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SZERETETTEL AJÁNLOM 

ezt a teológiai akadémiai ιtankönyvet hallga-

tóimnak és volt hallgatóimnak, a Magyarországi 

Evangélikus Egyház lelkészeinek és bízom abban, 

hogy e tankönyv segítségül lesz nékik a tovább-

tanulásban. 

KARNER KÁROLY 





Β Ε VE Ζ ET ÉS 

Az evangélium hirdetésénél az egyház nem nélkü-
lözheti a teológia szolgálatát. Szüksége van erre akkor 
is, amikor új utakra induló korunkban igyekszik meg-
találni helyét az őt környező világban és ráeszmél új, 
változott viszonyok közt is feladatára, küldetésére. 

De nemcsak az a világ alakult át, amelyet a keresz-
tyénség maga körül lát és amelyben maga is benne él. 
Átalakult, új utakat keresett és új utakra tért a teológiai 
gondolkodás is. Noha a teológiai gondolkodás nemcsak 
évtizedes, hanem évszázados, sőt évezredes múltra te-
kinthet vissza, ma nem járhat apáink és nagyapáink 
kitaposott útjain. Ma különösképpen teológiai feladattá 
is válik a prófétai intelem: „Szántsatok magatoknak új 
ugart!" (Jer. 4, 3) Igazi feladatához, valódi küldetéséhez 
a teológia is csak akkor hűséges, ha nem riad vissza attól, 
hogy leszámoljon saját múltjának a hibáival és bátran 
rálépjen az új, helyes útra. 

Ennek az írásnak az a feladata, hogy számot vessen 
avval a kérdéssel: mi a teológia? és áttekintést adjon a 
teológia munkaterületéről.1 

A teológia a keresztyén egyházban művelt tudo-
mány. Igazi teológiai tudomány sohasem jön létre, ha 
valaki magába zárkózva vagy magánosságba vonulva 
elmélkedik az Isten titkairól. A teológia azoknál a kuta-
tóknál is az egyház funkciója, akik azt önálló gondolko-
dással művelik. Gyümölcsözővé pedig a teológia mun-
kája mindig akkor válik, amikor az egyház élete adja 
fel neki a kérdéseket és szolgálatával az egyház életét 
termékenyíti meg. Ez elkerülhetetlenné teszi, hogy a 
teológiai munka valamely élő egyház keretében folyjék. 
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> Ezért mindjárt az elején világosan meg kell mondanunk, 
hogy a következő fejtegetések az evangélikus egyház hit-
vallási irataiban és életében gyökereznek és elsősorban 
az evangélikus egyházat szolgálják. De hisszük, hogy 
amikor az evangélikus egyház keretében és annak szol-
gálva keressük feladatunk megoldását, egyúttal az egész 
keresztyénségnek is szolgálunk. Mert az egyetemes ke-
resztyénséget ma másként mint a felekezeti egyházak-
ban nem tudjuk szolgálni. De az egyháznak minden igazi 
szolgálata túlnő a felekezet keretein és keresi a feleke-
zeti válaszfalakon túl az egységet Krisztusban. Ennek 
az alapvető egységnek a keresése a teológiai munkának 
is egyik legszebb feladata. 
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I. RÉSZ 

„TEOLÓGUS" ÉS „TEOLÓGIA" 

A „teológus" megtisztelő nevével az ókori egyiházban először 
és különösképen János evangélistát illették. Azóta a „teológus" 
név nemes veretű valutája megkopott. Ma egyformán megadjuk 
ezt a nevet azoknak, akik az egyházban a teológia tudományát 
művelik, és azoknak, akik mint az egyház szolgálatában álló lel-
készek a teológiát „tanulták", sőt megszoktuk azt is, hogy evvel 
a névvel jelöljük meg azokat is, akik a lelkészi szolgálatra ké-
szülnek. A teológia és a teológus mindenképen elválaszthatatlan 
kapcsolatban vannak egymással. Ezért először a „teológusról" 
szólunk. Amikor teológusról van szó. akkor a szónak mind a há-
rom mai értelmére gondolunk. 

I. FEJEZET 

1. A lelkészi „hivatás". 

Lelkészi — „pálya"? 

A különféle életpályák közt, amelyek a pályaválasztás előt t 
álló fiatalokat csábítják, szerényen húzódik meg az evangélikus 
lelkészi „pálya". A lelkészi „pálya" szó azonban nem is alkalmas 
annak a megjelölésére, amiről szó van. Ezt a „pályát" nem lehet, 
ill. nem szabad úgy „választani", ahogyan más pályákra szoktak 
indulni a fiatalok. A pályaválasztásnál rendesen a hajlam, a lehe-
tőségek és kilátások szoktak dönteni, de sokszor közbeszólnak 
az említett tényezőknél külső, esetleges körülmények is, min t pl. 
a családtagok és rokonok, a barátok és nevelők, tanárok által 
adott indítások. Nem mindig lehet elkerülni, hogy azoknál, akik 
lelkészi szolgálatra jelentkeznek vagy arra készülnek, ilyen vagy 
hasonló szempontok is közbe ne szóljanak, sőt esetleg döntő 
súllyal essenek latba. Azonban elejétől fogva tudnunk kell, hogy 
a tisztára e világi és emberi indítékokat minél erőteljesebben ki 
kell zárni annak, aki Krisztusnak és — ami más szóval ugyanazt 
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jelenti, — az egyháznak akar szolgálni, vagy helyesebben erre a 
szolgálatra nyer elhivatást. Mert a lelkészi szolgálat a szó tulaj-
donképeni értelmében nem a többi életpályához hasonló „pálya", 
amelyet valaki akár anyagi, akár ideális szempontokból, „lelke-
sedésből" választ azért, hogy megkeresse a kenyerét, hasznos 
helyet töltsön be a társadalomiban, vagy jó előmenetelt biztosít-
son magának és szép „karriert" fusson be, stb. Ezeket a különben 
megszokott és részben nagyon tiszteletreméltó szempontokat a 
lelkészi szolgálattal kapcsolatban a leghatározottabban el kell 
utasítani. 

Hivatás és clhivatás 

A lelkészi szolgálat nem magunk által választott munkakör 
vagy életfeladat, amelynek megoldására erőnket és tehetségün-
ket rászánjuk, sőt esetleg egész életünket is feltesszük. Mindez 
áll akármelyik más, becsülettel választott és őszinte kötelesség-
tudattal betöltött munkakörre, „életpályára". A becsülettel be-
töltött munkakör mindig „hivatás"-sá lesz számunkra. A lelkészi 
szolgálat azonban egészen sajátos értelemben „hivatás" még pe-
dig azért, mer t a szónak az igazi értelmében Istentől nyert el-
hivatás.1 

Krisztus maga választja ki tanítványait (Jn. 15, 16): kivá-
lasztja őket „a világból" (Jn. 15, 19) azért, hogy „gyümölcsöt 
teremjenek" (Jn. 15, 8). A kiválasztás ér telme az, hogy Krisz-
tus sa já t jául fogadja el, maga alá rendeli és magáévá teszi a ta-
nítványt. Ezért választja ki „a világból".: nem úgy veszi ki a vi-
lágból, hogy elefántcsonttoronyba zárja, ahonnan hűvös semle-
gességgel figyelheti a hullámok zajlását, emberek vergődését, 
kínjait és küzdelmeit. Hanem úgy választja ki a világból, hogy 
kiszabadítja a „világ" bűnös, azaz Istentől elszakadt és Istennel 
szembefordult hatalmainak a béklyójából, saját magának, a sa-
ját uralmának rendeli alá és lehetőséget ad neki arra, hogy az ö 
uralma alatt , az Iránta való engedelmességben éljen és így „te-
remjen gyümölcsöt". A „gyümölcs" a tanítvány életében jelent-
kezik először: megmutatkozik abban, hogy valóban Urának szol-
gál és neki él, neki engedelmeskedik és „új életben jár". De 
Krisztus szolgálatában a „gyümölcs" ennél sokkal többet kíván 
tőlünk. Krisztus azért könyörög az Atyához, hogy szentel je meg 
a tanítványt „az Ö igazságával", t. i. igéjével (Jn. 17, 17). A ta-
nítvány a jakán az ige az a „beszéd" és „tanubizonyságtétel", 
amelyekért „hisznek Krisztusban" (Jn. 17, 20). A tanúbizonyság-
tétel által válik a taní tvány szolgálata gyümölcsözővé az Anya-
szentegyházban akkor, amikor a földbe re j te t t mag meghal azért, 
hogy sok gyümölcsöt te remjen (Jn. 12, 24). 
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Ilyen hívással hívja el és választja ki Isten Krisztus által 
a gyülekezet minden tagját, hogy „tanítvány" legyen, elhívásá-
hoz méltóan jár jon ós sok gyümölcsöt teremjen (1. Kor. 7, 17; v. ö. 
Fii. 1, 27; Kol. 1, 10; 1. Tessz. 2, 12). Így hívja el Krisztus külö-
nös értelemben is szolgáit, mindenek előtt apostolait, akik min t 
Pál, „Jézus Krisztus szolgái, elhívott apostolok" (Rm. 1, 1). 
így hívja el „szent hívással" (2. Tim. 1, 9) a prófétákat , azután az 
evangélistákat, a tanítókat és pásztorokat is, akiket a gyüleke-
zeteknek „ad" és „rendel" (1. Kor. 12, 28; Ef. 4, 11). 

Egyházunkban az u. n. ó-protestáns dogmatikusok2 különb-
séget tettek Isten ,,közvetlen" és „közvetett elhívása" („vocatio 
immediata" és „vocatio mediata") között. „Közvetlenül" — tehát 
az egyház közvetítése nélkül — hívta el Isten egykor a prófétá-
kat és apostolokat. „Ma" azonban,· tehát az egyház jelen korában, 
— hangsúlyozták, — Isten mindig és kivétel nélkül csak köz-
vetve, vagyis az egyház közvetítése által hív el szolgálatra. Még 
nem szolgálatra elhívás tehát az, ha valaki az ige által ér intve 
kedvet, hajlandóságot vagy esetleg egyenesen indítást (talán 
szinte kényszerítő ere jű indítást) érez az ige hirdetésére, Isten 
országa terjesztésére, a „szolgálatra". A szolgálatra elhívás akkor 
következik be, amikor az egyház, mint Krisztus teste szolgálatra 
rendeli azokat, akiket „jó tanúbizonyság" alapján erre alkalmas-
nak ítél (1. Tim. 3, 7). 

A szolgálat Krisztus egyházában tehát valóban nem egyéni 
vállalkozás, magunk által választott munkakör vagy életpálya, 
még csak nem is szent lelkesedés alapján való buzgólkodás, ía-
nem a szó legszentebb értelmében vett elhivatás. 

Szolgalat 

Krisztus az ő egyházában szolgálatra hívja el a tanítványt. 
Maga Krisztus is azért jött, hogy szolgál jon és életét adja vál t -

_ ságul sokakért" (Mk. 10, 45). A tanítvány pedig nem lehet na -
gyobb Mesterénél és Krisztus akarata szerint „ott kell lennie, 
ahol ura van" (Jn. 13, 16; 12, 26). Ez nemcsak azt jelenti, hogy 
részesednie kell Ura sorsában, — elvettetésében, szenvedésében, 
halálában és megdicsőülésében egyaránt , — hanem azt is, hogy 
ugyanúgy kell „szolgálnia", ahogyan Ura szolgált és szolgál ma 
is gyülekezetében. Krisztussal együtt kell szolgálnia az igével, — 
tanítással és intéssel, — az életével, saját életének is az odaáldo-
zásával, ahogyan Krisztus szolgál ma is mindannyiunknak az ú r -
vacsora szentségével. A tanítvány minden méltósága és boldog-
sága az, hogy Urának és Urával együt t szolgálhat: így lesz „Isten 
munkatársa" (1. Kor. 3, 9). 



Az a szolgálat pedig, amelyre Krisztus az ő egyházában el-
hív, a megbékélés szolgálata. Minden egyházi szolgálat végső 
summáját és végső ér te lmét adja meg az apostoli ige: „Krisz-
tusért járván követségben, mintha Isten kérne mi általunk: 
Krisztusért kérünk, békül je tek meg Istennel" (2. Kor. 5, 20). Ezt 
az Istennel megbékélést kínál ják fel a hirdetett ige, az evangé-
lium és az Isten kegyelmének látható jelei: a keresztség és az úr-
vacsora szentsége. Ennek a megbékélésnek az igéjét és ajándékát 
bízza Krisztus a tanítványokra, azért azok — mint az apostol 
mondja, — „Krisztus szolgái és Isten titkainak sáfára i" (1. Kor. 
4,1). Ezen a szolgálaton keresztül szól Krisztus a világhoz, kínálja 
fel annak is az ő békéjét, melyet örökségül hagy gyülekezetének 
(Jn. 14, 17), hogy az is hírvivője és munkálója legyen a világ-
ban ennek a békességnek, támogasson minden igaz és jó béke-
szolgálatot. Mert a gyülekezeti szolgálat célja „a szentek felké-
szítése a szolgálat munkájára , a Krisztus testének építésére" 
(Ef. 4, 12). 

Az egyházi „ministerium" 

Az Ágostai Hitvallás VII. cikkelye szerint az egyház „a szen-
tek gyülekete, melyben az evangéliumot igazán tan í t ják és a 
szentségeket helyesen szolgáltatják ki ." Az V. cikkely szerint pe-
dig Isten „az evangélium hirdetésére és a szentségek kiszolgál-
tatására az egyházi h ivata l t rendelte". Ez a „hivatal" tehát a 
„ministerium docendi evangelii et porrigendi sacramenta". A 
„ministerium" nem a mai szokványos értelemben vett „hivatal", 
hanem „szolgálat". 

Az evangélium hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása az 
egyházban nem történik esetlegesen vagy alkalomszerűen oly 
módon, hogy egyes keresztyének mintegy Isten Lelkétől ihlet-
ve, de saját elhatározásuk alapján vagy esetleg a — rosszul értel-
mezett — „egyetemes papság" alapján önhatalmúlag kezdik hir-
detni az igét és kiszolgáltatni a szentségeket. Az ige és a szent-
ségek által ajándékozza Isten az ő Szentlelkét, „aki h i te t ébreszt, 
ahol és amikor Istennek tetszik, azokban, akik hallják az 
evangéliumot", — ahogy az Ágostai Hitvallás ugyanott mondja. 
Ezért gondoskodik maga Isten az ige hirdetéséről és a szentségek 
kiszolgáltatásáról a „ministerium", a rendezett egyházi „szolgá-
lat" vagy szokottabb (de nem jobb) kifejezés szerint az „egy-
házi hivatal" által. 

Az egyházi hivatalnak aibban az isteni rendelésiben (1. Kor. 
12, 28) van az alapja, mellyel Isten „ad" (Ef. 4, 11) egyházának 
„apostolokat, prófétákat, evangélistákat, pásztorokat és tanító-
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kat". Erre a „hivatalra" vagy helyesebben „szolgálatra" is áll az 
amit Zsid. 5, 4 a főpapról, kiváltképen pedig Krisztusról mond: 
„Senki sem szerezheti meg magának ezt a tisztességet, csak akit 
Isten hív el". Hiszen „Krisztus sem maga tulajdonította magá-
nak azt a dicsőséget, hogy főpap legyen, h a n e m az adta neki, aki 
így szólt hozzá: Fiam vagy te, ma szültelek téged" (Zsid. 5, 5). 
Joggal mondja egy régi egyházi tanító, Cyprianus (Karthago 
püspöke, meghalt 258-han) „sacrilega temeritas"-nak, tehát szent-
ségtörő vakmerőségnek, ha valaki azt gondolná, hogy Isten aka-
rata nélkül lehet pappá. „Mivel pedig az Ür azt mondja, hogy 
semmi sem történik az ő Aty jának akarata nélkül, hogyan gon-
dolhatná valaki, hogy az, ami a legnagyobb és legmagasztosabb 
[szolgálat], az egyházban Isten tudomása és részvétele nélkül tör-
ténik és hogy valakit Isten akarata nélkül szentelnek pappá" 
(Cyprianus, epist. 59, 5). Istennek az a rendelése, amellyel gon-
doskodik az egyházban az ige hirdetéséről és a szentségek kiszol-
gáltatásáról, — egy szóval: a megbékélés szolgálatáról, — az egy-
ház hívásán és rendelésén keresztül valósul meg. Ez a d j a meg 
az egyházi „ordinatio", a lelkészi szolgálatra való kirendelés je-
lentőségét, így íiejlik ebben benne a feladat és az elkötelezés. 
Ezért olyan visszavonhatatlanul nagy a felelősség azokon, akik 
erre a szolgálatra elhivatást nyernek. 

Szolgálat és „hierarchia" 

Pál önmagáról mint apostolról mondja, hogy elhivatást 
nyert, „Krisztus szolgája" és hogy Isten őrá, valamint az apos-
tolokra és munkatársaikra bízta a megbékélés szolgálatát. Az 
apostolságra való elhívás azonban egyszeri, meg nem ismétlődő 
elhívás volt. Ez az elhívás nem ruházható á t az egyházban oly 
módon, hogy az apostolok megjelölik „utódaikat" s ezek, a 
„püspökök" az apostoli utódlás („successio apostolica") fo lyama-
tosságán keresztül, az egyházban hierarchikus rendet alkotva 
töltik 'be az apostoli szolgálatot. Az evangélium hirdetésére és a 
szentségek kiszolgáltatására rendelt szolgálat (ministerium) nem 
hierarchikus „ordo", mely az egyházban elkülönülne a „laiku-
sok"-tó\ és szolgálata alapján kiváltságot élvezne. Amit az Új -
szövetség az apostolaknak, a tanítványoknak és Krisztus minden 
szolgájának az evangélium körül végzett „papi szolgálatáról" 
(Em. 15, 16) mond, nem a successio apostolica által nyer t kivált-
ságnak a formájában vonatkozik az egyházi hivatal betöltőibe, 
hanem annak révén, hogy Isten rájuk is bízza a „megbékélés 
szolgálatát". Ezt a szolgálatot egyforma teljhatalommal végzi 
Krisztus minden szolgája, legyen kezdő segédlelkész, lelkész 
vagy püspök. De teljesítheti adott esetben — különleges viszo-
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nyok közt — bármelyik keresztyén testvér is annak a testvérnek 
a számára, akinek — Luther egy kifejezése szerint — ,,Krisztus-
sá lett".3 

A megbékélés szolgálatának a dicsősége, szépsége és magasz -
tossága egyfelől, másfelől pedig elkötelező komolysága és fele-
lőssége kell, hogy formálják Krisztus minden szolgáját, hogy 
„hasonlatosak legyenek az ő Fiának képmásához" (Rm 8, 29) és 
„tükrözve az TJr dicsőségét átformáltassanak ugyanarra (t. i. az 
Ö) képmására dicsőségről dicsőségre úgy, mint a Lélek által" 
(2. Kor. 3, 17). 

2. FEJEZET 

A teológia és az egyházi szolgálatra készülés 

A lelkészi szolgálatra készülők kiválasztása és előkészítése 

Az egyház kezdettől fogva rendelt egyeseket, hogy a meg-
békélés igéjével szolgáljanak a gyülekezetben. így bízta meg Pál 
apostol pl. Timóteust az ige hirdetésével és adta nemcsak neki 
magának azt a megbízást, hogy hirdesse az igéit (1. Tim. 4, 11; 
2. Tim. 4. 1—2), hanem felszálitotta arra is, hogy „amit tőle hal-
lott sok tanú jelenlétében, bízza hú emberekre, akik mások taní-
tására is alkalmasak lesznek" (2. Tim. 2, 2). Viszont Jak. 3, 1 óv 
attól, hogy ne sokan törekedjenek tanítók lenni, hiszen tudjuk, 
hogy azok súlyosabb ítéletben részesülnek. 

