz kell igazodni, tekintet nélkül a boldogság vagy a nyomor 
közvetlen értékelésére. Talán egy példa legjobban megvilágítja 
nézetemet. A bolygókról szóló csillagászattan (planetary Astro-
nomy) kezdetleges állapotában nem állott egyébből, mint a nap-
nak és bolygóinak helyzetére és mozgására vonatkozó felhalmo-
zódott megfigyelésekből. Ezekből a felhalmozódott megfigyelésekből 
jutot tak el aztán lassankint az igazság némi megközelítésével 
annak a tapasztalat alapján való kimondására, hogy bizonyos égi 
testek bizonyos időkben, bizonyos helyzettel birnak. A modern 
csillagászattan pedig a törvényéből való levezetésekből, következ-
tetésekből (dedukció) áll; olyan következtetésekből, amelyek meg-
magyarázzák, miért foglalnak el az égi testek bizonyos időkben 
bizonyos helyet szükségképen. Nos, a régi és újkori (modern) 
csillagászattan küzött levő viszonyhoz hasonló, felfogásom szerint, 
a hasznossági erkölcstan (the Expediency-Morality) és a tulajdon-
képpeni erkölcstani tudomány (Moral Science) között levő viszony. 
Es az az én kifogásom az uralkodó hasznossági erkölcstan (the 
current Utilitarianism) ellen, hogy nem ismeri el az erkölcstan 
fejlettebb formáját, és nem látja, bogy maga az erkölcstani tudo-
mánynak csak kezdetleges állapotáig jutott el.1) 

A „Data of Ethics"-nek már idézett előszavában pedig azt 
mondja : „ . . . . ettől az időtől fogva minden közelebbi célomnak 
alapját képező végső célom az volt, hogy a jó és rossz alapelvei-
nek a számára ; a cselekvésre vonatkozólag általában, tudományos 
alapot találjak."2) 

Látnivaló ebből is, hogy Spencer nem tartja tudományosak-
nak az összes erkölcstani irányokat és iskolákat. Helyesebben azt 
tartja, hogy azok erkölcstana a valódi tudományos erkölcstan 
követelményeinek nem felelnek meg. Részletesebben is kifejti ezt 
a felfogását és ítéletét abban a fejezetben, melyből való a fentebbi 
első idézet is: a „Data of Ethics" IV. fejezetében, melynek címe: 
Ways of Judging Conduct: A cselekvés megítélésének módjai. 
Ebben az erkölcstani módszerek főhibájáról következőképen nyi-
latkozik : Az összes erkölcstani módszerek, tekintet nélkül külön-
böző jellegükre és sajátos célzataikra, egy általános hiányban 

i) Principles of Ethics. I. 1892. 57—58 1. 
ή Principles of Ethics. I. 1892. VII . 1. 
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szenvednek, t. i. elhanyagolják a végső okozati összefüggéseket, 
az okozatiság eszméjét (the idea of eausation). Nem mintha telje-
sen semmibe vennék a cselekedetek természetes következményeit, 
hanem csak alkalmilag ismerik fel és el azokat. A theologiai, 
politikai, intuitiv és utilitárius erkölcstan, bár különböző mérték-
ben, de mind hibásak abban, hogy nem emelik módszerré az okok 
és okozatok szükségképpeni viszonyának kifiirkészését s nem 
azok formaszerű megállapításaiból vezetik le a cselekvés szabályait.1) 

Aztán rendre bírálja az erkölcstani módszereket. 
A legrégibb erkölcstani iskola máig fennálló képviselője, a 

theologiai erkölcstan, nem ismeri el a cselekvésnek más törvényét, 
mint az Isten képzelt akaratát. Az a felfogás pedig, hogy a külön-
böző cselekvéseket egyedül az isteni parancs teszi jókká vagy 
rosszakká, egyenlőértékű azzal a felfogással, hogy a különböző 
cselekvéseknek a dolog természete szerint nincsen ilyen, vagy 
olyan hatása. Tehát itt, bár nem hiányzik az okozatiság tudata, 
mégis mellőzik azt.2) 

A politikai erkölcstan, Plató, Aristoteles, Hobbes újkori 
követőinek a felfogása szerint a jó és rossz cselekvésnek nincs 
más eredete, mint a törvény. Mind a jogok, mind a köteles-
ségek politikai megegyezés következményei. A törvényhozás szabja 
meg s ugyanaz változtathatja meg ismét azokat. Természeti jogok 
nincsenek. — De itt méltán kérdhető, vájjon a törvényhozás nem 
a cselekedetek okozatainak, hasznos vagy káros eredményeinek 
tapasztalata folytán állapította-e meg a cselekvés szabályait'? S mert 
ez bebizonyítható, épen azért jogosan vádolható a politikai erkölcs-
tan, hogy a fennebbi tény el nem ismerésével a természetes oko-
zatiság (natural eausation) el nem ismerésének hibájába esik.3) 

A tiszta-intuitív erkölcstan képviselői (the pure intuitionists) 
azt állítják, hogy a természetfölötti úton, Istentől nyert, velünk 
született erkülcsi tehetségeknek, a lelkiismeretnek erejéből tudjuk, 
minő dolgok jók, és minők rosszak. Ezzel fogadják, hogy azok a 
felhalmozódott tapasztalatok által okozott módosulások átörüklése 
folytán állottak elő. Tehát ez az iskola is megtagadja hallgatóla-
gosan a cselekedetek s azok eredményei közütt való természetes 
viszonyt, a természetes okozatiság türvényét.4) 

Bármily külünösnek lássék, de még a hasznossági iskola, az 
utilitárizmus (utilitarian school) is távol áll a természetes 
okozatiság teljes elismerésétől. Ennek az iskolának a tagjai feltéte-
lezik. hogy most is és a jövőben is egyedül az eredmények 
tapasztalati megfigyelése határozza meg a cselekedetek hasznosságát. 

!) Principles of Ethics. I. 17. §. 47—49. 1. : Collins : Kivonat magyar 
ford. 626. 1. 

2) Principles of Ethics. I. 18. 49—51. 1. Collins : 626. 1. 
3) Principles of Ethics. I. 19. §. 51—55. 1. Collins : 626. 1. 
ή Principles of Ethics. I. 20. 5 5 - 5 6 . 1.; Collins·. 626—627. I. 
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Alapvető elvekből való levezetés ú t ján nem tudhatjuk meg, mely 
cselekvésnek kell károsnak s melyik cselekvésnek kell jótékonynak 
lennie. Ε szakasz elején közölt levélrészlet épen ebből a szakasz-
ból való, melyben a korabeli angol utilitárizmus főképviselőjével 
közli a hasznossági erkölcstanról való bírálatát és a saját erkölcs-
tani felfogását. Itt tehát a cselekedet egy következménye s nem a 
következménye, van elismerve. Az utilitárizmus sem érvényesíti 
a maga egész mivoltában a természetes okozatiság törvényét.1) 

Az intuitívnak nevezett erkölcstan által elitélt cselekedetek 
első sorban magának a cselekvőnek az életét rövidítik meg. 
második sorban hátrányosan érintik családjának és harmadik sorban 
a társadalomnak mint egésznek az életét is. Ezeknek az ered-
ményeknek. valamint az ellenkező eredményeknek tekintetbe 
vétele vezetett a felállított tiltó és parancsoló erkölcsi szabályok 
alkotásához, elrendeléséhez és követéséhez. Tehát az utilitárius 
gyökér megtalálható az intuitiv erkölcstanban. Mintahogy Spencer 
„The Ethics of Kant" cimü értékezésében határozottan állítja, 
hogy Kant erkölcstana is — utilitárius.2) Természetesen nem a 
Bentham- ós Mill-féle utilitárizmus. Az utilitárizmus azonban a 
cselekvésnek csak az induktív úton elért elveit ismeri el. Éppen 
azért csak előkészítőül szolgál ahhoz az utilitárizmushoz, amely 
ezeket az elveket a lét megállapított feltételei között folyó élet 
folyamatából vezeti le.3) 

Tehát az erkölcstan összes érvényben álló módszerei elhanya-
golják a végső okozati összefüggéseket. Az erkölcstani tudomány 
feladata pedig az, hogy a természetes okozatiság egyetemes tör-
vénye szerint állapítsa meg az erkölcsi élet törvényeit. Vagyis a 
fejlődéstani erkölcstan tárgya hasonlíthatatlanul szélesebb körű. Az 
erkölcsi cselekvést az egész cselekvés egy részének tekinti. Az 
erkölcsi életet az egyetemes élettel s közelebbről az egész egységes 
emberi élettel való szerves összefüggésében vizsgálja meg. Ebből 
kifolyólag a fejlődéstani erkölcstan szerves összefüggésben áll a 
többi tudományokkal is, a természettannal, élettanai, lélektannal 
és társadalomtannal, mint az egyetemes életről szóló különböző 
szaktudományokkal. Az erkölcstan a fennebbi tudományoknak 
egy részét magában foglalja. Az erkölcstannak is van természettani, 
élettani, lélektani és társadalomtani szempontja (physical, biological, 
psychological and sociological aspect), amennyiben az ember a 
szervetlen és szerves természeti élet törvényei alatt álló, lelki 
élettel biró, társas lény. Éppen azért az erkölcstan végső magya-

!) Principles of Ethics. I. 21. §. 56—58. 1.; Collins: 627. 1. 
ή a) Először, Fortnightly Review« 1888. júl. XI,IV. köt. 142—156. 

&) aztán bővítve: E s s a y s : scientific, political and speculative 1891. III. 
192—216. 1.; c) Vetter Β", német ford. : Kant 's Ethik. „Zeitschrift f ü r 
Philosophie und politische Kritik" 1889. 95. k. 5 7 - 8 2 . 1. 

a) Principles of Ethics. I. 22. §. 59—61. 1.; Collins: 627. 1. 
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rázatait csak azokban az igazságokban találhatja, melyek az emlí-
tett összes tudományokkal közösek. *) íme a fejlődéstani erkölcs-
tan módszere, mely a természettan, élettan, lélektan é3 társadalom-
tan által megállapított igazságok alapján az egyetemes élet törvé-
nyeiből vezeti le az erkölcsi élet szükségszerű törvényeit. Es 
ez a fejlődés törvénye szerint történik, mert az erkölcsi jelensé-
geket a fejlődés jelenségei gyanánt tekinti (morál phenomena as 
phenomena of evolution.)2) 

Ezek szerint Spencer erkölcstani módszere alakilag : deduk-
tiv, tartalmilag: fejlődéstani. Tehát módszere fejlődéstani-deduktiv. 
Természetes, hogy a fejlődés-törvényt, illetőleg föltevést indukció 
útján nyerte előzőleg. A fejlődéstannak pedig középpontjában áll 
a természetes okozatiság egyetemes törvénye, melyet Spencer 
másfelől az erő megmaradásának törvényével egynek tekint. 

A módszer határozta meg, azaz szélesítette ki az erkölcs-
tan tárgyát s ez határozza meg az erkölcstan elveit is. 

Vizsgáljuk mostan a fejlődéstani erkölcstannak ezzel a mód-
szerrel nyert alapjait. 

2. §. A fejlődéstani erkölcstan alapjai. 
Ebben a szakaszban a fejlődéselvfi erkölcstan tárgyáról, 

erkölcsi értékelési módjáról és a többi tudományokkal közös 
szempontjai által nyert eredményekről kell szólanunk. 

a) Az erkölcstan tárgya. Érről a kérdésről Spencer mind-
jár t a „Data of Ethics" két első szakaszában szól: „Conduct in 
General" (A cselekvés általában) és „The Evolution of Conduct" 
(A cselekvés fejlődése) címek alatt. Az erkölcstan tárgya az 
erkölcsi cselekvés. Hogy pedig az erkölcsi cselekvést megismer-
hessük, ismernünk kell először azt a nagyobb egészet, amelynek 
részét képezi, az emberi cselekvést általában. Az emberi cselek-
vés megismerése céljából pedig meg kell vizsgálnunk azt a 
nagyobb egészet, amelynek része az, az összes élő lények cselek-
vését, a cselekvést általában. A cselekvést pedig így határozhat-
j u k meg : a célokhoz alkalmazott tevékenységek (acts adjusted to 
ends), vagy a tevékenységeknek a célokhoz való alkalmazása (the 
adjustement of acts to ends), a szerint, amint a cselekedetek 
összefüggő egészét, vagy az egyes cselekedetet magában vesszük 
tekintetbe.3) A mai cselekvésnek a megismerése meg ismét meg-
követeli annak a cselekvésnek az ismeretét, mely az élet minden 
nemét jelenlegi magaslatára emelte. A jelenlegi cselekvést a múlt-
beli cselekvés ismerete alapján érthetjük meg. Azaz a cselekvés 
fejlődését kell tanulmányoznunk. 

