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Közügy

A teológiai képzés közegyházi ügy, ezért az egyházi nyilvánosság elé tartozik. Isten 

népének nemcsak joga, de kötelessége is megvizsgálnia minden igehirdetést (Mt 7,15; Jn 

10,8.14.27; Róm 16,17.18; 1Kor 10,14; Gal 3,4; Kol 2,8; 1Thessz 5,21; 2Thess 2,3), ebből 

pedig az következik, hogy részt szabad, sőt részt kell vennie a teológiai képzésről folyó 

diskurzusban. Együtt gondolkodva mindannyian szembesülhetünk az elvárásokkal, a 

lehetőségekkel, valamint azokkal a feladatokkal, amelyek helyzetünk függvényében 

nehezednek reánk.

A teológiai képzés az evangélikus egyházban mindenkor kritika tárgyát képezte. 

Érthetően: hiszen nem lehet független a kortól, amelyben működik. Hamis azonban az a 

kép, hogy van egy jól működő egyház, s benne egy rosszul működő képzés. Mindenkor 

kölcsönhatásokban kell gondolkodni: a teológiai képzés ereje-gyöngesége továbbgyűrűzik 

az egyházban, míg az egyház ereje-gyöngesége visszatükröződik a teológiai képzésben.

„A teológust az egyház neveli. Otthoni és tanévi gyülekezetének élete, a papok, 

akikkel találkozik, és akiket megfigyel, az egyházi megújulás, amelynek sodrába kerül, 

vagy az egyházi élettelenség, amelynek iszapja húzza. Magyarországi evangélikus 

egyházunk megelevenedésének sok áldott jelét vettem észre teológusokon, viszont 

teológusok közönyében ismerős nemtörődömségre bukkantam: ugyanezzel találkoztam 

már kint az egyház életében, szolgatársak magatartásában. Amilyen az egyház, olyanok a 

teológusai. Amikor a teológus-ifjúságnál örvendetes jelenségeket tapasztalunk, a 

megújhodó egyház hullámveréséért adhatunk hálát, s amikor szomorú jelenségeket látunk 

teológusoknál, egyházi önvizsgálatot és papi önkritikát kell tartanunk.” (Veöreös 1951, 

527.)

A teológiai képzéssel nem szabad úgy foglalkozni, hogy az oktató - mintegy a 

mundér becsületét védve – mindenáron bizonyítani próbálja a képzés kiválóságát. Ellenben 
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annak sincs értelme, hogy az együttgondolkodás panasznappá változzon. Tanulmányom 

célja tehát nem az védekezés, de nem is a támadás. Inkább provokálni szeretnék a szó 

eredeti és békés értelmében. Ösztönözni szeretném az eszmecserét. Annak feltételezésével, 

hogy a testnek sok és sokféle tagja van, amelyeknek összhangban kell működniük.

Egykor és most

Lelkészi szakfolyóiratunk, a Lelkipásztor évfolyamai tanulságos képet adnak a 

teológiai képzésről is. A kezdettől (1925) követett szerkesztői eljárás szerint minden szám 

elejére a lelkészek életével, munkájával vagy képzettségével kapcsolatos írás került, így 

időről-időre valamelyes képet kapunk egy-egy korszak lelkészi karának helyzetéről. Ez a 

kép nemcsak a lelkészek társadalmi helyzete, hanem belső, lelki élete szempontjából is 

mindenkor tanulságos. Azonban nehéz volna megítélni, hogy a lelki élet kérdései mikor 

voltak súlyosabbak, s mikor kevésbé azok. Annyi bizonyos, nem tekinthetünk úgy a 

múltra, hogy akkor minden rendben volt, míg ma nyomasztó gondok nehezednek ránk. A 

mai gondok elsősorban azért nyomasztóak, mert a mi gondjaink, és nekünk kell róluk 

számot adnunk. .

A teológiai képzés története azt bizonyítja, hogy számos kérdésnek több évszázados 

múltja van. A tudomány és a hit, az egyház és a tudomány, az egyház és a hit, az elmélet és 

a gyakorlat, a személyes hit, a lelki élet, az életvitel, a teológiát végzettek 

szolgálatkészsége és szolgálati alkalmassága, a lelkészjelöltek megvizsgálása – ezek 

állandóan vissza-visszatérő kérdések. Olyannyira, hogy valójában ma sem tudunk melléjük 

újat sorolni. Napjainkban azonban egy-egy régi kérdésnek mindig sajátos, korunkra 

jellemző vetületével találkozunk, ezért nem mondhatjuk, hogy elődeink már tudták a 

megoldást a mi bajainkra. Más kérdés, hogy érdemes odafigyelnünk egykori válaszaikra, 

vagy válaszkísérleteikre.

Egyetemi képzés

Az egyetemi fokú teológiai képzés igénye már 1908-ban felvetődött, amikor 

először protestáns, majd néhány év múlva Pozsony székhelyű evangélikus, ill. Debrecen 

székhelyű református felekezeti fakultás felállítását követelték a két egyház illetékesei 
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(Kiss 1943, 4; Prőhle 1990, 82). 1911-ben a kultuszminiszter tett ilyen értelmű 

előterjesztést (Prőhle 1990, 82. 83). Azonban már ekkor megszólaltak az ellenvetések, 

amelyek továbbéltek a soproni teológiai kar 1923-as megalapítását követően is. Így a 

karnak a pécsi egyetemről történt 1950-es leválasztását és az Evangélikus Teológiai 

Akadémia egyidejű létrehozását egyesek sajnálták, mások üdvözölték (Prőhle 1990, 82. és 

83). Az országgyűlés 1990-ben úgy határozott, hogy ismét egyetemi rangú intézménynek 

ismeri el ezt az Akadémiát, amely 1998 óta használja hivatalosan az Evangélikus 

Hittudományi Egyetem elnevezést. A mai intézmény azonban nem úgy egyetem, mint a 

soproni fakultás volt, és ez nem kizárólag a hivatalos név különbsége. A soproni teológiai 

kar állami egyetem állami fakultása volt, ahol a tanárok kinevezésében az egyház vétójogot 

gyakorolhatott. Teológiánk ellenben a Magyarországi Evangélikus Egyház egyeteme, ahol 

az egyetemi tanács döntéseit az országos presbitériumnak jóvá kell hagynia, majd az 

oktatási miniszteren keresztül a köztársasági elnökhöz kell felterjesztenie.

A felsőoktatási törvény előír ugyan bizonyos adminisztratív és szervezeti 

kötelezettségeket, amelyeknek betartása a képzési és a hallgatói támogatás szempontjából 

valóban fontos, számos ponton azonban teret ad a törvénytől eltérő, az egyházi képzés 

kívánalmainak megfelelő szabályozásnak. Másrészt az egyetemmé válás előtt is voltak 

olyan előírások, amelyeket figyelembe kellett venni. A dolgok lényegét tekintve tehát 

ebben nincsen változás, legföljebb annyiban, hogy – mint az élet minden területén – egyre 

gyorsabban változnak a szabályok. Az élet elbürokratizálódása alól nem vonhatja ki magát 

intézményünk sem, de ezt akkor sem tehetné, ha nem vált volna egyetemmé.

Az új helyzetnek – tartalmi szempontból – pozitív és negatív következményei 

vannak. Feltétlenül üdvös a minőségi követelmény, mely az akkreditációs vizsgálatban 

nyilvánul meg. Minden egyetem létéhez hozzátartozik a tudományos fokozatú oktatók 

arányának meghatározása, teljesítményüknek valamilyen módon (magyar és idegen nyelvű 

publikációk, előadások száma) történő mérése, az az igény, hogy az alapvető tárgyakat ők 

oktassák, hogy az intézményben ne csak oktatás, hanem kutatás is folyjék, továbbá, hogy 

az oktatói utánpótlásról doktori iskola keretében történjen gondoskodás.

Minden fenntartónak, így az egyháznak is érdeke, hogy az akkreditációs feltételeket 

teljesítse, hiszen nem pusztán alkalmazkodásról, hanem az oktatás színvonaláról van szó. 

A másik pozitívum a nagyobb nyitottság, amely szorosabb kapcsolatokat enged a többi 
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tudományszakkal és egyetemmel. A teológiai diploma állami elismerése olyan mozzanat, 

amely magában rejti azt a lehetőséget, hogy ne az egyházi szolgálatot válassza a végzett 

hallgató; de inkább örülni kell annak, ha valaki nem kenyérkényszerből hűséges.

Ami a negatívumokat illeti, úgy vélem, még kevéssé érték el kicsiny és 

családiasnak mondható intézményünket. A presztizskérdések, a publikációs kényszer 

visszásságai, a teológia és a hitélet „törvényesített” elválasztása aránylag kevésbé éreztetik 

hatásukat. Mindennapi munkánkban a teológusképzés ma is döntően lelkészképzést jelent. 

Éppen ebből fakad, hogy gondjaink általában „öröklött” gondok, amelyek nem az 

egyetemmé válásból fakadnak.

Igazságtalanok lennénk azokkal szemben, akik 1950-ben egyetemi tanárokból 

akadémiai tanárokká lettek, ha azt feltételeznénk róluk, hogy új helyzetükben főiskolai 

szintre „süllyedtek”, s már nem a korábbi mértéket tartották szem előtt. Az esetleges 

színvonalcsökkenés a politikai hatalom „betöréséből” fakadt, ezzel szemben azonban az 

egyetem-lét sem nyújthatott volna védelmet. Másrészt az is nyilvánvaló, hogy nincs az az 

országgyűlési határozat, amely egyetemi tanári szubsztanciát (és tudást) adhatna a katedrán 

ülőknek.

