
A hit- és erkölcstan egymáshoz való viszonya. 

A felvetett kérdés külső keretét tekintve, a theol. enciklopédiába 
tartozik, de tárgyát és lényegét tekintve, a rendszeres theologia 
egyik legfontosabb és tárgyilag is leggazdagabb elvi kérdése 
Jogosultsága a vallásnak az erkölcsiséggel való összefüggéséből 
következik, amelyet a XlX-ik század legnagyobb ethikusa: 
Schleiennacher is elismer. Ö mondja quantitativ meghatározással 
oly találóan, hogy az egységes keresztyén élet majd inkább ön-
magában nyugvó természetű s annyiban tárgya a hittannak, majd· 
pedig inkább mozgó jellegű s ennek leírása az erkölcstan fel-
adata. És Dorner szerint is a hit, mint Luther-féle meghatározása 
szerint „ein lebendig, mächtig, geschäftig, thätig Ding", a dog-
matika és az ethika magasabb egysége és közös forrása, atttefy 
a keresztyén személyiség elvével van megadva. Közelebbről a 
dogmatika azokat a ker. vallásos igazságokat adja elő rendsze-
resen, amelyeket hinnünk („credenda") s az erkölcstan azokat 
az akaratot szabályozó normákat, amelyeket követnünk és telje-
sítenünk kell („agenda"). Mindkettő együttvéve a ker. tudomány 
rendszerét, az ú. n. rendszeres theologiát, a németek „Christ! 
Lehrwissenschaft"-ját alkotja. 

A két tudomány egészben véve a ker. üdvigazságnak tartalmát 
adja elő rendszeresen, amelynél az Isten és az ember közötti 
személyes viszonyról (hit) s az ebben a viszonyban való életünk-
ről (erkölcsiség) van szó. Az erkölcstan különbségben a hittantól 
azonban annyiban tárgyalja a ker. életet, amennyiben az az 
Istentől s az ö kegyelmi iidvtényeitől való függősége mellett is 
a szabad akaratelhatározás élete. Az erkölcstan ker. vallásos 
jellege tehát teljesen a hittan szerint alakul. Az Istenről, ember-
ről, Jézusról, törvényről, bűnről, újjászületésről és Isten országá-
ról — ugyan más szempontok szerint egészen a hittan értelmé-
ben tanít. De azért mindkét tudománynak megvan a inaga külön 
köre, tárgya és feladata. Névszerint a hittan előadja, hogy mit 
tesz az Isten a maga örök üdvtervének és szeretetakaratának 
megvalósítására s az eikölcstan megszabja, hogy mit tesz és tehet 
az ember Isten országa megvalósítására. A hittan szerint a !iit 
az Istennel való érzelmi életviszony, az erkölcstan szerint az 
akaratot és annak cselekvőségét irányító erő. A hittan a maga 
igazságait a hivő és ismerő emberrel közli, az erkölcstan ellenben 
a maga szabályait az akaró és cselekvő emberhez intézi. A hit-
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tan szerint a jó az isteni kegyelem műve, az erkölcstan szerint 
az egyéni akaratelhatározás és cselekvőség által megvalósítandó 
feladat. A hittan a hit tárgyát képező üdv- és kegyelemigazsá-
gokkal s az erkölcstan az akarat tárgyát képező morális élet-
igazságokkal foglalkozik. 