Ma már nem tudjuk pontosan, hogyan állapították meg az 
első időkben, kik „alkalmasak a tanításra". De már az ú. n. 
„Apostoli egyházi rendtartás", melynek anyaga régebbi állapo-
tot rögzít, noha jelenlegi formájában valószínűleg Egyiptomban 
a 3—4. században keletkezett, a püspökre nézve úgy rendel-
kezik, hogy az legyen „művelt ember, aki képes az írásokat ma-
g y a r á z n i " ( παιδείας μέτοχος, δυνάμενος τας γραφζς έρμηνεύειν A p ó s t , 
egyh.-rendt. 16. fej.). Már a 2. század végén keletkeztek egyházi 
iskolák (így a híres alexandriai iskola). Ézek ugyan szélesebb-
körű egyházi szolgálatot is teljesítettek, de jelentősek let-
tek az egyházi tanítók és papok nevelése tekintetében is. A 3. 
századtól fogva azután lépésről-lépésre végigkísérhető az egyházi 
nevelőoktatás kialakulása és ennek kapcsán az is, hogy az egyház 
hogyan tanít ja és neveli azokat, akik utóbb papi szolgálatra nyer-
nek elhívást. Ekkor már kialakulnak az egyházi hivatal külön-
böző fokozatai, a „rendek" (ordines mégpedig „ordines minores", 
t. i. psalmista i. e. cantor, ostiarius, lector, exorcista, acolythus, 
subdiaconus; és az „ordines maores", t. i. diaconus, presbyter, 
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episcopus). Ettől kezdve szabállyá válik, hogy a magasabb egy ' 
házi rendeket csak az nyerheti el, aki az alacsonyabbakat végig-
futotta. Az egyházi „rendek"-nek ebben a sorozatában nyerték 
el kiképzésüket az egyházi ókorban a lelkészek. 

Nem foglalkozhatunk részletesen avval a kérdéssel, hogy az 
idők folyamán hogyan alakult és fejlődött a klerikusok képzése. 
Csak általánosságban kell hangsúlyoznunk, hogy az egyház min-
denkor nagy gondot fordított azoknak a képzésére, akikre a meg-
békélés szolgálatát, az ige hirdetését és a szentségek kiszolgál-
tatását bízta. Annyit mégis meg kell említenünk, hogy a kleriku-
sok képzése egyházi iskolákban, a középkor folyamán leginkább 
a kolostori iskolákban folyt. Akik magasabb képzésre töreked-
tek, az egyetemekre mentek, melyek a 12—13. század óta 
mindenfelé kialakultak a nyugati keresztyénség területén. A 
teológia tudomány az egyetemeken mindenütt a fő helyen volt, 
az egyetemek egy részét az egyház alapította vagy legalabb :s 
egyházi jóváhagyással tanítottak. Ezért is volt a teológiai kar 
rangban a többiek közt az első. 

A 16. században az egyház életét átformáló változások során 
új rendezést kívánt a lelkészképzés is. A katolikus egyház a 
trienti zsinaton szabályozta a klerikusok képzését, és azt külön-
leges püspöki feladattá tette. Kötelezte a püspököket arra, hogy 
egyházmegyéjük számára lelkészi „szemináriumot" (magyarul 
„papnevelő intézetet") állítsanak fel. Ε papnevelő intézetek ki-
válóbb jelöltjeit küldték az egyetemek teológiai karaira. A ka-
tolikus egyházban ez a rend alapvonalaiban mind máig meg-
maradt. 

A reformáció egyházai örökölték a lelkészképzésnek a közép-
kori rendjét , azonban kezdettől fogva igen nagy gondot fordítot-
tak a lelkészi szolgálatra készülők képzésére. Az 1527.-Í „Unter-
richt der Visitatoren" már úgy rendelkezik, hogy mielőtt valakit 
valamely gyülekezet lelkészül vagy prédikátorul elfogad, az ille-
tőt előzőleg be kell muta tn i a „superattendens"-nek. Ez vizsgálja 
meg őt, hogy vájjon alkalmas-e a tanításira, feddhetetlen-e az 
élete és, hogy tudja-e a gyülekezetet jól gondozni. Ez a rendel-
kezés szolgáltatott példát sok későbbi protestáns egyházi rend-
tartás számára. így alakult ki az a rend, hogy azokat, akiket va-
lamely gyülekezet szolgálatra akart meghívni, a felsőbb egyházi 
hatóság megvizsgálta még pedig a teológiai képzettség és az er-
kölcsi feddhetetlenség tekintetében egyaránt. A lelkészek kép-
zése általában egyetemek teológiai karain vagy esetleg az egyház 
által külön létesített lelkészképző főiskolákban, „akadémiákon" 
történt. A lelkészképzésnek ezek a keretei a protestáns egyhá-
zakban ugyancsak megmaradtak mindmáig. 
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Szükséges-e a jövendő lelkészek teológiai képzése? 

Az egyház egészen az Újszövetségbe visszanyúló időktől 
fogva olyan tagjaira bízza a ..megbékélés szolgálatát", akiket 
erre „alkalmasnak" minősít. Az „alkalmasság" megvizsgálásánál 
és megállapításánál pedig kezdettől fogva egyik döntő szempont 
α tanításra való készség és vele Iegyütt az írásban való jártasság 
volt. Ugyanígy mondja az Ágostai Hitvallás XIV. cikkelyében, 
hogy „az egyházban csak annak szabad nyilvánosan tanítania 
és a szentségeket kiszolgáltatnia, aki t arra rendes úton meghív-
tak (rite vocatus)". A rendes úton való meghívásnak pedig egyik 
feltétele az, hogy a ζ illetőt megvizsgálják „tudománya", azaz 
tanultsága, képzettsége és erkölcsi feddhetetlensége tekinteté-
ben. 

Az Ágostai Hitvallásnak ez a rendelkezése azok ellen a „ra-
jongó" mozgalmak (anabaptisták) ellen irányult, amelyek az egy-
házi ministeriumot elvetették és a gyülekezetben bárkinek meg-
engedték a prédikálást és a szentségek kiszolgáltatását, aki a r ra 
a Szentlélektől indítást érzett. Azóta is felvetődik időközönként 
egyházunkban a kérdés, hogy szükséges-e és milyen értelemben 
az igehirdetői szolgálathoz a teológiai képzettség. Hiszen — úgy 
vélik egyesek, — az evangélium igéjének a hirdetése a Szent-
lélek ajándéka, azér t azt nem lehet iskolai tanultsághoz, teoló-
giai képzettséghez kötni, hanem rá kell bízni a Szentlélek hívá-
sára. A Szentlélek hívása e szerint a vélemény szerint igen sok-
szor nem található meg azokban, akik (teológiai képzettséggel 
bírnak, viszont vannak olyan „áldott igehirdetők", akik sohasem 
tanultak teológiát. 

Ez a felfogás sokszor igen megvesztegető formában jelent-
kezik, és olyanokat is megtéveszthet, akiknek egyébként józan 
ítéletük van. Ezért szükséges, hogy röviden kiemeljük erre vo-
natkozólag a legfontosabb szempontokat. 

1. Kétségtelen, hogy az evangélium hirdetése a Szentlélek 
ajándéka, mert „senki sem mondhat ja Jézust Űrnak, hanem csak 
a Szentlélek által" (1. Kor. 12, 3). Azonban a Szentlélek kegyelmi 
a jándékát (a „karizmát") és a teológiai készültséget nem lehet és 
nem szabad egymással ellentétbe állítani. A teológiai tudomány 
munká já t Isten a Szentlélek által mindenkor felhasználta az egy-
ház építésére és pedig nemcsak általánosságban, hanem éppen az 
egyház tanítóin keresztül: az egyház legkiválóbb „prófétái" és 
„karizmatikusai" legtöbbször kiváló teológusok is voltak (pl. 
Augustinus, Luther Márton stb.). 

2. Isten a Lélek ajándékát nem köti semmiféle emberi fel-
tételhez, tehát a teológiai tudáshoz sem. Ezért nyilvánvaló, hogy 
teológiai képzettség nélkül is e lnyerhet jük Isten kegyelmét és 
az üdvösséget. Ez azonban nem jogosít fel senkit sem arra, hogy 
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az egyházban lebecsülje és megvesse azt a szolgálatot, melyet a 
teológiai tudomány végzett. Erre nem jogosít fel az sem, hogy 
előfordult az egyház életében az is, hogy egyesek teológiai tu-
dásuk ellenére is „hitetlenek" maradtak és csalárdul használták 
teológiai készültségüket. Ennek az ellenkezője is előfordulhat, 
sőt elő is fordult, it. i., hogy valaki a néki jutott karizmatikus 
ajándékot csalárdul használta vagy pedig a karizmatikus ajándék 
látszatát keltette és „hamis prófétaként" rombolta a gyülekeze-
tet. Természetesen nem szabad megfeledkezni arról, hogy vol-
tak az egyházban olyan karizmatikus próféták, akik sohasem ta-
nultak teológiát és valóban építették az egyházat. Az ilyenek 
azonban legtöbbször sokkal többet köszönhettek a teológia szol-
gálatának, mint ahogyan azt ők maguk vagy hallgatóik és az ál-
taluk megnyert lelkek gondolták. Köztudomású pl. Ruotsalainen 
Pálról, a f inn „parasztprófétárói", hogy mennyit köszönhetett 
Luther iratainak. 

3. A Lélek igazi kegyelmi ajándéka nem indít senkit sem 
a teológiai tudomány megvetésére. Ellenkezőleg, felkelti ben-
nünk a felelősséget és aggodalmat, hogy az evangélium üzene-
tét helyesen (tolmácsoljuk, meg ne hamisítsuk saját elképzelé-
seinkkel, gyarló emberi gondolatainkkal, esetleg egészen ferdén 
értelmezett, egyoldalúan kidamíborítottt igékkel, — más szóval: 
„rajongással". A teológiai tudománynak a szolgálata az egyház-
ban éppen az, hogy ezt a felelősségtudatot éleszti bennünk. Fi-
gyelmeztet a veszedelmekre és az egyház gazdag tapasztalatának 
a birtokában segít sa já t emberi elgondolásainkat felismerni és 
megkülönböztetni attól, ami az egyházban a Szentlélek munkája . 
Hiszen maga a teológiai tudomány is a Szentlélek ajándéka. 

4. Az evangélium hirdetéséért, a Krisztusban nyer t kegye-
lemről szóló bizonyságtételért mindannyian felelősséggel tarto-
zunk. Ez a felelősség annál nagyobb, minél inkább túl ter jed a 
keresztyén hívő bizonyságtétele a legszűkebb egyéni körön, tehát 
a családban és az élethivatásban adott közvetlen kereten. Még 
sokkal nagyobb a felelősség ha „nyilvános tanítás"-ról van szó. A 
nyilvános tanításért mindnyájan felelősek vagyunk, akik az egy-
házban szolgálunk és felelős az egész egyház. Ez a nyilvános ta-
nítás magának az egyháznak a bizonyságtétele. És ahogyan építi 
az egyházat, ha az evangéliumot (tisztán szólaltatja meg, éppen 
úgy rombolja, ha hamissá válik, még akkor is, ha az ilyen meg-
tévedt (tanító abban a jóhiszemű meggyőződésben van, hogy a 
Szentlélektől nyerte a (tanítás karizmáját . Ezért az egyház nem 
engedheti el azt, hogy akik az egyházban nyilvánosan tanítanak, 
erre olyan érvényes egyházi „elhívást" kapjanak, melyben az 
egyház megvizsgálja (tanításra való alkalmasságukat, a „lelket", 
amely őket fűti , és a képzettséget, melyet a tanításhoz magukkal 
hoznak. 
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5. Istennek úgy tetszett, hogy Jézus Krisztusban, a testté 
lett Igében nyilatkoztassa ki magát és szerezzen nekünk váltsá-
got. Ez azt jeleníti, hogy Isten kinyilatkoztatása nem idöfölötti 
„igazság", még kevésbbé „tan" vagy „eszme", hanem időben le-
játszódott esemény. Ez az esemény rég elmúlt, tőlünk időben és 
térben távoli világban játszódott le. „Jelenné" és nekünk kegyel-
met hozó „eseménnyé" csak úgy válik, hogy üzenete megszólít 
minket. Azonban a kinyilatkoztatás eseményének eredeti tiszta 
ér telmét könnyen meghamisí t juk vagy eltorzítjuk, ha nem tár-
juk fel mindazokat a történeti adottságokat is, amelyekben Is-
tennek tetszett kinyilatkoztatását nekünk ajándékozni. Mindez 
nemcsak a „szívünket" veszi igénybe, hanem értelmünket is. Sőt 
fokozottan szolgálatba állítja minden értelmi képességünket. 
Különben könnyen előállhat az a veszedelem, hogy az evangé-
lium üzenetének lefordítása a mi nyelvünkre és tolmácsolása a 
mai ember gondolkodásához mér ten meghamisítja annak eredeti 
értelmét. A teológia szolgálatba egyebek közt az egyházban éppen 
az, hogy értelmünket veszi igénybe és értelmi képességeinket az 
evangélium hű és helyes tolmácsolásának a szolgálatába állítja. 

Mindezért összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy azok közül, 
akik az egyházban a megbékélés szolgálatára elhívást nyernek, 
senki sem nélkülözheti a teológia, sőt a teológiai tudomány se-
gítségét. Ezért az egyház joggal ragaszkodik ahhoz, hogy azok. 
akik az egyházban nyilvános igehirdetésre kapnak megbízást, 
teológiai képzésben részesüljenek. 

3. FEJEZET 

A teológia és a hit engedelmessége 

A gyülekezeti szolgálat a „teológus" hívő életével kezdődik 

A lelkészi szolgálat sokkal itöbb, minit a teológiai tudomány 
elsajátítása és alkalmazása a gyakorlatban. Egy régi mondás sze-
rint „a pap élete evangélium a n é p számára" („Vita clerici evan-
gélium populi"). Ez áll mindazokra, akik akár készülnek a gyü-
lekezeti szolgálatra, akár benne állnak abban mint segédlelké-
szek, hitoktatók vagy lelkészek, legyenek akár gyülekezeti be-
osztásban vagy magasabb egyházi tisztséget töltsenek be mint 
esperesek és püspökök. 

Luther szerint „oratio, meditatio, tentatio faciunt theolo-
gum". Ez azt jelenti, hogy aki a teológia tudományával — a ré-
giek azt mondották: a sacrosancta theologia-val — akar foglal-
kozni, annak imádságos életet élő, a kinyilatkoztatás titkaiban 
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áhítatos lélekkel elmélyedő és a világ kísértéseiben próbát meg-
állott keresztyénnek kell lennie. A teológia studiumát tehát csak 
alázatos hittel lehet folytatni . Már egy középkori teológus Bona-
ventura is azt mondja 1. Kor. 8, l - re emlékeztetve: „A tudomány 
szeretet nélkül felfuvalkodottá tesz, a szeretet tudomány nélkül 
tévutakra kerül , de a tudomány a szeretettel egyesülve épít".4 

Ugyanígy hangoztatták evangélikus egyházunk tanítói is, hogy 
a teológiai tudomány sohasem szól csak az értelemhez, hanem 
egyúttal szívünket, akaratunkat is meg akarja ragadni. A pietis-
ták pedig nyomatékosan hangsúlyozták, hogy a teológusnak 
„újjászületett embernek" („homo renatus") kell lennie, különben 
sohasem hatolhat be a keresztyén hit tudományának a titkaiba. 

Ezért alapvetően fontos minden egyházi szolgálatban álló és 
ilyen szolgálatra készülő teológus számára, hogy milyen hittel 
feg hozzá és végzi azt a teológiai studiumot, amely nélkül szol-
gálatát helyesen betölteni nem tudja. 

Az egyházi szolgálat alapvető követelménye 

Mi az egyházi szolgálat alapvető követelménye? Ha erre a 
kérdésre feleletet keresünk, akkor — részben a pietisták említett 
kifejezésére, részben ma is sokszor hangoztatott szempontokra 
gondolva — ez a felelet kínálkozik: minden lelkészi szolgálatnak 
és az arra való készülésnek a főkövetelménye az, hogy a „teoló-
gus" legyen „megtért" keresztyén. Ez a felelet helyes, ha olyan 
értelemben tud juk venni, ahogyan az Újszövetség beszél „meg-
térésről" (metanoia -ról) é r tve ezen azt, hogy valaki a választott 
népnek abba a gyülekezetébe tartozik, amely engedelmes szív-
vel fogadja Krisztus hívó szavát. A mai viszonyok között azon-
ban a „megtérés" szót igen sokféle értelemben veszik. Legtöbb-
ször azt jelölik meg vele, hogy valaki a kegyességnek egy bizo-
nyos formáját gyakorolja vagy éppenséggel egy bizonyos kegyes-
ségi csoporthoz tartozik. Ezért a „megtérés" követelményének az 
alkalmazása abban az értelemben, hogy az az egyházi szolgálat 
alapkövetelménye, igen sok félreértésre, sőt helytelen feltevésre 
ad okot. Ezért jobb ha ezt a fogalmat ebben az összefüggésben 
nem alkalmazzuk. 

Helyesebb, ha arra gondolunk, mik vagyunk mi min t ke-
resztyének. Erre pedig röviden így felelhetünk: „kegyelmet nyert 
bűnösök". Pál apostol is az t mondja magáról, hogy ő a bűnösök 
közül az első. De Jézus Krisztus „megkönyörült ra j ta , hogy el-
sősorban benne mutassa meg teljes hosszútűrését és így példa-
képe legyen azoknak, akik m a j d hisznek őbenne az örök életre" 
(1. Tim. 1, 15—16). Ugyanezt fejezte ki Luther is, amikor azt 
mondotta, hogy a keresztyén ember „simul iustus et peccator"5, 
egyszerre igaz és bűnös ember . 
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Ez más szóval azt jelenti, hogy a keresztyén ember Krisz-
tusért, az ő váltságáért és a hitében elnyert bűnbocsánatért 
„igaz" (iustus) Isten színe előtt, mer t Isten Krisztusért elfogadja 
őt igaznak. Azonban ha a keresztyén ember magára tekint és 
azt nézi, hogy a bűn és a bűnös kívánság még mindig uralkodik 
tagjaiban, akkor bűnös. Ezért mindannyian, legyünk akár kezdő 
keresztyének, akár hitben előbbrehaladottak, minden nap egy-
formán rászorulunk Isten foűnbocsánatára. De egyúttal val l juk 
is a Harmadik Hitágazat magyarázatával, hogy Isten nekünk 
Krisztusért „naponként minden bűnt bőséggel megbocsát". 

Annak, aki az egyház szolgálatára nyer elhívást, mint ilyen 
kegyelmet nyert bűnösnek kell készülnie erre a szolgálatra és 
mint ilyen keresztyénnek kell azt végeznie. így gyakorolja ma-
gát abban, hogv — minit Pál apostol, — „feddhetetlen lelkiisme-
rete legyen az Isten és az emberek előtt mindenkor" (Csel. 24, 
16). 

Ilyen értelemben áll a taní tvány előtt az a követelmény, 
hogy „a föld sava" és a „világ világossága" legyen (Mt. 5, 13— 
14). J a j annak a pásztornak, akire ráillik Pá l apostolnak a jel-
lemzése a magabiztos, kegyes „zsidó"-ról, (mi azt mondhat juk 
a kegyes ,,hívő"-ről): „Miattatok káromolják az Isten nevét a po-
gányok között" (Rm. 2, 17—24). Ellenkezőleg mindenkinél, aki 
egyházi szolgálatra készül vagy abban áll, úgy kell lennie, ahogy 
az apostol mondja : „Ajánljuk magunkat mindenben mint Isten 
szolgái: sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben , . . . tisztaság-
ban, ismeretben, hosszútűrésben, jóságban, Szentlélekben, kép-
mutatás nélkül való szeretetben, igazmondásban, Isten ere jé-
ben . . . " (2. Kor. 6, 4—10). 