Nem varázsige az egyetem. Lehetetlen, hogy mindenütt ugyanaz a tartalom álljon 

mögötte. Hazánk egyik legkisebb egyeteme és egyik legkisebb teológiai kara az 

Evangélikus Hittudományi Egyetem. Világjelenség, hogy a kis és a nagy fakultások 

tudományos színvonala között különbség van (Asheim 1974, 395). Nálunk is már a 19. 

században többször megszólalt a színvonallal kapcsolatos panasz (Ottlyk 1961, 20. 22. 

Ottlyk 1964, 614) vagy követelés (Prőhle 1990, 83). Idáig azonban nem kellett 

szégyenkeznünk, amikor egy-egy hallgatónknak külföldön is lehetősége volt tanulmányai 

folytatására. Általában olyan összbenyomás alakult ki róluk, hogy szolid, de széles alappal 

rendelkeznek. A nagyobb szakosodásra képes egyetemek hallgatói viszont egy-egy 

témában, tehát szűkebb területen szereznek – esetenként ugyan széles körben hasznosítható 

– ismereteket. Feladatunk, hogy a jövőben is őrizzük meg a szolid, de széles alapot, hiszen 

ez a lelkészek számára mindenkor érték. A kreditrendszer újabban, és a jövőben 

feltehetően még inkább, megadja már a lehetőséget bizonyos szakosodásra, vagy a 

képzésen belüli érdeklődés szerinti hangsúlyeltolásra. (Más kérdés, hogy nem igazán tudja 

kizárni azt a kísértést, hogy a hallgató egyéni érdeklődés címén a kisebb ellenállás irányába 
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törekedjen.) Az oktatói kutatómunka fokozatos előtérbe kerülése is segíthet egyéni 

súlypontok kialakításában. Célul tűzhetjük ki, hogy legyen a tanárok között néhány, akinek 

a tevékenysége országosan elismert, és legyen legalább egy, akié nemzetközi szinten is az.

A képzés színvonala természetesen a hallgatókon is múlik. Nemcsak Amerikában - 

ahol az ún. college két-három év alatt igyekszik a diákot a régi európai érettségi-szintre 

eljuttatni –, hanem Németországban is gondot okoz, hogy az egyetemre jelentkezők egy 

része nem képes egy tanulmányt vagy könyvet értelmezni és tartalmát saját szavaival 

összefoglalni (Müller 1990, 174). Nálunk sincs ez másként. Pedig a reprodukálás még igen 

távol esik az egyéni kutatómunkától, ami az egyetemi tanulmányok veleje. Pályázat kiírása 

régi módszer az önálló kutatómunka serkentésére. Sopronban 1938-39-ben három 

különböző kiírásra egyetlen pályamű sem érkezett (Dezséry 1939, 4-5), az 1958-as, 

teológiai akadémiai kiírásra pedig egyetlen egy (Koren 1985, 51). Ráadásul az egyéni 

kutatómunka elképzelhetetlen idegen nyelvek elsajátítása nélkül: ezen a területen pedig – a 

tagadhatatlan fejlődés ellenére – ma is hallatszik a panasz.

A munka színvonalát az anyagi helyzet is feltétlenül befolyásolja. Ismert, hogy az 

Oktatási Minisztérium nálunk sem akar többet áldozni a képzésre, mint amennyi feltétlenül 

szükséges. Az „alultáplált” egyetem azonban legföljebb arra jó, hogy egy bizonyos szintű 

tömegképzést nyújtson, de arra már nem, hogy tudóspalántát képezzen (Müller 1990, 172). 

Ötvenötezer kötetes könyvtárunk továbbfejlesztése jelentős részben ugyancsak pénzkérdés.

Az egyetemi lét legfontosabb ismérve és feltétele a tudományos közélet: a 

tudomány művelői az egyetemi közösség előtt vitára bocsátják meglátásaikat és 

eredményeiket. Két ember is élhet folyamatos pezsgő vitában, de a tudományos közélethez 

kritikus közönség szükséges. A hazai evangélikus egyház kebelében tudományos teológiai 

közélet gyakorlatilag nincsen, azonban ökumenikus szinten talán már kialakulóban van. A 

felsőoktatási törvény ugyanis előírja, hogy a záróvizsgákon és a doktori eljárás egyes 

fokainál külső szakembereket is be kell vonni. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem – 

viszonylag kis létszámunk miatt – más intézményeknél nagyobb mértékben kénytelen 

igénybe venni más felekezetű, vagy világi szakember közreműködését. A szükséghelyzet 

azonban erénnyé is lehet, mert a nyitásra késztet a hazai tudományos közélet irányába.

Az oktatói utánpótlás terén a felsőoktatási törvény – a minősítést és az arányokat 

tekintve – egyértelmű mércét állít. Az elmúlt 15 év erőfeszítései nem voltak hiábavalók, 
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hiszen több fiatalt sikerült bevonni az oktatói munkába, de az egyetemi tanárok számát 

tekintve ma sem megnyugtató a helyzet. 2005 ősze után ismét évekig kell várni, amíg 

egyetemi tanári kinevezésre gondolhatunk. Ráadásul a tanárok igénybevételét, a magas 

óraszámon túl, a különböző egyházi- és vendégszolgálatok is fokozzák. Az idősebb 

oktatók nemzedéke viszonylag későn lett oktató és ezért lemaradásban van. A fiatalabbak 

ugyan korán kaptak megbízatást, de kevesebb a tapasztalatuk 

Hittudomány / teológia

Korábban abszolút tételnek számított, hogy egy tudományágnak előfeltétel nélkül 

kell tárgyához közelítenie. Ma ellenben elfogadottá vált, hogy ez az ideális célkitűzés 

egészében megvalósíthatatlan, ezért egy-egy tudományágnak saját előfeltételeiről mindig 

számot kell adnia. Csupán annyi követelmény van, hogy a tudományágnak legyen tárgya, 

módszere pedig legyen a tárgynak megfelelő. Elvárható továbbá, hogy az ismeretek 

egészét összefüggésében, hézagmentességre törekedve tárgyalja (Hertz 1979, 7; 

Schwarzwäller 1990, 31). A felsorolt alapelvek következménye a kritikai szemlélet, amely 

– tagadó-negatív formájában – mindent megkérdőjelez, illetve – állító-pozitív formájában 

– mindennek az igazságáról meg akar győződni. Más szavakkal: a tudománynak igénye és 

hivatása, hogy az emberi gondolkodás szabályai szerint keresse az igazságot.

Napjainkban nálunk is vitatott, hogy a fenti tudomány-értelmezés vonatkozik-e a 

teológiára. 1989 előtt a hivatalos tudományosság kétségbevonta a teológia tudomány 

voltát, ezért is választotta le az állam a teológiai karokat az egyetemekről. A 

rendszerváltozás óta viszont egyházi közvéleményünk attól visszhangzik, hogy a 

teológiára, mint tudományra, nincs szükség, mert aláássa a hitet. Magyarán: a teológiai 

tudomány létjogosultságát állami és egyházi részről időről-időre vitatják (Timm 1997, 

294). Ez a helyzet azonban nem új keletű, hanem több évszázados múltja van. Még azt sem 

lehet állítani, hogy a vita napjainkban kulminál. Mindenképpen kérdés azonban, hogy 

miből fakad maga a vita? Magyarországról szólván kétségtelen, hogy a 20. század 

közepéig, esetleg kétharmadáig igen erős volt – noha folyamatosan gyöngült - az egyházi 

hagyomány hatása úgy az egyházi életre, mint a hallgatókra. A kevéssé változó magyar 

egyházban inkább életidegennek, mint relevánsnak tűntek a teológiai tudományosság – 
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idegen tapasztalatok nyomán megfogalmazott – új megfontolásai, vagy válaszkísérletei 

(Mányoki 1995, 304).

Az északi, különösen a svéd egyetemeken folyó képzés az objektív teológia fontos 

példája. Mottója: csak tudomány és semmi más (Kansanaho 1972, 336-337). Feltételezi, 

hogy az ismeretek megszerzése és kutatása keresztyén elkötelezettség nélkül is lehetséges. 

Az eredmény keresztyén vallástudománynak nevezhető. Észak-Európában, ha nem is 

egyenlő mértékben, mindenütt ez a megközelítésmód dominál. Nem véletlen, hogy az 

északi egyházak a gyakorlati képzést mindenütt saját feladatuknak tekintik és maguk 

végzik (Kansanaho 1972, 338-339).

A hazai teológiai képzés jellemzője – talán nem is tudatos elhatározásból, hanem az 

egyházi és társadalmi háttér jellegéből fakadóan – a gyakorlati irányultság. A teológia, 

mint tudomány körüli egyházi vita mégis nyomasztóan nehezedik a tanár és a hallgató 

(Asheim 1974, 395), a tanár és az intézmény, valamint az intézmény és az egyházi 

közvélemény viszonyára is.

Szükséges tehát – mind az egyházi közvéleményre, mind az oktatókra, mind a 

hallgatókra tekintettel - felsorakoztatni mindazokat az érveket, amelyek megalapozzák a 

teológiai tudomány létjogosultságát. Az alábbiakban erre teszek kísérletet.