De habár a hit- és erkölcstannak tartalma sok tekintetben 
egymásba átmenő, sőt a ker. tanrendszernek oly kifejtése, mely 
a két tudoniányút tárgyát együttesen dolgozza föl, a közös tárgy 
benső egységének és elvi összefüggésének föltüntetése miatt 
nagybecsűnek mondható, mégis a két tudománykor elkülönített 
tárgyalása mellett foglalunk állást, mert csak ilyen eljárás mellett 
juthat el mindkettő a maga tárgyi gazdagságának teljes kifejté-
séhez. Azért mondja találóan Dorner, hogy hit- és erkölcstan oly 
önálló tudomány, mint amennyire Isten és ember különbözik 
egymástól. S mielőtt a hit- és erkölcstannak egymástól való 
elkülönítése az ujabb theologiában bekövetkezett volna, a hittan 
javára tényleg elhanyagolták az erkölcsiségnek összefüggő tár-
gyalását s teljes gazdagságában való önálló kifejtését, amint már 
a reformátoroknál is hiányzik a keresztyén erkölcsiség önálló 
rendszere, mely náluk csakis mint „fructus fidei" szerepel. 

A két rendszeres theol. tudománynak elkülönített tárgyalása 
az ev. Calixtus Györgyre (Epitome theol. morális 1634) s még 
előbb a ref. Danäus-ra (Ethica christiana 1577) vezetendő vissza. 
S ez az elkülönítés mindkét tudományágra nézve csakugyan 
haladás és nyereség a rendszeres theol. tudományban. Mert mig 
a középkorban s az óprot. shoiasztikában a-z együttes tárgyalás-
nál a dogmatikai elem háttérbe szorította az ethikait s megaka-
dályozta annak teljes kifejtését, addig a mai empirikus-rationa-
lista Comte —Spencer és Mill Stuart-féle közgondolkodás mellett 
a hittant elemet lehet e veszélytől félteni, amint hogy ez a veszély 
Kant morálfilozófiájában és Rothe moráltheologiájában tényleg 
be is következett, sőt Hunzinger napjainkban már „dogmatikai 
krízist" is emleget. 

Ujabban ismét tettek kísérletet a két rendszeres theol. tudo-
mánynak a régi módszer szerint, t. i. a hittannak uralma alatt 
való egyesítésére, névszerint Nitzsch: System der christl. Lehre 
és Sartorius: Lehre von der heiligen 1 iebe című művében. El-
járásukat azzal indokolják, hogy az egységes-osztatlan ker. élet 
vagyis a ker. személyiség a maga egészében tárgya a ker. tan 
összrendszerének, vagyis a hit- és erkölcstannak. Ez egyesítési 
törekvés, bár elméletileg a két tudomány rokonságával igazolható, 
mégis akadályozza a hit- és erkölcstani élemnek teljes kifejtését. 
Ez alapon a különválasztást helyeseljük, mely a két tudomány-
kör tárgyának és céljának helyes felfogása mellett gyakorlatilag 
sem jár nehézséggel, amennyiben a legfontosabb közös tárgya-
kat, p. o. a bűnt, megtérést, megszentelődést, újjászületést, egy-
házat stb. mint az isteni örök kegyelemhatározat vagy emberi 
cselekvőség művét — mindegyik tudomány más és más szem-
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pontból fogja fel. I)e találóan mondja Martensen, hogy a hit- és 
erkölcstannak elkülönített tárgyalása mellett is a két tudomány 
közötti különbség mégis csak viszonylagos jellegű. A hittan 
ugyanis ethikai jellegű, mert oly személyes Istennek kijelen-
tését tanítja, ki az embernek szabad, tehát erkölcsi szemé-
lyiségéhez intézi a maga üdv- é kegyelemtényeit s viszont az 
ethika dogmatikai jellegű, mert oly szabad személyes akaratélet-
ről beszél, amelyet a hitben, mint az Istentől való függésünkben 
éljiik át. Az Istentől való függőségi viszonyunk pedig Schleier-
macher szép szava szerint a ker. ember tapasztalati életében a 
legnagyobb szabadság viszonyává dicsőül. 