1) l'rinciples of Ethics. I. 22a. §. 61—63. 1.; Collins : 627. 1. 
2) Principles of Ethics. I. 23. §.' 63. 1. 
3) Principles of Ethics. I. 5. 1. 
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A cselekvés fejlődéséről az egymással kölcsönhatásban levő 
szerkezetek és működések fejlődéséből alkothatunk fogalmat. 
A cselekvést a tevékenységek összességétől a céltalan tevékeny-
ség kizárása, a tevékenység célszerűsége különbözteti meg. A cse-
lekvés fejlődésében pedig, a legalsóbbrendű élő lényektől a leg-
magasabbrendűekig, a haladás abban áll, hogy a cselekvések 
gyakrabban és jobban alkalmazkodnak céljaikhoz. A cselekvések-
nek céljaikhoz való jobb alkalmazása az életnek nemcsak meg-
hosszabbítását, hanem tökéletesedését is előmozdítja. A cselekvés 
további fejlődése egyszersmind a tevékenységek összegének kiszé-
lesedését, mert meghosszabbítását mozdítja elő. Az egyén fentar-
tására és tökéletes életére szolgáló cselekvéseken kívül tekin-
tetbe kell vennünk azokat a cselekvéseket s azoknak az alkal-
mazkodását, tehát fejlődését is, melyeknek végső célja a faj élete 
(their final purpose the life of the species).* A cselekvés leg-
magasabb fejlődését csak úgy érheti el, ha a cselekvésnek har-
madik neme is kifejlődik. Ezt a harmadik cselekvési nemet a 
társas életet élő cselekvő egyéneknek azok a cselekvései alkotják, 
melyekkel egymást céljaik elérésében nemcsak hogy nem gátolják, 
sőt ténylegesen előmozdítják. Ezek segítségével még magasabb 
fejlettséget érhet el az egyének cselekvése s a közösség élete is. 
A fejlődés-föltevésből folynak ezek a következtetések. Emlékez-
zünk az élet meghatározására, mely az egész rendszernek s az 
erkölcstant megelőző részeknek is alapvető gondolatát képezi: „Az 
élet a különnemű, úgy egyidejű, mint egymásután való változások 
határozott kombinációja, külső együttlétezéseknek és egymásutáni-
ságoknak megfelelően." Vagy általánosabb formában: „Az élet a 
belső viszonyoknak a külső viszonyokhoz való folytonos alkal-
mazkodása." Az élet eme fogalmával teljes összhangban van a 
cselekvésnek s a cselekvés fejlődésének fennebbi meghatározása. 
S ez a fejlődő, illetőleg a legfejlettebb cselekvés képezi a fejlő-
déstani erkölcstan tárgyát. Ebbe tehát bele vannak foglalva nem-
csak az erkölcstanokban általában tárgyalni szokott, szorosabb 
értelemben vett erkölcsi cselekvések, hanem a szokások és tör-
vényszerű cselekvések is, melyeket az illem és a jog kódexei 
szoktak tárgyalni, sőt bizonyos mértékig az egész emberi élet s 
annak összes célszerű cselekvései, pro-ethikai tevékenységei a fej-
lődéstani erkölcstan tárgykörébe foglaltatnak bele. Az erkölcstan 
tárgykörének ez a nagymérvű kiszélesítése, majdnem egyetemessé 
tétele a Spencer erkölcstanának egyik jellemző vonása. 

b) As erkölcsi értékelés mértéke. A cselekedetek erkölcsi 
minőségét a fejlődés elve szerint határozza meg a „Jó és rossz 
cselekvés" c. fejezetben. A fejlett cselekvés jó, a fejletlen rossz. 
Vagy még pontosabban : a viszonylag legfejlettebb cselekvést 

* Principles of Ethics. I. 15. 1.; Collins: 622. 1. 
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nevezzük jónak, a viszonylag kevésbbé fejlettet rossznak. A fej-
lettséget pedig abból állapítja meg, hogy mennyiben szolgál a 
cselekedet az önfentartásnak s a fajfentartásnak és az embertár-
sak életének előmozdítására. A legfejlettebb, illetőleg az elképzel-
hető legjobb cselekvés az, amely az életnek legnagyobb teljessé-
gét éri el egyidejűleg önmagában, ivadékaiban és embertársaiban. 
Tehát a cselekvések erkölcsi értékét azok fejlettsége határozza 
meg. A cselekvések fejlettségét az általuk munkált közhaszon, 
közboldogság mértéke szabja meg. Az erkölcsi értékelés mértéke 
tehát fejlődéstani-boldogságelvű (evolucionisztikus-eudemonisztikus). 
Ennek mély alapját az élettani szempont, az élet egyetemes gon-
dolata képezi. Az életigenlő optimizmusnak és az élettagadó pesszi-
mizmusnak közös meggyőződése, hogy az élet jó vagy rossz a 
szerint, amint a kellemes érzések feleslegével já r vagy nem jár . 
A pesszimizmus nem az életet magát tartja semmisnek, hanem a 
szenvedéssel teljes életet. 

Azután azt bizonyítgatja, hogy az összes erkölcstani irány-
zatokban megtalálható az érzés valamely kívánatos állapotának 
végső erkölcsi célként való felállítása, nevezzék bár azt megelé-
gedésnek, ürömnek vagy boldogságnak. Tehát a szerint mondunk 
egy cselekedetet jónak vagy rossznak, amint eredményeinek ösz-
szege magunkra vagy másokra vagy mindkét részre kellemes 
vagy kínos, boldogságot vagy boldogtalanságot okozó. 

Az az erkölcstani irányzat, mely a tökéletességet vagy a 
természet tökéletesítését tartja erkölcsi célnak, eszménynek és 
mértéknek a legnagyobb jósággal azonos tökéletességből, tehát a 
jó cselekvést saját magából határozza meg. Pedig ezt csak céljá-
hoz viszonyítva lehet meghatározni. 

A cselekedet erkölcsüsségét legfőbb mértéknek tartó erkölcs-
tani irány figyelmen kívül hagyja s nem magyarázza meg, hogy 
az elsődleges és független természetű erkölcsnek illetőleg erkül-
csüs cselekedetnek micsoda Összefüggése van az olyan cselekvés-
sel. mely összhatásában a cselekvőnek vagy másoknak, vagy mind-
kettőnek örümet okoz. S ha nincs közöttük összefüggés, honnan 
magyarázható, hogy az erkölcsösnek minősített cselekedet össz-
hatásában fájdalmat is okozhat ? 

Az intuitív erkölcstan az ember szellemi lényében levő, 
Isten által adott lelkiismeretből és erkölcsi kötelezettségből vezeti 
le az erkölcsiséget. Azonban vájjon nem azért bízik-e ennek az 
iránynak a híve lelkiismeretének ítéleteiben, mert az ezekkel 
való megegyezés saját és mások javát előmozdítja s mert figyel-
men kivül hagyásuk idővel mindenkire szenvedést hozna '? 

A vallásos erkölcstan az Isten akarata szerint való cselek-
vést tartja erkölcsösnek. Csakhogy a vallásos erkölcstan hívei is 
azért akarják kiengesztelni Istent vagy azért akarják megnyerni 
az ő tetszését és jókedvét, örömről való lemondással és fájdalmak, 
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ünsanyargatások hordozásával, hogy még nagyobb fájdalmaktól 
megszabaduljanak s majd még nagyobb örömekben részesülhesse-
nek. Tehát az öröm és fájdalom, a cselekvés által létrehozott 
boldogság a végső cél, amelyre törekednek s amelyekhez való 
viszony szabja meg a cselekedetek erkölcsi értékét. 

Tehát az összes erkölcstani irányzatok megegyeznek szerinte 
abban, hogy a boldogságot tekintik végső cél és a cselekedetek 
erkölcsi értékmérője gyanánt. Ez az eudemonisztikus, vagy néme-
lyek által ú. n. hedonisztikus erkölcstani felfogás Spencer szerint 
éppen úgy szükségképpeni alakja az erkölcsi intuíciónak, mint a 
tér az értelmi intuíciónak.1) 

Megjegyzendő még, hogy ezt a boldogságot, illetőleg az örö-
meket és fájdalmakat viszonylagosoknak tart ja Spencer. Ezt fej-
tegeti elvi erkölcstanának egy későbbi „fájdalmak és örömek 
viszonylagossága" című fejezetében. Nemcsak a különböző fajú 
emberek, de ugyanannak a fajnak különböző emberei, sőt ugyan-
azok az emberek életük különböző szakaiban különböző mérték-
kel mérik a boldogságot. Nincs állandó viszony a cselekvő erő és 
a létrehozott érzés között. Éppen azért az érzéseknek, mind a 
fájdalmaknak, mind az örömeknek mennyisége változik az emberi 
szervezet nagysága, külső szerveinek és idegrendszerének jellege, 
az egész test s az idegközpontok érintett részeinek időleges álla-
pota szerint. Tehát bizonyos cselekvési módok szükségkép nem 
kellemesek azért, mert nekünk örömet okoznak. Más cselekvési 
módok pedig, amelyek nekünk nem szereznek örömet, sőt fájdal-
mat okoznak, nem szükségképpen kellemetlenek. Mindazáltal hiszi 
Spencer, hogy az emberi természetnek a társadalmi élet valódi 
követelményeihez alkalmassá alakítása esetleg minden szükséges 
cselekedetet kellemessé s minden e követelményekkel ellentétes 
cselekedetet kellemetlenné tesz. Ez a társadalmi nevelés és átala-
kulás a kötelességből nem szívesen végzett tevékenység helyébe 
a dolgok valódi minősége által irányított önkéntes tevékenységet 
fejleszt. 

Tehát a fejlődéstani (evolucionisztikus) és boldogság-elvű 
(eudemonisztikus) értékmérő viszonylagos (relativ) és viszonyla-
gosság-elvű (relativisztikus) is. 

c) A többi tudományokból nyert alapok. Mivel az erkölcsi 
cselekvést az egész cselekvéssel, az egyetemes élettel való össze-
függésében nézi a fejlődéstani erkölcstan, éppen azért a lét, a való-
ság más-más részével foglalkozó tudományokkal közös szempontjai 
vannak az erkölcstannak. Az erkölcstannak is vannak természettani 
(fizikai), élettani (biologiai), lélektani (pszikbologiai) és társadalom-

1) Principles of Etics I. kötet, III . fej. 8 — 16. §§. 20—46. 1. — Collins 
kivonata 623—625. 1. 

2) Principles of Ethics. I. k. II. fej. 63—67. §§., 174—186. 1. — 
Collins: 638—640. 1. 
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tani (szociologiai) szempontjai, mert magának az erkölcsnek, az 
erkölcsi cselekvésnek is vannak természettani, élettani, lélektani és 
társadalomtani gyökerei, elágazásai és vonatkozásai. Az erkölcstan 
végső magyarázatai csak azokban az igazságokban találhatók, me-
lyek mindezeknek a tudományoknak közös birtokát képezik. 

Természettani szempontból a cselekedeteket összetett mozgá-
sok csoportjának tekinthetjük. Ezek a mozgások legmagasabb 
formájúak a legfejlettebb cselekedeteknél, az erkölcsi cselekedetek-
nél. A fejlődés általános törvénye szerint a fejlődésben levő 
anyag s annak mozgása egyneműségből különneműségbe, össze-
fUggéstelenségből összefüggésbe és határozatlanságból határozott-
ságba megy át. Ez az általános törvény érvényesül a legfejlettebb 
lényben s annak legmagasabb rendű cselekvésében, erkölcsi 
életében is. Az élőlények legalsóbb fokozatától fölfelé haladtunkban 
azt látjuk, hogy cselekvései mind szorosabb összefüggésbe ju tnak 
egymással. Az embernél ugyanezt látjuk az ősembertől a mai 
művelt emberig, s az erkölcstelen, úgy fejletlenebb erkölcsű 
embertől az erkölcsös és legfejlettebb erkölcsű emberig. Az 
erkölcstelen embertől az erkölcsös emberig mind nagyobb 
határozottságra tesznek szert a cselekedetek, az erkölcsi cselek-
vések. A fejlődés fokozatain keresztül a szervezet és a mozgások 
növekvő különneműsége mellett a cselekvések is mindinkább 
elkülönülnek. Az erkölcsi fejlődés folyamán az erkölcsi cselekede-
tek is mind különneműbbekké válnak. A legjobb erkölcsi életben 
a cselekedeteknek az alkalmak végtelen változatosságához képest 
végtelen különneműséget mutatnak föl. Az összetett mozgások 
nagyobb összetartozása, határozottsága és különbözősége a fejlődő 
élet mozgó egyensúlyának jobb fentartására szolgál.* 

Élettani szempontból az az erkölcsös ember, aki minden 
életműködését (funkcióját) a lét feltételeihez alkalmazott mérték-
ben végezi, akiben megvan a működések egyensúlya. Az 
eszményi embernél és emberiségnél minden működés teljesítése 
erkölcsi kötelesség. A cselekvés élettani szempontból való 
vizsgálatánál szemünkbe tűnik az a tény, hogy az érzések és az 
életműködések között szoros kölcsönhatási viszony van a legalsóbb-
rendű lényektől fel a legfejlettebbekig. Az örömet okoz·') 
cselekedetek az élet fentartására és fokozására, a fájdalmat 
okozók pedig az élet csökkentésére vagy pusztítására szolgálnak. 
Viszont az élet gyarapítására szolgáló cselekedetek örömet, az 
('•let csökkentésére szolgáló cselekedetek pedig fájdalmat keltenek 
a cselekvőben. Sőt minden öröm életfejlesztő, minden fájdalom 
életromboló hatású. Tehát a fejlődéstani erkölcstan szerint az 
életfejlesztő-örömokozó cselekedet: erkölcsös cselekedet, az élet-