Mit követel Krisztus az egyházi szolgálatban állóktól? 
Aki egyházi szolgálatban áll vagy arra készül, annak min-

den nap gondolnia kell arra, amit Krisztus mond tanítványai-
nak: „Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket 
én parancsolok nek tek" és „Ha az én parancsolataimat megtar t -
játok, megmaradtok az én szeretemben" (Jn. 15, 14. és 10). 

Ez a parancsolat átfogja azoknak az egész életét, akik Krisz-
tus szolgálatában állanak. Kriszitusnak a „papok" felé nincs 
olyan különleges parancsolata, amely ne szólna ugyanakkor 
minden más tanítványa, minden más keresztyén felé is. Nincs 
úgy, mintha az egyházi szolgálatban állók vagy ilyen szolgálatra 
készülők felé magasabb erkölcsi követelményeket hangoztatna, 
mintha tőlük magasabb „életszentséget" követelne, mint más 
ú. n. „egyszerű" hívőtől.6 Nincs különbség a minden keresztyén-
hez szóló parancsolatok és a szűkebb tanítványi körhöz intézett 
„evangéliumi tanácsok" között, ahogyan azt a katolikus egyház 
tanítja. Mégis igaza van Hieronymusnak, a régi egyházi a tyának 
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(megh. 420-ban), amikor azt í r ja: „Krisztus egyházában igein 
nagy kárt tesz, ha a laikusok jobbak, min t a klerikusok."7 Ezt a 
veszedelmet Krisztus szolgái csak akkor kerülhetik el, ha való-
ban „feddhetetlen a lelkiismeretük az Isten és az emberek előtt 
mindenkor" (Csel. 24, 16), vagy más szóval, ha valóban „új élet-
ben" (Rm. 6, 4) járnak. Ezt az „új é le te t" nem tud juk magunkra 
erőszakolni akaratunk elhatározásával, szorgalmas önneveléssel, 
még kevésibbé tudjuk szigorú aszkézissel magúinkból kitermelni. 
Ment akara tunk tehetetlen s az ú j élet a Szentlélek gyümölcse: 
Krisztus nélkül „semmit sem cselekedhetünk" (Jn. 15, 5). De 
azt is tudjuk , hogy Krisztus maga akar formálni bennünket , hogy 
hasonlókká legyünk „az ő képmásához" (Rm. 8, 29) és tükröz-
tessük az ő dicsőségét (2. Kor. 3, 18). Azt is jól kell tudnunk, 
hogy az ú j élet, a h i tnek a gyümölcsei nem érdemek az Isten 
előtt, melyekkel biztosíthatnánk magunknak az üdvösséget. De 
ugyanakkor tudjuk azt is, milyen nagy hangsúly vain az Újszö-
vetségben azon, hogy akik nem tudnak elszakadni az ó-ember 
bűnös életétől és „a tes tnek cselekedeteit" viszik véghez, „Isten 
országának örökösei nem lesznek" (Gal. 5, 19—21).8 Ezért azok-
nak, akik Krisztus tanítványai, és neki akarnak szolgálni az egy-
házban, akik a megbékélés evangéliumának a követségében jár-
nak, el kell szakadniok a bűn világától, meg kell zabolázniok a 
„test" indulatait. Mint azoknak, akik versenyben állanak, min-
denben fegyelmezniük kel l maglikat: „Én tehát úgy fu tok , mint 
aki előtt nem bizonytalan a cél; úgy küzdök, mint aki nem le-
vegőt vagdos, hanem megsanyargatom testemet és szolgává te-
szem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon 
méltatlanná ne legyek" (1. Kor. 9, 26—27). 

Szentéletű szolgálat 

„Gyakorold magadat a kegyességben!" — inti az apostol Ti-
moteust (1. Tim. 4, 7). 

A tanítványnak Krisztusban kell élnie: „Élek immár, de nem 
én, hanem Krisztus él b e n n e m . . . " (Gal. 2, 20). A Krisztusban 
való élet pedig a Krisztus iránti engedelmességnek az alázatos 
élete. Ez az élet az igéből táplálkozik. Ezért elengedhetetlen szá-
mára, hogy naponként, rendszeresen figyeljen Isten igéjére, az 
evangélium üzenetére. Minden nap elcsendesedik, hogy meg-
hallja Isten akaratát és alázatos eszközzé váljék Ura kezében. 
Az írást tanulmányozza szolgálata szempontjából, — evvel teoló-
giai munkát folytat, — de ugyanakkor keresi, mi t üzen neki 
személyesen is Isten igéje és engedi, hogy a Lélek az ige által 
formálja életét. 

Ahogyan pedig a keresztyén ember sohasem lehet magában, 
nem menekülhet el társai közül a magányba, hogy ott remete-
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ként éljen, hanem mindig keresi azokat, akik ugyanabban a ke -
gyelemben részesültek, ugyanúgy él Krisztus szolgája is a gyü-
lekezetben. Nem él a gyülekezet fölött, nem is u ra annak. Hanem 
benne él a gyülekezetben, örvendező társa azoknak, akik min-
dennap bőségesen megtapasztalják, hogy „jó az Ür, örökkévaló 
az ő kegyelme" (Zsolt. 100, 5). Hiszen valójában nem is szol-
gálhat másként a megbékélés evangéliumával, min t csak úgy, 
hogy a gyülekezetben maga is részese ennek az evangéliumnak. 
Mégpedig úgy él a gyülekezetben, mint az apostol, aki azért 
keresi fel a római gyülekezetet, hogy „valami lelki ajándékot 
közölhessen vele", de ugyanakkor ő maga is „fel akar buzdulni" 
a gyülekezettel együt t „egymás hite által" (Rm. 1, 11—12). Ne-
künk is fel kell buzdulnunk és erősödnünk egymás hite által, 
így él benne Krisztus minden szolgája az istentiszteleti életben, 
erősödik kiváltképpen is az Űr szent vacsorája által. Ezért nincs 
neki olyan „magánélete", amelyhez a gyülekezetnek ne volna 
joga és köze, de nincs neki olyan magán-íkeresztyénsége sem, m e -
lyet nem a gyülekezetben, hanem attól függetlenül vagy eset-
leg a gyülekezetnek csak egy kisebb csoportjában él. 

Pál apostol a r ra int: „Szüntelen imádkozzatok!" (1. Tessz. 5, 
17 ;v. ö. Kol. 4, 2). Azt szokták mondani, az imádság a lélek 
lélekzetvétele. Ez áll minden egyházi szolgálatban állóra is. 
Imádság nélkül nincs igazi kegyes élet. Az imádkozást pedig t a -
nulnunk és gyakorolnunk kell.9 Ahogyan gyakorolnunk kell t e r -
mészetes tehetségeinket és képességeinket, úgy kell gyakorol-
nunk magunkat a lelki életben is, hogy az el ne satnyuljon, te -
hetségeit és képességeit el ne veszítse, hanem inkább egyre job-
ban kifejlessze. Az imádság a lelki élet gyakorlásának egyik leg-
fontosabb segítője: minél jobban gyakoroljuk, annál jobban meg-
ismerjük az imádkozás erejét és áldásait. 

„Boldogok, akiknek szivök tiszta, mert ők \az Istent meglát-
ják" mondja Jézus (Mt. 5, 8). A tiszta szív Istennek egyik leg-
drágább ajándéka. Ezért könyörgünk a zsoltárköltővel: „Tiszta 
szívet teremts b e n n e m , . . . " (Zsolt. 51, 12). 

A szívnek a tisztasága a tiszta érzület, a tiszta akarat, a 
tiszta gondolatok, melyeket nem szennyeznek be a tisztátalan 
indulatok. Ezekhez hozzátartozik, hogy a tiszta szív tiszta be-
szédben (Kol. 4. 6) és tiszta cselekedetben mutatkozzék meg. Az 
igazi, szívbeli tisztaság a lelki szelídség (Mt. 10, 16), az az „Isten-
től nyert szentség és tisztaság", mellyel az apostol forgolódik 
gyülekezeteiben (2. Kor. 1, 12). 

Az erkölcsi életnek a tisztasága minden egyházi szolgálat-
nak és a szolgálatra készülésnek is egyik alapfeltétele, nélkülöz-
hetetlen velejárója. A reformáció egyik nagy ajándéka, hogy 
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felszabadította az egyházi szolgálatot a hamis aszkézisnek, a coeli-
batusnak a bilincsei alól és ezzel megnyitotta az u t a t egy új , 
megtisztult egyházi szolgálat felé. A coelibatus megszüntetése 
azonban nem teszi könnyebbé a lelkész életét, hanem nagyobbá 
és súlyosabbá teszi a felelősségét, mer t csak most válik igazán 
alapvetővé a feltétlen erkölcsi tisztaságnak a követelménye. A 
-coelibatus követelménye tehát megszűnt és többé nem nyomja a 
lelkészeket és lelkészi szolgálatra készülőket súlyos teherrel . De 
ez nem jelenti azt, hogy a lelkész „világi ember" módjá ra élhet, 
hogy nem kötelezi erkölcsi tekintetben több és más, mint amit 
a világi szokás vagy a társadalmi életben kialakult konvenció 
vár el az embertől. A világ is a lelkészeket nem a maga normái, 
hanem az evangélium szerint ítéli meg, — még akkor is, ha ezt a 
mértéket magára nézve nem hajlandó elismerni vagy éppen ta-
gadja. Krisztus szolgáinak tehát mindenképpen példaképül kell 
szolgálniok a nyájnak az erkölcsi élet tisztasága tekintetében is, 
hogy minden szavukról és cselekedetükről bármikor számot tud-
janak adni Uruknak (1. Pét. 5, 3). 

„Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egy-
mást szeressétek!" (Rm. 13, 8) „A szeretet képmutatás nélkül 
való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. 
Testvéri szeretettel egymás iránt gyengédek, tiszteletadásban 
egymást megelőzők legyetek!" (Rm. 12, 9—10). Az apostolnak 
ezek a szavai minden keresztyén élet alapkövetelését fejezik ki 
és így kiváltképen vonatkoznak azokra, akik a gyülekezet szol-
gálatában állanak. 

Ha áll az, hogy a teológia titkaihoz nem lehet hozzáférni 
hitetlen lélekkel, úgy — szinte azt mondhatnánk, — még inkább 
áll az, hogy a gyülekezetnek szolgálni nem lehet egymás meg-
becsülése és őszinte szeretete nélkül. Az újjászületett keresztyén 
lelkületnek első sorban éppen ebben kell megnyilatkoznia. An-
nak a szeretetnek, melyet a mi Urunk és Megváltónk tanúsított 
irántunk, amikor önmagát adta értünk és így pásztorunkká (v. ö. 
Jn. 10, 11) és „főpásztorunkká" (1. Pét. 5, 4) lett, a mi szívünkben 
is szeretetet kell fakasztania: szeretetet azok iránt, akik ugyan-
azt a hívást nyerték el, és szeretetet a nyá j iránt, melynek pász-
tor olását az Ür reánk bízza. 

Ennek a szeretetnek kell áthatnia az egyházi szolgálatban 
állók egymáshoz való viszonyát. A legsúlyosabb hibák közé tar-
tozik, ha ebben a közösségben egymás iránt bizalmatlanság, fél-
tékenység vagy a szeretetlenségnek és önzésnek bánmely faja üti 
fel a fejét és hatalmasodik el. Ennek a szeretetnek kell lehetet-
lenné tennie minden ítélgetést, mely az ugyanazon cél felé ha-
ladó társat igaztalan, hamis mérték alá állítja és emberi kegyes-
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séget tesz hamis mérőzsinórrá ot t , ahol Krisztus szeretete az 
egyetlen lehetséges mérőzsinór. Ennek a szeretetnek kell á t j á r -
nia minden szolgálatot, melyet az egyház szolgálatában állók 
egymás felé teljesítenek. Ennek a segítő szeretetnek kell önfel-
áldozó készséggé válnia az elesettebb társ felé, — mindenben 
magunk előtt látván a tükröt, melyet az apostol 1. Kor. 13-bam 
tár elénk. 

Ennek a tiszta, hamisítatlan szeretetnek ellentéte az a rú t 
önzés, sokszor piszkos anyagiasság és a sokszor leplezett, de 
annál kínosabb -hiúság, valamint a mindenki másra féltékeny 
tetszeni vágyás, amely éppen a gyülekezet szolgálatában álló-
ka t igen sokszor megkísérti és tőrbe ejti. Talán ezek elsősorban 
is a „papi bűnök": j a j nekünk, ha ilyen vagy más bűneink aka-
dályoznak minket szolgálatunk teljesítésében és ilyen vagy ha-
sonló bűneink mia t t „káromolják a pogányok között az Isten 
nevét" (Rm. 2, 24)! 

Végül mindezt összefoglalva emlékeztetünk az apostol val-
lomására, melyet é le te vége felé tesz, mikor szolgálatának javát 
már elvégezte: „Nem mintha [célomat] már e lér tem volna, vagy 
hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is ér jem, 
mer t meg is ragadott engem a Krisztus Jézus" (Fii. 3, 12). Min-
den keresztyént, de legkivált azt, aki az egyház szolgálatában áll, 
igen könnyen ha ta lmába keríti az a kísértés, hogy elért valamit 
a szolgálatával, vagy éppenséggel, hogy „'tökéletesebb" („meg-
tértebb", sőt ,,megtért") a másokhoz való viszonyban. Ezeket f i -
gyelmezteti ugyancsak Pál: „Egyet cselekszem: azokat, amik 
há tam mögött vannak, elfeledve, azoknak pedig, amik előttem 
vannak, neki feszülve célegyenest futok, hogy e lnyer jem az on-
nan felülről való elhívás koszorúját, amelyet Isten ígért nekem 
a Jézus Krisztusért" (Fii. 3, 14). 



II. RÉSZ 

A KERESZTYÉN TEOLÓGIA 

.1. FEJEZET 

A teológia szó jelentése 

„Teológia" (θεολογία ) görög szó s annyi t jelent, min t „az 
istenekről szóló beszéd" vagy „az istenekről szóló tanítás". En-
nek a szónak a használata a régi görögöknél visszanyúlik a po-
gányság idejére. A teológia szó tehát nem származik a keresz-
tyén gondolkodás köréből, ahhoz eredetileg nincs is semimi köze. 
Az Újszövetségben elő sem fordul . 

A régi görögök „teológusok"-nak azokait nevezték, akik a 
világ keletkezéséről, valamint az istenekről szóló mítoszokat fel-
jegyezték, mint ahogyan azt pl. Hesiodos te t te . Mivel ezek a fel-
jegyzések egyúttal költői művek is voltak s mivel az istenekről 
szóló mítoszokban van divinációs elem is, azér t alakulnak ki a 
görög szóhasználatban olyan egymást kiegészítő és értelmező 
szópárok, mint „teológusok és költők" (θεολογόι καί ποιηταί) vagy 
„teológusok és jósok" (θεολογόι και μάντεις).Költők és jósok tehát 
mint „teológusok", azaz az istenek mítoszaihoz értő emberek ta -
ní t ják az embereket a világ keletkezésének és az isteneknek a 
titkaira. A ^teológia" mindennek alapján az istenekről szóló 
„tanítás", ill. „tudomány". Természetesen nem valamely rend-
szeres formában kifej te t t tanítás, hanem inkább összefoglalása, 
hirdetése és megszólaltatása annak, amit az istenek felől elgon-
doltak. Népszerű szóhasználatiban az istenséget dicsőítő szónok-
latot vagy valamely istenséghez intézett himnuszt és az istensé-
get segítségül hívó éneket is ,,teológiá"-nak mondották. 

Némileg ú j értelmet nyer t a „teológia" szó a görög filozó-
fusok szóhasználatában. Náluk az istenségekről szóló mítoszok 
értelmezését jelenti. Anstoteles — noha a ^teológia" szót ugyan-
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abban az értelemben használta, mint kortársai, — filozófiai fel-
adatnak minősítette az istenségről szóló helyes tanítás és vele 
együtt a helyes istenfogalom kialakítását. Ezért szerinte a „teoló-
gia", a metafizika körébe tartozik, sőt maga a metafizika (a πρώτη 
φιλοσοφία ) a θεολογική sc. επιστήμη, vagyis „teológiai tudomány", 
azaz az a tudomány, mely az „istenségről" szóló helyes tanítást 
kifejti. (V. ö. Arist. Met. IV, 1, 1; IV, 3). így különböztet meg 
Aristoteles háromféle fi lozófiát: matematikai , természettudo-
mányi és teológiai filozófiát.1 

Aristoteles nyomán különböztette m e g a stoicizmus, az 
ókor egyik legbefolyásosabb szellemi irányzata a „mitikus", 
a „fizikai" (pontosabban: filozófiai) és „politikai" teológiát. Az 
első a mítoszok feljegyzése, a második az istenfogalom filozófiai 
értelmezése, a harmadik az állami rendelkezéseket ál lapít ja meg 
az istenek kultuszára vonatkozólag (tehát megközelíti a „vallás-
történet", ill. „egyházjog" értelmét).2 Számunkra fontos annak 
a megállapítása, hogy a stoikusok aknázzák ki a mítoszokat a 
filozófia számára: náluk a „teológia" min t az istenségről szóló 
tanítás a filozófia egyik része. 

Ha ezt a görög szóhasználatot á t tekint jük, akkor könnyű 
megállapítani, hogy a „teológia" sző alapértelme mindig az em-
bernek az istenségről való beszéde, ill. az embernek az isten-
ségre vonatkozó elgondolása, fogalomalkotása. Az ember igyek-
szik saját ismerő képességével, főként értelmével megismerni az 
istenséget, ennek alapján megalkotni a helyes „istenfogalmat'* 
és azt beleilleszteni világképébe. A „teológia" e szerint a szó-
használat szerint az istenségről, ill. az „isteni dolgokról" (vele 
együtt a „vallás"-ról) szóló tanítás, ill. tudomány. 

A teológia szónak ezt a pogány fogalmát vették á t és al-
kalmaznák keresztyén írók is kb. a Kr. u. 2. századtól fogva, ami-
kor a szó keresztyén iratokban először fordul elő. Először t . i. 
azoknál a keresztyén íróknál találkozunk vele, akik vállalkoz-
tak arra, hogy a keresztyén hi te t védelmükbe vegyék pogány el-
lenfeleikkel és az állami hatóságokkal szemben. Ezek a tanítók, 
az ú. n. „apologéták" a teológia szót még teljesen a szokványos 
pogány szóhasználat gyakorlata szerint alkalmazták s vele a po-
gány istenekre vonatkozó tanítást jelölték meg. Ez a szóhasz-
nálat keresztyén íróknál még az 5. században is kimutatható: 
így beszélnek keresztyén írók is a filozófusok „teológiájáról."* 
Csak lassanként alkalmazták a szót egészen ú j értelemben a ke -
resztyén tanításra s így nyer t az — főként Athanasiusió 1 fogva 
— új , keresztyén értelmet. 
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2. FEJEZET 

A keresztyén teológia hagyományos értelme 

A teológia mint az Istenről szóló beszéd és tanítás 

A keresztyén egyház kezdettől fogva egészen különleges é r -
telemben „tanított". Nem úgy, hogy az Istenre és a hit dolgaira 
vonatkozólag „tanokat" és „tanításokat" vagyis értelmi ismere-
teket terjesztet t volna, hanem úgy, hogy hirdette Istennek a 
megváltó cselekedetét Krisztusban. „Tanított" az egyház olyan 
módon, hogy prédikálta az evangéliumot és hirdette, hogy „a 
keresztről szóló beszéd" „Istennek bölcsesége" azok számára, 
akik „megmentetnek" és „üdvözülnek" (1. Kor. 1, 18—25). így 
hirdette az egyház „Krisztus t i tkát" (Ef. 3, 4) és vele együt t az 
evangéliumot, mint Jézus igéjét, az Isten királyságának a t i tkát 
és Istennek az evangélium örömüzenetéibe foglalt akaratát . 
Ugyanakkor, amikor az egyház a missziói igehirdetésben a hi tet-
lenek felé prédikálta az evangéliumot, önmaga előtt is igyeke-
zett feltárni a krisztusi t i toknak az „értelmét". A kifelé való 
prédikálással és az evangélium értelmének önmaga számára való 
tisztázásával az egyház már is elkezdette kialakítani azt, amire 
eredetileg neve sem volt, de amit utóbb megszoktunk „teológiá"-
nak nevezni. Azonban tisztában kell lennünk avval, hogy ami-
lyen egyedülálló és páratlan jelenség az Iegyház a pogány val-
lásos kultuszokhoz viszonyítva, éppen olyan páratlan és egye-
dülálló jelenség a keresztyén „teológia" is a pogány vagy a filo-
zófiai „teológiához" való viszonylatban. 