Legújabban Pachali lelkész vetette fel a kérdést „Dogmatik 
und Ethik" cimfi tanulmányában a Theol. Studien und Kritiken 
1915. évfolyamának hasábjain, hogy még az ujabb rendszeres 
theol. irodalomban is vitatják az ethika és a dogmatika együttes 
tárgyalását. így Hiiring, bár két külön önálló munkában irta meg 
„a ker. hit" s „a ker. élet" rendszerét, mégis azt hangsúlyozza, 
hogy csak külső célszerűségi okok szólanak annak elkülönítése 
mellett, ami valójában önálló egészet képez (Das christl. Leben, 
1907. 9. 1.). Még határozottabban nyilatkozott az egyesítés mellett 
Wernle „Einführung in das theol. Studium" 2. kiad. 1911,269.1. 
című művében, ki csakis a 2 studium tárgyi gazdagságában lát 
„némi gyakorlati jogosultságot" az elkülönített tárgyalás mellett, 
sőt az egész ker. tananyag egyesített tárgyalásának szerinte 
„valódi evangéliumi értelme van". És Wobbermin „Die religions-
psychol. Methode in Religionswissenschaft und Theologie" 1913. 
c. művében úgy találja, hogy „a dogmatika és ethika elkülönített 
tárgyalása csak padagógiai célszerűségi szempontokkal igazol-
h a t ó . . . " . Mert hát „a ker. erkölcsi ielfogások a hit által feltéte-
lezettek (glaubensmässig bedingt), sőt maguk is tagjai a ker. 
hitbeli meggyőződésnek". Ezzel szemben pedagógiai akad. elő-
adási szempontok által is vezéreltetve, az egész ker. ismeretnek 
bár egységes, de mégis elkülönített tárgyalását vitatja Kühler 
„Die Wissenschaft der christl. Lehre" 3. kiad. 1905, továbbá 
Wemit „Das System der christl. Lehre" 1907 és Schlatter „Das 
christl. Dogma" 1911 c. müvében. 

Ε három iió közül az egyes tanágaknak az egyesítése még 
leglazább Kühler-nél, ki művében elkülönítve tárgyalja „a ker. 
apologetikát", „evang. dogmatikát" és a „theol. ethikát", amelynek 
elseje ismerteti a megigaztilás hitének előfeltételeit, másik annak 
tárgyát és harmadika annak gyakorlati megvalósítását, úgy hogy 
a mű hosszabb enciklopédiái természetű bevezetésétől eltekintve, 
Frank ismeretes hármas theol. „rendszerének" pendant-jaként 
bátran külön önálló 3 kötetben jelenhetett volna meg az iro-
dalomban. 

Ezzel szemben Schlatter a dogmatika és az ethika összetar-
tozásáról azt írja: „Hitvallásunkhoz az Isten müvéről szóló fej-
tegetéseink ép úgy tartoznak, mint a mi hivatásunkról szólók. . 
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Téves az a dogmatika, mely ethika nélkül operál, mivel annak 
tagadnia kell az akaratot s az Isten iránti kötelességet és szere-
tetet. Viszont erkölcsellenes az az ethika, mely az Istenről és az 
ő akaratáról való bizonyosságunk és ismeretünk nélkül jár el, 
mivel félrei-meri hivatásunk legjavát s nem vezet el, amire 
hivatva vagyunk, a termékeny munkálkodásra. Az a Szabály, 
amely szerint az isteni üdv- é s ' kegyelemadományról s a mi 
egyéni hivatásunkról szóló tan egységes egészet alkot, meghatá-
rozza úgy az egyes embernek cselekvőségeit, mint az igehirdetés 
s a tudományos theologia feladatát." Ugy látjuk azonban, hogy 
e meghatározás mellett az ethikai problémák mégis csak háttérbe 
szorulnak a dogmatikaiak mellett. 

