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A filozófia és teológia viszonyáról kérdezve azokat, akik a 20. században Magyarországon 

evangélikus teológiai tanulmányokat folytattak vagy ilyen tanulmányokat végzetteket ismernek, 

bizonyára jellemzőnek tartanák vagy tartják is azt az állítást, hogy mi „teológusok vagyunk és nem 

filozófusok”.1 Ezzel még Luther jó tanítványainak is gondolhatnák magukat, aki Arisztotelészt – 

Masznyik Endre fordításában – „kárhozott, nagyralátó, ravasz pogány”-nak mondta, aki „hamis 

beszédeivel a legjobb keresztyének sokát félrevezette és elbolondította”.2 Lutherre így hivatkozni 

persze csak akkor lehetséges, ha nem olvassák tovább és figyelmen kívül hagyják, hogy Luther – a 

humanizmus törekvését magáévá téve – a recepciót is elmarasztalta, amikor rossz kéziratokból, de 

még inkább csak rossz kommentárokból ismerték meg kortársai Arisztotelészt, akinek noha nem 

minden, de mégis több művét kiadásra és tanulmányozásra érdemesnek tekintette.

Ezek után nem várnánk, hogy olyan széles és gazdag témánk anyaga, mint amilyen. 

Meggyőzött erről egyrészt saját vizsgálódásom, melynek során evangélikus teológusok műveit 

kerestem és tanulmányoztam, meggyőz másrészt e konferenciának a programja is, ahol Böhm 

Károly, Szelényi Ödön és Hamvas Béla neve szerepel a címekben és az absztraktokban, akiknek a 

gyökerei – egymástól nagyon eltérő módon és fokon, mégis számos ággal – a lutheranizmusba 

mélyednek.

A hazai evangélikus teológiának a filozófiához való viszonyát tekintve érdemes lenne 

foglalkozni a Kierkegaardot fordító3 és népszerűsítő4 Szeberényi Lajos Zsigmond (1859-1941) 

békéscsabai lelkész, esperes, szerkesztő munkásságával. Tanulságos és érdekes lenne 

tanulmányozni az ébredés teológusának is mondott Gáncs Aladár (1891-1935) megmaradt és még 

nem publikált írásait abból a szempontból, miként viszonyul bennük egymáshoz a filozófia és a 

teológia. Hiszen egyik 1930-ban tartott előadásában5 a megtérést az angolszász, finn és német 
  Előadás a Miskolci Egyetem Filozófiatörténeti Tanszékének „Filozófia és teológia a 20. századi magyar 

eszmetörténetben” konferenciáján. Miskolc, 2000. október 27.
1  URBÁN Ernő, Miért van szükségünk filozófiára? Lelkipásztor (19) 1942-43/5, 194-200.
2  LUTHER Márton, A német nemzet keresztyén nemességéhez. 1520. LMM II, 94-95. „der orda(m)pter / hochmutiger /

schalckhafftiger heide / mit seinen falsche(n) worte(n) / souiel der beste(n) Christe(n) vorfuret / vn(d) narret hat” 
StA 2, 154; WA 6, 458.

3  Sören KIERKEGAARD, Önvizsgálat ajánlva a kortársaknak. Isten változatlansága. Fordította: SZEBERÉNYI Lajos. Új 
Mandátum Könyvkiadó: s.l., s.t. 178 o. [A külön-külön megjelent művek 1929-es első kiadásának szövege.] – 
Egyéb fordítás evangélikus teológustól: A hívó szó. [Igehirdetés Mt 11,28 alapján.] Dánból fordította P. P. 
[PODMANICZKY Pál] Keresztyén Igazság (8) 1941/1, 11-15. – A mezők liliomairól és az ég madarairól. [Igehirdetés Mt 
6,26.28-32 alapján.] Dánból fordította némi rövidítéssel P. P. [PODMANICZKY Pál] Keresztyén Igazság (10) 1943/1, 12-
13.

4  KIERKEGAARD élete és munkái (1813-1855). Evangélikus Egyházi Könyvkereskedés: Békéscsaba, 1937. 148 o.
5  A megtérés az újabb theologia megvilágítása nyomán. Konferenciai előadás 1930-ból. In: GÁNCS Aladár, Serkenj 
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ébredés – pietisztikus egyházi megújulási mozgalmak – kulcsszavát vizsgálja tudományos 

igényességgel nemcsak teológiai szempontból, hanem a filozófiára való némi kitekintéssel is. 