* Principles of Ethics. f. k. V. fej. 24—29. 6 4 - 7 4 1. Collins: 
627-628 . 1. 
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csökkentő-fájdalomokozó cselekedet: erkölcstelen cselekedet. Az 
élettanilag helyes = boldogságra szolgáló=erkölcsös. A távoli boldog-
ságra szolgáló fájdalom és boldogságellenes öröm és az elsőnek 
erkölcsös s a másodiknak erkölcstelen volta: ferdén fejlett 
átmeneti korunk fogyatékos erkölcsiségének és erkölcstanának 
tévedése. A békés társadalmi rendhez teljesen alkalmazkodó 
emberiségre nézve a jövőben az élettanilag helyes örömokozó 
cselekedet, közvetlenül is boldogság-termő és erkölcsös, az élet-
tanilag ártalmas fájdalommal járó cselekedet pedig erkölcstelen 
lesz* 

Lélektani szempontból azt látjuk, hogy valamint az alsó-
rendű lényektől az emberig, úgy a legalsóbb embertípusoktól fel 
a legmagasabbakig az önfentartás és az élet azáltal tökéletesedett, 
hogy az egyszerű ingereket alárendelték az összetettebb ingereknek, 
a közvetlen érzéseket a jövőbeli érzések képeinek, lélektanilag 
kifejezve a prezentativ érzéseket a reprezentatív érzéseknek, 
ezeket meg a re-reprezentativ érzéseknek. Ezeknek az érzéseknek 
mint cselekedeteink indítóokainak és vezetőinek a tekintélye 
eszményiségük és összetettségük foka szerint növekedik. Az 
észbeli indító okok az ész fejlődésével hasonlóképen válnak mind 
eszmeiebbekké s az ész-tűrte célok mind távolabbiakká és 
jövendőbeliekké. Ezt az általános igazságot a művelődés folyamán 
el is ismerték az emberek, csakhogy három tévedéssel kapcsolat-
ban. Nevezetesen feltételezték, hogy a magasabb érzéseknek az 
alacsonyabbak felett való fölénye és tekintélye korlátlan, hogy 
az alsóbbrendű érzésnek akkor is ellene kell állani, ha a felsőbb-
rendű uralmával nem ellenkezik s hogy a törekvés megfelelő 
célját képező távoli örömek a közelben, a jelenben helytelenek 
és megvetendők. Ez az ellenőrzés és önkorlátozás a politikai, 
vallási és társadalmi tekintélytől való függés és azok által való 
korlátozás alakjában előbb nyilvánul meg. mint a tulajdonképeni 
erkölcsi élet terén. Sőt az erkölcsi önkorlátozás az előbbiektől 
válik külön a katonai társadalmi rendet felváltó békés társadalmi 
rendben előálló fejlődés folytán. Az erkölcsi ellenőrzésnek eme 
különválása folytán lassankint kifejlődik az erkölcsi kötelezettség 
érzete. Az igazi erkölcsiséget nem a cselekedet esetleges, hanem 
természetes, szükségszerű következményeinek meggondolása indítja 
és határozza meg. A fajnak erkölcsi tapasztalatai szerveződnek 
s átöröklődnek, így keletkeznek az egyén apriori intuitiv erkölcsi 
érzelmei s ezeknek szervezett összege, a lelkiismeret. Az elvonás 
útján kifejlődött kötelességérzetnek két időleges, átmeneti eleme 
van, a kötelezettség és a kötelesség kényszerítő volta. A fennebb 
említett tekintélyi ellenőrzés s a kötelességérzetnek abból való 
kiválása magyarázza a kötelesség tekintélyi jellegét, kötelező és 

* i. in. I . Κ. VI. fej. 30—39. 7 5 - 1 0 1 . 1. Colling•. 629-G31. 1. 
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kényszerítő voltát. Azonban a teljesen kifejtett erkölcsi életből 
el kell és el fog tűnni a kötelezettség és a kényszerűség s 
önkéntesen, örömmel teljesíti kötelességét az ember. Végül az 
erkölcsi érzések teljes biztossággal vezetik cselekedeteinket s a 
természetes cselekvés erkölcsös cselekvés lesz.1) 

Társadalomtani szempontból az erkölcstan nem egyéb, mint 
szabatos leírása a cselekvés amaz alakjainak, amelyek úgy vannak 
a társas állapothoz hozzá alkalmazva, hogy minden egyes s az 
összesség életének tartalma és tartama a lehető legnagyobb lehessen. 
A kezdetleges háborús társadalmakban a társadalom java az első-
rendű s annak van alárendelve az egyének jóléte. Mindamellett 
a közvetlen célon túl levő végső cél az egyéni élet előmozdítása. 
A békés társadalom kifejlődésével az egyéni jólét egyszersmind 
közvetlen céllá válik. Csakis ebben az állapotban fejlődhetik ki 
a tapasztalati erkölcstan fölött az erkölcstan mint tudomány. A 
békés társadalmi életnek két fő követelménye lesz. Először, hogy 
a társadalmat alkotó egyének ne támadják egymást s ne tegyék 
lehetetlenné az összhangos együttélést. Másodszor az élvezett 
előnyöknek és a teljesített szolgálatoknak arányossága. Ez az 
együttélés általános alapja. Az azt biztosító megegyezéseknek és 
szerződéseknek megszegése közvetett támadás volna a társadalom 
jóléte ellen s épen azért kerülendő. Az erkölcsi fejlettség leg-
nagyobb fokához ezeken kivtil szükséges még az egyezségbe nem 
foglalt kölcsönös segítség, az igazsághoz járuló jóindulat, a jóté-
konyság. Mind az igazságnak (justice), mind a jótékonyságnak 
(beneficence) gyökere a rokonszev (sympathy). Jelenlegi átmeneti 
korunkban kétféle erkölcsi kódex uralkodik. Befelé a béke, kifelé 
a háború erkölcstana. Csak a teljes béke jövendő társadalmában 
fejlődhetik ki az egységes, összhangos valódi erkölcsiség. A társa-
dalomtani szempont így egészíti ki a természettani, élettani és 
lélektani szempontokat, amennyiben föltünteti azokat a föltételeket, 
melyek mellett a társas együttlétben minden egyesnek helyes 
életmódja összeférjen az összességnek helyes életmódjával, sőt elő 
is mozdítsa azt.2) 

(Folyt, köv.) 
Veress Jenö. 

i) Principles of Ethics. I. Κ. VII. fej. 40—47. §§. 102--131. 1. 
Collins: 631—634 1. 

Principles of Ethics. I. k'. VIII. fej. 4 8 - 5 5 . §§. 132—149. 1. — 
Collins: 634—636. 1. 



Ez ama Jézus." 
Ily cím alatt adta ki dr. Ravasz László, a kolozsvári 

theologiai fakultás tanára egyházi beszédeit és elmélkedéseit 
egy „Igehirdetésünk alapkérdése" című bevezetéssel. Nagy 
figyelmet érdemlő dolgozatok ezek. Hiszen az előszóban maga 
mondja a szerző, hogy a kötetben lévő beszédekben azt az 
irányt, azt a világnézletet akarta bemutatni, amelyet ő úgy az 
elmélet, mint a gyakorlat terén vezérelvéül választott, és amely 
az ő lelkében alakot öltött. „Egy darab homiletika" ezek a 
beszédek, mondja és nem azért adta őket közre, hogy betanulva 
használják, erre, mint ő maga is mondja, nem is alkalmasak, 
hanem, hogy elmélkedjenek felettük és megbírálják. Megbírálják 
nemcsak a beszédeket, hanem azt, ami ezek mögött áll. aminek 
ezek csak projekciói. 

Mindjárt elöljáróban megállapíthatjuk, hogy dr. Ravasz 
prédikációi nagyon alkalmas tárgyaiul szolgálhatnak a komoly 
bírálatnak, jobban mondva elmélkedésnek. Mert ő nagyon komoly, 
igaz és következetes prédikátor. Beszédei még igy olvasva is, 
nagy hatást gyakorolnak; igy is „hasonlatosak az ősi tőkéhez és 
mint a szegek erősen le vannak verve". (Préd. 12, 13.). Idézi 
mesterének, volt tanárának meghatározását: „A prédikáció egy 
darab élet, egy egész könyvtár," ilyen csak az a prédikáció, 
amelyben benne van a prédikátor élete: egyénisége, hite, amelyet 
nem másoktól vett kölcsön, hanem amely az ő legszentebb, nehéz 
küzdelmek árán szerzett kincse, lelkének lelke. A prédikáció, 
mondá egy másik mester: „vérontás", azaz maga egy szent 
szolgálat, sakramentalis cselekvés. Igy fogták fel az ó- és 
újszövetség „prófétái" az igehirdetést, azzal mentek az emberek-
hez, amit ők maguk láttak, bevettek, kezeikkel megtapintották 
és nagy vehemenciával fordulnak azok ellen, akik jöttek nagy 
garral és hanggal, mondván: álmot láttam, álmot láttam és 
nem láttak semmit és Istennek beszédét másoktól lopták 
(Jer. 20. 30.). 

Es hogy az újkor prófétáiról szóljunk, nemde az igazság 
minden nagy szóuok titka. 
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Azt hiszem, nem csalódom, ha mondom, hogy a modern 
prédikátorok egyik legnagyobbika a brightoni Robertson volt, 
akit ujabb időben mindenütt még jobban méltányolnak, mint 
életében. Ha csudáljuk az ő sikereinek titkát, akkor reá vonat-
kozólag is ebben az Ítéletben foglalhatjuk azt össze, hogy ő is 
igaz volt, az ő saját, nagy lelki tusakodások árán megszerzett 
hitét prédikálta és abban tüntette fel a Krisztus és az ő orszá-
gának hatalmát és dicsőségét. Mint érezzük ki beszédeinek szinte 
minden sorából, hogy ő mindazokat, amelyeket oly ékesszólóan 
hirdetett, lelkében átélte, küzdötte, szenvedte! 

Minden beszédében benne van az egész prédikátor s még 
így olvasva is látjuk, hogy ő nemcsak szemlélte és éhezte a 
keresztyénség nagy igazságait, hanem, hogy előtte minden igazság 
élet és minden szó, mely ajkairól elhangzott, egy szent cselek-
vés volt. 

Es azt hiszem, nem csalódom, ha mondom, hogy a mi egyhá-
zunk sok nagy bajának okozója az, hogy szószékeink egy nagy 
része nem áll a kellő színvonalon. Sokat beszélünk cura pas-
toralisról, belmisszióról és más szükséges, nálunk még csak dió-
héjban levő munkákról, amelyeknek elhanyagolása, vagy nem léte 
egyházunk sok nyomorúságát vonta maga után. De nem kicsi-
nyeljük le a szolgálat munkájának egyetlen részletét sem, ha 
mondják, hogy ennek gyúpontjában az igehirdetés van és hogy 
ennek minősége és értéke a bizonyos mutatója az egyházi élet 
mivoltának. Avagy nem jelenti-e a szószék lestilyedését, ha ige-
hirdetési szolgálatunkban nem vagyunk komolyak, igazak és követ-
kezetesek ; ha nyugodt lelkiismerettel vesszük elő sorba a prédi-
kációs könyveket és „Lelkészi tárakat", amint azok könyvszekré-
nyünkben egymás mellett szépen, békességesen megférnek? Mi 
lehet nagyobb kérdés, valóban a kérdések-kérdése a lelkipásztor 
előtt, mint ez: mit prédikáljak, hogyan prédikáljak ? Egy hires 
festőről mondják, hogy térdenállva festette meg a Megváltó képeit, 
nem kell-e lélekben leborulva elmélkednünk, küzködnünk, ha e 
szent szolgálathoz készülődünk? 

Dr. Ravasz nagy erővel hangsúlyozza könyvének bevezeté-
ben, hogy Jézus Krisztust, a benne megjelent üdvakaratot kell 
prédikálnunk, amint azt modern homileták mindnyájan egyhan-
gúlag hirdetik. Még pedig azt a Jézust, aki mi bennünk alakot 
öltött, aki a mi Krisztusunk és Megváltónk. Az igehirdetés mar-
türia, bizonyságtétel egy nagy objektiv abszolút Elet és Igazság 
mellett, akit hit által alázattal elfogadok és aki először az én 
lelkemben leszen bűnbánatra, megtérésre, megszentelődésre, örök-
életre vezérlő-éltető Erő. Helyesen hangsúlyozza, amit sokan még 
ma is felednek, hogy a mi prédikációnknak a szó teljes értelmé-
ben christianus beszédeknek kell lenniük. Semmiféle diszes 
frázisokkal és érzelgős ömlengésekkel nem lehet pótolni azt a 
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nagy követelményt: mutass reá a te gyülekezeted előtt a Jézusra, 
aki megítélő és megváltó erővé lőn a mi számunkra. 

Bizony méltó dolog, hogy mindenki, aki e könyvet kezébe 
veszi, elmélkedjék e nagy kérdés felett és ne ötlet- és frázissze-
rüen kezelje e szent szolgálatot, hanem a szerző értelme szerint 
minden beszédében a maga hitéről és reménységéről adjon számot. 
Mert bizony még a kíizködő kereső hit is többet ér mint az, 
amelyet mások beszédéből veszünk kölcsön és kiadjuk a magunké 
gyanánt. 