Közelebb jár a problémához Wendt „rendszere". Abban a fel-
fogásában, hogy „a ker. hittan valójában a ker. ember erkölcsi 
rendeltetéséről s képességéről s nemkülönben az erkölcsi fel-
adatáról szóló tant mint integráló részt ő foglalja magában", 
Werrtle felfogásával találkozik. Azzal azonban, hogy az ethika 
főrészét „az istenfiúságról szóló tan" körébe utalja, egyrészt 
szorosabb kapcsolatot létesít a dogmatikával, mint Kahler és 
másrészt jobban óvja meg az erkölcsi tananyag szerves össze-
függését, mint Schlatter, sőt mindkettőnél behatóbban is tárgyalja 
az ethika és a dogmatika együttes és elkülönített tárgyalása 
mellett és ellen felhozható érveket „(Einführung in das theol. 
Studium" 12—22. 1.). S mégsem oldotta meg helyesen a dog-
matika és az ethika egymáshoz való viszonyának a problémáját, 
amelynek lehető megoldásához Pachali szerint más út vezet, mint 
amilyet Wendt-el együtt az eddigiek rendszerei követtek. 

A helyes megoldás azért nem sikerülhetett, mivel az eddigiek 
egyoldalúan a probléma megfejtésében a „credenda és agenda" 
régi sémáját követték. Schlatter formulája „az Isten müvéről és a 
mi hivatásunkról" is csak más kifejezése annak. Amiről itt szó 
van, nem más, mint amit Wohbermin „hit által feltételezett 
erkölcsiségnek" nevez. Az ev. hitfogalom egyoldalú intellektua-
listikus felfogásától kell itt óvakodnunk. A hitnek erős akarat-
oldala van, a mi nélkül holt orthodoxiává válnék. Az evang. 
dogmatikának · a hit eme erkölcsi életeleven oldalát ki kell dom-
borítania. Luther oly találóan mondja, hogy „a hit élő cseleke-
détek nélkül holt valami". Valójában „ein lebendig, mächtig, 
geschäftig, thätig Ding", ami épen a hit erkölcsi oldala. 

Troeltsch mondja egyik művében a dogmatikáról azt a keserű 
szót, hogy „az olyan tudomány, mely ma csak a legszűkebb 
theol. körökben van meg" s a theol. ethikának is oly hézagot 
tulajdonít, hogy alig érdemes az ő nevére. Ugy találja, hogy „a 
mai átlagos ethikának korunk élő s mozgató problémáihoz alig 
van valami köze", sőt egy Kierkegaard, Tolstoi vagy Müller 
Jdnös kulturproblémái iránt csaknem „teljesen vak és érzéketlen". 
Téliát majdnem a két rendszeres theol. tudomány létjogosultsá-
gát tagadja. És sokban igaza is van, bár nem tagadhatni, hogy 
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Stange „Einleitung in die Ethik" 1901 és főleg Herrmann „Ethik  
5. kiad. 1913. c. műve Schleiermacher és Rothe alapvető műve 
óta a rendszeres ethikai irodalom egyik legérettebb terméke. 

Hát kétségtelen, hogy az ethika és a dogmatika tudományának 
sok közös- tárgya van. Mint már fentebb is említettük, az ethika 
sok szakasza a dogmatikába s a dogmatika sok részlete az 
ethikába való. Ilyenek alapján lehet-e még azok elkülönített tár-
gyalásáról szólani? A dogmatika minden Frank-ié\e „tapasztalati 
jellege" mellett is a ker. kijelentés hitének megismeréséről" vagy 
„az egyházi dogmákról szóló tudomány", amint viszont a „cre-
denda és agenda" eddigi sémájával szemben az ethika nemcsak 
az erkölcsi cselekvőség szabályait, hanem egyúttal a ker. erköl-
csiségről való felfogásokat is ismerteti, amelynek azt kell taní-
tania, hogy mit kelljen cselekednünk. 