1. A hit ugyan megváltoztatja az emberi gondolkodás irányát, de az értelmet nem 

kapcsolja ki, hanem felhasználja. A 119. zsoltár szerint Isten útjának követése nem vak 

engedelmesség, hanem tanulás (12. 33. v.), Isten utasításain elmélkedni lehet (15. 27. 48. 

v.), rájuk lehet csodálkozni (18. v.), gyönyörködni lehet bennük (35. 47. v.), az ember 

megértheti Isten utasításainak célját (27. v.), megértheti, hogy az igazság beszédéről van 

szó (43. v.). Pál apostol pedig arra buzdít, hogy az ember mérje föl, mi az Isten akarata 

(Róm 12,2). A megtérés újszövetségi szava, a metanoia nem az értelem kikapcsolását, 

hanem megváltozását feltételezi; de a rációról amúgy sem mondhatunk le, hiszen 

embervoltunk része. Ezzel magyarázható, hogy akik szükségtelennek vagy éppen 

veszedelmesnek tartják a teológiát, hitbeli kérdésekkel szembesülve maguk is teológiai 

ismereteket és érveket használnak fel vita közben. Ezzel akaratlanul is azt bizonyítják hogy 

nem magát a teológiát vonják kétségbe, hanem az értelem hitbeli szerepét, vagy a 
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racionalitás fogalmát látják másként. Az ilyen kérdések tisztázatlansága sok fölösleges 

viszályt okozhat, ezért törekedni kell a tisztázásukra. 

2. A teológiai képzésnek az az értelme, hogy a jelöltek teológiai kompetenciára 

tegyenek szert. E német eredetű és sokat vitatott fogalomnak megvan a pozitív jelentése: 

arra a – csak tudományos munkával megszerezhető – képességre utal, amellyel a teológus 

a Szentíráshoz és a hitvallási iratokhoz ragaszkodva megismeri, megérti és kora számára 

megszólaltatja az egyház tanítását és rendjét (Das Evangelium unter die Leute bringen, 

2001). Más szavakkal: a képzésnek az a feladata, hogy a jelöltek az egyházzal összhangban 

alakítsák ki – saját hagyományaik és a különféle nézetek által befolyásolt – teológiai 

identitásukat (Reuss 1995, 394). Teológiai álláspontjukat tehát ne a betanulás, hanem az 

átgondolt meggyőződés határozza meg. 

3. Az idegen hatás a magyar evangélikus hittudományban mindig jelentős volt és 

nyelvi síkon is jelentkezett: „írnak magyar szókkal – német nyelven, s ha irataikban egy 

közönséges eszmét rejtő kifejezést meg akarunk érteni, el kell olvasnunk tízszer-

tizenkétszer” (PEIL 1858, 900. Idézi: Ottlyk 1961, 24). Elgondolkodtató kritika, hogy 

„évszázadok alatt sem született meg (a nagy református egyházat ideértve sem!) egy 

anyanyelvként érzékelhető, világos, szabatos teológiai szaknyelv (Mányoki 1995, 304). S 

ha vannak is biztató jelek, az egymásra figyelés (a közélet) hiánya miatt különböző 

szakkifejezéseket vezetnek be és használnak az egyes felekezetek. Ráadásul napjainkban 

olyan tömegben zúdul ránk az idegen, főleg angolszász nyelvű irodalom, hogy úgyszólván 

nincs idő a kifejezések szerves magyarítására: részben ebből fakad a sok esetlegesség, 

felemás megoldás. Az egészséges honosítás majdnem lehetetlen. Másrészt egy-egy égető 

kérdés, megszívlelendő törekvés közvetítése nem is pusztán szövegfordítás (Urbán, 1940, 

41): itt már egyfajta – szellemi-kulturális értelemben vett – „átültetés” történik. A magyar 

gondolkodás és nyelv a teológiai tudomány nemzetközi világában általában ugyan a 

befogadó fél szerepét játssza, de vannak saját üdvös hagyományai, amelyeket érdemes 

megőriznünk. (Ilyen pl. az egyoldalú, szélsőséges elméletekkel szembeni távolságtartás.)

4. A növekvő vallási érdeklődésből fakad a vallástudományi kutatások megjelenése 

és megerősödése a hazai egyetemeken. Bármilyen szándék áll mögöttük, oda kell 

figyelnünk az eredményeikre. Elképzelhetetlennek tartom, hogy a teológia, mint az egyház 

tudománya, ne tudja fölhasználni a helytálló gondolatot és ne tudja elviselni a jogos 
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kritikát. A komoly párbeszédhez azonban kevés a kölcsönös jóakarat. Részünkről arra is 

szükség van, hogy a teológiának legyenek fölkészült képviselői.

5. Ideológiai, vallási sokféleség vesz körül bennünket. A ma egyháza 

szórványegyház, amelynek párbeszédkészséget és -képességet kell mutatnia.(Hertz 1979, 

8; Seitz 1991, 20; Reuss 1995, 394). Plurális világban élünk, amelyet el kell fogadnunk 

abban az értelemben, hogy emberileg aligha változtathatjuk meg; de a pluralitásból esetleg 

előny is származhat. Amit el kell utasítanunk: a parttalan pluralizmus, az everything goes 

közönye. A nézetek sokféleségével ugyan számolni kell, ebből azonban nem következik, 

hogy minden nézet egyformán jó (Prőhle 1990, 84). A keresztyén üzenetet egyértelműen 

kell megszólaltatnunk, ehhez pedig ismeret és gondolkodókészség szükséges. 

Semmiképpen nem hisszük, hogy valakit puszta logikával meg lehet nyerni a Krisztus-

hitnek, de az is tarthatatlan gondolat, hogy Isten igéjéhez nem szükséges az értelem. A 

lelkészeket evangelizáló püspök ugyan alig szól a teológiáról, de a sorok közül is könnyen 

kiolvasható, hogy szükségesnek tartja és értékeli (Túróczy 1940). Hazai szerző írja: „Nem 

lehet nagyobb veszedelme egyházunknak, mintha elharapódzik benne az a felfogás: a hit 

minden, a tudomány nem használ semmit!” (Kósa 1950, 391). Dél-Amerikában szolgáló 

lelkész írja „…egyházaink jövője külön lelkészképzés és teológiai munka nélkül 

elképzelhetetlen” ( Leskó 1969, 356).

A teológiai képzés feladata a lelkészek és a hittanárok felkészítése arra, hogy 

hitelesen képviseljék Jézus Krisztus egyházát ebben a plurális világban. Nagyon fontos, 

hogy sem őket, sem pedig a rájuk bízottakat ne ragadja magával a hamis tanításnak bármi 

szele, ne dőljenek be vonzó teológiai, közéleti, vagy politikai üdvtanoknak: a keresztyén 

ember evilág eszméivel szemben legyen nagyon is kétkedő. Teológusainknak mindenkor 

szem előtt kell tartaniuk, hogy az Ige eljött ugyan e világba, de nem e világból való. 

 6. A teológiának az is feladata, hogy emlékeztesse a többi tudományágat: létezik 

egy más természetű valóság s ebből fakadóan egy más természetű tudományfelfogás is 

(Prőhle 1990, 83). Ezért meg kell ugyan vizsgálnia saját helyét és módszerét, de ugyanígy 

meg kell vizsgálnia a többi tudományág helyét és módszerét is. Végig kell gondolnia a 

kölcsönhatások lehetőségét és korlátait. Gyakorlati oldalról segítséget nyújthatnak azok a 

hallgatóink, akik teológusként párhuzamos tanulmányokat is folytatnak valamely világi 

egyetemen. Kérdéseiket és tapasztalataikat ezideig nem összegeztük.
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Nem kisebbíti a felsorolt érvek igazságát, ha elismerjük, hogy az a mód, ahogyan a 

teológiai tudományt művelik, súlyos kérdéseket is felvet. Mivel a teológiai munka állandó 

párbeszéd a kontextussal, azaz a környező világ gondolkodásával, mindig adódhatnak 

szélsőséges helyzetek. Egyik esetben a teológia felhasználja a többi tudományág 

módszereit és eredményeit, közben azonban elidegenedik saját alapjaitól: legjobb esetben 

is csupán arra szorítkozik, hogy a többi tudományág kérdésfeltevései előtt igazolja magát. 

Ilyenkor azonban elveszti létjogosultságát, hiszen az önigazolás valójában nem párbeszéd. 

A másik esetben a teológia egyszerűen elutasítja a többi diszciplína kérdéseit és 

módszereit: ekkor azonban nem tekinthető tudománynak. A harmadik esetben a teológus 

olyan elvont és kifinomult részletkérdésekkel bíbelődik hogy „már nem képes pozitív 

módon foglalkozni laikusok kérdéseivel és úgy válaszolni rájuk, hogy a hit számára 

segítséget jelenthessen. Ha pl. a bibliai tudományok csupa bizonytalanságban hagyják a 

bibliaolvasót, ez már mégis csak elég ok arra, hogy feltegyék maguknak a kérdést, nem 

értették-e félre saját feladatukat” (Asheim 1974, 396). Megjelenik a „múltban ragadt 

tudor” (Kansanaho 1972, 337), aki nem tud ugyan segíteni a mában, de használhatatlan 

tudására büszkén esetleg le is néz másokat.