Ezekben a körökben ez nem hogy nem volt szokásos, hanem inkább tőlük egyenesen idegen. Az 

idősebb Prőhle Károly a széles közvélemény számára írott dogmatikájában6 – vállalkozása 

természeténél fogva mindig dióhéjban, de – lépten-nyomon ismerteti a különféle filozófiai 

irányzatokat és hadakozik velük, amivel jelét adja, hogy enélkül elképzelhetetlen a teológiai 

gondolkodás: a teológia a filozófiával, azaz emberi gondolkodással folytatott – nem egyszerűen 

csak párbeszéd, hanem – vita. Jellemző a két világháború közötti időre, hogy a tudományos pályára 

állni törekvő teológusok filozófiai doktorátust szereznek. 7

A továbbiakban két teológus tanulmányával foglalkozom, amelyek nem szerzőik tragikus 

sorsa miatt érdemlik figyelmünket.

A pécsi Erzsébet Tudományegyetem soproni evangélikus hittudományi karának nyújtott be 

filozófiai és vallástudományi doktori értekezését Ferdinánd István (1911-1992) „Vallás és életforma 

(Vallásfilozófiai tanulmány)” címen 1941-ben.8 Hivatkozva Eduard Spranger,9 Oswald Spengler,10 

Grisebach,11 Koncz Sándor,12 S. Marck,13 Martin Heidegger,14 Karl Jaspers15 és Henri Bergson16 a 

megelőző mintegy tizenöt évben külföldön megjelent műveire és felhasználva azok fogalmi 

készletét, – amennyire eddig meg tudtam állapítani, – végül is eredeti munkát adott ki a kezéből.

Alapfogalmai először a szellem, mint szabadság, öntudat és döntés, azután az élet, mint a 

szüntelenül levésben, alaköltésben levő valóság, valamint e kettő kapcsolata, és e kapcsolat 

bizonyos fokú állandósulása, amit életformának nevez. Attól függően, hogy szellem és élet 

kapcsolódásában az egyik vagy a másik vagy pedig a kettő együtt a meghatározó, nevezhetjük – 

nem Ferdinánd István körülírásait használva – az életformát szellemfilozófiainak (vagy 

idealisztikusnak), életfilozófiainak vagy egzisztencia-filozófiainak. A vallás Ferdinánd 

Evangélikus Misszióegyesület kiadása: Budapest, 1939. 216 o. 59-80.
6  A hit világa. Bevezetés a keresztyén hittanba. Harangszó: Győr, 1948. 360 o.
7  PRŐHLE Károly, Eucken Rudolf életphilosophiája (Budapest, 1918); KARNER Károly, Epiktetos életphilosophiája 

(Budapest, 1925); NAGY Gyula, Der Doppelaspekt der Seele in Platons Jugend- und Reifezeitsdialogen (Berlin, 
1943).

8  A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Evangélikus Hittudományi Karának benyújtott doktori értekezés. Dunántúl 
Pécsi Egyetemi Könyvkiadó: Pécs, 1941. 73 o.

9  Lebensformen. Geisteswissenschaftliche Psychologie und Ethik der Persönlichkeit. Fünfte vielfach verbesserte 
Auflage. Verlag von Max Niemeyer: Halle, 1925.

10  Untergang des Abendlandes. München, 1923.
11   Gegenwart. Halle/S. 1928.
12  Kierkegaard és a világháború utáni theológia. Miskolc, 1938.
13  Die Dialektik in der Philosophie der Gegenwart. Tübingen, 1929.
14  Sein und Zeit. Halle/S. 1927.
15  Psychologie der Weltanschauungen. Berlin, 1922. Existenzphilosophie. De Gruyter: Berlin, 1938. Die geistige 

Situation der Zeit. Berlin, 1938.
16  Metafizikai értekezések. Franklin: Budapest, s.t.



meghatározásában „az a viszony, amelyben az ember a végtelent, a fölötte álló teljes, az örök, az 

abszolút valóságot keresi és ragadja meg.”17 Ha az említett bármelyik életformát teszi abszolúttá az 

ember, a vallás filozófiai fogalmával állunk szemben. Ha viszont „maga az Isten, akit ő [az ember] 

akart elérni, éri el őt; akihez hiába erőlködött szelleme döntéseiben, lehajol hozzá”,18 akkor az így 

létrejött viszonyt nevezzük teológiai értelemben vett vallásnak, s így jutunk el a vallás teológiai 

fogalmához.