Dr. Ravasz László modern prédikátor, ő annak a theol. 
irányzatnak szószólója, amelyet a német katedrákon és szószéke-
ken Baumgarten, Niebergall, Scliiau, Weiss stb. képviselnek és 
amely elméletben és gyakorlatban akar feleletet adni erre a kér-
désre : hogyan prédikáljak a modern embernek ? A felelet úgy 
hangzik: Jézust kell prédikálnunk, még pedig a szinoptikus Jézust, 
az első evangéliumot, amelyet úgy találunk meg, ha megtisztítjuk 
minden hagyománytól, és keressük azt, aki isteni életében, egyet-
lenül álló tapasztalatában és életében a legmagasabb értékeket 
tüntette fel az emberek előtt. Nem azt a Jézust prédikáljuk hát, 
akit. mint a modern theologia — a vallástörténeti — mondja, az 
apostolok és az őskeresztyén gyülekezet hite formált, hanem arra 
mutatunk reá. akit az előttünk levő okmányokból a kritika, mint 
az ősevangélium hordozóját, mint ami hitünk elkezdőjét állít elénk. 

Dr. Ravasznak, mint képzett filozófusnak és theológusnak 
kialakult vallásos világnézlete van, amelynek lényegét a bevezető 
cikkben körvonalozza, és amely prédikációinak szinte mindegyi-
kében, de különösen az elsőben világosan felismerhető. Világnéz-
letének alapja az Isten atyasáydba vetett erős hit, amelynek szer-
zője és koronája a Jézus hite, vallása. Ezt a hitet, annak minden 
folyományát, gyümölcsét megítélő és meglelkesítő erejét a Jézus 
életében szemléltetni, azt az egyéni és társadalmi élet minden 
jelenségére rávetíteni, egy szóval a jézusi értékek által az embe-
reket reábirni összes értékeik átértékelésére, ez a prédikátor 
feladata. 

Megragadó, bár néhol szinte túláradó és túlterhelt, fárasztó 
ékesszólással végezi a feladatot dr. Ravasz. Merem mondani, hogy 
újabb prédikátoraink egyike sem mutatott reá ama Jézusra, akit 
nekünk az élet minden viszonyai között követnünk, „megélnünk" 
kell, oly nagy, néhol szinte vehemens, meggyőző erővel, mint a 
szerző. Lapokat idézhetnénk annak feltüntetésére, hogy milyen 
hatalmas motívum az ő szivében és ennek teljességéből szóló 
szájában Jézus: „az új, erős lélek hordozója" és ez által megúju-
lásunk. üdvösségünk szerzője. 

Dr. Ravasz prédikációiban be akarja mutatni azt, amit a 
német modern theologia oly mély meggyőződéssel hangoztat, 
hogy csak a modern theologia Jézusával lehet igazán és ered-
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ményesen operálni az emberi lélekre. Jézust e szerint el kell — 
hogy úgy mondjuk — venni onnan, ahová őt a páli és jánosi 
hit és a keresztény egyház dogmatizmusa állította és ide kell 
vonnunk őt egészen az emberihez; úgy kell feltüntetnünk őt, 
mint az emberi életből az evolúció fokozatán át kifejlett legfőbb, 
és minden igaz emberi értéket magában összefoglaló, hite, 
vallása, élete, és önfeláldozó halála által legfőbb ideált. 

A modern ember csak ilyen Megváltót, ilyen Jézust, 
Embernek fiát tud megérteni, mondja a modern theologia. Mert 
az a Jézus, akit a deutero-evangéliumban látnak, nem a Jézus 
által megélt Atyát, hanem az ószövetség törvénykező Istenét 
involválja. Az Isten atyasága! Bizonyára az áll a keresztény 
theologia központjában. De sokan és nézetem szerint dr. Ravasz 
is, túlzásba esnek, midőn Istent, mint valami nagyon lágy szivii 
Atyát tüntetik fel, aki mint mondani szokták: nehezen haragszik 
meg, de mindjárt megbékél. Az emberi bűn, mint dr. Ravasz is 
oly megragadóan festi: egy rettenetes erejű életirány, de azután 
mindjárt mondja: de azért semmit sem félj, a dolog nagyon 
egyszerű és könnyed. A mint áll a kereszt alatt az örök 
könyörület által összetörve és megalázva: a raj ta haladó emberen 
át látod mindjárt az Isten kegyelmét. Ez nagyon szép és meg-
kapó, de hiányzik dr. Ravasz beszédeiből az isteni kegyelem 
feltüntetése mellett egyfelől az Isten felségességének, másfelől 
az isteni igazság, szentség és, nem resteljük mondani: az isteni 
harag hangsúlyozása a bűnnel szemben. 

Dr. Ravasz László' prédikációi nem óhajtanak fennhagyni 
semmi kételyt afelől, hogy az, ami a kereszten lefolyt, egyetlen, 
abszolút, örök érvényű és értékű az isteni könyörülő, bűnök 
megbocsátására kész szeretet feltüntetésére. Szinte még bizonyos 
patripasszianizmus is csillan fel a „Csodatevő kereszt" II. részének 
szimbolikus kifejezéseiben, de azt hiszem, a szerző nem vonja 
kétségbe azt a tényt, hogy ebben az egyetlen ciklusban, azok, 
akiknek vallási tapasztalataik a legmélyebben jártak, egy, nem-
csak emberek hanem Isten felé forduló áldozatot is láttak és 
ezek szerint a kereszt nemcsak az isteni végtelen irgalom, 
hanem együttesen az igazság és szentség örök érvényű kijelentése. 
Ki mondhatja azt, hogy dr. Ravasz prédikációi nem építő 
prédikációk, de viszont azt hiszem, hogy dr. Ravasz sem vonja 
kétségbe azt, hogy p. o. Spurgeon nem volt építő prédikátor 
akkor, amidőn a „The old-old story" cimű nagyszerű beszédében 
az „írások szerint" prédikálta a helyettes elégtételt, amely az ő 
ajkain ép úgy nem volt „általános, érthetetlen szólam" és 
„pietisztikus" ömlengés, mintahogy nem üres szólam a Robertson 
beszéde a vicaria satisfactióról. Erősen megáll hát az: csak azzal 
az objektív igazsággal tudnak építőén prédikálni, amely a mi 
autonom egyinéségünkön át mint egyszersmind szubjektív igazság 
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árad a hallgatók felé. De téved dr. Ravasz is. midőn az ő 
vallásos tapasztalatait, mint egyedül lehetőket állítja elénk, 
midőn azt hiszi, és azt hirdeti, hogy a megtérés, illetve 
újjászületés, megszentelődés csak az ő filozofikus-theologikus 
álláspontjából kifolyó kategóriák szerint történhetik. A legmodernebb 
tudomány: a valláspsychologia is igazolja, hogy a ker. életet és 
tapasztalatokat nem lehet ilyen előre megállapított sémák ágyába 
belegyömöszölni. Nem lehet olyan bizonyos fölénnyel kijelenteni 
p. o. azt, hogy „nincs pillanatnyi csodás átalakulás", v. i. újjá-
születés. Mióta kezünkben van a nemrég elhalt nagy valláspsyclio-
logusnak James Vilmosnak könyve: „A vallásos tapasztalat 
különféleségeiről", még jobban tudjuk méltányolni az evangélium 
gazdagságát, mert a tudomány is igazolta azt a nagy ev. igazságot, 
hogy az emberek nagyon különböző utakon és módon ju tnak el 
egyéni életük különfélesége szerint az Istenhez. 

Fentebb aláhúztam a csodás szót. Dr. Ravassz az ő modern 
theol. álláspontján perhorreszkálja a csodás elemet a vallásban, 
nevezi varázslatos, bűbáj oskodó elemnek is. Néhol egyenesen 
polemizáló álláspontot is foglal el az ev. csodákkal szemben. Erre 
elsősorban megjegyzésem az, hogy az igehirdetés köréből az 
ilyen polémia, mint nem építő elem feltétlenül kizárandó. A másik 
megjegyzésem az a kérdés, hogy mivel indokolják egyáltalában 
annak a Jézusnak eredetét, jelentőségét, hatásait, szóval életét és 
egyáltalában azt, hogy üt prédikáljuk, ha nem acceptáljuk, hogy 
a keresztyénségben vannak olyan elemek, amelyeket mi az előre 
felállított rendszerünkbe beilleszteni nem tudunk és amelyeket 
mi az u. n. „modern ember" kedvéért elhagyunk? Hát az a Jézus 
Krisztus, akit Ravasz dr. hirdet nem a legnagyobb csoda-e? Voltak 
emberek, akik több beteget gyógyítottak, mint 0 , barátságos, szép 
szavakat is intéztek az emberekhez, ékesszavú tolmácsolói voltak 
az igazságnak, szépnek és szeretetnek és még sem prédikáljuk 
őket. Az. ami bennünket Jézushoz von és amiért mi az embereket 
Ő hozzá akar juk vezérelni, az a hit, hogy Ő az Atyával olyan 
visszonyban volt és van, aminőben egy halandó ember nem volt 
és nem lesz soha. Jézus Krisztus is, mint maga az Isten, tehát 
nem a tudás, hanem a; mi hitünk tárgya; és a hitnek normája 
az isteni kijelentés. És a kijelentés ezen Krisztusa és nem a 
szubjektív kritikáé az örök egész evángélium, a bűnbocsánatnak, 
üdvösségnek, a mi istenfiúságunknak és reménységünknek egyedüli 
fundamentuma. 

Bizonyára nem azt akarom mondani, hogy a szószéken 
metafizikai, christologiai taglalásokba bocsátkozzunk. Zárjel között 
megjegyzem, hogy szépséghibának tartom dr. Ravasz prédikációi-
ban azokat a helyeket is, ahol a dogma, pietizmus s efélék ellen 
intéz kirohanást, mert hiszen ő maga is, mint nem is lehet más-
ként, értekezésében már előre felállítja a dogmatikai kereteket, 
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amelyekbon mozog. Nem taglalunk fent jelzett dolgokat, de egé-
szen krisztianus jellegű csak akkor lesz igehirdetésünk, lia alá-
zatos hittel mutatunk reá arra a Jézusra, aki az apostoloknak és 
evangélistáknak a Lélek által mint Krisztus jelentetett ki. Mert 
„megélni·' Sokratest is megélhetem, de hogy a Jézust megélni: 
az örök élet, erre nézve nincs más garancia, mint az a Krisztus, 
akit az apostolok is mint az öröktől fogva valót és örökké élőt, 
Istennek egyszülött Fiát realizáltak isteni kijelentés által hitükben. 

De nem vitatkozom, inkább örömmel közlöm mindenkivel, 
aki e sorokat elolvasásra is méltatja, minden u. n. udvariaskodás 
nélkül, hogy Ravasz dr. könyvét a mi egyházi irodalmunk hatá-
rozott nyereségének tartom, mert ime ő minden theol. állásponton 
lévő igehirdetőnek úgy theoretikus fejtegetésében, mint az ezt 
illusztráló és igazoló beszédeiben megmutatta, hogy az igehirde-
tőnek egyetlen, lehetséges officiuma. amely őt a szószékbe való 
lépésre jogosít ja: a Jézus Krisztus prédikátora. Ezek a beszédek 
igazolják azt a sokszor hangoztatott nézetet is, hogy csak tanult 
igehirdető beszédei érdemesek az elolvasásra. A szerzőnek min-
den beszédében van mondanivalója, Jézust látó lelkének egész 
erejével, teljes fegyverzetével operál a gyülekezet lelkére, ő a 
különböző nézetek tusája az emberi lelket oly nagy, súlyos 
problémák elé állító látások és tapasztalatok közepette meglátta 
ama Jézust, aki az ő Jézusa lőn, és általa az Atyát; és midőn a 
szószékre lépett, akarta, hogy azok is, akikhez szólott meglássák 
Jézust, aki által az Atya itél és megbocsát. Midőn beszédeit olvas-
tam, úgy éreztem, hogy szolgálata nem lehetett hiábavaló! 

B. Pap István. 
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Neue kirchliche Zeitschrift. A. Deichert'sche Verlagsbh.. 
Nachf. Leipzig kiadása. Előfizetési ára */4 évre 2'5 Mk — 3 Κ. 
Alulirott ezen folyóirat első három füzetét már ismertette folyó-
iratunk első számában. Ez alkalommal az idei évfolyamnak hátra-
lévő 4—12. füzeteiről szándékozik beszámolni. 