A hibák kiküszöbölésére – elvben – egyszerű megoldás kínálkozik: „Ha az 

Akadémia hitből fakadó teológiát ád […] nem lesz szakadék az Akadémia, a teológia és a 

gyakorló lelkészek mindennapi munkája között” (Kósa 1950, 390). Kérdés azonban, 

hogyan határozható meg a hitből fakadó teológia? Elvben most is egyszerű a válasz : nem 

szabad elfelejteni, hogy „a keresztyén teológiát művelők bele tartoznak a congregatio 

sanctorumba és szolgálatuk az egyháznak szolgálata, amely egyház vallja, hogy Jézus a 

dicsőség Ura!” (Kósa 1950, 391.) A magam részéről csak annyit jegyzek meg: nagyon 

sokat kell fáradozni azért, hogy a mondat részleteiről is egyetértés legyen.

Oktatás: egyre növekvő ismeretanyag

Tantárgyaink nagyobb részét már a reformáció korától kezdve oktatták, de a 

hangsúlyeltolódások igen jelentősek. A 16-17. századi képzés az exegetika helyett a 

polemikát helyezte előtérbe (Ottlyk 1961, 17), azzal a szándékkal, hogy felkészítse a 
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teológusokat a katolikusokkal, majd a reformátusokkal folytatott vitákra (Mau 1979, 75. 

82). A 18. században, a harcos korszak elmúltával előtérbe kerültek a nagy, összefüggő 

rendszerek (Ottlyk 1961, 19), és a biblikus ismeretek (Mau 1979, 83). A felvilágosodással 

a történeti és a kritikai megközelítés nyomult előre. A 19. század nagy témája - a történeti 

kutatáson túl - az erkölcsiség és a vallásosság. A 20. században egyre nő a biblikus és 

egyháztörténeti ismeretanyag, míg a rendszeres teológiának újabb- és újabb 

világnézetekkel, filozófiákkal és vallásokkal kell szembesülnie. Az etika - különösen a 

század végén – már alig tud lépést tartani a társadalmi igazságosságra és a 

biotudományokra vonatkozó kérdésekkel. A gyakorlati teológia megpróbálja fölhasználni a 

pszichológia, pedagógia és szociológia eredményeit.

 A föntebbi néhány mondatból is sejthető, hogy a közelmúltbeli fejlemények egyre 

jobban megterhelik a hallgatót, aki ma már a régi nyelvek és a klasszikus műveltség 

ismerete nélkül kezd tanulmányaiba; de nem közömbös számára az a szemléletváltozás 

sem, amely a korábbinál nehezebben állít vagy fogad el kategórikus tételeket. 

Kedvező változás, hogy 1989 óta könnyebben elérhetőek a történeti és lexikális 

ismereteket nyújtó könyvek. Másrészt megvalósíthatónak látszik id. Prőhle Károly – 

Raffay Sándor püspök által is helyeselt – javaslata, hogy a történeti, lexikális anyag 

mennyiségét csökkenteni kellene. Hiszen a nem-szervesült, „bemagolt” tudás kevéssé lesz 

az ember sajátja. Többet ér a jellegzetes művekkel való találkozás, vagy egy-egy téma 

önálló feldolgozása repetitóriumon vagy szemináriumban. Ilyenkor ugyanis valóban 

gyakorolni lehet a pozitív értelemben vett kritikai szellemet: másokkal disputálni, 

megértésre törekedni, felsorakoztatni a mindkét irányú érveket, összhangba hozni a művet 

a korábban megszerzett ismeretekkel. Ellenben az előadás – amely tartalmi ismertetés, 

valamint az előadó által gyakorol bírálat – kevésbé érzékelteti a kérdések súlyát (Hertz 

1979, 16), ezért önelégültté is tehet. Ha azonban engedjük, hogy olvasmányainkon 

keresztül megkérdezzenek bennünket a régiek és a maiak, akkor elkezdődhet az egészen 

személyes formálódás (Hertz 1979, 10-11). Így válhat a tudás szervesült tudássá, élmény-

tanulássá, amelynek az eredménye már nem a steril szakember (Mányoki 1995, 304).

A tanulmányi reformok végigkísérik a teológiai képzés egész történetét (vö. Mau 

1979). Mindig óvatosan jártak el, mert mindig a lelkészi szolgálat elvégzéséhez szükséges 

ismereteket tartották szem előtt. Említettem már, hogy a németek ezeket az ismereteket és 
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képességeket a teológiai kompetencia fogalmával fejezik ki. Szerencsétlen kifejezés, amely 

úgy tekint a lelkészre, mint az üstfoltozóra (Schwarzwäller 1990, 30). A hazai 

lelkészképzés hogyanjának átgondolása, meghatározása – ha valóban késik (Mányoki 

1995, 303), – azért késik, mert szétfeszítené az egyetemi képzés mostani kereteit.

Az egyetemi képzés, oktatás tömege könnyen elfedi azt a tényt, hogy valójában 

mégsem tesz képessé egyházi munka ellátására. Hiszen itt nem csupán ismeretek 

továbbadása történik, hanem saját szavakkal, saját gondolatokkal kell tanúskodni a hit 

igazságáról (Vicedom, idézi: Seitz 1991, 17). A beszédkészség másodsorban ugyan 

fonetika, logopédia, retorika, hermeneutika és kommunikáció kérdése, elsősorban azonban 

a megélt hité (Reuss 1995, 394). A teológia egyetemi oktatása alig érinti meg a valóban 

személyes oldalt: önismeret, önkritika, szociális intelligencia, együttműködési készség, 

emberi kérdések feldolgozása, együttérzés (Asheim 1974, 394). S akkor még nem szóltunk 

azokról a hit- és életvitelbeli gondokról, amelyekkel a hallgatók – kortársaikhoz hasonlóan 

- küszködnek. Nem szóltunk az életismeretről (Seitz 1991, 24). S amikor elismerjük, hogy 

a teológiának nem lehet tárgya az egyházi és társadalmi élet teljes valósága (Seitz 1991, 

25), bizonyos értelemben talán a teológusképzés csődjét ismerjük el. A személyes fejlődés, 

a hit és a szolgálatkészség nem minősíthető osztályzattal. Az egyházi szolgálat igénye 

sokkal szélesebb annál, mint amire az egyetemi képzés fel tud készíteni (Kansanaho 1972, 

337). Egyházunk – skandináv és német példák felhasználásával – bevezette a gyakorlati 

jellegű hatodik évet, másrészt – a továbbképzés érdekében – megszervezte a 

lelkészakadémiát.

Az egyházi élet és a hit olyan terület, amely nem fér bele maradéktalanul az 

egyetemi képzés kereteibe. Mégis foglalkoznom kell velük, hiszen teológusképzésünk – 

mint már említettem – elsősorban lelkész- és hittanárképzés.

Egyház

Az elmondottak alapján világos, hogy a teológiai tudomány egyrészt a Lélek által 

elkötelezve, másrészt az értelem eszközeivel vizsgálja úgy az egyház hitét, annak tartalmát 

és emberi viszonylatait, mint az egyház igehirdetését, ti. hogy megfelel-e forrásának, Isten 

Jézus Krisztusban megjelent evangéliumának. A teológia ily módon arra törekszik, hogy 

segítse az egyház szolgálatát és felkészítsen az egyházi szolgálatra. Ebben az 
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összefüggésben egyfelől az egyház és a teológia egymástól való kölcsönös 

függetlenségéről, másfelől egymás iránti kölcsönös elkötelezettségéről kell beszélni: Jézus 

Krisztus mindkettőjüknek Ura, és mindkettőjük a Krisztus-követésben felelhet meg 

elhívásának (Müller 1990, 173). A függetlenség és az egymásra utaltság nagyon összetett, 

állandó figyelmet igénylő viszonyt feltételez.

Ha a teológia elszakad az egyházi élettől, mindig egyfajta öncélúság és 

érthetetlenség veszélyét idézi föl: vagyis gyakorlati tudomány abban az értelemben, hogy 

használatra való. Célja, hogy megfogalmazza a keresztyén bizonyságtétel tartalmát, és 

rámutasson, hol és miben mond többet vagy kevesebbet az igehirdetés az evangéliumnál. A 

teológia egyházhoz kötődése tehát azt jelenti, hogy a teológia túllép a tudományosság 

korlátain, s mindenkor nyitott az egyház és a hit irányába. Magyarán: nem csak azt kérdezi, 

hogy a bibliai és dogmatörténeti textusoknak mi az eredeti, saját korukhoz kötődő 

jelentése, hanem arról is szólnia kell, hogy mi a textus ma is vállalandó tartalma, üzenete. 

„Nem engedhetünk meg magunknak olyan teológiai képzést, amely inkább beképzelt 

teológusokat, mint kiképzett lelkészeket termel!” (Asheim 1974, 396.) A teológia általában 

is az igehirdetés szolgálatában áll, feladatát azonban csak akkor tölti be, ha mer konkrét 

lenni, s adott esetben elmarasztalja az egyház, vagy egy-egy lelkész igehirdetését. Ha a 

teológia nem mer, vagy nem tud bírálni, akkor azonosul az igehirdetéssel: ez pedig azt 

jelenti, hogy bármi is hangozzék, az az evangélium hiteles megszólaltatása. Ellenben ha a 

teológiai bírálat nem a konkrét igehirdetésre, hanem a hit igazságára irányul, az egyháznak 

kell megszólalnia hite védelmében.

Napjainkban az egyház és a teológia bonyolult viszonyát újabb nehézségek terhelik.

Korábban a feszültség egy ún. keresztyén társadalom hátterén létezett. Ma ellenben 

szekuláris környezetben élünk, ezért jogosnak látszik az a törekvés, hogy az egyházon 

kívüliek számára is megszólaljon az evangélium. Ez a célkitűzés azonban olyan érvelést és 

olyan kifejezésmódot igényel, amely a hagyományos egyháztagok számára esetleg idegen. 