Amikor a keresztyén egyház tanítói az ókorban lassanként 
átvették és az egyház tanítására alkalmazták a „teológia" szót, 
akkor azt eredetileg — természetszerűleg — a megszokott görög 
szóhasználat mintá jára alakították ki és fogalmazták meg. így 
jeleníti a „teológia" szó első és legáltalánosabb ér te lme szerint 
„az Istenről szóló tanítást". így olvassuk Augustinusnál (megh. 
430-ban): „Teológia: ennek a görög szónak a jelentése annyi , 
mint az istenség fogalma vagy a róla szóló tanítás".4 Hasonló é r -
telemben mondja később a híres középkori tanító, Aquino-i 
Tamás (megh. 1274-ben): „Teológiának az Istenről szóló tanítást 
mondjuk".5 A teológia ebben a szoros értelemben tehát az Isten-
ről, azután pontosabban a Szentháromságról és különösképen is 
a Krisztus istenségéről szóló tanítás. Egyes görög egyházi atyák, 
pl. Naziánci Gergely (megh. 389-ben vagy 390-ben) a „teológia" 
mellé az isteni „oekonomiá"-ról (οικονομία ) tehát az isteni üdv-
tervől (v. ö. Ef. 3,9) szóló tanítást tették, mely az Isten üdvös-
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ségszerző művét (pontosabban az incarnatiot) tárgyalja. Ez az 
utóbbi t ehá t lényegileg annak felel meg, amit ma krisztológiának 
szoktunk mondani. 

Egyidejűleg azonban kialakul a teológiának egy olyan álta-
lánosabb értelemben ve t t használata is, amely szerint az egész 
keresztyén tanítást, ill. az ember üdvösségére vonatkozó tanítást 
jelöli meg. Így mondja már Augustinus, hogy a teológia „az a tu -
domány, amely az ember üdvösségére vonatkozó tanítást t á r -
gyalja".6 

Ennél a szóhasználatnál a teológia nem jelenti még az egész 
egyházi tudományt, amelyet a középkorban Aquino-i Tamás in-
kább „szent tanítás"-nak, „sacra doctrina"-<nak nevez (S. theol. 
1, qu. 1, a. 1). Csak a középkori nagy összefoglaló teológiai mun-
kák (az ú. n. „summa"-k: „Summae theologiae" vagy „Summae 
universae theologiae") nyomán alakult k i lassanként az a szó-
használat, amellyel az egész egyházi tudományt — beleértve an-
nak minden ágát — „teológiá"-nak mondották, mer t hiszen az 
egyháznak minden tudománya valamilyen kapcsolatban van az 
egyház „istenismereté"-vel. 

Már i t t figyelni kell a teológia szó jelentésének kettős el-
ágazására. Egyfelől a „teológia" röviden az „istenismeret"-et je-
löli meg, tehát szorosabban az Istenre vonatkozó tanítást. Más-
felől „teológiá"-nak mondják mindazt, ami az Istenhez való 
viszonyukra, tehát az üdvösségünkre tartozó dolgokkal függ 
össze. Ebben az utóbbi értelemben a teológia látóterületébe es-
nek mindazok a tanok és tanítások, amelyek „az isteni dolgokra", 
más szóval a „vallás"-ra vonatkoznak. Az első esetben a teoló-
gia mint istenismeret inkább olyan irányt kap, hogy az Istennek 
a kinyilatkoztatásban nyert ismeretét jelöli meg, az utóbbi eset-
ben pedig kitágul abba az irányba, melyet ma a „vallástudo-
mány" szóval szoktunk megjelölni. A teológia szó értelmének ez 
a kettős elágazása a keresztyén teológia történetében is jelent-
kezik mind a mai napig. 

A „teológia" hagyományos értelme az ó-protestántizmusban 

A protestáns egyházakban a 16. és 17. század teológusai, az 
ú. n. ó-prostestáns dogmatikusok (vagy „ortodox dogmatiku-
sok") fe j te t ték ki alapvető módon azt, hogy mi a teológia. A 
teológiának az az értelmezése, amelyet ők adtak, a protestáns 
ortodoxia letűnésével is megmaradt és napjainkig erősen érez-
teti hatását. 

A reformáció és az utána következő ortodoxia idején kiala-
kult hi tvi ták során a teológia akárcsak a középkor folyamán, 
döntően meghatározta az egyház egész életét. A teológia most 
már egységesen átfogja az egyház szolgálatában álló egész tudo-
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mányi. A dogmatikusok a szó filológiai értelméhez kapcsolódva 
a teológiát „az Istenről és az isteni dolgokról" szóló tanításnak7 

mondják. Ezen az alapvető szóhasználaton tú l azonban szerintük 
fel kell ismerni, hogy a teológia szó jelentése négy alap-irány-
ban ágazik el: 

1. Legáltalánosabb értelemben a teológia szó megjelöl min-
dennemű „istenismeretet", legyen az akár helyes vagy helytelen. 
Ilyen egészen általános értelembein alakult ki az a szóhasználat, 
hogy beszélünk (mind a mai napig) a régi görögök vagy az iszlám 
stb. „teológiájáról", noha sem a régi görögöknek nem volt és az 
iszlámnak sincs a keresztyén teológiához hasonlítható „vallás-
tudománya". Ebiben az egészen általános értelemben a „teoló-
gia" kitágulhat a vallástudomány fogalmává. 

2. Ugyancsak általános jellegű szóhasználat az, amikor a 
teológiáról mint isteniismeretről olyan értelemben beszélünk, 
hogy az mindig az igaz és helyes istenismeretet jelöli meg. Eb-
ben az esetben nem .teszünk különbséget a tekintetben, hogy az 
istenismeret hogyan jön létre (pl. természetes ismerő képessé-
günk alapján vagy pedig kinyilatkoztatásból) és hogy az kinek, 
milyen jellegű istenismerete. így tettek különbséget a régi dog-
matikusok a „theologia naturalis" (azaz a természetes ismerő ké-
pességünk alapján létrejöt t istenismeret) és a „theologia reve-
lata" (a kinyilatkoztatásból származó istenismeret) között. Kü-
lönbséget tettek a között az istenismeret között is, amellyel Isten 
maga rendelkezik önmagára nézve, és a között az istenismeret 
között, amelyben mi emberek „részesülünk". Különbséget tet tek 
végül a mi mindig „rész szerint való" és az üdvözültek szemtől 
szembe tekintő tökéletes istenismerete között. 

3. Űj értelmet nyer a „teológia", ha vele azt a tulajdonkép-
peni istenismeretet jelöljük meg, amely a kinyilatkoztatás alap-
ján jön létre és amelyről a régi dogmatikusok azt mondották, 
hogy ez a teológia hivatott arra, hogy az élet vándorút ján járó 
keresztyén embert elvezesse az üdvösségre. 

4. Végül legsajátlagosabb, legszorosabb értelemben „/teoló-
gia" névvel jelöljük meg a keresztyén dogmatikának azt a ré-
szét, amely a szoros értelemben vett istenismerettel foglalkozik, 
tehát az Istenről, még pedig a Szentháromság Istenéről szóló ta-
nítást tárgyalja.8 

Ezekben a meghatározásokban már benne rejlik mindaz, 
ami a keresztyén teológiát megkülönbözteti a régi pogány, pl. 
görög „teológiától" és minden modern „vallástudománytól". Ezt 
a különhséget még főként három irányban kell jobban körül-
írnunk. 

1. Az első mozzanat, amelyet ki kell emelnünk, a keresztyén 
teológiának, mint egyházi tudománynak a tárgyára vonatkozik. 

27 



A teológiát az ó-protestáns dogmatikusok minit istenisme-
retet határozták meg, tárgyát pedig, — amelyben az istenismeret 
realizálódik, — a vallásban, nevezetesen pedig az „igaz vallás "-
ban jelölték meg. Ha azonban azt a kérdést vet jük fel, hogy ho-
gyan jön létre, ill. honnét származik az az istenismeret, amely 
a vallásban min t a teológia tárgya jelentkezik, akkor két moz-
zanatra kell utalnunk. 

Az ó-protestáns dogmatikusok — jórészt olyan íráshelyek 
alapján, min t Rm. 1, 18 kk. ; Csel. 14, 17; 17, 23, — abban a meg-
győződésben voltak, hogy Istent az ember két úton ismerheti 
meg: „a természet könyvéből" (ex libro naturae) és „az írás 
könyvéből" (ex libro scripturae). Istennek a megismerése a ter-
mészet (pontosabban: a természet és a történelem) világából, va-
lamint a sa já t lelkiismeretünk hangjának a megfigyelései ered-
ményezi Istennek a „természetes" megismerését (cognitio Dei 
naturalis). Ez az istenismeret tehát „természetes" (vagy más szó-
val: a teremtés által nyert) emberi ismerő képességünk által 
jön létre. Isitennek a természeti világban való megismerése a 
„természeti teológia", a theologia naturalis tárgya. Ez pontosab-
ban azt jelenti, hogy az embernek van veleszületett istenisme-
rete (ú. in. „notitia insita"), amelyhez hozzájárul az értelmi ké-
pességünkkel szerzett istenismeret (az ú. n. „notitia Dei acqui-
sita"). 

Istenismeretünk azonban nem támaszkodik csak erre a ve-
lünk született, ill. a természeti és történeti világ jelenségeinek 
a megfigyelése által létrejött tudásunkra. Van az istenismere.t-
nek más és az említettnél értékesebb forrása is. Ez pedig a ki-
nyilatkoztatás. Ez a kinyilatkoztatás van előttünk a Szentírás-
ban. A Szentírást az ó-protestáns dogmatikusok Istentől ihletett-
nek tudják s így az a kinyilatkoztatás tu la j dónké peni eszköze. 
A Szentírás a teljes és tökéletes kinyilatkoztatás s imint ilyen, 
az igazi istenismeretnek, — a cognitio Dei revelata sive supra-
naturalis-nak — a forrása. A keresztyén teológiának a szoros ér-
telemben vet t tárgya éppen ez a kinyilatkoztatáson alapuló isten-
ismeret. Ez éppen a theologia revelata (vagy theologia supra-
naturalis). Ezt az istenismeretet Isten va-gy közvetlen kinyilat-
koztatással ad j a : ez a közvetlen kinyilatkoztatás az „ihletés" 
(inspiratio); így kapták a kinyilatkoztatást a próféták és az apos-
tolok. Vagy pedig közvetett forrása van a kinyilatkoztatásnak, 
t. i. Isten igéje, ill. az „elpecsételt", azaz hitelesített „•betű", t. i. 
a Szentírás. 

2. Ehhez kapcsolódik egy másik mozzanat, amely a teológiá-
nak, mint istenismeretnek a sajátos jellegére vonatkozik. 

Pál apostol azt mondja, hogy „az Isten gondolatait nem is-
meri senki, csak az Isten Lelke" (1. Kor. 2, 11). Ez más szóval 
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azt is jelenti, hogy Istent igazán és teljesen csakis Ő maga, az 
Ö Szentlelke ismeri. A régi dogmatikusok Istennek ezt az ön-
magára vonatkozó tökéletes istenismeretét nevezték „theologia 
archetypos"-nak. Ehhez azonnal hozzá kell t ennünk: eredetileg 
Isten az embert az Ö „képére és hasonlatosságára" teremtet te . 
Az Istennek ez a „képe", az „imago Dei", melyet az ember a 
teremtésben nyer t el, éppen az Isten ismerete volt, mégpedig 
olyan isten ismeret, amely „az isteni bölcseséggel egyazon for -
m á j ú " (cognitio Dei, sapientiae divinae conformis) volt. Ezt az 
eredeti és tökéletes istenismeretet, az imago Deit azonban az 
ember a bűnesetben elvesztette. Viszont amikor a keresztyén 
ember újjászületik és felöltözi az ú j embert , akkor Isten Kol. 
3, 10 szerint megúj í t ja őt „Teremtőjének képe szerint való [is-
teniismeretre". A halál felé haladó, „úton levő" keresztyén em-
bernek a kinyilatkoztatáson alapuló istenismerete, teológiája te-
hát nem eredeti, hanem csak származtatott istenismeret, vagy 
ahogyan a régi dogmatikusok mondották: „theologia ectypos". A 
kinyilatkoztatást Isten éppen azért adja az embernek, hogy meg-
ismerje őt olyannak, amilyen ö valójában. Amíg istenismere-
tünk, mely sa já t képességeinkre támaszkodik (tehát a theologia 
naturalis), állandóan ki van téve a tévedések sorozatának és ön-
magában is fogyatékos, hiányos és az üdvösséghez elégtelen, ad-
dig a kinyilatkoztatásban Is tent úgy ismerjük meg, amilyennek 
ő maga akar ja magát megmutatni és amilyen, áll. aki ő való-
ban. Így tehát a theologia ectypos is valóságos, és helyes isten-
ismeret, noha csak származtatott jellegű a bűneset, előtt megvolt 
első és tökéletes istenismerethez képest. 

Az élet ú t j án haladó, bűnös ember teológiáját (a „theolo-
gia viatorum"-ot) saját Istent kereső képességünknek a fogya-
tékossága teszi alázatossá, de egyúttal Isten kinyilatkoztatásá-
nak a jósága háladatossá is Isten iránt. 

3. Ezzel összefügg már a harmadik mozzanat is. A keresz-
tyén teológiának mint a kinyilatkoztatáson alapuló tudomány-
nak szükségképen egyházias jellege van. Az a teológia, amely-
ről a régi görögök beszéltek, költőknek és jósoknak, majd pedig 
az egyéni gondolkodás útjain járó egyes filozófusoknak az isten-
ismerete volt: ennek a teológiának nem volt semilyen szerves 
kapcsolata a görög polis („város-állam") vallásos jellegével és 
szervezetével. Még ha a teológiai „bölcselkedés" a görögöknél 
természetszerűleg alá is támasztotta a pogányságot, vagy ha el-
lenkezőleg a filozófiai felvilágosodás és annak során a filozófia 
racionalista teológiája nagy mértékben elő is segítette a görög 
vallásos gondolkodás szétesését, mindkét esetben áll az, hogy 
e mögött a „teológia" mögött nincs semmiféle olyan közösség, 
amely hasonlítható volna az egyházhoz. A keresztyénségben vi-
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szont az a helyzet, hogy maga az egyház „tanít" és ennek a ta-
nításnak a szolgálatában áll a teológia. Ezért a teológia elválaszt-
hatatlan az egyháztól, az egyház életének egyik legjellegzete-
sebb megnyilatkozása: egy szóval egyházias jellege van. Ha a 
teológiának ez az egyházias jellege elvész, vagy ha a teológia 
elveszíti eleven kapcsolatát az egyházzal, és egyes tudósoknak 
az öncélú tevékenységévé lesz, akkor végkép megszűnik teoló-
gia lenini és legfeljebb az ember szellemi életének egyik külön-
leges ágával, a vallástudománinyal vagy annak egyik elágazásá-
val van dolgunk. 

4. Végül mindezt kiegészíti az a megfigyelés, hogy az az 
istenismeret, amelyről a régi dogmatikusok beszéltek, n e m olyan 
az emberi ér telmet foglalkoztató ismeret, vagy helyesebben nem 
olyan az értelmi tevékenység körében megmaradó ismerés, 
amely mint ismeret önmagában megállana és önmagának elég-
séges volna. A kinyilatkoztatásban Isten valósága és az üdvös-
ségünkre tartozó dolgok azér t tárulnak fe l az ember előtit, hogy 
Isten ily módon is elérje a célját, t. i. hogy az embert elvezesse 
az üdvösségre. A teológia művelése tehát akkor eredményes, ha 
— amint a régi dogmatikusok mondották, — „bölccsé" teszi az 
embert, vagyis ha az ember valóban j á r ja az üdvösség ú t j á t . Ezt 
más szóval úgy is mondották, hogy a teológia „habitus practi-
cus": mindig -gyakorlati magatartás, mindig a gyakorlati élet-
ben valósul meg és bizonyul meg valóságos istenismeretnek.9 

A teológia tehát nem olyan tudomány, amely t isztára az 
értelmi megismerés körében játszódnék le. Mert egyfelől a teo-
lógiai ismerés nem tisztára értelmi képességünknek a dolga: a 
legkiválóbb emberi értelmi képesség is megtorpan a teológiai 
ismerés feladatai előtt, ha azt nem világosítja meg a Szentlélek. 
Másfelől pedig a teológiai ismerés valóságossá csak akkor lesz, 
ha azt a teológus átülteti az életébe. Isten jóságát és kegyelmét, 
de haragját és ítéletét sem „ismerem", ha arról csfak elméleti-
leg (ebben az esetben: a Szentírás igéjéből) „tudok", h a n e m csak 
akkor, ha azt a saját életemben megtapasztalt valóságnak isme-
rem fel. Ezt különösen nyomatékosan hangoztatták a teológu-
sok a pietizmus korában. A pietista teológusok szerint; ahhoz, 
hogy valaki a teológia tudományát művelni tudja, természet-
feletti kegyelem (gratia supranaturalis) szükséges, még akkor 
Ls, ha a teológiai tudománynak olyan területeiről van is szó, 
amelyek a „theologia literalis" (tehát a teológiai filológia, pl. 
héber, vagy bibliai görög nyelv) körébe tartoznak. Ha ez tú lhaj -
tásinak látszik is, a pietista teológusoknak igazuk volt abban, 
hogy a teológiai ismerés valóságos csak akkor lesz, ha a teoló-
gus átülteti azt a saját életébe. Sőt azt is mondhatjuk, hogy a 
teológiai ismerés mélysége és tisztasága kölcsönhatásban van a 
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„teológus" kegyességével. A mélyrehatoló teológiai belátás e l -
mélyíti a teológus kegyességét, t iszt í t ja azt és bensőségesebbé, 
teszi. Viszont a „teológus" személyes kegyességének az őszinte 
nyíltsága, a hit tapasztalatának az elmélyült bensősége a teo-
lógiai munka folyamán Ls megnyi t ja a szemet Isten titkainak 
egyre mélyebb meglátására. 