Figyelmünk első sorban is azon cikkekre irányul, melyek 
már az első három számban kezdtek megjelenni. Ilyen Köniy 
bonni tanárnak értekezése, melyben a babyloni kulturának és az 
ótestamentomi gondolatvilágnak egymáshoz való viszonyát kutat ja. 
König már a Delitzsch-féle Babel-Bibel-vitától fogva élénk 
figyelemmel és folytonos irodalmi hozzászólásával kisérte ezt a 
fontos kérdést, melynek teljes megoldásától azonban még mindig 
távol vagyunk. Amint láttuk, a 2. fiizet rámutatott a kétféle 
kultura közötti megegyezésekre, még pedig a nyelvben, a költői 
alakban, a tudományban és az erkölcsökben meg szokásokban — 
szóval a profán műveltség terén. Ezek után most már a 4. füzet 
előadja az alapvető eltéréseket Babel és a biblia között. Mint 
ama megegyezések, úgy észlelhetők ezen eltérések is már a 
profán kultura terén. König itt rámutat a nyelv s az irás 
különbségére s ez utóbbit — mert nagyon vitatott dolog — 
különösen kimutatja. Azután kiemeli, hogy a hébereknél a 
tizedes mértékrendszer nyomaival is találkozunk, hogy itt a 
csillagok, a hónapok nevei és az év kezdete is mások voltak, 
mint Babelben. De különösen feltűnő lesz a különbség, a vallási 
kultura terén. Az ótestamentum elveti a jövendőmondást; a 
körülmetélés Babylonban nem volt általános szokás, a tiszta és 
tisztátalan állatok megkülönböztetése is más volt, valamint az 
áldozatul hozott ajándék is más volt Izraelben és más Bábelben. 
Más volt végül a két népnél a szombat is és Babylonban 
istenképekkel találkozunk. A legnagyobb különbség a két kultura 
közt azonban mégis csak az volt, hogy Israel monotheista, 
Babylon pedig polytheista volt. A 6. füzetben König megvizsgálja 
a bibliai őstörténetnek és a babyloni hasonló elbeszélések 
viszonyát, még pedig különösen az özönvízre vonatkozólag. I t t 
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szóba kerül a vízözön babyloni elbeszélésének Hilpreeht által 
feltalált negyedik recensiója is, amely különösen arról is nevezetes, 
hogy rokonságot árul el a bibliának az özönvízről szóló azon 
elbeszélésével, amely P.-nek. az u. n. papi kódexnek szokott 
tulajdoníttatni. Ami pedig magának a kérdésnek eldöntését, a 
babyloni és a bibliai elbeszéléseknek viszonyát illeti, úgy König 
itt is az ellen igyekszik érvelni, hogy a bibliai elbeszélések 
másodlagossága bebizonyított dolog volna. Végül a 9. füzetben 
megállapítja König a babyloni mythologiának és az ótestamentomi 
történetírásnak viszonyát és elutasítja a panbabylonistáknak azon 
felfogását, hogy ama mythologia alapnézetei a héber történetírást 
is befolyásolták, hogy ez utóbbinak is Bábeltől való függetlenségét 
kimutathassa. 

Az első évnegyedben megkezdett cikksorozatok közül még 
csak egy folytatódik a 4. füzetben, t. i. Berbig lelkész közle-
ménye, melyben az ő kedvencének, Spalatinnak történetére 
vonatkozó, eddig még k i nem adott forrásokat hoz a levél- és 
könyvtárak rejtekhelyeiből napvilágra. 

Hosszabb cikksorozatokat hoz azután az előttünk fekvő 
utolsó 7. füzet is. Itt van legelőször is a legterjedelmesebb, 
melyet Seile grazi lelkész irt a botanikus theologiáról, mint a 
theologia propaedeutikájáról. A szerző megmondja nekünk, hogy 
ő maga is nagyítóval és kísérletekkel foglalkozott a növénytan 
terén. De dolgozata bizonyságot tesz róla, hogy a szakirodalmat 
is teljesen ismeri és az abból szedett szellemi kincseket előttünk 
igen tanulságos módon tárja fel. Ezen szélesköiű és beható 
olvasottsága és a tárggyal való saját szakszerű foglalkozása 
ellenére sem tart azonban igényt külön biologiai vagy természet-
bölcseleti elismerésre. Az ő ambiciója csak az, hogy a biologiai 
kutatásoknak biztos eredményeit maga és más theologusok 
számára összefoglalja. És bizonyos, hogy ezen fáradságos munkáért 
is csak hálánkra tarthat igényt. Seile cikksorozatában össze-
foglalja az újabb növénytani kutatások eredményeit a növények 
általános, biologiai lényegére vonatkozólag, szólva egyebek közt 
a plasma mozgásairól, érző képességéről s az élet elvéről. Ez 
utóbbira nézve megismertet bennünket a neovitalismus, a 
mechanismus, Kassowitz, Weismann, Ostwald s mások felfogásával. 
Ezután szól a növény táplálkozására vonatkozó biologiai kutatás ered-
ményeiről (a gyökér választó képessége, a transpiráció s a vele 
kapcsolatos célszerűségek, az assimiláció, lélekzés stb.), a növény 
növése biológiájáról, annak mozgásairól, szaporodásáról, hogy 
azután végül fejtegetéseinek eredményét összefoglalja. A szerző 
megállapítja a teleologiai szempontok érvényesítésének jogosult-
ságát a növénytanban szemben a kausalis magyarázat egyediili 
uralmával. Csakhogy bármennyire tehet is a növénytan a theo-
logiának ily módon propaedeutikus szolgálatot, azt persze, vájjon 
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ez a teleologia megtalálj a-e az Isten létéről való vallásos meg-
győződésben betetőzését, a szerző szerint is az ember egyéni 
dispositiója és élettapasztalata dönti el. Es bár ebben vele egyet-
értünk, hogy e szerint a növénytan mai állása szerint sem lehet 
az abban észlelhető s alig letagadható teleologiát Isten létezéséről 
való bizonyítékul felhasználni, úgy dolgozatát mégis igen érdemes-
nek kell mondanunk. 

Hosszabb dolgozat azután az, melyet Berg lelkész Lukács 
evangeliomának forrásairól írt. Miután megállapította, hogy az 
evangeliom szerzője Lukács, feltünteti annak forrásait Mk. evan-
geliomában, egy Mt által is használt beszédgyűjteményben (Q) és 
egy 3. forrásban, melyből a neki sajátos anyagot merítette. Ezek 
nem új eredmények, de a szerző ezen ma nagy elterjedtségnek 
örvendő felfogást igen ügyesen és könnyen érthető módon adja 
elő. Megemlítendő, hogy Pál leveleit és Josephust az ő felfogása 
szerint sem használta Lk. mint forrást. Végül megvédi még 
Lk. ev. ezen forrásainak megbízhatóságát és értékét. 

A hosszabb cikkekhez tartozik azután még Eckert lelkész 
munkája a valláspsychologiáról, a hit psychologiájáról és a praxis-
ról, melyben 1. a valláspsychologia eddigi irodalmáról rövid történeti 
áttekintésben jól tájékoztat, 2. a valláspsychologia eredményeit 
összefoglalja, hogy aztán 3. ezeknek alkalmazását a hit psycho-
logiájára és 4. az egyházi gyakorlatra felmutassa. Különösen az 
utolsó szakasz sok érdekes pillantást nyújt a gyakorlati lelkész 
munkájába, mikép termékenyíthető az ily első pillantásra tán 
feleslegesnek látszó psychologiai tanulmányok által. A nagyobb 
cikkek közül utolsó helyen említjük, bár első sorban kellett volna 
rámutatnunk. Zahn cikkét Salamon ódáiról. Ilyen című őskeresz-
tyén irodalmi termékekről eddig is volt tudomásunk, sőt a 250—300 
közt Egyptomban írt gnostikus „Pistis Sophia", valamint Lactau-
tius idézte is. Csakhogy az egész iratot csak 1909 óta ismerjük, 
mikor azt Harris angol tudós egy az ő birtokában lévő, syr for-
dításban és egy ez után készült angol fordításban kiadta. Harnack 
hamar készíttetett belőle Flemming által egy német fordítást és 
sietett ennek kiadásával kapcsolatban az iratról a maga nézetét 
a tudományos világgal megismertetni. Azóta Salamon ódái a leg-
élénkebb tudományos fejtegetések tárgyát alkotják. Harnack szerint 
a mi ódáink a Kr . u. 50—67. évekből valók és zsidó eredetűek 
és csak egyes helyeken vannak át dolgozva keresztyén szellemben, 
míg Harris zsidó-keresztyén terméket látott bennük. Haussleitcr 
Harris nézetéhez csatlakozott, míg Spitta, aki már Jakab levelét is 
keresztyénileg átdolgozott zsidó iratnak deklarálta, kapva kapott 
Harnack nézetén és azt a maga részéről is támogatta (a Zeitschrift 
für Ν. Τ. Wissensch. 1910. évfolyamában). Természetes, hogy 
ilyen kérdés eldöntésénél igen érdekes, mily állást foglal el benne 
a régi keresztyén irodalom olyan jeles ismerője, mint Zahn. Folyó-
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iratunk 8. és 9. füzetében kifejti ezt Zahn, még pedig úgy, hogy 
nemcsak Flemming és Harris fordítására támaszkodik, hanem ott 
ahol szükséges, azoktól eltérőleg a syr szövegre visszamegy, sőt 
azt nem egy helyen ki is javítja. Es Zahn nem is habozik, hogy 
a Harnack-Spitta-féle felfogással szembeszálljon. Kimutatja, hogy 
az ódák interpolatiójának hypothesise tarthatatlan, miért is azok 
keresztyén eredetében nem lehet kételkedni. Sőt Harrissal szemben 
tagadja azoknak zsidó-keresztyén jellegét is. „Jüdisches im geschicht-
lichen Sinn des Worts ist schlechterdings nichts in diesem Buch." 
Míg Salamon u. n. zsoltárai héber eredetire mennek vissza, addig 
ami ódáink eredeti nyelve a görög volt. Zahn szerint költőnk jól 
ismerte Máté s János evangeliomát, a páli leveleket és az apokalyp-
sist. Ódáinak szereztetése ideje valószínűleg a 120—150 közti 
évek valamelyikére esik. érdekes, hogy a fődologban ódáink 
keresztyén eredete dolgában Gunckel is igazat ad Zahn fejtege-
téseinek, anélkül hogy reá sokat hivatkoznék. Csakhogy ő különös 
nyomatékkal kiemelni az ódák tartalmából a gnosissal rokon 
vonásokat és így a szerzőjüket a gnostikus keresztyénség körében 
keresi (amihez röviden Preuschen is csatlakozik. Mindketten: a 
Zschr. f. Ν. T. Wissensch. 1910. évfolyamában). 

Zahn egyéb rövidebb cikkeit — sajnos — már csak röviden 
megemlíthetjük. Ezek: „Ein verkanntes Fragment von Marcions 
Antithesen" és „Latein. Predigten eines Arianers über das Lukasev, 
aus d. 5. Jahrh." Más említésre méltó cikkek még Hunzinger 
erlangeni tanár fejtegetései: „Ueber die Methode dogmatische 
Aussagen zu gewinnen", melyekben főleg azon gondolatait lehet 
megtalálni, melyeknek alapján ő Bajorországban — azt lehet 
mondani — egy középpárti tömörülést kezdett meg az u. n. 
„Theologische Arbeitsgemeinschaft" alapításával. Gollmann igen 

jó paedagogiai cikket ad „Die Umgestaltung des Religionsunter-
richts in der Volksschule" c. alatt, melyben a zwickaui tételekkel 
egyrészt és nagyrészt pártolólag, Bang reformterveivel foglalkozik. 
Igen figyelemre méltó végűi Bachmann erlangeni tanár meg-
emlékezése Hofmannról, az erlangeni theologia ezen nagy alapvető-
jéről születése napjának 100. visszatérése alkalmából. Sajnos, 
terünk már nem engedi, hogy erre, valamint a többi cikkekre, 
melyeket Weber, Caspari, Steinbeck, Hilbert, Bard és mások még 
írtak, bővebben rátérjünk. Elég, hogy az eddigi cikkek tartal-
mának vázolásából is már meggyőződhettünk, hogy egy gazdag 
tartalmú, a kor tudományának színvonalán álló folyóirattal van 
dolgunk, melyet mindenkinek csak legmelegebben ajánlani lehet. 

Lic. Dr. Daxer György. 

4 * 



Könyvismertetés. 
Az evangélium és a szocializmus. 

Ez a eime a Μ. Τ. I. T. Házi Kincstár c. vallás-erkölcsi 
építő könyvsorozatában megjelent XI. kötetnek. Thomas 
Franknak, a bires genfi tanárnak és egyik legnépszerűbb ige-
hirdetőnek szép munkáját fordította le dr. Kovács T. István theol. 
m. tanár. Jó szolgálatot teljesített ezzel. Ε mindenki által megérthető 
és élvezhető munka nagy problémákat tárgyal. A társadalmi kérdés 
és az evangélium; a tulajdonjog, a munka, a haza, társadalmi 
különbségek, a nő és az evangélium, igazság és szeretet, a szol-
gálat, a mértéktelenség és a társadalom, a nyomor, az emberi 
szerénység értéke, az Isten országa a könyv 12 fejezetének 
cime. MindJ olyan kérdések, amelyek a modern társadalmi 
életben forgó lelkipásztort és keresztyént a legközelebbről érdek-
lik. Hiszen ezek légkörében élünk és mozgunk mindnyájan, ezek 
a nagy szociál-ethikai kérdések röpködnek körülöttünk. A szerző 
mindezeket a Jézus Krisztusban megjelent evangélium világánál 
veszi vizsgálat alá és annak alapjára helyezkedve keres és talál 
feleletet e kérdések egyedül lehetséges megoldására. „Egyedül a 
keresztyénség tudott az emberek elé fényes, egyfelől szociális, 
másfelől egyéni hivatást tűzni. Egyedül a keresztyénség tudja ezt 
a hivatást ép oly isteni, mint emberi életben teljesen hitelesen 
elénk tárni. Egy szóval egyedül a keresztyénség tudta lehozni az 
ábrándok világából a földi valóságba az ajánlott és elképzelhető 
legdicsőségesebb eszmét." íme ezekben a sorokban — amelyeknek 
fordítása azonban nem éppen szerencsés — van kifejezve a 
könyvnek egész tartalma és tendenciája. A szerző nagy erővel, 
élénk ecsetvonásokkal állítja elénk a „társadalmi kérdést", a mo-
dern társadalmi élet nagy sebeit, visszásságait; bemutatja a szo-
ciális élet igazságtalan berendezéseit és az ezek folytán előálló 
szenvedéseket, elégületlenséget és forrongásokat. Szól a szerző 
mindezen tárgyalt kérdésekkel kapcsolatban azokról a törekvések-
ről, amelyek a társadalmi bajok gyógyítását célozzák s nem 
mulasztja el reámutatni azon felfogás helytelenségére, amelyeket 