Fölébredhet a gyanú, hogy itt már egy másik üzenetről van szó. De maga az egyház is - 

még az egyes felekezeteken belül is – nagy változatosságot mutat, különböző 

megoldásokat követ. Fölmerülhet a kérdés: a keresztyénség mely formái találhatóak azon a 

határon belül, amelyet a Szentírás és a hitvallási iratok segítségével vonunk? A válasz nem 

könnyű, a szereteten kívül alapos fölkészültséget is kíván. Át kell tekintenünk az 
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ökumenizmust, amely korunkat már évtizedek óta jellemzi (Hertz 1979, 8). Az 

egységkeresés szerteágazó ismeretanyaga nem hiányozhat a képzésből.

Azonban ismét hangsúlyoznom kell, hogy az egyház a teológus számára nem 

puszta elmélet. Ezért szükséges a felvételhez a lelkészi ajánlás, amelyben arról is szó esik, 

hogy a felvételiző hogyan kötődik saját, helyi gyülekezetéhez. Gyakori tapasztalat, hogy a 

gyülekezeti kötődés a tanulmányi évek alatt erősödik, vagy lazul. Tudtommal senki sem 

mérte föl, hogy melyik eset gyakoribb, s hogy mi okozza a változást. Egykor azzal érveltek 

a teológiai szeminárium budapesti megszervezése mellett, hogy a fővárosban többféle 

gyülekezet tanulmányozására nyílik mód (Raffay 1938b). Félő, hogy ma kevesen élnek 

ezzel a lehetőséggel. Pedig a gyülekezeti kapcsolat meggyengülése vagy megszakadása 

elidegeníti a hallgatót a gyülekezeti-egyházi szolgálattól (Asheim 1974, 397). Másrészt 

olyan vélemény is van, hogy a hallgatói közösség maga is gyülekezet, s a közös tanulás és 

fölkészülés a legnagyobb nevelő erő (Veöreös 1951, 397; Hertz 1979, 14), hiszen a 

későbbi lelkészi közösség, a fraternitás alapját képezi (Seitz 1991, 22). Mindkét szempont 

megszívlelendő A gyülekezeti kapcsolat mindenképpen ad valamilyen benyomást az 

egyházi élet szépségéről és keserveiről. A teológusok gyülekezete pedig az egyházi 

szolgálat iskolája lehet, ahol különböző hátterű és adottságú hallgatók gyakorolhatják az 

együttműködést, valamint a teológiai véleménykülönbségek kezelésének módját (Reuss 

1995, 395).

Az evangélikus egyház nem hierarchikus felépítésű, ezért lelkészek és nem 

lelkészek kollegiálisan szolgálhatnak benne. Köreinkben az ellentmondást nem tűrő 

fellépés éppúgy kerülendő volna, mint a behódoló szolgalelkűség. A hallgatók részvétele 

az egyetemi döntéshozatalban üdvös fejlemény, noha sok időt és türelmet kíván.

Számunkra még szokatlan, hogy 1989 óta az egyháznak és egyes munkaágainak 

kemény külső és belső kritikával kell szembenéznie. Nyugat-Európában ezt már 

megszokták (Zerfaß 1988, 35), a mi egyetemünk hallgatóinak és oktatóinak ugyancsak el 

kell viselniük.

Az egyház magába öleli az egyszerű hívők közösségét. A teológusnak ezt mindig 

szem előtt kell tartania. Tudnia kell közérthetően fogalmazni, ráadásul a tanulás őszinte 

szándékával kell figyelnie a hívők egyszerű, adott esetben gyermeki hitére (Seitz 1991, 

20). 
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Az Ágostai Hitvallás VII. cikke az egyházat az evangélium tiszta hirdetésével és a 

szentségek Krisztus rendelése szerinti kiszolgáltatásával határozza meg. Ezzel megóv a 

statikus szemlélettől, hiszen az egyház ismertetőjegyei állandóan történnek, mozgásban 

vannak. Az egyház nem csak létezik, hanem történik. Ezt a mély igazságot mindazoknak 

meg kell élniük, akik egyházi szolgálatra készülnek.

Hit

A teológiai tudomány sohasem hagyott kétséget afelől, hogy az igazi teológia nem 

csupán egy tan „tudása”, hanem őszinte istenfélelem, krisztushit, Isten iránti 

engedelmesség és a felebarát iránti jó cselekvése, mint David Chyträus (1530-1600) a 

korai ortodoxiában megfogalmazta (Mau 1979, 72). A teológiáról azt tartották, hogy olyan 

szolgálatra készít föl, amely által az emberek élete megváltozik: ilyen értelemben 

gyakorlati tudománynak számított. Abraham Calov (1612-1686), wittenbergi professzor 

1650-ben így fogalmaz: „Krisztus tanítványainak tehát az Írást úgy kell kutatniok, hogy 

gyakorlattá tegyék, meg is cselekedjék, amit tudnak” (idézi: Mau 1979, 72). A pietizmus 

atyja, Philipp Jakob Spener (1635-1705) szintén megfogalmazza ezt a gondolatot 1675-ben 

kiadott könyvecskéjében(Spener 1993, 67). Ugyanitt nagy figyelmet szentel a teológiai 

képzésnek is, istenfélő és elkötelezett életre szólítva a professzorokat és a hallgatókat. 

Műve máig sem veszített időszerűségéből. Azt is javasolja Spener, hogy „akik 

tanulmányaikban nem érik el az előbbieket, de igazán istenfélő életet élnek, előnyben 

részesüljenek a többiek előtt, [a professzor urak] mutassák ki nyíltan, mennyire szeretik 

őket. Ezeket az előbbrejutásban előnyben részesítsék, sőt, csak őket vigyék előbbre, 

amazokat pedig zárják ki a feljebbjutás minden reménységéből, míg teljesen meg nem 

változnak, mert ennek valóban meg kell történnie” (Spener 1993, 68). A 18. századi 

Halléban, kora legmodernebb főiskoláján és a pietizmus fellegvárában ez a látásmód nem 

az igénytelenségből fakadt, hiszen már az első tanévben elvárták a hallgatóktól, hogy az 

Újszövetséget kétszer, az Ószövetséget egyszer olvassák végig – az eredeti nyelven (Mau 

1979, 83)! Figyelemreméltó, hogy inkább az előretörő felvilágosodás esik a 

tudományosság egyoldalú bűvöletébe. Johann Salomo Semler (1725-1791) 1757-ben arról 

ír, hogy a megtérés „még nem minden, ami szükséges a tanítói hivatal Isten szándéka 

szerint való” ellátásához. Igaz, hozzáteszi: csak a kegyességgel összekapcsolt „alapos 
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válasz és … tanítás” védelmezheti meg a jó ügyet (Mau 1979, 74). 1941-es tanévnyitó 

igehirdetésében id. Prőhle Károly (1875-1962) lehetetlennek tartja, hogy a Jézus által 

hirdetett igazság – mint a fájáról leszakított érett gyümölcs – a későbbiekben már Jézus 

személye és követése nélkül is „tovább adható, elsajátítható és terjeszthető” volna. Hiszen 

az evangélium mindig „ahhoz a feltételhez van kötve, hogy mi a Krisztus szavára 

hallgattunk, az Ő tanítványaivá, híveivé, követőivé leszünk és ebben a Tőle függő 

személyes viszonyban állhatatosan megmaradunk, azaz hiszünk Őbenne, Őt engedjük úrrá 

és mesterré lenni az mi egész életünk és gondolkodásunk fölött” (Prőhle 1941, 4-5).

Ezekkel a megszívlelendő és helytálló mondatokkal szemben áll az a sokak által 

érzékelt helyzet, amelyet a római katolikus Hans Urs von Balthasar (1905-1988) 1948-ban 

így fejezett ki: a nyugati teológia térdeplő teológiából ülő, íróasztal-teológiává lett 

(Hafenscher 1986, 477). Míg a régiek a hit és a tudás egységére törekedtek, s ha ez nem 

valósult meg, akkor legalább igyekeztek jobbítani a helyzeten, ma a kérdés mintha 

végletesen jelentkezne. Egyesek azt hangoztatják, hogy csak a krisztushit szükséges, 

hiszen – vitathatatlanul – lehet valaki bizonyságtevő teológiai tudás nélkül is. Mások 

szerint csak a tudományról beszélhetünk, mert a (krisztus)hit személyes ügy, amit a 

kívülállók nem állapíthatnak meg, de tárgyszerűen közük sincs hozzá (Seitz, 1991, 25-26). 

A tudomány egyoldalú hangsúlyozása már ahhoz a jogos aggodalomhoz vezet, hogy adott 

esetben vajon nem ateista lép-e a szószékre (Hansen 1990)?

Az egyik oldalon mintha segélykiáltás hangzana a teológiai hallgatók szájából 

(Hafenscher 1986, 476), akik veszélyeztetve érzik hitüket és lelkileg alultápláltak. A másik 

oldalon azonban mintha betonfalba ütköznének azok az erőfeszítések, amelyek a lelki élet 

megelevenítését célozzák. Ismételten tapasztaljuk, hogy akik az első szeretet tüzével 

érkeztek a teológiára, idővel gyakran meghidegülnek, s akiknek az Ige napi eledelük volt, 

egy idő után már nem nyitják ki a Szentírást. Mások ugyan buzgón tanulnak, de sohasem 

jut el a szívükig, ami a fejükben van. Még az sem lehetetlen, hogy a tudományosság olyan 

eszközzé válik, amellyel személyes kérdéseit fojtja el a hallgató (Asheim 1974, 394). 