Mivel sem a szellem nem képes teljesen uralni az életet, sem az élet nem képes teljesen 

befogadni a szellemet, sem pedig a kettő teljes egysége nem tartható fenn, egyik sem képes 

megmaradni a maga relativitásában, hanem mindegyik abszolúttá teszi magát, filozófiai értelemben 

vallássá lesz, vagyis átlépi lehetősége határait, nem nyújt megoldást, a kialakult életforma 

meghaladottá válik. A megoldást csak a teológiai értelemben vett vallás jelenti, mint az emberen 

kívül álló valóság, amely nem valamely felekezetnek vagy a keresztyénségnek egy bizonyos 

formája, hanem magának Istennek a jelenléte: „csak Isten lehet, aki hozzá való viszonyunkban 

érintetlenül tudja hagyni e világi élet-síkunk valóságait, szabadságunkat, önállóságunkat, 

önmagunkat, sőt több, mint érintetlenül: megtisztítja és kiteljesíti, újjáteremtve igazi mivoltában 

tölti be. [...] Csak Isten maga képes ezt véghez vinni a hozzá való viszonyban, mivel nemcsak kívül 

való (a szükséges egészen kívülvalóság qualitatív értelmében), hanem annyira közeljövő is, hogy 

nemcsak nem törli el személyiségünket, szabadságunkat, önmagunkat, nemcsak hogy nem engedi 

más, e világi tényezőknek át az uralmat személyiségünk felett, hanem ő maga lesz önmagunkká, s 

így biztosítja személyiségünket, szabadságunkat.”19

A keresztyénség az életformák kiszélesedésével létrejött mindhárom jellegzetes – az 

önmagát körülhatároló antik, a mágikus középkori és a kizárólag az emberre alapozó nyugati vagy 

modern – kultúrformában megjelent. Mindegyiket jogosultnak tartja, de előnyben részesíti a jelent, 

amelyben él. Bár az életformák és a nagy kultúrformák arra hajlanak, hogy abszolúttá váljanak, 

„átmeneti korunkban az életformák és kultúrformák egész sokasága él egymással bonyolult 

összekeveredettségben.”20 S bár a keresztyénség nem kötelezi el magát egyik mellett sem, „a mai 

keresztyénségnek "többnyelvűvé" kell lennie, hogy minden emberhez, az őt elérhető 

legközvetlenebb módon, szellemi nyelvén, tudjon szólani, nem az életforma, hanem az evangélium 

szolgálatában.”21 Egyrészt nem keveredhet tehát egymással az életforma, kultúrforma, a világkép az 

egyik oldalon és az ige a másik oldalon. Másrészt a keresztyénség sohasem valamely kultúrforma, 

hanem csak annak abszolutizálása ellen harcol. A protestantizmus a keresztyénségnek az a típusa, 

amely elfogadva minden életformát, azok mindenkori megtisztításán fáradozik, míg a katolicizmus 

17  FERDINÁND István, i.m. 3. o.
18  I.m. 4. o.
19  I.m. 30. o.
20  I.m. 33. o.
21  I.m. 33.o.



– bár az alkalmazkodóképességben meg is előzheti a protestantizmust, – mégis inkább kötve van 

egy életformához, amit Ferdinánd István a mágikus életforma középkori változatának nevez.

Még ha értelmezési kérdések is megfogalmazódnak a dolgozat olvasása közben, benyomást 

keltő az absztrakt gondolkodás, a világos logika, a nagy ívű gondolat architektúrája és mindeközben 

a szerző vallásos-keresztyén elkötelezettsége, melyben Isten nem a gondolkodás elve, hanem az 

isteni ajándékképpen tapasztalható-átélhető történés.

Meglepő ugyanakkor, hogy Ferdinánd István fogalmi rendszere és gondolkodásmódja 

milyen közeli párhuzamot mutat Paul Tillich eredetileg is évtizedekkel később (1963) megjelent 

Rendszeres teológiájával.