A 16. század egyik kiváló teológusa, Chemnitz Márton szu-
perintendens (1522—1586), a Formula Concordiae egyik munka-
társa í r j a : „Mindig meg kell gondolnunk, hogy Isten Fia nem 
azért jöt t el az Örökkévaló Atya ti tkos trónusáról, és nem azért 
nyilatkoztatta ki a mennyei tanítást, hogy vitatkozásoknak a 
magvát hintse el, amelyek által valaki mintegy játszik értelmi 
képességeinek a csillogtatása kedvéért , hanem sokkal inkább 
azért, hogy az emberek oktatást nyer jenek Isten igaz megisme-
réséről és mindazokról a dolgokról, melyek szükségesek az üd-
vösség elnyeréséhez. Ezért különös gondot kell fordítani min-
den egyes tantételre: milyen módon és milyen értelemben kell 
az átöröklött tanításit alkalmazni és használatra közölni a pe-
nitencia (bűnbánat), a hit, az engedelmesség és [Isten] segítségül 
hívása komoly gyakorlásában. Csak így gyarapodnak az elmék 
tanítás és kegyesség tekintetében egyaránt. Mert helyesen szok-
ták mondogatni, hogy a (teológia inkáhb az érzületnek, mint az 
ismeretnek a dolga".10 

Neander Ágostonnak, a múl t század egyik kiváló teológu-
sának, berlini teológiai professzornak (megih. 1850) volt a gyak-
ran idézett jelmondata: „Pectus est, quod facit theologum", azaz 
a szív, az érzület tesz minket teológusokká. 

A teológiai tudomány értelmének és jelentőségének az a 
megfogalmazása, amelyet az ó-protestáns dogmatikusok alkot-
tak meg, ma már meghaladott. Meghaladottá első sorban három 
alaphibája teszi, amelyeket ma már nem szabad megismételni. 
Ezek az alaphibák: 1. gondolkodásának a szupranaturalista racio-
nalizmusa, 2. A kinyilatkoztatás tanszerű értelmezése (a k i -
nyilatkoztatás e szerint tulajdonképen „isteni igazságok" köz-
lése), és végül 3. a Szentírás szószerinti ihletettségének (az ú. n. 
verbális inspirationak) a tanítása, mely egyik alapja az egész régi 
dogmatikus .tanításnak. 

A teológia értelmének ez az ó-protestáns leírása azonban 
még mindig alapvető a mi számunkra is. Sok mozzanata átment 
minden teológiai gondolkodásba, szinte vérünkké lett, úgyany-
nyira, hogy ma sem tud juk igazán megérteni a teológia miben-
létét, ha nem ismerjük a teológiai gondolkodásnak azt a formá-
ját, amelyet a régi dogmatikusok fej te t tek ki és képviselnek. 
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Sok minden átment belőle gyülekezeteinkbe is, úgyhogy a gya-
korlati lelkészi munka állandóan találkozik a gyülekezeti tagok-
nál olyan mozzanatokkal, amelyek ebből a régi teológiai gon-
dolkodásból származnak. De nem szabad megfeledkeznünk arról 
sem, hogy vannak ennek a teológiai gondolkodásnak számunkra 
is alapvető értékei. Ilyenekként főkén t három szempontot lehet 
megemlíteni: 

1. a teológia igazi forrása Isten kinyilatkoztatása: ma még 
inkább lát juk, hogy igazi teológiáról csak ott leihet szó, ahol 
Isten kinyilatkoztat ja magát és ahol ezt a kinyilatkoztatást tud-
juk megragadni; 

2. minden igazi teológia egyházias jellegű: hozzá van kötve 
az egyházhoz, csak az egyházon belül tud élni és lélekzeni; vi-
szont fordítva az egyház sem lehet m e g a teológia szolgálata nél-
kül; végül 

3. a teológiai kuta tás sohasem maradhat meg az értelmi 
megismerés síkján: mindig gyakorlatilag akar megvalósulni a 
teológiai kutatónak és az egész egyháznak az életében. 

I 

3. FEJEZET 

A teológiai gondolkodás átalakulása a felvilágosodás kora óta 

Λ felvilágosodás és a teológiai gondolkodás 

A teológia hagyományos értelmezése a Szentírásban fog-
lalt isteni kinyilatkoztatásra támaszkodott. Az ó-protestáns dog-
matikusok a kinyilatkoztatást, pontosabban a különös isteni ki-
nyilatkoztatást. amelyen a theologia revelata felépült , azonosí-
tották a Szentírással. Amikor azonban a 18. században a felvi-
lágosodás áramlata egyre inkább elárasztotta az egész európai 
szellemi életet, éppen ezzel a dogmatikus gondolkodással ütkö-
zött össze és ez az összeütközés végzetessé lett a hagyományos 
teológiai gondolkodásnak az alapmeggyőződésére. 

Ez különösen két vonalon figyelhető meg: a felvilágosodás 
egyfelől aláásta a Szentírás „tekintélyét", másfelől pedig a filo-
zófiai kri t ika kérdésessé tette a teol.giai gondolkodás szupra-
natural izmusát. 

A Szentírás „tekintélyé"-nek a megingása 

A felvilágosodás az embert, vagy pontosabban az emberi é r -
telmet t e t t e a dolgok mértékévé. A felvilágosodás gondolko-
dása t ipikus „racionalizmus". Az ember értelmével hódítja meg 
a világot, mindent értelmével akar megragadni és megismerni. 
Ezért az egész világot értelmének az ítélőszéke elé állítja és csak 

32 



azt fogadja el belőle igazinak, amit értelmével megragad/ni, ill. 
igazolni tud. 

A · felvilágosodás a kinyilatkoztatást is ahhoz mérte , amit 
értelmünkkel fel tudunk fogni és meg tudunk érteni. Viszont a 
kinyilatkoztatásban és a vallásban ál talában minden babonának, 
legendának vagy a fantázia termékének minősül, amit az értelem 
nem tud elfogadni és a maga eszközeivel igazolni. 

Amikor a 18. századbeli felvilágosodás a keresztyén „val-
lást" a felvilágosult ér telem ítélőszéke elé állította, egy meg-
lévő és régi képzetet, a „természeti vallás" képzetét vette 
igénybe. Evvel a képzettel már ókori és középkori egyházi taní-
tóknál találkozunk s az az embernek a „veleszületett" istenhitét 
és vallását (ahogyan mondották „a természettől fogva keresz-
tyén lelket"11) jelölte meg. A természeti vallás képzete tehát ere-
detileg azt jelenti, hogy Isten a teremtéskor beleoltotta az em-
berbe az isten-tudatot, az Isten után való vágyódást, úgyhogy az 
emberi szív „nyugtalan, amíg meg n e m nyugszik az Istenben".18 

Ezért a természetes ösztönünkkel mindig keressük és igyekszünk 
Istent tisztelni. A természeti vallás képzete ezen a ponton kerül 
kapcsolatban — természetszerűleg — a „természeti teológia" (a 
theologia naturalis) képzetével. 

A felvilágosult gondolkodás új értelmet adott a természeti 
vallás képzetének és vele együtt a theologia naturalis-nak is. A 
„természeti vallás" most az ember eredeti „vallása", amely a 
természetes istenismeretből folyik. A felvilágosodás során ez a 
— tu la j donképen sehol sem létező, hanem kigondolt — „termé-
szeti vallás" kerül t a gondolkodás homlokterébe és lett a ki-
nyilatkoztatott vallás mértékévé. A különféle népi és történeti 
vallásokat, — köztük a keresztyénséget is— a felvilágosodás úgy 
ítélte meg, hogy azok a „természeti vallás" egyedi, különleges 
formái, és változatai. „Az evangélium a természeti vallás ú j ki-
adása" „republication" = „új lenyomat", „új kiadás")13 — 
mondta az egyik híres angol deista, Tindal (megh. 1733-ban.) Ha 
tehát a kinyilatkoztatás nincs összhangban a természeti vallás-
sal, akkor az utóbbinak kell az elsőt megvilágosítania vagy he-
lyesebben az utóbbinak az eszméi szerint kell az elsőt értelmezni. 
Mert az értelem az ember egyetlen képessége, amely alkalmas 
mindennek, tehát a kinyilatkoztatásnak is a megítélésére. A ter-
mészeti vallás így „észvallássá" lesz. Ez a felvilágosult észvallás 
pedig redukálódik az Isten, a lélek és a halhatatlanság eszméire. 

Látnivaló, hogy a természeti vallás, ós még inkább az ész-
vallás képzete magában véve is aláásta a Szentírás isteni tekin-
télyét, amely pedig a 16. és 17. század közgondolkodása (nemcsak 
teológiája) számára minden vitán felül állott. Ugyanakkor más 
irányból ásta alá a Szentírás tekintélyét a történeti kutatás. Ez 
alakította ki azt a történet i szemléletet is, amely élesein szembe-
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került a Szentírás dogmatikus szemléletével, nevezetesen a 
Szentírás szószerinti ihletésének a tanításával. 

Az ó-protestáns teológusok számára a Szentírás isteni tekin-
télyét a benne foglalt -isteni kinyilatkoztatás biztosította. A ben-
nük foglal t kinyilatkoztatás miat t van a szent i ratoknak „isteni" 
jellegük. A 17. század végétől fogva azonban egyre erőteljeseb-
ben jelentkezik a történet i kutatás, amely a Szentírás keletke-
zését igyekszik felderíteni. Ez a ku ta tás először az t mutatta ki, 
hogy a Szentírás szövegéiben a történelem folyamán változások 
jöttek létre (tehát nincs az inspirációtannak megfelelő hibát-
lan, isteni ihletésű szöveg!).14 Majd kétségbe vonják, hogy bizo-
nyos iratok azoktól a szerzőktől származnak, akiknek azokat a 
hagyomány tulajdoní t ja . Végül a történeti kuta tás felderíti , 
hogy a kánon kialakulása történeti fejlődés eredménye. Mindez 
a felvilágosodás számára azt is jelenti , hogy a Szentírásban fog-
lalt „isteni i r a tok ' -nak a tekintélye súlyos csorbát szenved. A 
felvilágosodás ha tása alatt tehát a teológusok már nem a k i -
nyilatkoztatással támasztják alá a Szentírás tekintélyét, hanem 
védik a szent iratok „hitelességét" és „hitelt érdemlő vol tát" : 
történeti szempontok segítségével próbálják újból megalapozni a 
Szentírás tekintélyét. 

Mindkét mozzanat — a természeti vallás mértékének az a l -
kalmazása a kinyilatkoztatásra és a Szentírás történeti jellegé-
nek a hangsúlyozása — nemcsak az isteni kinyilatkoztatás ha -
gyományos tekintélyét ásta alá, h a n e m egyúttal a teológiának, 
mint kinyilatkoztatáson alapuló istenismeretnek a fundamentu-
mát is megtámadta. 

Λ racionális-tudományos gondolkodás, Kant kriticizmusa és a teológia 
hagyományos értelmének a felszámolása 

A teológia hagyományos értelmezésének a belső szétesésé-
hez döntő módon járul t hozzá még egy mozzanat: ez a racionális-
tudományos gondolkodás kialakulása. 

A jelenkor világképét, tör ténet - és életszemléletét a racio-
nális tudományos gondolkodás hordozza és határozza meg. Ez 
a gondolkodás az ú jko r elején jelentkezik először, a felvilágoso-
dás korában alakul ki és főként Kant Immánuelnek (1724—1804), 
a híres königsbergi filozófusnak a kriticizmusában jegecesedik ki 
az egész európai gondolkodást döntő formában meghatározó 
szemléletmóddá. A racionális-tudományos gondolkodás alapél-
ménye az, hogy az ember és a világ, a gondolkodó alany és a 
megismerés tárgya elválasztódnak egymástól, sőt szembekerül-
nek egymással: a „világ" (mégpedig az alany belső világa éppen 
úgy,, min t a külső világ) mint a megismerés „tárgya" elkülönül 
az ismerő alanytól, az „én"-től. Az ember n e m érzi és tudja egy-
n'ek magát a világgal, hanem az utóbbit olyan ismerési t á rgy -
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nak tekinti, amelyet ismerése által vesz a hatalmába. Az egyik 
oldalon van tehát az ember érzékszerveivel és értelmével, egy 
szóval ismerőképességével, a másik oldalon pedig „a világ", úgy 
ahogyan „önmagában" van, függetlenül a mi megismerésünktől 
(ez Kantnál a „Ding an sich"). A világot sohasem ismerjük meg 
úgy, amilyen függetlenül a mi ismerésünktől, hanem mindig csak 
úgy, ahogyan ismerésünk számára jelentkezik, ahogyan ismerő 
szerveink megadott edényeibe, „kategóriáinkba" belefér és bele-
simul. Az a világ tehát, amelyet meg akarunk ismerni, szá-
munkra sohasem a maga önmagában létező valóságában jelent-
kezik, hanem mindig úgy, hogy azt máris formálják a mi isme-
résünk előzetesen („a priori") meglévő kategóriái. 

Evvel szorosan összefügg egy másik mozzanat. Ha a világot 
meg akar juk ismerni, — és ez mindig azt jelenti, hogy a megis-
meréssel együtt 'hatalmunkba is akar juk venni, — akkor a vi-
lágot, anntík. jelenségeit racionálissá kell tennünk. Racionálissá 
pedig úgy tesszük a világot, hogy alávet jük értelmünk törvé-
nyeinek. Ε törvények nem az önmagában adott világ (a „Ding 
an sich") jelenségei, hanem értelmünk kategóriái, melyekkel mi 
racionalizáljuk és rendszerbe foglaljuk a világ jelenségeit. Így 
számlálja és méri az ember a jelenségeket. Szélességi és hosszú-
sági fokok szerint beosztott hálót feszít ki a mennyboltozatra és 
a földfelületre, hogy azt a maga számára szemlélhetővé tegye. 
Méri a hangot és a fényt hullámok rezgésszámával. Szétbontja 
az „anyagot" elemekre és az elemeket mérhető atomokra. Be-
osztja a növény- és állatvilágot fa j tákra , a történelmet évekre 
és évszázadokra. Magát az embert is felboncolja, lelki világát 
kísérletekkel igyekezik mérhetővé tenni. S mindezt azért, hogy 
az egész világ racionálissá váljék és törvényszerűségekben ra-
gadhassa meg. Ami pedig ezen a racionálissá tett törvényszerű-
ségekbe foglalt és így ismerő képességünknek alávetett jelenség-
világon túl esik, vagy ami ismerőképességünk számára nem fog-
ható fel, az ennek a racionális-tudományos gondolkodásnak a 
számára nem is létezik. 

Ez a racionális-tudományos gondolkodásmód döntő módon 
határozta meg az európai gondolkodásmódot a 19. század elejé-
től fogva, alapvető módon formálta a .teológiai gondolkodást is. 

Hogyan érinti a racionális-tudományos gondolkodás a teoló-
giát? 

Amiint láttuk, a teológia hagyományos értelmezésének egyik 
alaptétele az volt, hogy Isten megismerhető emberi értelmi ké-
pességeinkkel. Ezt a meggyőződést a teológiához hasonló formá-
ban vallotta a filozófia is. Ez tehát az egész európai gondolkodás-
nak alapmeggyőződése volt. A filozófia is ennek az alapmeggyő-
ződésnek az értelmében alakította ki és helyezte homloktérbe a 
felvilágosodás idején a természeti, illetve észvallást és tette a 
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keresztyén hitnek is mértékévé. A filozófiának és teológiának ez 
a közösen vallott alapmeggyőződése azt jelentette, hogy értelmi 
ismerő képességünk tisztára önmagából, az értelmes (logikus) 
gondolkodás segítségével — tehát a jelenségvilágnak a tapasz-
ta la tban adott szemlélete nélkül is— el juthat a valóságnak, így 
Istennek is az érvényes megismerésére. Mindez már az ókori 
görög filozófusoknak iis közmeggyőződése volt. Ezen alapult az, 
amit Aristoteles ú. n. „első filozófiá"-ja óta „metafiziká"-nak 
(tehát a lét legáltalánosabb princípiumairól, a létező és a törté-
neti világ végső összefüggéseiről szóló tannak) szoktunk mon-
dani. Ezzel a filozófiai közmeggyőződéssel szemben már az ókor-
ban is felléptek egyes olyan gondolkodók (a „szkeptikusok"), 
akik kételkedtek az igazság-megismerés lehetőségében és ezzel 
együt t abban, hogy ismerő képességünkkel valóban (objektív és 
adekvát módon) m e g tudjuk ismerni a valóságot. De ezek a f i -
lozófusok nem tettek szert különösebb befolyá'sra, ia filozófiai 
gondolkodást nem tudták döntően meghatározni. Az újkori filo-
zófiában a felvilágosodás racionalizmusának sokszor naiv isme-
ret-elméleti kritikátlanságával szemben a 18. században különö-
sen az angol Hume Dávid. (1711—1776) képviselte azt a szkepti-
cizmust, amely tagadta minden a tapasztalás határán túlmenő 
ismerésnek a lehetőségét. 

Ebben a helyzetben ismerte f e l Kant azt a feladatot, hogy 
megvizsgálja az ismerés lehetőségét. Kant filozófiai problémája 
tehát az: mi az ismerés önmagában, mi annak a szeirke&ete és 
miben van az érvényessége. Ezt nevezi Kant az ismerés „tran-
scendentális" problémájának. Evvel az ismeretelméleti („tran-
scendentális") módszerrel akar ja Kant a tudomány, az erkölcsi-
ség (ill. erkölcstan) és a művészet érvényes törvényeit megálla-
pítani. Az ismerés Kant transcendetntális kr i t ikája szerint nem 
az, hogy valamely adott tárgyat , ill. jelenséget fogalmainkkal 
mintegy ábrázolunk. Az ismerés mindig szellemünk terméke, 
produktuma: az érzékiségünk (azaz érzéki ismerő szerveink) 
számára a tapasztalatban adott anyagot (a „szemléleteket") ér-
te lmünk előzetesen („a priori") meglévő kategóriáiba foglaljuk. 
Pontosabban a szemléletekben adot t ismerési anyagot foglaljuk 
a t é r és idő apriori kategóriáinak a segítségével általános ér-
vényű ítéletekbe. Ismerésünk tehá t valamiképen mindig kötve 
van a szemléletekhez és nem tud ezeken túlhatolni az önmaguk-
ban, tapasztalásunktól függetlenül meglévő valóságokhoz (a 
„Ding an sich "-hoz). Éppen ezért Kant ezerint a tapasztalásun-
kon túllévő, ill. a tapasztalás körébe nem eső valóságot nem tud-
juk megismerni. Ezzel megszűnik a hagyományos értelemben 
vet t metafizika létjogosultsága, m e r t hiszen a transcendens va-
lóság, azaz a tapasztalásunkon t ú l eső valóság, amelyet a meta-
fizika akar megismerni, sohasem lehet szemléleteink anyaga. 
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Ezen az alapon tesEi Kant éles kri t ika tárgyává minden me-
tafizika végső problémáit, köztük az észvallás alapfogalmait is. 
Ezek során vizsgálja meg az istenfogalmat, pontosabban az Is-
ten létét ιbizonyító hagyományos ú. n. istenbizonyítékokat. Ami-
kor ezeket sorra veszi, egyenként megállapít ja róluk, hogy cél-
jukat nem érik el és nincsen logikailag kényszerítő bizonyító 
erejük. Evvel Kant nem aka r j a tagadni Isten létét: logikai kény-
szerítő erővel éppen úgy nem lehet bizonyítani azt sem, hogy 
Isten nincs. Ezzel a bizonyítással azonban Kant nemcsak a szok-
ványos metafizikának az alapjai t rombolta le, hanem — s ez 
számunkra a fontosabb, — megdöntötte a theologia naturalis-
nak és a felvilágosodás észvallásának az alapjait is. 