Valójában azonban „… nincsen külön tudományos és külön gyakorlati értelme az igének!” 

(Kósa 1950, 391)

A teológia, mint Isten igéjét kutató tudomány tehát azt állítja magáról, hogy 

egzisztenciális foglalatosság: Isten ismeretében nem juthat előbbre az ember személyes 
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megragadottság nélkül (Hertz 1979, 15-16; Hafenscher 1986, 477; Schwarzwäller 1990, 

29-31). A valóságban mégis megtörténhet, hogy aki a hitről beszél és nem bagatellizálja el 

a kérdést – hiszünk, mert teológusok vagyunk –, olyannak tűnik a többiek szemében, mint 

az az ember, aki szerelmi lírát olvas a mesterséges megtermékenyítő intézetben 

(Schwarzwäller 1990, 33).

A kérdés azért súlyos, mert nem lehet megválaszolni szakmai-technikai fogások 

alkalmazásával. Annál kevésbé, mert a különböző kegyességi csoportok sokszor csak az 

egyivásúakkal vállalják és gyakorolják a közösséget (Veöreös 1951, 528), tehát egy rövid 

„lekáderezés” után úgyszólván megszűnik a párbeszéd. Talán még a tanárokkal való sűrű 

találkozás sem elégséges ahhoz, hogy meggyőzze a hallgatót: oktatója talán mégsem abba 

a skatulyába való, ahova idősebb társai egykor belehelyezték. Másrészt a hivatalos 

jelentések megnyugtató szavai ugyan jól hangzanak, valódi tartalommal azonban nehéz 

őket megtölteni: mint amikor például azt olvassuk, hogy a tanári kar nem engedett a 

divatos áramlatoknak, hanem „a bibliai, hitvallási irány hűséges képviselője”, amely féltő 

gonddal őrzi „az egyház hitvallási iratain át a Szentíráshoz vezető utat” (Kiss 1943, 18). Ha 

a teológiai oktatás az igehirdetés egyik fajtája, – már pedig az – akkor részesedik a 

hirdetett igének abban a sorsában, amelyről Jézus a magvető példázatában (Mt 13,3-9) 

beszélt, s amely, úgy látszik, még a teológiai hallgatók vonatkozásában is igaz.

Az az oktató, aki e kérdésekkel szembesül, jól teszi, ha először magára tekint. Ezt 

egyetlen tanulmány sem teheti meg helyette. Feladatát bizonyára nem érzi majd 

egyszerűnek, hiszen már bőséges tapasztalatokat szerezhetett arról, milyen emberi dolog az 

elismerés reményében a mások által megkívánt formulákat szajkózni, másrészt pedig 

milyen kényelmes az ilyen hazugságoknak bedőlni.

A hit azonban olyan belső meghatározottság, amely a tanár vagy a hallgató előtt 

újra meg újra világossá teszi, hogy a múltból hangzó bizonyságtétel közben a mi saját 

mennyei Atyánkról van szó, aki a jelen és a jövő. A múltat pedig azért érdemes 

tanulmányoznunk, mert az Isten ma is hasonlóan cselekszik, mint egykoron. Amikor 

Luther a gyónásra buzdított, nem a parancsot, vagy a kényszert hangoztatta, hanem 

ajándékról szólt, amelyben részesülhetünk (Konkordia Könyv 1957, II 207-212). Ehhez 

hasonlóan ma sem elegendő a hitet erőltetni, ellenben fontos az, hogy csodálkozzunk rá a 

bibliai tanúvallomásra, valamint összefüggéseire – amelyek éppen a szorgos vizsgálódás 
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nyomán tárulnak fel – , és általuk megragadottan érzékeltessük páratlan gazdagságukat, 

életet formáló erejüket. Ha a tananyag, az élet és a hit az oktatóban nem egyesül szerves 

egésszé, akkor kétséges, hogy ez a folyamat a hallgató személyében lejátszódik-e. 

Azonban itt is érvényes, hogy a Szentlélek ott és akkor támaszt hitet, „ahol és amikor 

Istennek tetszik” (Ágostai Hitvallás V. cikk) A hit születése, megmaradása és növekedése 

végső soron nem az emberek kezében van.

A lelki élet megszegényedése nem a reformáció, hanem a felvilágosodás 

következménye. Maga Luther még nem félt attól, hogy a formákra, a szavakra nézve is 

pontos útmutatást adjon, bár ezeket a formulákat nem szánta megmásíthatatlannak. Ezen a 

ponton azonban a hagyomány kérdése is bekapcsolódik: olyan korban, amikor minden 

tradíció kihal, magát a hagyományt is nevelni és tanítani kell (Mányoki 1995, 305). Nem 

azért, hogy önálló tekintéllyé váljon, hanem azért, hogy számos dolgot ne kelljen kétszer 

tanulnunk, továbbá, hogy mélyebben élhessük meg az eleinkkel való hitbeli 

közösségünket. Adott esetben küzdeni kell a rosszul értett hagyományellenesség ellen, 

amely gyakori kísértése a protestantizmusnak. Saját okos tradícióinkhoz pedig 

ragaszkodjunk. Amikor tehát becsukjuk a Bibliát és a csöndet, a vallásos klippet stb. 

választjuk, leginkább arról tanúskodunk, hogy az ige-értésünk már sekély. Hiszen a lelki 

élet nem csupán valami belső jóérzés, hanem Krisztussal folytatott élet a Szentlélekben 

(Hafenscher 1986, 477). 

Talán megkockáztathatjuk, hogy a teológusok és a fiatal lelkészek erkölcsi állapota 

valamivel jobb, mint a magyar társadalomé általában, mégis nagyon érezhető a környezet, 

a közfelfogás hihetetlenül nagy szívóereje. Sztáray és az 1560-as Baranyai kánonok óta 

(Payr 1924, 883. 612) bizonyítható, hogy a magánerkölcs elvben mindig fontos szempont 

volt. Comenius mégis arról panaszkodott, hogy az egyház vezetői lagymatagok ezen a 

téren: „Ha ugyanis szót fogadott valaki, és követte az igét, rendben volt; ha meg nem 

fogadott szót, az sem számított. Voltak azonban e vezetők közt, akik valamilyen kulcsokat 

csörgettek, s azt mondták, hogy hatalmuk van bezárni az engedetlenek előtt az Istenhez 

vezető kaput, ámde valójában nem zárták be senki előtt sem. […] Mert ha valamelyik kissé 

élesebben lépett fel, már lehurrogták, hogy személyek ellen prédikál” (Comenius 1990, 

92). A 30-as évek reformvitáiban is előkerül az a kérdés, hogy mit kell tenni „a lelkészi 

pályára méltatlan elemek kellő időben való eltávolítására” (Raffay 1938a; Prőhle 
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1939.01.14.). Már akkor elhangzott az a javaslat, hogy az ilyen „elemeket” nem 

lelkészképzésben, hanem csak teológiai képzésben kellene részesíteni. Ebben az esetben 

azonban magunk adjuk föl a teológia egzisztenciális jellegéről vallott fölfogásunkat. A 

kérdés másik oldala, hogy a hallgatók is találkozhatnak olyan „elemekkel” és jelenségekkel 

az egyházban, akiket, ill. amelyeket kellő időben el kellene távolítani, ill. meg kellene 

szüntetni. A teológiai képzésnek fel kellene készítenie egyfelől a példás életre, másfelől a 

botránkozások túlélésére (Mau 1979, 82).

Erkölcsről és fiatalokról szólva főleg a nemi erkölcs kérdéseire szoktak gondolni. 

Óriási kérdés, amellyel mindenkinek meg kell birkóznia, különösen akkor, ha keresztyén. 

Könnyű nektek, megházasodhattok – vágják hallgatóink fejéhez. Pedig a lelkész házassága 

nagyon nehéz, hiszen az erkölcsi ellehetetlenülés igen nagy mértékben a másik féltől függ: 

ilyen szempontból óhatatlanul együtt hordozzák a szolgálat terhét és együtt viszik 

teljességre magukban a keresztséget, vagyis testük megöldöklését (Luther: A keresztség 

szentségéről, 1994, 23-24). A nemi és a házassági erkölcs azonban az erkölcsi létnek 

csupán a kisebb részét képezi. Fiataljaink önmagukat kiteljesítő személyiségek akarnak 

lenni – koruk értelmezésének megfelelően. S életmódjuk kialakítása során igyekeznek 

beépíteni a fogyasztói társadalom által kínált lehetőségeket (Sipos 1998), még akkor is, ha 

tudják, hogy a lemondás, az önfegyelem a jövő világában egyre inkább szükséges lesz 

(Markl 2000). Valójában nagyon nehéz kialakítani egy hiteles életmód belső arányait.

Lelkészképzés

Az eddig elmondottakból nyilvánvaló, hogy a teológusképzés a krisztushit által 

válik lelkészképzéssé. Döntő kérdés azonban, hogy milyen lelkész legyen a képzés célja? 