Amit Ferdinánd István Istennel kapcsolatban mond Isten és ember viszonyát illetően, és amit 

a fentiekben idéztünk, az Tillichnél – B. Szabó István nagyszerű fordításában – így hangzik: „A 

Lelki Jelenlét úgy őrzi a személy önazonosságát, hogy nem szegényíti meg az ént, és úgy késztet az 

én megváltoztatására, hogy nem bomlasztja fel.”22 Ferdinánd István a relatív fokozatot nem egy 

bizonyos foknak tartja, hanem a fokok távolságának, skálájának és ez hasonló gondolat ahhoz, amit 

Paul Tillich a dimenziókkal kíván kifejezni.23 A lehetséges és a valóságos Ferdinánd Istvánnál 

található fogalmainak Paul Tillichnél a lényegi és a létezési lét felel meg.24 Vagy az imádságról: 

„Krisztus nevében imádkozni azt jelenti, – írja Ferdinánd István, – hogy őmaga imádkozik veled és 

benned.”25 Míg Paul Tillich: „Mi csak ahhoz az Istenhez imádkozhatunk, aki rajtunk keresztül 

imádkozik önmagához.”26

E számomra is felfedezésnek tűnő közelség magyarázatát nem egymástól való függésükben, 

hanem nyilván az életfilozófia és az egzisztencializmus filozófiája iránti vonzódásukban kell 

keresni, de a pontos részletek felkutatása további feladat.

Megállapítható viszont, hogy Ferdinánd István gondolatai az evangélikus egyházon belül 

széles körben nem találtak megértésre és visszhangra. Miután teológiai tanárrá választották, néhány 

év múltán fel kellett adnia állását. 1955-ben a Veszprém megyei Homokbödöge lelkésze lett.

Ferdinánd István doktori értekezését a tábori lelkészként a Donnál elveszett Urbán Ernő 

(1908-1943) ismertette az evangélikus lelkészi szakfolyóiratban szokatlanul hosszú, ötoldalas 

tanulmányban, – egyértelműen rokonszenvét nyilvánítva a vallásfilozófiai megközelítéssel, 

törekedve azt megérteni és megértetni. Utal a filozófiának a teológusok közötti elfogadottságára: a 

vallásbölcselet „olyan tudomány, amely kívülről szemléli a teológia magasztos tárgyát: az 

evangélium világmeggyőző hatalmát. A kívülről való látás sokakat megzavar, még többeket 

22  Paul TILLICH, Rendszeres teológia. Osiris Kiadó: Budapest, 1996. 560. o.
23  FERDINÁND István, i.m. 30. o. és Paul TILLICH, i.m. 384kk.
24  FERDINÁND István, i.m. 34. o. és Paul TILLICH, i.m. 169kk.
25  FERDINÁND István, i.m. 42. o.
26  Paul TILLICH, i.m. 457. o.



elidegenít. Ezt az ösztönös vagy belénkoltott visszatetszést azonban le kell győznünk. Mennél több 

érzékünk és kedvünk van az igazi teológiai munkához, annál inkább.”27 A fogalmi gondolkodás 

rideg elvontsága ellenére is szinte minden megállapítás mögött érzi és látja az aktualitást. Ez a 

szimpátia azért figyelemre méltó, mert Urbán Ernő egészen más teológiai irányból jön: ő is az 

ébredés embere, mint Gáncs Aladár, és ő is teológus, akire hatott Barth, noha nem követte 

kritikátlanul. Ferdinánd Istvánra e vonások egyike sem áll: nem az ébredés embereként tartják 

számon, filozofikus alkat, nem Barth hatása alatt áll, de legalábbis nem olyan mértékben. A két 

különböző felfogású ember gondolkodása mintha mégis közel kerülne itt.