A metafizikával és a theologia naturalis-szal együtt rendült 
meg a teológia -hagyományos értelmezése is. Kant éppen azt a 
racionális supranaturalizniust te t te lehetetlenné, mely a teoló-
gia hagyományos értelmezését á t jár ta . Lehetetlenné vált és 
naivnak minősült tehát az az addig megszokott és elfogadott 
gondolkodás, amely fce,bizonyíthatónak vélte Isten létezését, őt 
logikai gondolkodással („spekulatív" módon) megismerhetőnek 
gondolta és azt tartotta, hogy ezt a természetes istenismeretün-
ket megtetézi és körülbástyázza a kinyilatkoztatás és az abban 
adott „doctrina coelestis". Mindezzel azonban Kant, amint 
mondottuk, nem akarta tagadni az Isten (létét. Ellenkezőleg, a 
„Gyakorlati ész \kritikájá"-(ban, tehát a gyakorlati cselekvést 
szabályozó erkölcstan alapvetésében azt a té te l t állította fel, 
hogy az istenfogalom a „gyakorlati ész" (tehát: erkölcsi tuda-
tunk) „posztulátuma", követelménye. Kant szerint az erkölcsi 
törvény feltétlensége követeli tőlünk az erény megvalósítását. 
Mivel azonban az erkölcsi törvénynek való engedelmesség (az 
exényesség) a gyakorlati tapasztalás szerint nem jár együt t a 
földön az erényességnek ki járó boldogsággal, azért szükséges, 
hogy az erényesség és a boldogság együtt legyenek találhatók a 
„legfőbb jóban" és megvalósuljanak egy transcendens világ-
ban. Ennek az egységnek a legfőbb biztosítéka pedig Isten. 

Kant kriticizmusa rendkívül mély benyomást kel tet t a pro-
testáns teológia munkásaiban. A felvilágosodás által megüre-
sített teológiai gondolkodást ez a kriticizmus megfosztotta szi-
lárdnak hit t alappilléreitől. Ugyanakkor azonban ú j távlatokat 
is nyitott meg a teológiai gondolkodás előtt . Különösen is meg-
mutatkozik ez abban, hogy Kant az istenfogalmat (s ezzel 
együtt a vallást is) a „gyakorlati ész" (az erkölcs) világába utalta. 
Ezzel maga Kant is utat mutatot t a „vallás" újszerű értelmezése 
felé és a racionális-tudományos gondolkodás keretein belül is 
lehetőséget biztosított olyan ú j alapvetésnek, amelyben a teoló-
gia mint tudomány is ú j értelmet nyert . 

37 



4. FEJEZET 

Az új alapvetés: a „modern teológia" 

Schlciermacher alapvetése 

A felvilágosodás kora óta a tudományos teológia kutató 
munkája különösen az írásmagyarázat és egyháztörténet irányá-
ban ú j lendületet kapott. Mivel azonban a hagyományos teoló-
giai gondolkodás alappillérei Kant kriticizmusában összeomlot-
tak, az egyébként erősen fej lődő történeti-teológiai kuta tómun-
kának — a teológiai tudomány egész épületével egyetemben ·— 
ú j alapvetésre volt szüksége. A teológiának ú j , „modem" értel-
mezését előkészítette már a filozófiai kriticizmus is, azonban 
az csak a német idealizmus gondolatvilágában valósult meg. 

Több kísérlet közül Schleiermacher Frigyes {1768—1834), 
berlini teológiai professzor alapvetése emelkedett ki és vált 
a 19. század egész teológiai gondolkodása számára döntő jelentő-
ségűvé. Schleienmaoher igen jelentős szerepet vit t a napoleoni 
háborúk után a német szellemi megújulásiban és min t filozófus 
is széleskörű szellemi befolyásra te t t szert. Legjelentősebb 
azonban az a munká ja volt, amelyet a teológiai gondolkodás 
terén végzett: joggal tekinthet jük őt a „modern teológia" aty-
jának és mél tán nevezfték őt a teológia „reformátorának." 

Schleiermacher már első nagy feltűnést keltő művében, a 
vallásról szóló híres beszédeiben15 szembefordult kora sekélyes 
racionalizmusával és elindította a vallásnak mélyebb, újszerű 
értelmezését. Nem tér t vissza az orthodoxia gondolkodásához, 
sőt inkább elutasította annak racionális szupranaturalizmusát. 
A vallás n e m azonosul a morállal sem, min t ahogyan azt a fel-
világosodás gondolta, de nem is az a megfeszí tet t erkölcsi cse-
lekvés, mellyel a pietizmus az újjászületést megvalósítani 
akarta. Nem talál ja el azonban a vallás igazi lényegét az a gon-
dolkodás sem, amely metafizikai rendszerré teszi, ahogyan azt 
különösen az ó-protestáns orthodoxia utolsó idejében megfigyel-
het jük. Nem is keveréke a vallás az erkölcsiségnek és a dog-
matikus-metafizikai tételeknek, hanem mindezeknél sokkal 
több: életünknek valami egészen sajátos alapmegnyilatkozása, 
amely egész é le tünket és valónkat egybefoglalja, amikor spon-
tán módon feltör bennünk. A vallás érzületünkben gyökerreizik, 
ezt pedig meghatározza erkölcsi tudatunk, aminthogy viszont a 
vallásunk is meghatározza erkölcsi életünket. Mindez azonban 
még kevés a vallás lényegének a helyes megragadása szempont-
jából. Hogy vallásunk van és hogy vallásosak vagyunk, azt je-
lenti, hogy találkoztunk az Örökkévalóval és a Végtelennel, 
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ezek mintegy megajándékoztak mánkét önmagukkal, á t jár tak 
minket és felemeltek önmagukhoz. A vallás ebben a vallásos 
átélésben, a vallásos „élményben" válik valósággá. Ebben a val-
lásos élményben pedig akkor részesülhet az ember, ha a vi-
lágban, pontosabban mindenségben („univerzumban") találko-
zunk az Örökkévalóval és a Végtelennel: maga a világmindenség 
van tele az Örökkévalóval és Istenivel, úgyhogy a vallás örök 
tar talmát az univerzumban élhetjük át. 

Schleiermiaahernak min t prédikátornak, vezető egyházi em-
bernek, mint filozófusnak és az újonnan létesített berlini egye-
tem nagyhírű teológiai iprofeszorának a szellemi befolyása egyre 
növekedett és döntő jelentőségűvé vált nemcsak a németor-
szági, hanem az egész kontinentális protestáns teológia alakulá-
sára, sőt a kontinensen túl ter jedt Angliába és Amerikába is. 
Schleiermacher ugyan n e m alapított teológiai iskolát. De a múlt 
század különféle teológiai iskolái mind a hatása a la t t állottak, 
az egyházias jellegű irányzatok éppen úgy, mint a teológiai li-
beralizmus egymást fe lvál tó csoportjai. Majdnem mindenüt t 
megtalálható Schleiermacher alap-pozíciója, amelyet különféle 
irányokban fej tenek ki, sokszor csak töredékesen használnak 
fel és akárhányszor e.l is torzítanak. Schleiermacher a laptörek-
vése az volt, hogy megragadja és kimutassa a szellemi élet és 
a vallás, a tudás és a h i t átfogó egységét. Egyéniségének és 
teológiai, valamint filozófiai koncepciójának ez a gazdagsága 
te t te Schleierimachert a 19. század egyik legnagyobb hatású 
szellemi vezérévé. 

A modern teológia rnegálapozása szempontjából sok műve 
között különösen is jelentős a „Kurze Darstellung des theolo-
gischen Studiums" (1. kiad. 1811, 2. bővített kiadás 1830) és 
teológiai főműve: „Der christliche Glaube nach den Grund-
sätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhang darge-
stellt" (1. kiad. 1821, 2. átdolgozott kiadás 1830—31). 

A vallás mint a feltétlen függés érzéke 

Schleiermacher teológiai gondolkodásának a kiindulópontja 
az a híressé vált és sokszor idézett meghatározás, hogy „a ke-
gyesség sem nem tudás, sem nem cselekvés, hanem az érzület 
vagy közvetlen öntudat meghatározottsága." Ezt kiegészíti az 
a másik meghatározás, hogy „a kegyességnek mindig azonos lé-
nyege az, hogy magunkat feltétlen függésben levőknek vagy 
— ami ugyanazt jelenti, — Istenhez való viszonyban levőknek 
tudjuk."16 

Ez a kettős meghatározás két f ront ellen harcol: egyfelől 
a protestáns orthodoxia, másfelől a felvilágosodás ellen. A ha-
gyományos teológia tekintet te a kinyilatkoztatást „mennyei 
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tan"-nak (doctrina coelestis). A „kegyesség" és „hit" ezért a 
kinyilatkoztatás értelmi elfogadásává lett. Ugyanez az értelmi 
síkon való gondolkodás határozta meg azt is, amit „vallás"-nak 
mondottak és tekintet tek. A vallás — ennek a teológiai gondol-
kodásnak a szint jén — a gyakorlatban valósítja meg a tudott és 
ér telmünkkel elfogadott kinyilatkoztatást (t. i. a „mennyei t a -
nítást") és a kinyilatkoztatásban adott erkölcsi parancsolatot (a 
„törvényt"). A „vallásra" éppen ez a gyakorlat i magatartás a 
jellemző. Akármelyiket nézzük az említet t mozzanatok közül, 
mind azt muta t j ák , hogy a teológiában az „ismeret" (a scientia. 
cognitio és sapientia) különféle elemei kerülnek homloktérbe. 
Már hangsúlyoztuk, hogy mindez megszűkiti — és ezzel együt t 
meg is-Kamisítja, — a keresizltyén hit újszövetségi valóságátV az 
a „hit", amelynél a „hitigazságok" vagy a „ tanok" és „dogmák" 
tudása a döntő, nem igazi hiit, hanem csak sovány árnyéka vagy 
egyenesen kar ika túrá ja annak, amit Pál apostol „hit"-nek mon-
dott. Hangsúlyoztuk azlt is, hogy a felvilágosodás korában a 
teológia csődjét jórészt az okozta, hogy a teológiai gondolkodás 
eltolódott és így eltorzult a szupranaturális nacionalizmus i rá-
nyában. 

Ugyanígy fordul Schleiermacher meghatározása a raciona-
lizmus és a felvilágosodás moralizmusa és észvallása ellen. Mert 
a felvilágosodás ugyan éles kri t ikát gyakorolt az egyház dogmái 
felett, de ezeknek a helyébe a saját észszerű dogmáit t e t t e és 
ezeket akarta a gyakorlatba min t „vallást" átültetni . Tulajdon-
képen tehát a felvilágosodás sem jutott tú l az orthodoxia m a -
gatartásán, csak megszűkített és elsekélyesített formában gya-
korolta azt. 

Schleiermacher tudatosan szakít mind a hagyományos t e -
ológiai gondolkodással, mind pedig a felvilágosult észvallással. 
Szakít mindenekelőtt avval a módszerrel, amely „egyetemes 
elvekből" kiindulva (tehát logikai dedukcióval) „építi ki az 
Istenről szóló tan t vagy akár az antropologiát vagy eszkatoló-
giát".17 Ezért hangsúlyozza, hogy a vallás sem nem tudás, sem 
nem cselekedet. A vallás tehát nem „tudás", azaz nem tanok-
nak, „dogmáknak" az elfogadása, másszóval: nem „istenismeret". 
De nem is „cselekvés", azaz erkölcsiség, ahogyan azt a felvilágo-
sodás némely irányzata s főként Kant kriticizmusa le akar ta 
szűkíteni. A vallás ennél sokkal több és egészen más valami, 
t. i. egész emberi tudatunkat (azaz egész emberi lényünket, 
em'bervoltunkat) átfogó „meghatározottság". Pontosabban az 
„érzület" meghatározottságáról van szó: sajátos és „határozott" 
(tehát tar talmilag meghatározott , nem üres és szétfolyó) érzü-
letről. Az „érzületet" mondja Sohleienmacher fentebb hivatko-
zott definíciójában „közvetlen öntudat"-nak: ez a kifejezés az 
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érzületet olyan értelemben í r ja le közelebbről, hogy most vilá-
gos: nem valamilyen érzületről, nem is az érzületről mint tuda-
tunk egyik alkotóeleméről, még kevésbbé egyik vagy másik lelki 
funkcióról, hanem „emberi lelki életünk egységes ősalapjáról"18 

van szó, mer t ez a „közvetlen öntudat" hordozza az egész lelki 
életet. 

A ,,közvetlen öntudat" tar ta lmát jelöli m e g „a feltétlen füg-
gés érzése". Ez a kifejezés azt akarja mondani , hogy az ember 
közvetlen öntudatában „érzi meg" a fölötte levő hatalomtól, az 
„Örökkévalótól" való „feltétlen függését", az ahhoz való viszo-
nyulását és a sa j á t relativitását, „teremtettségét". Amíg az em-
ber a világban való helyzetét figyeli és a világhoz való vi-
szonyát, ennek a viszonynak' az egyes elágazásait veszi szem-
ügyre és „érzi" vagy éli át öntudatában, addig mindig akad 
valami olyan mozzanat, amelynek tekintetében magát szabad-
nak és függetlennek tudja. A viszonyulása a világhoz és a füg -
gősége a világtól tehát mindig viszonylagos („relatív"), mer t 
ugyanakkor érzi szabadságát is. Az ember e szabadságának és 
viszonylagos függetlenségének a tudatában megkísérelheti, hogy 
e viszonyulatokat hatalmába kerítse, azoknak urává legyen: 
éppen ez a viszonylagos szabadsága és függetlensége. Ellenben 
ha összes viszonyulatainkat a maguk egységében tekint jük és ha 
belekapcsolódunk a véges-mulandó lények egyetemességébe és 
ezen az egyetemességen (belül mint véges és mulandó lények 
él jük át. egzisztenciátokat, akkor támad „a feltétlen függés ér -
zése". Ez tehát tulajdonképpen annak átélése, hogy nem létesít-
he t jük önmagunkat, ill. fordítva, hogy valahonnét eredünk és az 
a hatalom, amelytől eredünk, „feltétlen", azaz magunktól nem 
korlátozható vagy módosítható' függésben t a r t minket. Véges 
és mulandó voltunk így feltételezi a Végtelent és az Örökké-
valót, amelytől függünk. Ezt a magasabb hatalmat, amelytől 
függünk, mondja Schleier ma eher az istenségnek. Ezért a fel-
tét len függés érzése azonos avval, hogy tudatában vagyunk 
Istenhez való viszonyunknak. 

Az elmondottakból világosodik meg Schleiermacher meg-
határozásának az értelme és jelentősége. Schleiermacher nem azt 
akar ja mondani, hogy a vallásnak, ill. h i tnek nincs semmi köze 
a tudáshoz (értelmünkhöz) és a cselekvéshez (erkölcsiségünk-
höz). Még kevésbbé jelenti ez a meghatározás azt, hogy a vallás 
valami szétfolyó érzelem világ, kegyes hangulatok sorozata, — 
ahogyan azt a mu l t század romantikus gondolkodásában fé l re-
értet ték és ahogyan az azóta is igen sokszor jelentkezik a kis-
polgári gondolkodásban. Schleiermacher meghatározása azt 
mondja, hogy egész emberi lényünk és mivol tunk •— benne is-
merőképességünk és erkölcsi életünk is — teljesen Istentől 
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függ, xagy más szóval: egész emberi mivoltunkat, „egziszten-
ciánkat" Isten „határozza meg" : Ö szab neki „határt", Ö a „kor-
lát ja" , tőle „függ". Ezért mivoltában és egzisztenciájában „kor-
látok" közé van szorítva, t ehá t relatív és nem „abszolút", nem 
„szabad". Ugyanezért az ember nem is választhatja meg magá-
nak az út já t , hanem azt Isten szabja ki e léje már avval is, hogy 
őt saját magához viszonyba hözza. Ezt az Istentől való függé-
sünket, tőle és általa való meghatározottságunkat pedig nem-
csak tudjuk és erkölcsi cselekvésünkben tapasztaljuk, hanem 
egész lényünkkel „érezzük" vagy helyesebben átéljük. 

A „feltétlen függés érzése" tehát „közvetlen egzisztencia-
viszony", — ahogyan azt Stephan értelmezése mondja.1 9 Mint 
ilyen egzisztencia-viszony a vallás személyes viszony, pontosab-
ban Istenre vonatkoztatottság. Ez a viszony magában foglalja 
az egész világvalóságot, az életet, minden földi viszonylatot, 
szabadságot és függőséget egyaránt , s mindezt az Istennel hozza 
viszonyba, tőle teszi függővé. Scihleiermacher tehát evvel a 
meghatározással egész életünket maradéktalanul az Istennel 
való viszony szemszögéből igyekezett megérteni. 

Schleiermaoher teológiája a vallásnak ebből az általános 
(tulajdonképen „filozófiai") fogalmából indul ki. Azonban már ez 
a fogalom is a keresztyénségre mutat. Ez pedig „a teleológiai 
irányzatú monotheista h i t formák közé tartozik és abban külön-
bözik más hasonló (hitformáktól), hogy benne minden a Názá-
reti Jézus által véghezvitt váltságra van vonatkozással".20 

A „monotheizmus" fogalma összekapcsolja a keresztyén-
séget az iszlámmal és a zsidósággal, min t ugyancsak „mono-
theista hitformák"-kal. Jelleg tekintetében pedig Schleiermacher 
megkülönböztet esztétikai és teleológiai irányzatú hi tformákat . 
Amazoknál túlsúlyban van érzületünkben a passzivitás és rece-
ptivitás, emezekben pedig az aktivitás és a spontaneitás, úgyhogy 
a vallásos magatartásban előtérbe lép az erkölcsi feladat válla-
lása és teljesítése. A keresztyénség ilyen, „teleológiai" jellegű 
hitforma, benne tehát érzületünknek a receptív passzivitását, a 
„formáitságot" felülmúlja az etikai-teleológiai jelleg, vagyis a 
céltudatos erkölcsi aktivitás. A kegyességnek az erkölcsi aktivi-
tása mutatkozik az erkölcsi jóra irányuló céltudatos akara t tevé-
kenységében, a bűn és gonoszság kísértése elleni harcban. A 
keresztyén kegyességnek ezt az etikai-teleológikus h i t fo rmájá t 
végül az különbözteti meg a zsidóságtól (amely szintén a tele-
ologikus hitformák közé tartozik), hogy „benne minden a Ná-
záreti Jézus által véghezvitt váltságra van vonatkozással". A 
hitformák közt magasabbrendűek a teleológiai jellegűek. Ezek 
közt is a legmagasabbrendű a keresztyénség. Jézus „váltsága" 
t. i. feltétlen függőségi érzésünk megtisztításában áll, úgyhogy 
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e váltság által válik Istenhez való viszonyunk helyessé, szabadul 
meg függőségi érzésünk minden tökéletlenségtől, bizonytalan-
ságtól és zavaró mozzanattól.21 

Schleiermacher teológiai alapvetésének ez a vázlatos á t -
tekintése is érzékelteti annak a jelentőségét. A teológia tárgya 
többé nem az „istenismeret", a cognitio Dei. Ezért a teológia 
létjogosultsága többé nem függ attól, hogy ismerőképességünk 
meg tudja-e ismerni Istent vagy éppenséggel tudjuk-e bizonyí-
tani, hogy „van Isten". De a keresztyénség nem is zsugorodik 
össze etikává, vallása pedig „morállá". A vallás „a közvetlen 
tudat meghatározottsága" s mint ilyen a feltétlen függés érzésé-
ben Istennel való viszony. Ha a „közvetlen öntudat" tel jes és 
nem torzult el, akkor nem lehet meg a fel tét len függés érzése, 
vagyis az Istennel való viszony nélkül: emberi egzisztenciánk 
csak akkor igaz és teljes, ha viszonyban vagyunk Istennel, ha 
van „vallásunk". Emberi mivoltunk csak az Istennel való vi-
szonyunkban teljesedik ki. Éppen ez biztosítja a teológia helyét 
a tudományok sorában is: tárgya a „vallás", pontosabban a 
„kegyesség", mint a „közvetlen öntudat meghatározottsága", 
vagyis ember-voltunknak egész lelki életünket átfogó és hor -
dozó alaphatározmánya. A keresztyén teológia tárgya tehát a 
kegyesség abban a formában, ahogyan az keresztyén vallásos 
átélésben mint keresztyén „hit" jelentkezik. A hagyományos 
értelemben vett teológia mint scientia Dei így formálódik át a 
keresztyén hit tudományává: „hittudománnyá".22 

A teológia niint „pozitív tudomány" 

Amikor Schleiermacher a teológiát átformálta „hittudo-
mány"-ny4 és ilyen értelemben alapozta meg, nem az egyes 
hívő személyes hi t tudatát és egyéni kegyességét tette gondol-
kodása középpontjába. A teológia szerinte „pozitív tudomány". 
Ez azt jelenti: olyan tudomány, amelyre „gyakorlati fe lada t 
megoldásánál van szükség". Mivel Schleiermacher a vallás ál-
talános fogalmából indul ki, azért a vallás egyetemes fogalmi 
feltárása is a filozófia vagy pontosabban a „filozófiai teológia" 
körébe tartozik. Ehhez kapcsolódik és erre támaszkodik a ke -
'resztyén teológia, amely tárgyát, ia keresztyén vallást mindig a 
hívők közösségéhez való viszonyulásában ragadja meg és f e j t i 
ki. Éppen ezért „pozitív" (vagyis nem „spekulativ", filozófiai) 
tudomány a teológia: mindig vonatkozásban van az egyházra. 
„A teológia mindazoknak az ismereteknek és szabályoknak az 
összessége, amelyek nélkül nem lehetséges a keresztyén egyház 
összhangzatos vezetése, azaz a keresztyén egyházkormányzat", 
— mondja Sehleiermacher.23 Helyes értelemben tehát a teo-
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lógiának kell „vezetni" az egyházat abban, hogy hogyan tanít-
son, milyen erkölcsi magatar tás t tanúsítson. A teológiának kell 
útmutatással szolgálnia a keresztyén hit és élet minden kérdésé-
ben éppen úgy, mint ahogyan az egyház helyes „vezetése" és 
„kormányzása" számára is a teológia szabja meg az irányelve-
ket: csak így lesz az egyház vezetése „összhangzatos", harmo-
nikus. 