Egyik meghatározás a hagyományos egyházat és gyülekezetet tartja szem előtt: „… az 

evangélikus egyházat hitvallásos hűséggel szolgáló, az egyházi munkát szerető, abban 

áldozatra kész, puritán, fegyelmezett, a felsőbbség iránt engedelmes, az egyházi rendet 

tiszteletben tartó és hazájukat szerető lelkészek nevelődjenek” (Pálfy 1954, 442). Itt 

hangsúlyt kap, hogy a lelkész az egyházszervezet jól működő része legyen. Napjainkban 

azonban már az is fontos volna, hogy képesek legyünk az egyházon kívülieket 

megszólítani, s eljutni velük legalább a tisztességes párbeszéd szintjére (Reuss 1995, 393). 

A hagyományos gyülekezet és a szekuláris környezet két különböző világ, amely azonban 
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érintkezik egymással. A lelkésznek ezért mindkét világ nyelvén meg kell szólaltatnia az 

evangéliumot, csak így tud hatékonyan részt venni a társadalmi útkeresésben. Általában 

óvakodnia kell attól, hogy a kétféle közeget szembeállítsa, bár az természetes, hogy 

szolgálatának szakaszaiban az egyiket, vagy a másikat közelebb érzi magához.

A mai hallgatók egykor egyházunk vezetői lesznek. Részleteiben aligha látható, 

hogy 2030 táján mit is kell majd tudniuk. Valljuk azonban, hogy az eljövendő kor új 

embere a legfőbb ponton azonos marad a régivel, s mindenkor szüksége lesz a 

helyzetfelismerés, a változtatni tudás, valamint a megőrzés készségére. Az egyházról 

szólván annyi bizonyos, hogy az örök igének 2030 táján is a kortársak nyelvén kell majd 

megszólalnia. A régi szövegek ismétlése nem válasz a mának (Seitz 1991, 15). Ezért 

szükség lesz majd olyan lelkészekre, akik Krisztust követve végrehajtják azt a változtatást, 

megtalálják azt a kifejezésmódot, amelyet az evangélium akkori hirdetése igényel.

Lelkészképzésünk elsősorban a múlt tapasztalatait továbbítja, nem is tehet másként. 

Szükséges azonban, hogy a lelkésznek legyen áttekintése a jelen égető kérdéseiről, ismerje 

korunk emberét s képes legyen szembesíteni Krisztus evangéliumával. Tudomásul kell 

vennünk: ez a cél nem érhető el a képzésben, sokkal inkább az önképzés, a továbbképzés 

állandó feladata.

Néhányan úgy vélik, hogy a lelkészképzés egyfajta gyakorlati képzésnek felel meg. 

Vitathatatlan, hogy vannak inkább elméleti és vannak inkább gyakorlati beállítottságú 

emberek, elmélet és gyakorlat szétválasztása mégis lehetetlen. Vulgárplatónizmus, amikor 

a teológiában az elméletet és a gyakorlatot, a tudást és a megvalósítást, az indicativust és 

az imperativust elkülönítik egymástól (Schwarzwäller 1990, 33). Ez hamis beállítás. Az 

ún. elméleti képzésnek rá kell mutatnia a gyakorlati következményekre, az ún. gyakorlati 

képzésnek pedig rá kell mutatnia arra az alapra, amelyen a lelkész biztosan megállhat és 

tájékozódhat.

A gyülekezeti lelkészi szolgálat az egyik legsokrétűbb hivatás. Botorság volna 

elvárni, hogy olyan teológiai tanárok, akik gyakorló lelkészként évtizedekkel korábban 

dolgoztak, egykori tapasztalataikra építve megválaszolják a mai helyzet kihívásait. Az 

egykori tapasztalat régi idők meséje lesz rohamosan változó világunkban: egyedül az 

odaadóan szolgáló lelkület az, ami nem évül el. Egyházi közvéleményünk nehezen tűri, 

hogy a teológiai képzésbe állók mögött ma már nincs az a gyülekezeti lelkészi gyakorlat, 

20



mint amihez a korábbi évtizedekben hozzászoktunk. Kevesen tudják, hogy még korábban, 

az ideálisnak tartott soproni korszakban a tanári kar zöme sohasem volt gyakorló lelkész 

(Raffay 1938a).

Az a szakosodás, amely napjainkban mindenütt megfigyelhető, a lelkészi pályát is 

érinti (Seitz 1991, 27). A kórház és a börtön, a honvédség és a katasztrófa-elhárítás, a 

családvédelem és a házassági tanácsadás, a szenvedélybetegségek, az öngyilkosság és a 

telefonos lelkigondozás, a szeretetintézmények és az idősek óhatatlanul fölvetik a lelkészi 

szolgálat további szakosodásának kérdését. Arra azonban ügyelni kellene, hogy az 

esetleges szakosodás ne rontsa meg a lelkészek közötti szóértést, és ne fokozza a 

társadalom gettó-képzési hajlamát. (Kansanaho 1972, 337; Zerfaß 1988, 38).

A lelkészképzéssel kapcsolatban nagyon komolyan kell venni két további kérdést.

Mindig is voltak, és – remélhetőleg – mindig is lesznek olyan hallgatók, akik 

becsületesen kimondják: nem tartják magukat alkalmasnak a lelkészi szolgálatra, ill. nem 

érett meg bennük a belső elhívás, a vocatio interna. Ezek a hallgatóink – a közvélekedéssel 

ellentétben – nincsenek sokan. Egyházunknak nem volna szabad pusztán veszteségként 

elkönyvelni és leírni őket. Hiszen remélni lehet, hogy azok vannak közöttük többségben, 

akiknek nem fogyatkozott el a hite, és a továbbiakban is anyaszentegyházunk tagjaként 

kívánnak élni. Az egyetemnek, de mindenekelőtt az egyháznak figyelnie kellene rájuk.

Egyetemünk azonban nem csak lelkészeket, hanem hittantanárokat is képez 

Közülük jónéhányan egy másik egyetemen is diplomát szereznek. A lelkészképzésről 

mondottak – a lényeget illetően – rájuk is vonatkoztathatók. Egyházunknak és egyházunk 

iskoláinak méltányolniuk kellene tudásvágyukat, teljesítményüket, elkötelezettségüket, és 

messzemenően igénybe kellene vennie szolgálatukat. Számontartásuk, alkalmazásuk, 

továbbképzésük megszervezése múlhatatlanul szükséges.

Misszió

A lelkészi szolgálat és a lelkészképzés elemzése után sem önismétlés misszióról 

beszélni. A lelkészi hivatás fogalma – gyakran tapasztaljuk - azt a benyomást keltheti, 

hogy pusztán egy szakképzettséget kívánó állás betöltéséről van szó. Azonban „A 

kegyelmi eszközök nem arra adattak, hogy az egyháziasságot ápoljuk, hanem hogy 

egyházat alapítsanak a világban és kiterjesszék ezt az egyházat” (Asheim 1974, 400). 
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Teológiai kompetenciáról – fenntartásokkal – lehet beszélni, a missziói kompetenciáról 

ellenben beszélni kell. Egyrészt felelősségtudatról van szó, amely fölméri az egyház 

nélküli ember megszólításának lehetőségét, másrészt pedig képességről, amely saját 

élethelyzetében tudja megszólítani ezt az embert (Das Evangelium unter die Leute bringen, 

2001). Az utóbbi karizmára annál inkább szükség van, mert a szószék – egykor a 

nyilvánosság koronája – mára magánüggyé vált (Hertz 1979, 7): ezt a helyzetet elfogadni 

azonban az evangélium föladásával volna egyenlő.

A misszió azt jelenti, hogy olyanokhoz szólunk, akik nem tartják magukat 

keresztyénnek. Krisztus üzenetét aligha lehet savanyú képpel, szomorkásan megszólaltatni, 

valódi eredmény azonban a mosolytréningektől sem várható. Aki vállalkozik a misszióra, 

annak össze kell nőnie az evangéliummal. Ismernie kell az ókori pásztori munka 

sajátosságait, de az egy elveszettet is meg kell keresnie. A misszió magába foglalja az 

emberekhez való odafordulás és az egyetemes emberszeretet készségét. Olyan feladat, 

amely általában alapos felkészülést kíván (Seitz 1991, 22). Türelemmel és szeretettel meg 

kell hallgatni az embereket, meg kell tudni, hogy mit segíthet a lelkész, a gyülekezet, az 

egyház. Ez a magatartás ugyan bibliai üzenet, dogmatika tétel, gyakorlati teológiai alapelv, 

másrészt azonban lelkület, elhivatottság, amelyre csak (újjá)születni lehet. A misszió 

természetszerűleg közlési vágy: „Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj” (Mt 

12,34). A mai nemzedék szóértési, kapcsolatteremtési gondjainak talán éppen az igazi 

mondanivaló hiánya képezi a gyökerét (Reuss 1995, 394; Szabó 2004, 44). 

A misszió nem az a terület, ahol feldíszített oltár, bekapcsolt mikrofon és szolid ünnepi 

gyülekezet várja a bizonyságtevőt. Ellenkezőleg: itt a bizonyságtevő által hirdetett igének 

kell a figyelmes hallgatóságot, hallgatót megteremtenie. Tudnunk kell, hogy a szolgálati 

autó, a tágas parókia, vagyis a biztonságos egyházi struktúra ellenére a misszió 

szempontjából hallatlanul nehéz helyzetben vagyunk; s nemcsak az országos vagy 

önkormányzati szintű tárgyalásokon, hanem az egyes emberekkel való találkozásban is 

(Zerfaß 1988, 35). Vendégként élünk és szólunk a mentális szórványban (Zerfaß 1988, 30).