Könyvismertetés. 293 

hirdet, mintha e betegségek gyógyításánál éppen a leghatalma-
sabb és kipróbáltabb orvosszer : az evangélium mellőzhető lenne. 
Nagy ékesszólással demonstrálja, hogy a szociális problémák meg-
oldása nem lehetséges másként, mint úgy, ha az egyéni és társa-
dalmi életben az evangéliumban kijelentett, a Jézus Krisztus éle-
tében megvalósult elveket fogadjuk el kánonok gyanánt. A könyv 
minden sora hirdeti : fogadjátok be az evangéliumot, az igazság-
nak és szeretetnek parancsolatait és ime mindenek megadatnak 
néktek; kimutatja, hogy a tulajdon, a földi javak áldáshozók 
lennének, a munkát mindenki tisztességnek tartaná, a hazát jobban 
szeretnék, a társadalmi osztályok között a válaszfalak leomlaná-
nak, a nőt jobban megbecsülnék, minden hű szolgálatot egyenlő 
értékűnek tekintenének, a mértéktelenség és nyomor kevesebb 
lenne, az emberi lélek végtelen becsét jobban felismernék, szóval 
Isten országa megvalósulna már itt e földön, ha az emberek Jézus 
Krisztust fogadnák el Uruk és Királyuk gyanánt. Sokszor szól 
megrázó és győző erővel a „szabadgondolkodókhoz" és reá mntat 
arra a nagy tényre, hogy a valódi szabadságot az élvezi, aki a 
kereszt lábainál meghalt az önzésnek és megtanult igazán szeretni. 
Evangéliumi hévvel hirdeti a nagy igazságot, hogy a társadalmi 
nagy reformnak az egyén megtérésén kell kezdődnie. Szembe 
száll azzal a felfogással, amely a keresztyénség csődjét hirdeti, 
vagyis azt, mintha a keresztyénségbeu nem volna elég erő, a tár-
sadalmi visszásságok szülte nyomorúságok gyökeres megszünteté-
sére. Mondja, hogy ha még mindig sok és nagy igazságtalanságok 
vannak keresztyén országokban is, ez azért van, mert az emberek 
még az ilyenekben sem eléggé keresztyének. Evangéliumi, keresz-
tyén lélek nélkül nincs szociális lélek a szerző szerint; az evan-
gélium mértéke alá állítva látjuk meg a társadalom kiáltó nyo-
morúságait és az evangélium ad nemcsak jó szándékot, hanem 
eszközöket is kezeinkbe a sebek gyógyítására. 

Nem valami körmönfont theoriákkal áll tehát olvasói elé 
a szerző, nincs is könyvében tulajdonképpen semmi új, olyan, 
amiről még nem hallottunk volna, de ott látjuk e könyvében az 
evangéliumi eszmék és elvek ügyesen és meggyőző erővel sora-
koztatott falanxát, régi és ú j előítéletek megdöntésére. Letéve a 
könyvet a kezünkből, mérlegelve és mintegy átélve a benne levő 
nagy igazságokat, úgy érezzük, hogy lelkesültség és remény köl-
tözik szivünkbe és tisztábban látjuk, hogy nekünk ev. keresztyé-
neknek szociális munkánk legfőképpen abban áll, hogy készítsük 
az Urnák útját és egyengessük az ösvényeket az Ő szentjének, a 
Jézusnak, aki egyedül képes egyenessé tenni egyenetlenségeket és 
viszásságokat. A régi evangéliummal kell reá világítani az új tár-
sadalmi viszonyokra, amelyek az emberi igazságtalanság, önzés, 
kapzsiság, szeretetlenség jegyében születtek, prófétai erővel és 
következeteséggel kell hangsúlyozni az igazság és szeretet követel-
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ményeit a beteg társadalmi helyzeteket szülő elvek és törvények-
kel szemben : cime az ev. egyház Szociális Szolgálatának Köz-
pontja. Hangzik felénk újabb időben a felhívás: tanítsátok a 
főiskolákon a szociológiát, nemzetgazdaságtant és más kapcsolatos 
tudományokat. Ez nagyon megszívlelendő dolog. El kell látni a mi 
lelkipásztorainkat a modern kor követelményeinek megfelelő fegy-
verekkel, de én őszintén megvallom, mindettől jó eredményt csak 
úgy várok, ha mi lelkipásztorok, igehirdetők, professzorok nemcsak 
szociális tudással, érzékkel bírunk, hanem ha igazi ev. keresztyén 
szociális lélek is lakozik bennünk, ami nem egyéb, mint a Krisz-
tus lelke, annak indulata, aki azért jött, hogy megtartsa azt, ami 
elveszett vala. S meggyőződéssel mondom, hogy e könyv inspiráló, 
nagy segítő hatással leend minden ker. munkásra nézve, aki ezt 
figyelemmel és szeretettel elolvassa. Egy értékes útmutató ez arra 
nézve, hogy az isteni igazság, bölcsesség és szeretet mélységeiben 
kiapadhatlan források állanak rendelkezésünkre a jobb jövő, „a 
holnapi igazságok" befogadásának előkészítésére. 

Ii. Pap István. 

Tschackert G. Die Entstehung der luth. und der ref. Kirchen-
lehre samt ihren innerprotest. Gegensätzen. Göttingen (Vanden-
hoeck und Ruprecht) 1910. 645 lap. Ara kötve 18'50 márka. 

Egykori nagyérdemű halle-wittenbergi egyet, professorom, 
jelenleg göttingai theol. tanár jelen testes művében a XVIII . 
század végén Planck-hoz hasonlóan a protestáns tanfejlődést akarja 
föltüntetni. Főcélja az volt, hogy a jelen reformátiótörténeti 
kutatás alapján kimutassa a reformátorok gondolatvilágát s annak 
a katli. és ref. egyházi tanban való kialakúlását, úgy azonban, 
hogy egy Ranke, Brieger, Köstlin és Kawerau külső reformátió-
történeti műveinek bőséges felhasználásával méltassa a relativ 
szükségességgel föllépett belső prot. tanellentéteket is. Hisz találóan 
mondja az érdemes szerző előszavában, hogy az őskeresztyénség és 
az egyházi tanfejlődés története foglalkoztatja a jelenben leginkább 
a prot. egyházi és tudományos theol. köröket. 

Egy igen tartalmas bevezetésben ismerteti Stange, Loofs és 
Ritschl 0 . közismert dogmatörténeti tan- és kézikönyvei alapján 
az egyházi tanfejlődés processusát a dogmák szervezetében. A 
dogma az egyetemes vagy pártikuláris egyház közhitének általános 
érvényre emelkedett tanfogalmi meghatározása, amely közhitnek 
tárgya a keresztyénség, mint a Krisztusban való megváltás történeti 
ténye, s az ezáltal a hívőkben eszközölt új vallásos-erkölcsi élet. 
Mint az egyes ember önismeret, úgy az egyház nem lehet dogma 
nélkül, mint amelybe a maga vallási tartalmát tudományos for-
mákba foglalja össze. Maradandó értéke annak evaug. vallási 
tartalmában van, míg annak alakja a tudományos tanfejlődés tör-
vényeinek van alávetve. Önmagában véve nem tantekintélyű 
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érvénnyel bíró hittörvény, amiért is a dogmára való jogi kötelezett-
ség evangéliumellenes valami, a vallási tartalmához való morális 
köttelezettség azonban jogosult és szükséges az igehirdetőknél. A 
dogma továbbá az evangéliumnak egységes tanszerű kifejlődése, 
amelynek részei azonban külön keletkeztek az egyes korszakok-
ban. Onnan a dogmának változó és időszerű jellege. 

A dogmaképződés folyamata a következő volt: A niceai és 
chalcedoni zsinaton keletkezett a christológiai dogma. t. i. a 
Krisztus isteni lényegéről és történeti megjelenéséről szóló tan. 
Később a kelet a kultusz terére sodortatott, mig a nyugat 
Augustinus által más gondolatkörbe tereltetett. A középkori egy-
házat Augustinus örökségével szemben a hierarchismus, a szerze-
tesi műkegyesség s a traditionalismus szelleme hatotta át. Ε 
pontokon lépett föl a reformátió, mint a nyugati katholicismus 
megjavítása a bibliai, hivő személyes és közösségi keresztyénség 
szempontjából. 

A protestantismus dogmatörténete Luther alapvető ev. egy-
házi alapgondolataitól a jelenkori dogmatikusoknak az egyházi 
tant újjáalakító törekvéséig terjed. Hármas főstádiuma 1. az ev. 
egyházi alapgondolatok keletkezése és kifejlesztése a form. Con-
cordiaeig s a westminsteri hitvallásig (a reformátió kora); 2. ez 
alapgondolatok iskolaszerű feldolgozása a kath. és a ref. ortho-
doxiában (XVII. s XVIII . század); s 3. az egyházi tant újjá-
alakításának kísérletei Schleiermacher óta (XIX-ik század). A 
dogmatörténet gondosan elkülönítendő a theologia és dogmatikai 
tanrendszerek történetétől. A dogmatörténet azt adja elő, hogy 
mi ment át az egyház dogmatikai tudatába az egyes rendszerekből, 
p. o. az ókorban egy Origenes, Athanasius és Augustinus, vagy 
a legújabb korban egy Schleiermacher, Hofinanη. Ritsehl és mások 
tanfelfogásából. A kiindulópont Luther theológiájának kifejlődése 
a középkori katholicismussal s a spiritualismussal szemben. Mellék-
hajtása a zwinglianizmus s a calvinismus. Erre következnek a 
tanviták s a reformátori alapgondolatoknak tantekintély elvi szente-
sítése az egyházi rendezetekben s a corpora doctrinaekban. Főforrását 
a dogmatörténetnek a reformátorok taníratai mellett a hitvallási 
iratok s az egyházi rendezetek dogmatikai részei képezik. A 
protestantismus katechétikai és építő jellegű irodalma Luther 
prédikátiót és kátéit kivéve csak másodsorban jöhetnek tekintetbe. 

Tudjuk, hogy Harnack nagyhírű dogmatörténeti tan- és kézi-
könyveiben a dogmatörténetet csak a katholicizmusra terjesztette 
ki, amelynek befejezője volt Luther és a reformáció. Ezzel szem-
ben Seebcrg és Loofs a protestantizmust is belevonták a dogma-
történet körébe, s nem elégedtek meg a protestáns tanfejlődésnek 
tisztán csak egyháztörténeti ismertetésével. Méltó társuk Tschackert, 
kinek életműve már eddig is a reformáció korának s főleg a kath. 
és prot. tanellentéteknek kutatására irányult. Kiváló gondot for-
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dított Luther theológiájára. Szerzőnk kimutatja, hogy Luther a 
skolasztikus Okkam útján jutott el Augustinus és Pál apostol 
bibliai, antliropológiai és soteriologiai álláspontjára. Ezen az alapon 
építette fül Luther a maga theológiáját úgy a kath. egyház hierar-
chiai, tradicionális és műkegyességi, mint az újrakeresztelők spiri-
tualista felfogásával szemben. Ily módon jutott el Luther a hit által 
való megigazulás alapelvére a katholicizmussal s a kijelentés tör-
téneti tényére a rajongók tisztán szellemi keresztyénségével szem-
ben. Zwinglinek, a spekulativ humanista reformátornak önállóságát 
Lutherrel szemben Tschackert erősen hangsúlyozza, kinek refor-
mátori jelentősége istentana, mig Lutheré hitfogalma alapján értendő 
meg teljesen. Ezzel szemben Kálvinnál vitatja Luthertől való függő-
ségét. Luther és Kálvin tan fogalmainak ismertetésére a lutheri és 
ref. hitvallásos iratok tanfogalmainak előadása következik, ame-
lyeknek normativ jelentősége az egyházrendezetekben jut kifeje-
zésre. Ε rendezetek dogmatikai tantartalmát elsőnek Tschackert 
ismerteti. De műve a reformátori tanfogalmak keletkezésének és 
kifejlődésének ismertetésénél gazdag egyháztörténeti tananyagot is 
foglal magában. Ezzel természetesen kiszórúl a használatból a 
prot. tanfogalmak keletkezésének első ismertetője, Planck műve a 
XVIII . század prot. theol. irodalmából, mely ma már a prot. gon-
dolatvilág ismertetésében nem elégíti ki sem a művelt laikust, sem 
a szakképzett prot. theológust. 

Tschackert műve valóságos tárháza a kath. és ref. tanfejlődés 
egész anyagának és teljesen megbízható rengeteg irodalmának. 
A Polemika klasszikus írója e művében is teljesen biztos alapon áll. 
Egyháztörténeti ismeretének óriási anyaga e művéből is kitűnik. 
Ismeretes, hogy Kurtz nagyobb egyháztörténetének egyik legújabb 
2 kötetes kiadását éppen ő dolgozta át. Előadását bizonyos meleg-
ség és közvetlenség jellemzi s míg a részletekben az eltérő tan-
irányoknál is az egyházi tanfejlődés iránti legmelegebb érdeklődés. 
Igazi „corpus doctrinae", mely türelmessé teszen még az ellen-
tétek megítélésénél is. Méltó a legújabb német prot. irodalomhoz, 
az evang. keresztyénség tantartalmi gazdagságához, s a szerző 
ismert irói reputációjához. Behatóbb ismertetését egy közelebbi 
alkalommal adjuk. Megérdemli, hogy annak részleteibe is elmé-
lyedjünk ! Sokat tanúihatunk belőle. Sz. M. 