Schleiermacher e meghatározásában benne rejlik annak a 
felismerése, hogy a teológia nem önmagáért van, nem öncél, nem 
szolgálja csak az igazság-kutatásnak az önmagáért való érdekét, 
hanem mindig az egyházért és az egyház szolgáltaimban van. A 
teológia tehát a hittudat vallásos átélését nem azért taglalja és 
fej t i ki, hogy ennek az átélésnek a sajátos és önmagában tanul-
ságos vagy más tudományokkal való összefüggésben értékes je-
lenségeit fe l tá r ja , hanem azért , hogy vele a keresztyén egyház-
nak a hi t tudatát az egyházi szolgálat — tehát a tanítás, nevelés, 
igehirdetés, erkölcsi élet s tb. — érdekében tárja fel. 

Az elmondottakhoz hozzátartozik annak a meglátása, hogy 
a teológiának ez az ú j értelmezése á t fogja a teológiai tudomá-
nyok tel jes rendszerét, i l letve a különféle teológiai tudományo-
kat szoros egységbe foglalja össze. Az egyes teológiai tudomá-
nyokat az foglalja egységbe, hogy azok mindegyikének „közös 
vonatkozása van a hitnek egy bizonyos formájára, t . i. az Isten-
tudat egy bizonyos formáltságára".24 A keresztyén teológiában 
a ,keresztyénség", (v. ö. fen tebb a „keresztyénség" meghatáro-
zását. 39. lap!) jelenti az Isten-tudatnak azt a sajátságos for-
máltságát, amely a különféle tudományágakat (Szentírás-tudo-
mány, egyháztörténet, stb.) egységbe fogja össze. 

Schleiermacher alapvetésének pozitív jelentősége 

Schleiermacher ú j alapvetése hasznos és termékeny ki-
indulópontot adott a teológiai tudomány művelésének és egy 
évszázadra lerakta a „modern teológia" alapjait. De ezen túl-
menően Schleiermacher több olyan mozzanatot helyezett a teo-
lógiai gondolkodás középpontjába, amelynek jelentőségét sem-
miképpen sem szabad lekicsinyelni. 

Jelentős szolgálata volt Schleiermachernek mindenek előtt, 
hogy leszámolt a teológiai dogmatizmussal és a szupranaturaliz-
mus racionalizmusával, mely a teológiai gondolkodást zsák-
utcába vitte, mikor összeütközött a kialakuló modern világképpel. 
Schleiermacher megállapítja, hogy a „keresztyén hi t té telek" a 
„kegyes keresztyén érzület adot t ta r ta lmai t" („christlich fromme 
Gemütszustände") fejtik ki.25 Ez különösen is vonatkozik a dog-
matikára, amely szoros értelemben ve t t „hittan "-ná, tehát a 
„hit"-nek a kifejtésévé lesz. Többé n e m lehet teológiai feladat-
nak minősíteni, olyan dogmatikus tantételek kifejtését, amelye-
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ket deduktív úton, tehát értelmes okoskodással ál lapítunk meg, 
de amelyekhez a gyülekezet hitbeli átélése nem jut el. Schleier-
macher elutasítja a tisztára tekintélyen alapuló hi te t („a fides 
historica", és „fides implicita" elutasítása is ide tartozik). Ezzel 
Schleiermacher a hi tnek az intellektualista eltorzítása ellen küzd 
és az újszövetségi értelemben vett hitnek olyan alapjellegét 
ragadja meg, amely egyúttal Luther reformációjának a hitfo-
galma felé is mutat . Nem szabad azonban feledni, hogy Schleier-
macher teológiájában a hangsúly a hi tnek az alanyi adottságára 
és spontaneitására {„igaz-voltára") esik és hogy Schleiermacher 
nem ismerte fel eléggé az újszövetségi hitnek a ta r ta lmi meg-
határozottságát, t . i., hogy az mindig szoros ér telemben vett 
Krisztus-hit. Mégis megmaradt annak a felismerésnek a jelen-
tősége, hogy a hit csak mint valóságban átélt hit lehet igazi hit. 

Még ennél is jelentősebb egy másik mozzanat. Amikor 
Schleiermacher az istenismeret helyett a keresztyén tudat val-
lásos átélését helyezte a teológiai gondolkodás középpontjába, 
akkor olyan új irányvonalat szabott a teológiának, amely a refor-
máció, pontosabban Luther teológiája felé mutatott. Hiszen 
Luther is nagy nyomatékkal hangsúlyozta, hogy „hit és Isten 
összetartoznak".26 Ezért Istent nem ds lehet másképpen megis-
merni, csak hitben. Nem is közeledhetünk hozzá, sem meg nem 
ragadhat juk őt másképpen, mint egyedül csak hitünkben. Az a 
hit pedig, amelyről itt szó van, — mint láttuk, — nem valamely 
dogmatikus tantételnek a Szentírás, illetve az isteni kinyilat-
koztatás tekintélyén alapuló elfogadása, hanem ennél sokkal 
több: az Istentől megragadottság eleven átélése. A hit csak 
ebben az eleven átélésben valóságos hit és csak mint ilyen ha-
tározza meg egész lényünket, formálja életünket és válik „eg-
zisztenciálissá". 

A teológia ilyen értelmezése nem lett volna lehetséges 
Schleiermacher számára Kant életműve nélkül. Csak Kant kri-
t ikája nyitotta meg az úta t annak a felismerésére, hogy Isten 
soha sincs adva ismerésünk számára olyan világvalóságként, 
mint egyéb (immanens) jelenségek vagy valóságok. Istent tehát 
nem ismerhetjük meg úgy, mint a természeti vagy a történeti 
életnek a jelenségeit és eseményeit. Ezek ismerésünk számára 
mintegy „adva" vannak — legáltalánosabban a tér és idő kate-
góriáiban, — s így ezeken keresztül mintegy hatalmunkba ve-
het jük azokat. Isten nincs szamunkra így „adva", megismerése 
számára nincs meg emberi egzisztenciánkban a szükséges ka-
tegória, — amint ez a fentvázolt racionális-tudományos gondol-
kodás számára is nyilvánvaló. Istent mindig csak akkor ismer-
hetjük meg és „ragadhatjuk meg", ha ő maga hajol le hozzánk, 
lép velünk viszonyba, kinyilatkoztatja magát és hitet ébresztve 
bennünk formál minket: csak így lesz az én Istenem. Ezért Isten 
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mindig csak ebben a személyes viszonyban „Isten". Az Istenhez 
való viszonyban t ehá t nem az az első mozzanat, hogy mi is-
mer jük az Istent, hanem hogy ismertetünk általa (1. Kor. 8, 3). 
Ez pedig pontosabban azt jelenti : Ö ismer minket mint a mi 
Urunk, mint minket teremtő és velünk rendelkező Isten. Ezért 
a hozzá való viszony a teremtménynek a függési, mégpedig fe l -
tétlen függési viszonya. 

Λζ új alapvetés kritikája 

Az új alapvetés nagy jelentősége és a reformáció gondol-
kodásához való kapcsolódása el lenére is fel kel l azonban ismer-
nünk azt az alapvető hibát, amely különösen ké t irányból kerül t 
bele ebbe a koncepcióba. Ez a hiba hovatovább végzetessé vál t 

ν a Schleiermacher ál tal inaugurált teológiai m u n k a egész i rány-
vonalára. 

Az első hibaforrás abban a szubjektívizmusban re j let t , 
amelynek Schleiermacher a teológiát kiszolgáltatta. Amikor 
Sohleiermacher gondolkodásának a középpontjába a vallásos, 
ill. keresztyén tudatot : a „kegyességet" („Frömmigkeit" és 
„Frommsein") állította, mégpedig a „kegyes keresztyén érzület" 
(„christlich fromme Gemütszustände") formájában, akkor nem 
az egyénnek, az egyes keresztyén embernek az egyéni kegyes-
ségére és hi t tudatára gondolt, hanem a keresztyén közösség, a 
gyülekezet és az egyház volt a szeme előtt. Azonban az egyént 
a h i t kapcsolja hozzá a gyülekezethez és az egyházhoz.27 Mivel 
pedig a hit mindig a személyes átélés formájában egzisztál és 
csak mint személyes átélés valóságos hit, azért a hangsúly te r -
mészetszerűleg tolódik át az egyén személyes hitére és annak 
szubjektív, alanyi formáltságára. Ebben a körülményben pedig 
benne rejlik annak a veszedelme, hogy a hit és vele a teológia 
elszakad az egyháztól, vallásos-kegyes érzelmek és hangulatok, 
„élmények" sorozatává válik és ilyenekben szertefoszlik. 

Schleiermacher ú j alapvetése indította el azt az „élmény-
teológiát", amely szubjektivizmusával a csőd szélére jut ta t ta 
a teológiát. Az „élmény-teológia" számára t. i. az élménynek, a 
vallásos átélésnek a belső őszintesége lett a döntő, így másod-
rangúvá lett, hogy az Istenhez Krisztus által megnyitott ú t 
igaz-e. Az „élmény-teológiában" a kegyesség lett a döntő és 
mellékesnek minősült vagy legalább is másodrendűnek minő-

• sülhetet t az átélés tar ta lma és tar ta lmi helyessége. 
Ezt a veszedelmet csak akkor kerülhette volna el Schleier-

macher és a nyomdokain járó teológiai gondolkodás, ha a ke-
resztyén hit a tar ta lmával együf t szorosan hozzásimult volna 
a kinyilatkoztatásnak ahhoz az igéjéhez, amely az evangélium-
ban megszólít bennünket . A h i t csak akkor tud megállni a 
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szubjektívizmusból fakadó kísértéssel szemben, ha szoros é r t e -
lemben vett Krisztus-hit. A keresztyén hitnek a Krisztus-hit 
jellege azonban az ú j teológiai alapvetésben elmosódik. Ennek 
oka pedig az, hogy Schleiermacher gondolkodását döntő módon 
meghatározta a német filozófiai idealizmus, melynek pantheista 
magvát Schleiermacher sohasem győzte le teljesen. A ba j külö-
nösen az volt, hogy Schleiermacher gondolkodásában az Is ten-
hit nagyon általános jellegű, nem azonosul szigorúan avval a 
bibliai Isten-hittel, amelyet a bibliai „történet", az üdvösség-
történet eseményei formálnak. Ezt csak súlyosbította az a körül -
mény, hogy Schleiermacher sohasem értet te meg igazában azt, 
hogy mi volt a reformáció min t az újra felfedezett evangélium-
hoz való visszatérés. Ez áll annak ellenére, hogy az ú j teoló-
giai alapvetésben a hit eleven átélés-jellegének a kidomborí-
tása a reformáció művének az irányvonalába mutatot t . 

Végül mindezt abban kell összefoglalnunk, hogy a Schleier-
macher által elindított teológiai gondolkodás alapjában véve 
anthropocentrikus. Középpontjában az emberi hit, az ember 
vallásos élménye van: ez annyira jellemző rá , hogy ennek nyo-
mán beszélünk tulajdonképen a teológiáról úgy, mint „hit tudo-
mányról". Azonban a teológia csak úgy tud ja igazán teljesíteni 
feladatát az egyházban, ha n e m „anthropocentrikus", azaz n e m 
emberi adottságunkból vagy „meghatározottságunkból" indul 
ki, hanem az isteni kinyilatkoztatásból, tehát ha „theocentrikus". 

Emberi egzisztenciánknak ugyan kétségtelenül van „köz-
vetlen tudatunkban" vallásos meghatározottsága. Tehát a „ke-
gyesség" vagy — keresztyén értelmezés szerint — a „hit" hoz-
zátartozik emberi mivoltunkhoz s így egész általános ér te lem-
ben véve azt, olyan teremtésbe!! adottságnak látszik, amely 
magában alkalmas lehetne a teológiai gondolkodás kiindulópont-
jául. Azonban ennek a kiindulópontnak a helytelensége azonnal 
világossá lesz, ha arra figyelünk, hogy 1. a „kegyesség" min t 
emberi egzisztenciánk alaphatározmánya állandóan abban a 
veszélyben van, hogy feloldódik szubjektívizmusban, a kegyesség 
szubjektív formája pedig a legkülönfélébb színárnyalatokban 
mutatkozhatik, sőt a megsemmisülésig is elszíntelenedhetik; 2. a 
„kegyesség" sohasem mutatkozik tisztán, „romlatlanul", hanem 
mindig eltorzul a bűn miatt ; a bűn következtében eltorzult ke-
gyesség pedig magában véve sem alkalmas kiindulópont a teo-
lógia számára; végül 3. a „kegyesség" mint emberi egziszten-
ciánk alaphatározmánya könnyen azt a látszatot keltheti, min tha 
Isten, ill. az ő kinyilatkoztatása, amely a kegyességet k ivál t ja 
és azt formálja, maga is csak közvetlen öntudatának tar ta lma, 
nem pedig tudatunkon túl létező, transcendens valóság volna. A 
mul t század teológiatörténete világosan muta t j a , hogy ezek a 
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veszedelmek reálisan jelentkeztek és úgy hatalmukba kerítet-
ték a modern teológiát, hogy éppen úgy csődbe került, mint a 
„hagyományos teológia". 

„Theocentrikusnak" akkor mondjuk a teológiai gondolko-
dást, ha az nem az embertől, az ember kegyességétől és hitétől 
indul el, hanem Istentől és a kinyilatkoztatástól. Ez a kiinduló-
pont gondolkodásunk számára úgy adódik, hogy az Istenhez való 
viszonyban a kezdeményezés az Írás tanubizonyságtétele sze-
rint nem az embernél, hanem Istennél van. A hit sem úgy tá-
mad, hogy mi emberek fedezzük fel Istent és közeledünk hozzá, 
hanem úgy, hogy Isten nyilatkoztatja ki magát és igéjével meg-
szólít minket : hitünk felelet erre a megszólításra és pedig olyan 
felelet, amelyet maga Isten hív létre és munkál bennünk. Mint 
Isten teremtményeinek ugyan teremtettségünk alapján is van 
viszonyunk Istennel. Ügy ás mondhatnánk, hogy a „közvetlen 
öntudatnak" ezt az Istentől való „feltétlen függési érzését" ne-
vezi az Írás Isten képének és hasonlatosságának, amelyre terem-
tettünk. Azonban éppen ezt a közvetlen Isten-tudatot, min t po-
zitív Istenhez való viszonyt torzította el a bűn annyira, hogy az 
nemcsak e l fa ju l a különféle „bálványok" tiszteletében és a tör-
ténetileg és helyileg megkötött „népvallásokban", hanem el is 
színtelenedik az istenkeresésig és kialszik a tudatos Isten-taga-
dásban. Ezért a hozzá való viszonyunkat magának Istennek kell 
megtisztítania és ú j já formálnia, hogy a „hi t" valóban Istennel 
való eleven és életet formáló közösség legyen. 

Az elmondottak muta t j ák : az igazi teológiának theocent-
rikusnak kell lennie, hogy helyesen ragadhassa meg azt, amit 
Isten velünk kinyilatkoztatásában közöl és véghez visz. Ezért 
kell viszont azt mondanunk, hogy a Schleiermacher ál tal elindí-
tott „modern teológia" alaphibája a szubjektivizmusában jelent-
kező anthropocentrikus jelleg. Ez a hiba annál súlyosabb, mert 
ebben az ú j teológiai gondolkodásban a hi t nem is a Szentlélek ál-
tal munkált , tartalmával együtt adott mivolta szerint kerül t a kö-
zéppontba, hanem mint lélektani adottság, mint „átélés" vagy 
„vallásos élmény". A vallásos élményt maga Schleiermacher 
sem tudta szoros értelemben vett keresztyén tartalmával, tehát 
a Krisztus-hit újszövetségi formájában megragadni, hanem a 
keresztyén hit szerinte az egyetemes vallásos élmény egyik — 
bár legmagasabb fokú — megjelenési formája . Éppen ezért üre-
sedett meg olyan könnyen a hit , elszakadt a tartalmától és mint-
egy üres formává lett. A hitnek ez az élmény-jellege nyitott 
kaput az olyan gondolkodásnak, amely a kinyilatkoztatást fel-
oldotta a lélektani adottságok relatívizmusába, sőt azt illúzió-
nak minősítette. 
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5. FEJEZET 

A „modern teológia" útja 

Általános áttekintés 

Schleiermacher új teológiai alapvetése nyomán a 19. szá-
zad második harmadától fogva rendkívül megélénkült a protes-
táns teológia munkája és annak minden ágában igen nagy fel-
lendülés volt tapasztalható. Ez a fellendülés ugyan nem egye-
dül az ú j alapvetésnek volt köszönhető, hanem igen erősen bele-
játszottak abba egyéb tényezők is, főként á minden téren mu-
tatkozó érdeklődés a vallások iránt. Különösen is jelentős té-
nyezők lettek a teológia szempontjából a napoleoni háborúk 
után mutatkozó vallásos ébredés és a romantika szellemi áram-
lata, valamint a német filozófiai idealizmus. 