A ker. hitismeret kifejtése a dogmatika kétségtelen feladata. 
Ehhez tartozik mindenekelőtt a Krisztusban való kijelentésből 
eredő ker. istenismeret, azután természetszerűleg a Krisztusisme-
ret s az egész üdvkijelentés célja az Isten országa, mint isteni 
iidv- és kegyelemadomány a dogmatikában és mint megvalósí-
tandó feladat az ethikában. Az Istenről, a Krisztusról és az Isten 
országáról szóló tan képezik az evang. hittan egyediili „loci"-
jait, ami bizonyos tekintetben a hittan tananyagának összevonását 
vonja maga után 

Közelebbről a τ ethikában nem létező valóságokkal, hanem 
követelményekkel, nem a hittel, hanem az ő értékének ítéleteivel 
van dolgunk. így nem az akarat szabadságának vagy a lelki-
ismeret kérdése magában véve, hanem azok értékének megálla-
pítása az ethikus feladata. Az ethika tehát theologiai jellegű 
érték-tudomány, vagy mint Wandt nevezné: normativ értékű 
tudomány. S ez lényegesen különbözteti meg azt a dogmatikától, 
így p. o. a világ a dogmatikában mint Istennek alkotása szerepel 
s az erkölcstanban mint az erkölcsi célok megvalósulásának a 
talaja. Erkölcsi rendeltetésének a megvalósítása a ker. ember 
legfőbb feladata és életcélja, amiért is a világgal csak erkölcsi 
és nem vallásos viszonyban van. Természetes, hogy azért a val-
lásos és az erkölcsi szempontok találkoznak egymással. A ke-
resztyénségben a vallásos az erkölcsivel, az embernek az Istenhez 
való viszonya és annak erkölcsi értéke szorosan összetartozik 
egymással. Az Istennek megfelelő az erkölcsi s az Istenellenes 
az erkölcstelen. S igy van az az egyházzal is, amelynek láthatóra 
és láthatatlanra való megkülönböztetése nem más, mint az 
empirikus egyháznak az egyház ideálja szerint vall értékelése. 
Ebből következik, hogy a ker. theol. ethika a hittantól való kü-
lönbségében minden izében „a ker. értékelés tana" vagyis „a ker. 
normák elméleteamely szerint minden tapasztalati valóságot 
isteni rendeltetésének ideálja szerint kell mérlegelnünk és érté-
kelnünk. Konkrét emberi élet- és értékbölcselet keresztyén állás-
ponton tekintve. S ebben jut épen kifejezésre az ethikusnak 
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személyes ker. vallásos és erkölcsi meggyőződése egyaránt, mi 
nélkül már Schleier mach er is lehetetlennek tartotta az ő hires 
„ker. vallásos tudatával" a rendszeres theol. tudományt. De ebből 
egyúttal következik, hogy nem symbolum. nem is regula fidei> 
hanem a ker. ismeretben való oktatás a dogmatika és az ethika 

Az ujabb theologusok közül Troeltsch Schleiermacher és rész-
ben Rothe nyomán azt vitatja, hogy az ethikának általános mű-
velődés- és történetbölcseletnek kell lenni s a vallás a szellemi 
kultúra csak egyik bizonysága. Ezt az ú. n. „humánus" ethikát 
igazolja azzal, hogy a keresztyénségtől távol álló világban is 
sok magasztos és komoly erkölcsiséggel találkozunk s viszont 
az empirikus keresztyénséget senki sem fogja az erkölcsi töké-
letességgel azonosítani. Hangsúlyozza azt Mariilel-e\ szemben is, 
ki „System der Ethik als Grundlegung der Religion" c. művében 
a pogányság erényeire mint fénylő bűnökre való utalással Kant-
tal ellentétben az erkölcsiséget a vallásra alapítja. Szerintünk 
több az ethika, mint csupán általános történet- és kulturbölcselet 
s a ker. vallás sem azonosítható a kultura egy értékes darabjá-
val. Ezzel egyúttal hangsúlyozzuk, hogy a theol. ethikának nem 
kultúrával, hanem a ker. erkölcsi ismeret kifejtésével van dolga, 
amelynek világánál az általános emberi kultura javait és ered-
ményeit is értékelni kénytelen. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 