Dr. Cornelius Krieg, Enzyklopädie der theologischen Wissen-
schaften nebst Methodenlehre. Zu akademischen Vorlesungen und 
zum Selbststudium. Zweite, verbesserte Auflage. Freiburg im 
Breisgau. Herdersche Verlagshandlung. 1910. 331 oldal. Ara 5 márka. 

Mikor tübingeni diák-koromban egyszer látogatást tettem 
a katholikus theologiai fakultáson, mely cgyT külön konviktusban 
van elhelyezve s meghallgattam Schanz hírneves katholikus 
apologétának, akkori rector megniticusnak egy előadását, mely 
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épen a dogma fogalmáról szólt, bármennyire érdekelt is épen 
ennek a fogalomnak telivér katholikus fejtegetése, az előadás 
hallgatása közben valóságos physiologiai nyomás nehezedett 
keblemre s alig vártam, hogy az órának vége legyen és megint 
künn legyek a szabad levegőn. Ilyenforma érzés töltött el 
többször ennek a katholikus theologiai encyklopaediának az 
olvasása közben is; mert minden tudákossága (ez a szó talán 
jobban illik rá, mint a „tudományos" jelző, — miként általában 
a katholikus theologiára) és kulturális universalismusra törekvése 
mellett is ez a könyv a leghatározottabb, szigorú katholikus 
felfogást képviseli a theologiai tudományról. Az egész itt kifejtett 
theologiai rendszeren — talán még nagyobb mértékben, mint a 
szerző maga gondolja — a katholikus egyház és dogma fogalma 
uralkodik. Szerinte a theologia mint positiv theologia általában 
véve, különbségben a theologia naturalis-tól, amely amazt a lumen 
naturale által alapozza meg s a melyére a szerző igazi scholastikus 
szellemben igen nagy súlyt helyez, az Istenről és az isteni 
dolgokról a természetfölötti kinyilatkoztatás alapján szóló tudomány 
(22. §); de a fejtegetés további folyamában a „positiv" jelző 
mihamar teljesen azonossá válik az „egyházi" jelzővel, amennyiben 
az egyház, és pedig egészen konkrét értelemben a római 
katholikus egyház az isteni kijelentésnek folytatólagos organuma, 
az Isten országának tér- és időbeli megjelenése, sőt az egyház 
úgy jelenik meg, „mint a minden időkön és minden téreken 
általhaladó és működő Megváltó" (sic!); s azért a theologiának 
az a fogalma, melyen az egész rendszer tulajdonképen alapúi, 
az, hogy „a theologia az egyház hitéről és életéről szóló 
tudománya." „Tárgya az adott értelemben az egyház, minden 
egyes theologiai disciplina az egyház életével foglalkozik, mind-
egyik valami módon az egyházról szóló tan, — akár történeti, 
akár didaktikai, akár gyakorlati irányban. Ε szerint a ,positiv' 
és ,egyházi' jelzők cserefogalmak, a positiv theologiát épúgy 
egyházinak nevezhetjük s feladataként azt jelölhetjük meg, 
hogyr az egyházról szóló tant összeftiggőleg előadja és meg-
alapítsa1' (40. §). 

A theologiának ezen igazi katholikus értelmezéséből önként 
következik, hogy a theologia fölötte áll az összes többi tudo-
mányoknak, amelyeknek legmagasabb hivatása, hogy a theologiát 
szolgálják; a theologia körén kívül ám kövessék saját céljaikat, 
de a theologia körén belül ettől függenek. „Ami az egyrházi 
tanításokkal ellenkezik, azt mint hamis és téves tanítást cl kell 
vetni" (43. §). 

Ugyanez a merev felfogás érvényesül természetesen a 
theologiai tudomány szabadságáról és ennek korlátairól szóló 
44. §-ban is. Vájjon itt lehet-e még szó az utóbbiak mellett az 
előbbiről is? — Mig abban a mondatban, amely szerint minden 
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tudományos kutatásra nézve a megismert igazság a kutatás 
határát is jelzi, még van egy csiraképes gondolatmag, addig a 
további fejtegetésből kitűnik, hogy az igazság minden körülmények 
között azonos az egyház tanításával, melytől a theologusnak 
semmi szín alatt eltérnie nem szabad s azért a theologiai 
tudomány szabadsága legföljebb abban áll, hogy a theologiai 
tudós a maga gondolkodását tisztán alaki értelemben gyakorolja 
a maga tárgyán, amiközben egyénisége is érvényesülhet; de 
tárgyi, tartalmi tekintetben föltétlenül kötve van az egyházilag 
megállapított igazsághoz. 

A szerző határozott egyházi álláspontja az egész tőle kifej-
tett theologiai tudományszervezetnek olyTan határozott biztosságot, 
szilárdságot és zárt egységet ád. melyet protestáns theologiai en-
cyklopaediákban ritkán találunk. A theologiai tudományok szer-
vezetét egyébként a legtöbb protestáns theologiai eneyklopacdiához 
hasonlóan 3, ill. 4 részre osztja: 1. történeti (exegetikai és egy-
háztörténeti), 2. doctrinális (didaktikai) vagy rendszeres, 3. gya-
korlati theologia. Az Írásmagyarázati theologiát alkotják: a bibliai 
bevezetés, az Írásmagyarázat és a szűkebb értelemben vett bibliai 
theologia. mely az isteni kijelentés történetére és a bibliai tan 
rendszeres ismertetésére („die biblische Theologie als Lehre") 
oszlik ; a bibliai nyelvtudomány, archaeologia és hermeneutika 
mint „bibliai segédtudományok" szerepelnek. Az egyháztörténeti 
theologiához tartoznak az egyetemes egyháztörténet, továbbá a 
keresztyén egyházi irodalomtörténet (patrologia és patristika). az 
egyházi művészet története, az egyházi archaeologia, az egyházi 
földrajz, statisztika, chronologia és nyelvészet, mint mellék- ill. 
segédtudományok. A dogmatürténetet és a symbolikát a tárgy 
azonossága miatt a rendszeres theologia keretében tárgyalja mint 
„a dogmatika theologiai mellékhajtásait" (ez is jellemző!). A tulaj-
donképeni rendszeres theologiát alkotják az apologetika, dogma-
tika és moráltheologia (az „ethika" szót katholikus theologusok 
tudvalevőleg inkább csak a bölcseleti erkölcstanra alkalmazzák). 
A gyakorlati theologia rendszerét Schleiermacher módjára az egy-
házszolgálatról és az egyházkormányzatról (egyházjogtan) szóló 
tanra osztja; az előbbinek összefoglaló címe, amint katholikus 
theologusoknál lenni szokott: a pastoralis theologia. A pastoralis 
theologia Krisztus hármas hivatalának megfelelően (próféta, főpap, 
király ; az egyház mindezen viszonyúlatokban Krisztus művének 
folytatója és pedig nem éppen evangéliumi értelemben) három 
főrészre oszlik : pastoralis didaktika (a. a missziói igehirdetésről 
szóló tan = keryktika, b. katechetika, c. homiletika), liturgika, 
lelkipásztorkodástan, mely utóbbi a katholikus hierarchiára igen 
jellemző módon Krisztus királyi hivatalának felel meg. 

Ugy a theologiai tanulmányokra vonatkozólag általában, mint 
az egyes disciplinákra nézve a szerző igen beható és gondos 
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methodologiai útbaigazításokat ad. az egyes §-okhoz elég bő bib-
liograpbiai adatokat csatol, amelyek nagyon kedvező színben tün-
tetik fel a katholikus theologiai irodalom gazdagságát; különös 
gondot fordít továbbá mindenütt a történeti mozzanatok összeállí-
tására s általában tagadhatatlan, hogy a mint a szerző maga szép 
tájékozottsággal rendelkezik nemcsak a (katholikus) theologiai, 
hanem a klasszikus görög-latin, a történeti, a philosophiai és leg-
alább az apologetikus irányú természettudományi irodalom terén 
s ezeknek jelentőségét szigorú egyházi álláspontja dacára is sok-
szor igen találóan emeli ki, úgy a katholikus lelkész „tudomá-
nyos" képzettsége iránt is igen magas követelményeket támaszt; 
szintúgy vonzóan s bizonyos melegséggel rajzolja meg a metho-
dologiai fejezetben a lelkész vallásos és erkölcsi eszményképét, 
nem feledkezve meg a művészetek ápolásának s a finomabb tár-
sadalmi műveltségnek követelményeiről sem. Az utóbbinak helye-
sen emeli ki még a lelkipásztorkodás szempontjából való jelentő-
ségét is. El kell ismernünk továbbá azt is, hogy noha érthető 
okokból a protestáns theologiára és annak irodalmára kevés vonat-
kozással van, a protestantizmusra és reformációra vonatkozó nyi-
latkozatai mentek attól a gyűlölködéstől, amely különben, sajnos, 
az igazság kárára nemcsak „intra", hanem „extra muros" is gyak-
ran előforduló bűn. A legsúlyosabb természetű kisikamlás, amelyet 
ebben az irányban a szerzőnél találtam, az az állítás, hogy „a 
reformátorok nézete szerint az egyén nem szorúl az egyház köz-
vetítésére, maga váltja meg magát, ;(sic ! Én húztam alá), azaz az 
üdvösséget a hit által sajátítja el." És a mivel ez a könyv a pro-
testáns olvasót legmélyebben elszoinoríthatja, az éppen az a tény, 
hogy még egy olyan egyetemes műveltségű és, mint látszik, me-
leg szivű katholikus theologusnak. amilyen ennek a könyvnek a 
szerzője, sincsen halvány sejtelme sem arról, hogy mi a hit evan-
géliomi, reformátori értelemben. Itt van ennek a „keresztyén" 
theologiáról szóló, elég terjedelmes könyvnek legnagyobb fogyat-
kozása. A hitről való egész felfogását a katholicizmusnak rideg, 
intellektualisztikus dogmatismusa jellemzi s azért a leglényegesebb 
theologiai fogalmak, hit, kinyilatkoztatás, vallás, theologia, meg-
váltás, erény stb. nem szerves módon fejlődnek egymásból, hanem 
csupa összeadási műveletek útján jönnek létre. Ugyanazért a theo-
logiáról és a theol. tudományokról való felfogásából minden kiilső, 
szerkezeti egység dacára is, amelyet föntebb kiemeltünk, hiányzik 
az igazi belső, szerves egység. Ugyanazon okból a legnagyobb 
tanúiság, amelyet mi protestáns theologusok ebből a katholikus 
theologiai encyklopaediából meríthetünk, lényegileg negativ s igenlő 
alakban legföljebb azzal a bibliai intéssel fejezhető ki : „Tartsd 
meg, a mi nálad vagyon /" Vajha a protestáns theologia ezt az 
intést mindig szem előtt tartaná ! 

Mindamellett katholikus dogmataikai alapon Krieg encyklo-
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paediája kétségkívül érdemes, sőt kiváló munka s aki a katho-
likus theologia iránt érdeklődik, annak összefoglaló áttekintés cél-
jából Krieg művét melegen ajánlom. Pröhle Károly. 

W. Wundt, Logik. Eine Untersuchung der Prinzipien der 
Erkenntnis und der Methoden wissenschaftlicher Forschung. Dritte 
umgearbeitete Auflage. Drei Bände. Verlag von Ferdinand Enke, 
Stuttgart. 1906—1908. XIV. 650 + XV. 652 + XII. 692 oldal. 
Ára kötve 50'60 márka. 

Még Kant abban a véleményben volt, hogy a logikának 
Aristoteles óta egy lépést sem volt szabad visszafelé tennie és 
viszont egy lépést sem tudott előre tenni. Elég azonban egy 
tekintetet vetnünk a logikának valamely újabbkori terjedelmesebb 
feldolgozásába, hogy teljes nagyságában álljon előttünk az az óriási 
haladás, amelyet a logika Kant óta tett. Miután a gondolkodás 
és a lét kategóriáit összekeverő Hegel-féle metaphysikus logika 
virágkora hamarosan lejárt, nemcsak a régi formális logika fejlő-
dött tovább a transcendentális-kritikai gondolkodás által kimélyített 
ú j alakban, hanem egészen új logikai irányok is fejlődtek ki. 
amelyek a logika munkakörét tetemesen kiszélesítették. Az u. n. 
mathematikai (algebrai) logikára irányúló kísérleteket figyelmen 
kívül hagyva, nevezetesen egyfelől a tapasztalati lélektan alapján 
álló logika (psychologiai v. biologiai v. fejlődéstani logika), más-
felől a gondolkodásnak nem csupán formális törvényeire, hanem 
a megismerésnek legáltalánosabb tartalmi elveire is kiterjeszkedő 
u. n. ismeretelméleti logika küzdenek az elsőségért a régi alapokon 
nyugvó formális logikával, úgy azonban, hogy ezen főirányok 
között különböző közvetítő irányzatok is keletkeztek. Emellett az 
újabbkori logikában megvan az a törekvés, hogy necsak általános-
ságban fejtse ki a gondolkodás illetőleg a megismerés elveit és 
törvényeit, hanem kiterjessze figyelmét az egyes tudományokra 
is és logikai alapon felülbírálja és megállapítsa azokat az elveket 
és módszereket, amelyekkel az egyes tudományok a maguk kö-
rében dolgoznak. 

