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közöltük.

A teológia pozituma a
kerészténység?

A pozitív tudomány egy adott és már valamiképpen feltárt létező

nek a megalapozó feltárása. A következő kérdés adódik: mi ez az
adott a teológia számára. Azt mondhatnánk, hogy a keresztény teo
lógia számára az adott a kereszténység [Chirstentum) mint törté
nelmi esemény, amelyről tanúskodik a vallás- és szellemtörténet, és
amely a jelenben is megtalálható általános világtörténelmi jelenség
ként a maga intézményeivel, a vallásgyakorlataival, szervezeteivel
és csoportosulásaival. Kereszténység - ez az adott pozitum, tehát
a teológia az a tudomány, amely ezzel foglalkozik. Ez nyilvánvaló
an helytelen meghatározása lenne a teológiának, hiszen a teológia
maga is a kereszténységhez tartozik. A teológia maga is olyasvala
mi/ ami a kereszténység egészével való benső összefüggésben vi
lágtörténelmileg és általánosan történetileg mutatkozik meg. Nyil
vánvaló tehát, hogy a teológia nem lehet tudománya a keresz
ténységnek mint világtörténelmi eseménynek, hanem inkább olyan
tudomány, amely maga is hozzátartozik a kereszténység történel
méhez; ez a történelem hordozza és szüntelenül meg is határozza.
A teológia tehát egy olyan tudomány, amely maga is a keresz
ténység történelmébe tartozik? Valahogy úgy, ahogy minden törté
nelmi diszciplína maga is történelmi jelenség, mégpedig úgy, hogy
a történelem történelmileg változó öntudatát fejezi ki? így az a le
hetőség adódna, hogy a teológiát a kereszténység világtörténelmi
megjelenésének öntudataként jellemezzük. Csakhogy a teológia
nemcsak annyiban tartozik a kereszténységhez, amennyiben a ke
reszténység mint történelmi tényező kapcsolatba lép a kultúra ál
talános jelenségeivel, hanem a teológia annak megismerését jelenti,
ami mindenekelőtt lehetöv é teszi, hogy egyáltalán létezhessék ke
reszténység mint világtörténelmi esemény. A teológia fogalmi tudás
arról, ami eleve eredendő történelmi eseménnyé teszi a keresz
ténységet/ tudás arról, amit mi egyáltalán krisztusiságnak (Christ
lichkeit) nevezünk. Azt állítjuk tehát, hogy az adott (pozitum) a teo-
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A teológia pozituma
a krisztusiság

A krisztusiság lényege
a hit

A hívő a krisztusi
kinyilatkoztatás

eseményének részese

A hit: újjászületés

lógia számára a krisztusiság. Ez határozza meg a teológiának mint a
róla szóló pozitív tudománynak lehetséges formáját. Most pedig az
a kérdés: mit jelent a krisztusiság?

Krisztusinak (christlich) a hitet nevezzük. Lényegét így lehetne
formálisan körülhatárolni: a hit az emberi ittlét létmódja, amely
önnön tanúbizonysága szerint - amely ehhez a létmódhoz lénye
gileg hozzátartozik - nem az ittlétbó1 és nem az ittlét által magától
érlelődik meg, hanem abból, ami ebben a létmódban és ezzel a
létmóddal nyilvánvalóvá válik: a hittből (Geglaubt). Az a létező,

amelyelsődlegesen a hit számára és csak a hit számára nyilvánul
meg, és amely mint kinyilatkoztatás a hitet egyáltalán megérleli, a
"krisztusi" hit számára Krisztus, a megfeszített Isten. A hitnek ezt
a Krisztus révén így meghatározott viszonyát a kereszthez krisztu
sinak mondjuk. A keresztre feszítés azonban, és minden, ami hozzá
kapcsolódik, történelmi esemény, amelyről mint ilyenről a maga
sajátos történelmiségében csak az Írásba vetett hit tanúskodik. Erről
a tényről csak a hit "tudhat". Annak, ami ilyesformán kinyilvánul
a maga sajátos "áldozat"-jellegének megfelelően, határozott közlési
iránya van a ténylegesen történelmileg - egyidejűleg vagy nem
egyidejűleg- létező emberre, illetve az egyes emberek közösségé
re mint gyülekezetre. Ez a kinyilatkoztatás mint közlés nem isme
refeket ad át tényleges, illetve már lezajlott vagy még bekövetkező