Említésre és figyelemre méltó még Urbán Ernő lelkészeknek írt tanulmánya, amely már 

eltűnése után jelent meg: „Miért van szükségünk filozófiára?” 28 Ebben örömmel állapítja meg, hogy 

a fiatal lelkésznemzedék az ige teológiájának és a reformátori megújulásnak a hatása alatt áll. A 20. 

század kezdetét nagyméretű szabadságharcként jellemzi, amelyben „a teológusok fel akartak 

szabadulni a filozófia gyámkodása alól és elkezdtek ráeszmélni a teológia istenadta feladatára és 

sajátos, minden más tudománytól gyökeresen elütő módszereire.” „A 19. században a teológiai 

munka valamennyi irányzatában kisebb-nagyobb mértékben szinte csak függvénye volt a 

mindenkori filozófiai áramlatoknak.”29 A teológiának ezzel a babiloni fogságával szakítani kell. A 

teológiának nem lehet a mértéke a filozófia, a teológiai munkának önállónak kell lennie. Karl 

Barthra utal, aki „a kinyilatkoztatás valóságának megértésében könyörtelenül elutasítja a filozófiát 

és a természeti teológiát,” de úgy, hogy közben „a legnagyobb megbecsüléssel és érdeklődéssel 

kíséri figyelemmel a nagy gondolkodók vizsgálódását és igazság-kutatását.”30 Majd megállapítja: 

„A bölcselet művelésétől való idegenkedés, a filozófiai hajlam (erósz) elnyomása a fiatalabb 

nemzedékben tehát inkább csak félreértésből, másodkézből átvett gondolatokból, olvasmányok 

félig-megemésztéséből, divatossá váló jelszavak hatására üthette fel a fejét”31 – nem pedig az igazi 

Barth hatására. A filozófiának a teológiára nézve végzetes igézetét azonban nem lehet azzal 

orvosolni, hogy „távol tartjuk magunktól a filozófiát és nem törődünk vele.”32 Ezután sorra veszi 

azokat a területeket, amelyeken a filozófiai iskolázottságot a lelkészi szolgálatban fontosnak tartja. 

Nem elég, hogy „igazi tűz lobog az igehirdetőben”,33 éles, határozott gondolatmenet, szabatosság, 

logika is szükséges. A Biblia szövegével való tusakodásnak feltétele az írásmagyarázati elvek és 

módszerek tisztázása és ismerete. Szükséges a teológiai felfogás következetessége és a 

meggyőződés megalapozottsága, egyrészt a középponti tartalom, másrészt a részletek 

27  URBÁN Ernő, A nyugati vallás. (Vallás és életforma. Ferdinánd István könyve.) [Könyvismertetés.] Lelkipásztor (18) 
1941-42/8, 364-369.

28  Lelkipásztor (19) 1942-43/5, 194-200.
29  I.m. 194. o.
30  I.m. 196. o.
31  I.m. 196. o.
32  I.m. 194. o.
33  I.m. 197. o.



összefüggésének látása. S mivel minden filozófiai rendszer kora vélekedését tükrözi, csak ezeknek 

az alapos ismeretében lehet megszólítani a kortársakat. A lelkészek értelmiségi létéhez és igazi 

műveltségéhez is elengedhetetlen a filozófiai iskolázottság és az általa felkeltett szellemi 

igényesség. A filozófia igézetével és kihívásával szemben nem lehet orvosság a filozófiától való 

elfordulás. A „teológusok vagyunk és nem filozófusok” felkiáltás ezért – a teológia oldaláról 

tekintve is – elhamarkodott, túlzásba vitt és helytelen következtetések alapjául szolgáló jelszó.

A felvázolt imponáló törekvések mellett is aktuális Urbán Ernő megállapítása: „A 

reformátori teológia öntudatos műveléséhez, az elkanyarodás lappangó veszélye elleni erélyes és 

eredményes védekezéshez azonban jó szolgálatokat tehet a megfelelő filozófiai iskolázottság. Ezen 

a ponton azonban van pótolnivalónk nekünk fiataloknak. ... Sok vesződséggel jár, de a türelmes, 

kitartó fáradozás meghozná a maga gyümölcsét. Kell ez a kemény iskola, gondolataink 

megfegyelmezése, hogy egész egyéniségünk határozott veretet kapjon. Isten szolgálatában is 

kemény-kötésű, kiforrott egyéniségekre, szilárd jellemű, nyitott szemű, fogékony szívű emberekre 

van szükség. Ennek elérésére pedig a filozófia szolgálata is számottevő.”34

Kívánom, hogy e szavakat a mai teológusok megfogadják, a filozófusok pedig bennük 

magukra ismerjenek.

34  I.m. 194. 199-200. o.