Égetően szükséges Wesley lelkülete: parókiám az egész világ. Csakhogy a 

kívülállókkal fennálló kapcsolat kísértéseket is rejt. Emberi, baráti kötelékeket ugyan 

teremtünk, de lemondunk arról, hogy új ismerőseinket, barátainkat Isten színe elé állítsuk 

(Seitz 1991, 27). Az egyház társadalmi szerepét gyakran a hasznosság és a népszerűség 
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határozza meg, ahelyett, hogy az evangélium ágenseként (Asheim 1974, 399) odalépne a 

marginális csoportokhoz (Seitz 1991, 12), ill. párbeszédet kezdene a társadalom vezető 

rétegeivel (Seitz 1991, 19-20. 22).

Ha a gyülekezetek missziói lelkületűek, akkor a gyülekezeti munka és a misszió 

között nem lehet ellentét.

Kultúra

A kultúra szempontja látszólag nem tartozik közvetlenül a teológiai képzéshez, a 

reformáció azonban mégis óhatatlanul összekapcsolta az evangéliumot és a kultúrát, főleg 

az anyanyelvű kultúrát. Sokan bírálták a protestantizmust, de a nyugati kultúrára gyakorolt 

erős hatását bajos letagadni: a hatás jellege természetesen vitatható.

A magyar – hungarus – evangélikus lelkészek jelentős része külföldi tanulmányok 

után állt hazai szolgálatba. A 19. század első felében politikai okokból eltiltották a 

protestánsokat a külföldi egyetemek látogatásától. A Habsburg-kormányzat Bécsben 

létesített protestáns teológiai kart, hogy a nyugati egyetemjárást ily módon kikapcsolja 

(Kiss 1943, 4). A kiegyezés után ellenben az evangélikus egyház kötelezővé tette a 

külföldi tanulmányokat (Ottlyk 1964, 610-611). Ezen a történelmi háttéren tanulságos, 

hogy a huszadik századi amerikai teológusképzés általában igen fontosnak tartja egy-egy 

idegen kultúra megismerését, a beilleszkedést más emberek életébe (Clarke 1995, 57-77). 

A nyelvtanulás – nemesebb értelemben - nem csupán a megértési kényszer miatt 

szükséges, hanem azért is, hogy belülről lássunk egy másik kultúrát. Egyházunk 

jelentősebb püspökei, lelkészei külföldön is gyarapították ismereteiket, világlátott emberek 

voltak. A külföldi tartózkodás nem csak azért kívánatos, hogy mélyebb teológiai tudásra 

tegyenek szert a hallgatók. Egyszerűen: Magyarország értékeit és gondjait más 

megközelítésben, szélesebb összefüggésben látja, aki más országot is ismer. Az egyházi 

szolgálatban igen fontos erény az alkotókészség (Musto 1992), amelyhez gyakran az 

idegenben szerzett tapasztalatok adják az indítékot: gondoljunk csak Apáczai Csere 

Jánosra, Bél Mátyásra, Tessedik Sámuelre. 

A 19. századig a lelkészek általában a gyakorló tanárok közül kerültek ki, „léptek 

előbbre” (Ottlyk 1961, 15; Prőhle 1990, 83). Tanári munkájuk alkalmat teremtett arra, 

hogy a kultúra területén otthonosan mozogjanak, élettapasztalatot szerezzenek s eközben a 
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lelkészi szolgálatra való rátermettségüket is bizonyítsák. Más kérdés, hogy éppen a 19. 

század a kultúrához való viszony szempontjából súlyos kérdéseket vetett föl: a kultúra 

mindjobban eltorzította, saját képére formálta a hit lényegét, Krisztus evangéliumát. Ezzel 

a helyzettel ütközött meg a Karl Barth nevével fémjelzett igei megújulás, amikor egy 

gazdag kulturális örökséget őrző korban – igaz, az első világháború kataklizmája után - 

keményen bírálni kezdte a teológia és a kultúra összemosódását. Mára azonban a helyzet 

egészen megváltozott: a gazdag szellemi-kulturális örökség napjainkban már egyáltalán 

nem természetes közege a lelkésznek és kortársainak. Félő, hogy hallgatóink igen 

mérsékelten élnek azokkal a szellemi-kulturális javakkal, amelyeket Budapest kínál 

(Raffay 1938a; Veöreös 1951, 529, 530). Korunkban az egyházi szolgálatot és a teológiai 

képzést nem a kultúra túltengése, hanem a gyökértelenség és a szürkeség fenyegeti 

(Mányoki 1995, 305).

Egyfajta gyökértelenség, ha az igehirdetés nem kapcsolódik össze azzal a 

kultúrával, amely körülveszi. Hiszen szűkebb világunk – benne irodalom, publicisztika, 

művészet – saját nyelvén, saját kifejezési formáiban jócskán megszólaltatja azokat a 

kérdéseket, amelyekre a hit válaszol. Valóban különös, amikor a teológusok megtanulják 

az ősi nyelveket, de nem tudják igényesen használni kortársaik nyelvét, foglalkoznak az 

ókor világával, de csak a felszínét látják a ma kérdéseinek. Ha erre gondolunk, megértjük 

azt a követelést, hogy csökkentsük a filológiai aprómunka arányát (Mányoki 1995, 305). 

Egy más jellegű gyökértelenségben az igehirdetés annyira beleragad a jelenbe, hogy 

felvetődik a kérdés, miért van rá egyáltalán szükség, hiszen legföljebb azt ismétli, amit 

mások is únos-úntalan mondanak.

A szürkeség vagy semmitmondás azzal fenyeget, hogy érdektelenségbe fúl 

szolgálatunk. „Ha megfogalmazhatnék egyházunk számára egy tizenegyedik parancsolatot, 

az így hangzanék: »Ne légy unalmas!« Egyszerűen megdöbbentőnek tartom, hogy a 

leggyakoribb érv, amivel a németek az istentiszteletekről, de az egyházról és magáról a 

keresztyénségtől való távolmaradásukat is indokolják, az, hogy »olyan unalmas az egész«. 

Arról persze hosszan lehetne vitatkozni, hogy jogos-e ez a vélekedés. Tény azonban, hogy 

az emberek így érzik – ezt viszont nem lehet elvitatni. Aki pedig untat másokat, az bűnt 

követ el – különösen, ha az evangéliummal untatja az embereket. Amikor untatunk 

másokat, elraboljuk az idejüket, elfecsérelünk egy kitűnő alkalmat, amelyet 
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felhasználhatnánk figyelmük felkeltésére, és mindenekelőtt azt a végzetes benyomást 

erősítjük bennük, hogy unalmas Istenünk van” (Douglass 2002, 90-91).

A kultúra igényesség és távlat. Igényesség: amint az ószövetségi áldozat csak 

hibátlan lehetett, úgy Isten igéjének szolgálatában is csak a lehető legjobb a jó. A távlat 

pedig nyitottság: tanulási készség és beleérző képesség. Fogékonyság a többi ember és a 

világ kérdései, gondjai iránt, tájékozódás a feladatok és a megoldások felől: nem az ige 

szolgálata helyett, hanem az ige szolgálatának részeként. Súlyos ellentmondás, amikor 

egyfelől nem becsüljük a teológiai tudományt, a kultúrát pedig veszélyesnek tartjuk, 

másfelől azonban természetesnek vesszük, hogy a lelkész, az egyház mindenhez 

hozzászóljon, nyilvánosan alkosson véleményt és mások véleményét is formálja.

Annak megállapításához, hogy a fennálló kultúrával meddig lehet azonosulni, hol 

és miben kell tőle elhatárolódni, komoly teológiai tisztánlátás szükséges.

Növekedés

Az Újszövetségben kulcsszó a növekedés. Az egyháznak jellemzője, hogy 

növekszik. Ha ugyanis feladja a növekedés igényét, már saját lényegében veszélyeztetett 

(Reden von Gott in der Welt, 1999).

A teológiai képzésnek az a feladata, hogy az egyházi (lelkészi és hittantanári) 

szolgálathoz szükséges ismereteket közölje, az ellátásukhoz szükséges emberi, szolgálati 

és hitbeli érettséget pedig kibontakoztassa. Olyan súlyos feladatról van szó, amely 

meghaladja egy intézmény és egy tanári kar lehetőségeit. Emberi oldalról végső soron 

lehetetlen vállalkozás, hiszen a növekedést Isten adja (1Kor 3,6.7), ez azonban egyáltalán 

nem csökkenti személyes, keresztyén felelősségünket.

E tanulmány nem kívánt receptet adni a teológiai képzés gondjaira, inkább a 

kérdések összetett voltát akarta érzékelteni. Számba vette a képzés összetevőit, és arra az 

eredményre jutott, hogy a folyamat egésze nem fér bele az egyetemi-iskolai keretek közé. 

Meggyőződésem, hogy ez a meglátás semmiképpen nem hárítja másokra az oktatói 

felelősséget. Csupán arról van szó, hogy a tudományos színvonal megőrzése, vagy inkább 

emelése közben folyamatosan erősödjenek a lelkésznevelés szempontjai: tehát a magasan 

képzett és mélyen hívő teológus legyen a cél (Prőhle 1990, 82-84. 83). E cél érdekében 

pedig nemcsak engedni, hanem kérni, sőt akarni kell az eszmecserét, a vitát, az esetleges 
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ellentétek kifejezését; annak mindenkori feltételezésével, hogy egy a mérték, a Krisztus 

(Zerfaß 1988, 53-54), és egyek vagyunk az egymásért, így a teológiai képzésért mondott 

imádságban is (Kósa 1950, 392; Hafenscher 1986, 478).
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