történésekről, hanem "részt-vevő"-vé tesz abban az eseményben,
ami a kinyilatkoztatás, azaz abban, ami benne kinyilvánul. Ez a
csak az egzisztálásan megvalósuló rész-vétel azonban mint ilyen
mindig csak mint hit adott a hit által. A keresztre feszítés eseményé
ben való "részvétel" és "részesedés" által kerül az egész ittlét mint
krisztusi, azaz a keresztre vonatkozó, Isten elé, és az ettől a kinyi
latkoztatástól megérintett egzisztencia lesz önmaga számára nyil
vánvaló istenfelejtésében. És így az Isten elé állítottság, értelme sze
rint - mindig csak az eszmének ideális konstrukciójáról beszélek
- az egzisztenciának átállítódása Istennek hitben megragadott ir
galmasságába és irgalmassága által. A hit tehát mindig csak hívő

módon értelmezi önmagát. A hívő tehát soha semmit sem tud 
például belső élmények teoretikus tudomásulvétele alapján - sa
játos egzisztenciájáról, inkább csak "hinni" tudja ezt az egziszten
cialehetőséget mint egy olyan egzisztencialehetőséget,amelyen a
megérintett ittlétnek magától már nincs hatalma, amelyben az ittlét
szolgává lett, Isten elé állíttatott és ezáltal újjászületett. A hit sajá
tosan egzisztens értelme eszerint: hit =újjászületés. Újjászületés, és
pedig nem valamiféle minőséggel való pillanatnyi fölruházás értel
mében, hanem a ténylegesen hívő ittlét történelmi létezésének mo
dusza abban a történelemben, amely a kinyilatkoztatás eseményével
kezdődik, s amelynek a kinyilatkoztatás értelme szerint már meg
van határozva a legvége. A kinyilatkoztatás eseménye, amely a hit
számára hagyományozódik át, és ennek megfelelően magában a
hívésben történik, csak a hit számára tárul föl. Luther azt mondja:
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Ateológia és a hit
viszonya

"A hit önmagunk megadása azokban a dolgokban, amelyeket nem
látunk." (Erl. Ausg. WW. 46, 287.) Csakhogy a hit nem olyasvalami,
ami által s amiben az üdvösség eseménye csupán mint történés
válik nyilvánvalóvá, tehát nem egyfajta, bizonyos tekintetben mó
dosított megismerési mód, hanem a hit mint a kinyilatkoztatás be
fogadása maga is részt vesz a krisztusi esemény létrejöttében, va
gyis az a létmód, amely a tényleges ittlétet krisztusiságában mint
egyfajta specifikus sorsot határozza meg. A hit hitben megért6 létezés
a megfeszített által kinyilvánuló, azaz történ6 történelemben.

Azt a pozitivitást, amire a teológia rátalál, azon létező egésze
képezi, amelyet a hit tár fel, mégpedig oly módon, hogy a hit maga
is ezen hívő módon feltárt létező esemény-összefüggésébe tartozik.
Feltéve, hogy a teológia a hitből, a hitnek és a hit javára adatik, a
tudomány pedig szabadon megvalósuló, fogalmilag feltáró objekti
válás, a teológia úgy konstituálódik, mint a hitnek és a benne fel
tártnak, azaz az itt "kinyilvánulónak" a tematizálása. Figyelembe
kell vennünk, hogy a hit nemcsak feltáró elővezetése annak a po
zitumnak, amelyet a teológia objektivál, hanem maga a hit is téma.
Sőt! Amennyiben a teológia a hit számára adatik, csak magában a
hitben lehet meg kielégítő motívuma.

Ha a hit természeténél fogva ellenállna a fogalmi kifejtésnek,
akkor a teológia a tárgyához (a hithez) egyáltalán nem ill6 megra
gadás lenne. Egy olyan lényegi momentuma hiányozna, amely nél
kül sohasem válhatna tudománnyá. Ebből kifolyólag a teológia
szükségessége sohasem vezethető le a tudomány tisztán racionális
módon felvázolt rendszeréből. Még tovább menve: a hit nemcsak
egy a krisztusiságot kifejtő tudományok fellépését motiválja, ha
nem a hit mint újjászületés egyúttal az a történet, amelynek meg
történéséhez a teológiának a maga részéről hozzá kell járulnia. A
teológia pedig csak a hitnek mint az imént leírt történelmi ese
ménynek ingredienciájaként értelmes és jogos.

Miközben megkíséreljük megmagyarázni ezt az összefüggést,
megmutatjuk, hogy a teológia sajátos pozitivitása által, azaz a hit
ben hitként feltárt krisztusi esemény által hogyan körvonalazódik
a hit tudományának tudományossága.

(Folytatjuk)

Tőzsér Endre fordítása
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