Wundt hatalmas műve a logika terén szintén közvetítő 
irányt képvisel, amennyiben nemcsak a formális logikának igyek-
szik igazságot szolgáltatni, hanem figyelembe veszi a logikai 
gondolkodásnak lélektani összefüggéseit is, de csak azért, hogy 
úgy a lélektani alapon, mint a pusztán formális szempontokon 
felülemelkedve a logikát határozottan ismeretelméleti irányban 
fejtse tovább. Ami azonban Wundt művét legbecsesebbé teszi, 
az az, hogy az alapvetőrész kifej tése után a 2. és a 3. kötetben 
ben rendszeresen feldolgozza az összes, úgy az „exakt", mint a 
szellemi tudományok módszereit. És valóban, ennek az óriási fel-
adatnak a megoldására a jelenkor tudósai és gondolkodói között 
alig volt más valaki annyira hivatott, mint épen Wundt, aki a 
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mathematikai és természettudományi tanulmányok köréből kiindulva 
és a szellemi tudományok terére lépve a tudomány különféle 
köreiben a szorgalomnak és a gondolkozásnak ilyen mértékben 
ritkán párosuló erejével mint önálló munkás és kutató dolgozott 
és rengeteg munkát végzett. Előttünk levő nagy munkájáról ezen 
a helyen nem is azért emlékezünk meg, hogy róla részletes 
ismertetést adjunk, hanem inkább csak azért, hogy felhívjuk reá 
a figyelmet mint olyan műre, amelyből a tudományoknak akármely 
körében foglalatoskodó szellemi munkás igen sokat tanúihat már 
akkor is, ha csupán a saját tudományszakjának módszerére vonat-
kozó logikai fejtegetéseket dolgozza át; de akiben a philosophiai 
érdeklődés nagyobb, az alig tagadhatja meg magától, hogy a saját 
külön tudományszakjának a körén tál is ne tekintsen körül, 
először a rokon-, azután a többi tudományok mezején, hogy ily 
módon tudományos látóköre táguljon és az összehasonlítás révén 
a saját szakjában folytatott munkálkodása is öntudatosabbá váljék. 
De noha Wundt logikájának részletesebb ismertetésébe nem bocsát-
kozunk, már azzal is némi szolgálatot vélünk tehetni olvasóinknak, 
ha Wundt ezen hatalmas munkájának legalább a tervezetét közöl-
jük, amelyből kitűnik, hogyan osztályozza Wundt a tudományokat; 
végül pedig nem mulaszthatjuk el, hogy a theologiai tudomány 
szempontjából egy megjegyzést ne tegyünk Wundt logikájához. 

I. kötet: Általános logilca és ismeretelmélet. 
I. A gondolkodás fejlődése. 

1. A logikus gondolkodás és a képzetek összefüggése. 
2. A logikai normák fejlődése. 

II. A gondolkodás formái. 
1. A fogalmak. 
2. Az Ítéletek. 
3. A következtetések. 

I I I . Az ismeret fejlődése. 
1. A megismerés eredete. 
2. Az egyetemes tapasztalati fogalmak. 
3. A mathematikai alapfogalmak. 
4. Az állag fogalma. 

IV. A megismerés elvei. 
1. Az elvont gondolkodás elvei. 
2. A tapasztalati megismerés elvei. 

II. kötet: Az exakt tudományok logikája. 
1. Altalános módszertan. 

1. A tudományos vizsgálódás módszere. Analysis, synthesis ; 
abstractió, determinitio; induetio, deductio. 

2. A rendszeres előterjesztés formái. Meghatározás, osztályozás, 
bizonyítás. 

3. A tudományok rendszere. 
II. A mathematika logikája. 

1. A mathematika általános logikai módszerei. 
2. Az arithmetikai módszerek. 
3. A geometriai módszerek. 
4. A functio fogalma és az infinitesimalis módszer. 
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I I I . A természetvizsgál ás általános elvei és módszerei. 
1. A természettudományok fejlődése és tagozódása. 
2. A terinészetvizsgálás heuristikus elvei. Causalis és teleologiai 

természetfelfogás. A tapasztalati természetvizsgálat postulatumai. 
3. A mechanika elvei és a mechanikus természettan okság-fogalma. 
4. A természetvizsgálás általános módszerei. 

IV. A természetvizsgálás főterületei. 
1. A physika logikája. 
2. A vegytan logikája. 
3. A biologia logikája. 

III. kötet: A szellemi tudományok logikája. 
I. A szellemi tudományok általános alapjai. 

1. A szellemi tudományok rendszere. 
2. A szellemi tudományok elvei és módszerei. 
3. A lélektan logikája. 

I I . A történeti tudományok logikája. 
1. A philologia. A philologia egyetemes feladatai. A philologiai 

módszerek. A philologiai interpretatio és a philologiai kritika. 
2. A philologiai-történeti tudományok, a) A nyelvtudomány, 

δ) A mythologia; c) A művészettudomány; d) Ethologia és 
erkölcstörténet. 

3. A történettudomány. A tör ténetkutatás feladatai és irányai. 
A történeti módszerek. A történettudomány elvei. 

I I I . A társadalomtudományok logikája. 
1. Az általános társadalmi tudományok. A sociologia. Az ethno-

logia. A népesedésről szóló tan. Az államtudomány. 
2. A nemzetgazdaságtan. 
3. A jogtudomány. 
4. A soiologia elvei. 

IV. A philosophia módszerei. 
Talán fölösleges megjegyeznem, hogy a második kötet I. sza-

kasza, mely az általános módszertant tárgyalja, nem csupán a 
mathematikai és természettudományok, hanem a szellemi tudomá-
nyok logikájához is bevezetésül szolgál s csak technikai okokból 
került a második kötetbe s az „exakt tudományok logikája" cím 
alá. Az „exakt" jelzőt egyébként Wundt is csak fenntartással és 
rövidség kedvéért használja a mathematikai és természettudomá-
nyok megjelölésére a szellemi tudományokkal szemben, amennyi-
ben elismeri, hogy a természettudományoknak is vannak egyes 
részei, pl. a biologiában, amelyek a kellő exaktságnak még hijjá-
val vannak és viszont a szellemi tudományok körében pl. a phi-
lologia és részben a történettudomány is ma már exakt, módsze-
rekkel dolgozik. 

Mi theologusok a tudományoknak ezen egyetemes methodo-
logiájában természetesen keressük a theologiát is. De ép azért 
némi csalódás ér bennünket, ha azt látjuk, hogy Wundt a theo-
logiáról csupán egy jegyzetben emlékezik meg, amelyet a philo-
sophia módszereinek tárgyalásához fűz a III. kötet 665/6. lapján. 
A philosophia módszereiről szólva Wundt egyebek között azt 
mondja, hogy a philosophia, noha mint egyetemes tudomány úgy 
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a mathematikához és természettudományokhoz mint a szellemi 
tudományokhoz viszonyban áll. módszertani szempontból legter-
mészetesebben a szellemi tudományokkal kapcsolatban tárgyalható. 
Itt jegyzi aztán meg, hogy „ . . . más, de részben ezzel közeli össze-
függésben levó' okokból a theologiának nem lehet külön helyzet 
adni a szellemi tudományok rendszerében. A tudományos theolo-
giának egyik fele mint a keresztyén hagyományok interpretatiója 
és kritikája és az egyháznak s az egyház tanainak története a 
philologiai-históriai tudományokhoz és pedig exegetikai részei 
szerint a philologiához, történeti részei szerint a történettudomány-
hoz tartozik. A theologia másik fele, mint ú. n. rendszeres theo-
logia, amennyiben a tudomány nevére egyáltalában számot tart, 
arra törekszik, hogy a vallást az általános tudomány'os nézetekkel, 
tehát elsősorban a philosophiával, amelyben ezek az egyetemes 
nézetek legközelebb eső kifejezésüket nyerik, kapcsolatba hozza. 
Különösen az ismeretelmélet, metaphysika, ethika és vallásbölcse-
let azok a philosophiai disciplinák, amelyekkel a theologia rend-
szeres részeinek, a dogmatikának és a theologiai ethikának, szá-
molniok kell. Ennek megfelelően ezen a téren a theologia mód-
szerei teljesen azonosak a következőkken tárgyalásra kerülő 
philosophiai módszerekkel. Ebből az egész viszonyból kitűnik 
egyszersmind az is, hogy noha a theologia, amennyiben konkrét 
történeti jelenségekkel és vallásos természetű nézeteknek egy 
bizonyos tényálladékával foglalkozik, a philosophiával szemben az 
egves tudományokhoz tartozik, mindamellett a maga részéről még 
sokkal nagyobb mértékben szorul a philosophia segítségére, mint-
egyéb egyes tudományok. Különben ez sem involvál alapelvi 
eltérést, mert hasonló kölcsönhatási viszonyok természetszerűleg 
mindenütt előfordulnak. Hiszen a lélektan, a történet és a társa-
dalmi tudományok is, mint láttuk, olyan philosophiai kérdésekre 
visznek vissza bennünket, amelyeknek megoldása viszont az egyes 
problémák megoldására elvi jelentőséggel bír." 

Ennyit mond Wundt a theologiáról s én azt hiszem, hogy 
tisztán formális methodologiai szempontból Wundt ezen fejtege-
tései ellen alig lehet kifogást tenni. Hiszen tény az, hogy a theo-
logia egyes részei, mindegyik a maga tárgyának megfelelő módon, 
ugyauazon módszerekkel dolgozik, mint a megfelelő philologiai, 
történeti és philosophiai tudományok. Tisztán módszertani szem-
pontból tehát a theologia. egyes részei szerint, a többi tudományok 
között oszlik el. Csak az a kérdés, hol marad ilyen viszonyok 
között a theologiának mint tudománynak önállósága Ρ Már Schleier-
maclier is abban a vélyeményben volt, hogy nemcsak formális 
methodologiai, hanem még belső tartalmi szempontból is a theo-
logiai tudomány önállóságát fenntartani nem lehet s ő ezt csak 
a theologiai tudománynak gyakorlati (tehát külső) vonatkozása, 
közelebbről az egyházkormányzatra (ezt a szót a legáltalánosabb 
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értelemben véve) való vonatkozása által vélte biztosíthatni. Vilá-
gosan kifejezi ezt az álláspontját a „Kurze Darstellung des theo-
logischen Studiums" 6. §-a, amelyben azt mondja: „Dieselben 
Kenntnisse, wenn sie ohne Beziehung auf das Kirchenregiment 
erworben und besessen werden, hören auf theologische zu sein, 
und fallen, jede der Wissenschaft anheim, der sie ihrem Inhalte 
nach angehören." Schleiermacher tehát nemcsak módszertani, de 
tartalmi szempontból is feláldozza a theologiának, mint tudomány-
nak önállóságát. Azonban azt hiszem, hogy azzal a külsőséges és 
tisztán gyakorlati szemponttal, amelyet Schleier macher előtérbe 
tol, t. i. az egyházkormányzásra való vonatkozással, ma már szin-
tén nem lehet a theologiai tudománynak önállóságát biztosítani. 
Nézetem szerint csak egyetlenegy szempont illetőleg elv van, 
amely a theologiának mint tudománynak önállóságát és feloldha-
tatlan belső összefüggését biztosíthatja és ez a positiv kijelentés 
elve, amelynek feláldozása szükségképen maga után vonja a 
theologiának mint tudománynak már többször emlegetett szekula-
rizálását, azaz megsemmisülését. Ebben rej l ik a theologiának mint 
önálló tudománynak létkérdése. A theologia az előtt a kérdés előtt 
áll, hogy vagy határozottan positiv kijelentési alapra helyezkedik, 
vagy ha ezt tudatosan elhagyja, ezzel együtt csődöt jelent és át-
engedi a helyet az általános vallástudománynak, amelynek fel-
tételeit ugyancsak Wundt a „System der Philosophie" c. műve 
bevezetésének 2. pontjában szabja meg és pedig oly módon, hogy 
a positiv kijelentés álláspontját világosan kizárja. De mindezek 
dacára meggyőződésem az, hogy a positiv kijelentés alapján álló 
evangelikus theologiának semmi oka sincs arra, hogy az ezt az 
alapot tagadó tudománnyal szemben meghátráljon. Amíg a positiv 
theologia nyitva tartja szemét a többi tudományok előtt és látja 
az emberi tudománynak minden vívmányai mellett a fogyatékait 
és részszerintvalóságát is, addig mindig birtokában lesz azoknak 
a tudományos eszközöknek, amelyekkel a positiv kijelentési állás-
pont jogosultságát s így a theologiának mint tudománynak önálló-
ságát igazolhatja és biztosíthatja. Ez az igazolás, vagyis a theolo-
giai ismeretelmélet kifejtése, nézetem szerint a theologiai encyclo-
paediának mint theologiai tudományelméletnek (a theologiai en-
cyclopaedia vagy ez, vagy egyáltalában nem tudomány) egyik 
legfontosabb feladata. Erről a feladatról bővebben máskor és ha 
itt nem, más helyen. 

Pröhle Károly. 