A romantika maga is kedvezett a vallásos ébredésnek s 
ugyanakkor a történelmi mú l t felé fordí tot ta az érdeklődést. A 
felvilágosodás észvallása lassanként hitelét veszítette, bár több 
mozzanata szívósan belerögzítődött az európai gondolkodásba. 
A romantikától meghatározott gondolkodás azonban a vallást 
nem az értelem, hanem inkább az érzelem világ ügyének tekint-
tette, ezért érdeklődéssel fordul t a misztika felé is. Innét érthető, 
hogy a romantika hatása a la t t sokan érdeklődéssel fordul tak a 
katolikus vallás felé és különösképen is elkezdték kutatni a régi 
vallások (főként a germán ősvallás) l e tűn t világát. Miközben 
pedig a romantika mintegy felfedezte az e lmúlt korokat, — fő-
ként a középkort, — és a történelem letűnt világát egészen ú j -
szerűen élte át, a német filozófiai idealizmus ugyancsak első-
sorban a történelem felé fordul t : Hegel ekkor látta meg a tör-
ténelemben mutatkozó dialektikus fej lődést és előkészítette a 
dialektikus történeti materializmus filozófiájának a megalko-
tását. Először azonban a német idealizmus gondolatrendszerei 
te t tek szert igen nagy befolyásra a német protestáns teológiá-
ban. A német filozófiai idealizmus hatása alat t írta meg Strausz 
Dávid Frigyes híres könyvét Jézus életéről, mely a múlt század 
protestáns teológiájának egyik legnagyobb hatású műve lett. 
Ugyancsak Hegel idealizmusának a szellemi bélyegét mu ta t j a a 
Baur Ferdinánd Keresztély által elindított ú. n. „tübingeni is-
kola". 

A teológiai kutatás érdeklődése a mul t században mindenek 
előtt a Szentírás felé fordul t : a biblia és egyes iratainak a ke-
letkezése, a történeti és kri t ikai problémák, valamint az írás 
értelmezésének a kérdései határozták meg és töltötték ki nagy-
részt a teológiai kutató munkát . Ε mellett az egyház története 
volt a másik leginkább megmunkált kutatási terület. Az egyház 
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életének az elmúlt századai, az egyház tanításának a kialakulása, 
a dogmák története az egymást követő egyháztörténeti korsza-
kokban addig elképzelhetetlen gazdagságban és sokszínűségben 
világosodott meg és számos átfogó szintézisben rajzolódott fe l az 
érdeklődők előtt. A bibliai filológia a filológiai tudományoknak, 
az egyháztörténet pedig a történet i tudományoknak a munká já -
hoz is szorosan felzárkózott és elismerést szerzett magának. 
Izráel vallástörténete, a keresztyénség keletkezésének és első 
kialakulásának a vallástörténete pedig az általános vallástörté-
neti kutatásban biztosított magának elismert helyet. A teológiai 
tudományok fellendüléséhez tartozik hozzá az is, hogy az addig 
elhanyagolt és csak rendszertelenül művelt „gyakorlati teológia" 
ágai kiépültek és azokat a ku ta tás ú j szempontokkal, elsősorban 
a gyakorlati egyházi szolgálat történetének a feltárásával ala-
pozta meg. 

A mult századnak ezt a rendkívül széles skálájú teológiai 
munkájá t jellemzi, hogy benne szinte áttekinthetetlenül sok ú j 
szempont és megfigyelés jelentkezik. A régi nagy, de mindig 
ú j megoldásra váró teológiai problémákat a kuta tók ú j vagy ú j -
szerűnek látszó szempontokkal próbálják megközelíteni. Ha a 
mult század teológiájának ezt a messze elágazó sokszínűségét és 
gazdagságát nézzük, akkor az előző századok termése szinte so-
ványnak, sőt elenyészőnek látszik az itt állandóan mutatkozó 
bőség mellett. Pedig ez a nagy bőséggel folyó teológiai munka 
és a szinte áttekinthetetlenül gazdag irodalom mélységes belső 
bajokat rejteget, úgyhogy bősége és gazdagsága csalóka látszattá 
válik — legalább is sok esetben. Ezért válik a teológiai iroda-
lom olyan efemerré, olyan máró l holnapra való szenzációk soro-
zatává akkor is, ha valóban nagy tudással és koncepcióval ké-
szült művekről van szó. 

Azok a hibaforrások, amelyek a „modern teológia" a lap-
koncepciójában mutatkoztak, hamarosan felfakadtak. Ezek vég-
eredményben ugyanúgy zsákutcába vitték a ,^modern teológiát", 
min t ahogyan annak idején a felvilágosodás és Kant kriticiz-
musa felőrölte a „hagyományos teológiát". 

Amint láttuk, a „modern teológia" gyökénhibája a szubjek-
tívizmus és az evvel összefüggő anthropocentrikus jelleg volt. 
Az egymás után jövő teológiai nemzedékeknél ez a hiba egyre 
nagyobb mértékben jelentkezett és egyre inkább éreztet te 
bomlasztó hatását. 

A szubjektívizmus elkerülhetetlen következménye volt, 
hogy a modern teológia számos iskolára, irányzatra, sőt „párt"-
ra szakadt, melyek egymás ellen sokszor igen éles harcot vívtak. 
Pedig ezek az iskolák alapjában megegyeztek, noha az ellentétek 
köztük sokszor igen élesek voltak. A részletfelfogások különbö-
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zősége és egymásnak ellentmondó nézetek ellenére is megegyez-
tek, t. i. mind abban, hogy valamilyen formában a vallásból 
mint adottságból, ill. a hitből és így a vallásos élményből indul-
tak ki. Ugyancsak egyformán a történeti szempontot alkalmaz-
ták a Szentírás értelmezésében, noha némelyik iskola ezt kö-
vetkezetesebben és radikálisabban tette, míg a másik jobban 
számolt az egyházi hagyománnyal. Az el térés az egyes iskolák 
között főként abban jelentkezett, hogy némelyik irányzat sza-
badabban, némelyik pedig konzervatívabban értelmezte az egy-
házhoz való viszonyt. Ehhez képest egyik „szabadelvűbb", a 
másik „konzervatívabb" volt. Ugyanezért egyik iskola a mo-
dern gondolkodással szemben inkább nyílt és szabadelvű, a má-
sik pedig inkább „apologetikus" magatartást tanúsított. Alap-
jában véve azonban a konzervatív és egyházias jellegű iskolák 
is ugyanannak a racionális tudományos gondolkodásnak a síkján 
mozogtak, mint liberális ellenfeleik. 

Ilyen módon a sok különféle változat között is a modern 
teológiának lényegileg két főirányzata alakult ki. Egyik az, amit 
összefoglaló névvel teológiai liberalizmusnak vagy röviden libe-
rális teológiának szoktunk mondani, a másik ipedig a konzervatív 
vagy egyházias teológia. 

A teológiai liberalizmus 

A teológia két alapirányzata közül a liberális teológia volt 
az elevenebb. Ér te t t ahhoz is, hogy hatásosan szóljon bele korá-
nak a szellemi életébe és hogy tekintélyt biztosítson magának 
a tudományok sorában. 

A liberális teológia Schleiermacher örökségéből főként azt 
az alapvető szempontot igyekezett hasznosítani, hogy a vallás 
szellemi életünknek a tudástól és az erkölcsiségtől élesen el-
különülő területe. Minden liberális teológiai irányzat lényegileg 
abból indul ki, hogy a teológiának a „vallás" mint szellemi éle-
tünkben reálisan adott valóság a tárgya és ,a munkaterülete, 
mert a vallás és annak alanyi formája a hit, mint a tudatnak 
a közvetlen meghatározottsága egyaránt egzisztenciális adott-
ság és tapasztalatilag körülírható valóság. így a teológiai libe-
ralizmus számára a teológia a hit tudománya. 

Ennél a megállapításnál a hangsúly a teológiának a tudo-
mány-jellegére esik. A modern tudományok rendszerében a 
teológia így kapja meg a maga helyét és válik a többi tudomá-
nyokkal egyenrangúvá. Amint láttuk, már Schleiermacher is 
hangsúlyozta, hogy a teológia „pozitív tudomány". Még pedig 
úgy tudomány a teológia, hogy tárgya és .munkaterülete a ke-
resztyén hit a maga tapasztalati és történet i valóságával, de 
tudomány úgy is, hogy k i fe j t i a maga elvi igazságtartalmát. 
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Ahogyan a jogtudomány tárgya a jog a maga különféle megje -
lenési formáiban és igazságrendszere szerint, ugyanúgy tárgya 
a teológiának a keresztyén hit is egyéni és közösségi különféle 
korikrét formáival. De lehet egyenesen azt is mondani, hogy 
ahogyan a természettudományok tárgya a természeti világ, mint 
valóság, ugyanúgy tárgya a teológiának a keresztyén hi t és a 
keresztyénség. Másszóval: a keresztyén hitnek a különféle meg-
jelenési és megnyilatkozási formáit a Szentírásban, az egyházban 
és annak történetében, valamint — ahogyan mondani szokták, 
— a hit „elvi igazságait" fejti ki a teológia a tudomány mód-
szereivel és eszközeivel. A teológia e feladat végzésénél kitágul 
„a keresztyénség tudományává", — ahogyan azt pl. Kahler és 
Kattenbusch kifejtették.28 

A teológia ily módon besorolódik a tudományok rendsze-
rébe és ott az ú. n. „szellemtudományok" vagy „kultúrtudomá-
nyok" között főleg a történettudományok közelében talál ja meg 
a maga helyét. 

Amikor azonban a teológiának sikerült biztosítani a maga 
tudományos jellegét és mint a szellemtudományok egyik ága 
jelentkezett és követelt magának elismertetést, akkor ezért a győ-
zelemért igen nagy árat f izetet t . Könnyű t . i. észrevenni, hogy 
ezt az eredményt a teológia csak úgy érhet te el, hogy a láren-
delte magát a modern tudomány fogalomnak, amely viszont 
egészen világos folyománya volt a racionális-tudományos gon-
dolkodásnak. A tudomány modern fogalmához Kant óta éppen 
ezért hozzá tartozik annak az axiómának az elismerése, hogy a 
tudomány tárgya és munkaterüle te csak az immanens valóság 
a maga egészében vagy annak valamely önmagában összefüggő 
része, szektora lehet. Ez az axióma a teológiára vonatkozólag is 
azt jelenti, hogy az mint tudomány a maga tárgyát és munka-
területét csak a világvalóságnak és benne közelebbről az emberi 
életnek a területén keresheti és találhatja meg. De amikor ezt 
teszi, akkor megfeledkezik arról , hogy a hit túlmutat önmagán 
és csak akkor valóban hit keresztyén értelemben, ha az élő 
Istennel való olyan eleven kapcsolat, amely a maga ta r ta lmát 
Isten kinyilatkoztatásából veszi. S ehhez hozzá kell tenni: az ele-
ven hitnek az az igénye, hogy az az Isten, akire a hit irányul, 
nemcsak „van" vagy „létezik", mint a dolgoknak a végső oka 
vagy mint az „abszolutum", hanem olyan értelemben valóságos 
Isten, hogy teremt minket, kinyilatkoztat ja magát nekünk, igé-
jében megszólít, Krisztusiban megvált és min t Urunk rendelke-
zik velünk. A keresztyén hit tehát e szerint a keresztyén való-
sága szerint sokkal több mint valami pszichikai tény, a keresz-
tyén „vallás" pedig ugyancsak sokkal több, mint az emberi szel-
lemi életnek egyik területe, rész-valósága. Ha a keresztyén 
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teológia ezt a hitet veszi a tárgyául, akkor ezzel már szétrepeszti 
a modern tudományfogalmat, mert széttöri a racionális-tudo-
mányos gondolkodást is. Amikor viszont a „modern teológia" az 
uralkodó tudományfogalomnak kívánván eleget tenni, a hitben 
írta körül a maga tudományos „tárgyát", akkor ez szükségképen 
azt jelentette, hogy — sokszor hallgatólagosan, sokszor elég 
nyíltan is, — a hitet nem ebben a biblikus tárgyszerűségében 
vette, hanem a modern tudományfogalom értelmében részint 
mint pszichikai valóságot, részint mint az emberi szellem meg-
nyilatkozását értelmezte. 

De a teológia tudomány-jellegének a kidomborítása még 
egy másik súlyos következménnyel is jár t . A modern tudomány-
fogalom alkalmazása azt is jelenti, hogy minden tudomány-ág 
a maga tárgyát a tárgynak megfelelő sajátlagos tudományos 
módszerrel ragadja meg. Hiszen a szerzett ismeret tudományos-
nak csak akkor mondható, ha az tudományosan, azaz módsze-
resen megszerzett ismeret. A módszeres ismerés pedig azt kö-
veteli, hogy azt az okság fogalmi kategóriájába illesszük bele. 
Ismerésünk eredményét is az okság kategóriájában kell feltárni 
és kifejteni, vagyis úgy, hogy azt beleillesztjük saját összefüg-
géseinek („relációinak") az ellentmondás nélküli logikai rend-
jébe. 

Ha a teológia a maga tárgyát, — a hitet, — aláveti e kö-
velteményeknek, akkor kénytelen a hitből minden csodás ele-
met kikapcsolni, mert hiszen a csoda valamilyen formában min-
dig az immanens okság elvének a kikapcsolását jelenti. A tudo-
mányosság igényének a fenntartása érdekében tehát a modern 
teológia vagy kénytelen volt hallgatólagosan elmellőzni, hogy 
tárgyának — a hitnek — vannak csodás elemei s így azok a tu-
dományos ismerés módszereinek nem vethetők alá, vagy pedig 
kénytelen volt ezeket az elemeket valamilyen formában „racio-
nalizálni", más szóval a csodákat az immanens valóság körébe 
beleszorítani. Akármelyik utat választja is azonban a teológia, 
mindenképpen feladja a keresztyén hit legelemibb érdekét . 

Nem kísérhetjük itt figyelemmel a modern teológia ú t já t a 
csoda kérdésének a tárgyalása tekintetében, de hamar észre lehet 
venni, hogy a teológiai liberalizmus a legkülönfélébb utakon 
és módokon eliminálta vagy racionalizálta a csodát, sokszor ön-
tudatlanul is, de igen sokszor tudatosan is. Ilyen racionalizálás-
ról és eliminálásról van pl. szó akkor, amikor a csodát a mitikus 
világkép tartozékának tekint jük vagy amikor a bibliai csoda-
elbeszéléseket a történeti kritika segítségével igyekezünk sem-
legesíteni vagy amikor a csodát első sorban lelki életünknek 
Istennel való közösségében keressük és arra igyekszünk redu-
kálni stb. 
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összefoglalva az elmondottakat meg ke l l tehát állapítani, 
hogy a teológiai liberalizmus felhígította a keresztyén hitet, sőt 
jelentékenyen hozzájárult a keresztyénségnek az elvilágiasítá-
sához, szekularizációjához. 

Az egyházias teológia 

A „modern teológia" ható területébe ese t t a múlt század 
„konzervatív" vagy „pozitív" teológiája is, sőt tulajdonképen 
maga is annak egyik változata volt, noha adot t esetben t i l tako-
zott ez ellen a megítélés ellen. 

A konzervatív teológia is a Schleiermacher által kidolgozott 
alapelvekre igyekezett építeni. Ugyancsak a hi t re mint vallásos 
élményre alapozódott és igyekezett alkalmazkodni a modern t u -
dományfogalomhoz. Ezen .belül azonban a konzervatív teológia 
igyekezett magának mozgási szabadságot biztosítani. Ezért igye-
zett egyfelől alkalmazkodni a hagyományos teológiai gondolko-
dáshoz. így szorosabb kapcsolatban maradt az egyház életével 
és szolgálatával, min t a liberális teológia. Másfelől viszont a 
modern, tisztára az immanens világ látóhatárán belül gondol-
kodó tudománnyal szemben a r ra törekedett, hogy a keresztyén 
Hitnek az immanens világ határa in túl mutató mozzanatait meg-
védje és azok létjogosultságát igazolja. Mindkét törekvés az egy-
házias teológiát lényegileg defenzív magatartásba kényszerítette 
és a modern világnézetekkel szemben apologetikúvá tette. 

Ezzel a magatartással azonban a pozitív teológia vállalko-
zása kezdettől fogva kilátástalannak és sikertelennek bizonyult, 
me r t hiszen lényege szerint a konzervatív teológia is a modern 
racionális-tudományos gondolkodás területén mozgott. Ennek a 
gondolkodásnak az előfeltételei között azonban a keresztyén hit-
nek a védelemre kényszerült elemei, különösen is a csodák véd-
hetetlenek voltak akkor is, ha azokat nem lehete t t „megmagya-
rázni" és így racionálissá tenni. Még jó volt, ha ez a teológiai 
gondolkodás rá tudot t mutatni azokra a t i tkokra és megfej the-
tet len jelenségekre, amelyek a racionális-tudományos gondolko-
dás világképének ellenmondottak. A modern világkép előre-
törésével szemben azonban a konzervatív teológia apologetikája 
is egyre hatástalanabbnak bizonyult , egyre inkább teret veszí-
tet t , védekezése folytonos visszavonulássá lett , egyre többet volt 
kénytelen feladni a saját meggyőződéséből és egyre többet szol-
gáltatot t ki a modern világnézetnek a keresztyén hit ta r ta lmá-
ból. 

Voltak természetesen a 19. század fo lyamán és ennek a 
századnak az e le jén olyan képviselői és irányzatai is az egyhá-
zias teológiának, amelyek fel ismerték ennek az apologetikus 
magatartásnak a h ibájá t és a modern tudományfogaT&m elisme-
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résében rej lő veszedelmet. Ennek a veszedelemnek az elkerülé-
sére egyesek az egyházi tanrendszert, pontosabban a dogmát 
tették a teológiai tudomány alapjává. Első sorban az ilyen i rány-
zatok képviselőit nevezték „ortodox"-oknak, mer t náluk sok-
szor igen hatásosan érvényesült még az ó-protestáns ortodoxia. 
Jórészt ilyen vonalon mozgott a katolikus teológia is. 

A dogmára alapozott teológia azonban abba a veszedelembe 
kerül, hogy a dogmát teszi a kinyilatkoztatás mertékévé, nem 
pedig fordítva a dogmát, az egyház tanítását méri a kinyilatkoz-
tatáshoz. A dogma pedig a történelem folyamán jött létre s így 
mint minden, ami történeti, egyúttal relatív és a hitnek a benne 
kifejezett igazság-felismerése is rész szerint való, „relatív". A 
dogmára alapozódó teológia viszont kénytelen ezt a történelem 
folyamán létrejött és így relatív igazság-felismerést mértékként 
alkalmazni, vagyis a relatív jellegű dogmát abszolútnak minő-
síteni. Az abszolútsága által merevvé lett dogma pedig nemcsak 
a teológia munká já t köti meg, hanem hatalmába keríti a hitet 
is és elsorvasztja annak eleven életét. így minden ú. n. ortodox 
teológia megmerevedik, belsőleg megüresedik és nem tud meg-
felelni feladatának. Nem is tölti be többé helyesen az egyházban 
funkcióját . 

A vallástudomány 

A modern teológia szétesésének egyik jele volt a vallás-
tudománynak, s különösen egyik ágának, a vallástörténetnek be-
kapcsolódása a teológiába. A modern teológia a fejlődés folya-
mán elérkezett ahhoz a ponthoz, amikor már-már felszívódott 
a vallástudományiba. 

A nem-keresztyén vallások iránt főként a felvilágosodás 
korában kezdett érdeklődni az európai szellemi élet. Már ekkor 
kezdték a keresztyénséget egy sorba helyezni egyéb vallásokkal. 
Ez jelentkezik pl. akkor, amikor Jézusról mint az egyik vallás-
alapítóról kezdtek beszélni. A különféle vallások összehasonlí-
tása alapján a .felvilágosodás korában a történeti vallások leg-
értékesebb tartalmának a szintéziséből egy magasabb „filozó-
fiai" vallást próbáltak konstruálni. Mint láttuk, Schleiermacher 
ú j alapvetése is „a vallás" egyetemes fogalmából indult ki és 
sohasem szolgáltatott igazságot a keresztyénség Isten-hitében 
rejlő kinyilatkoztatás-igénynek. Ily módon a teológiai gondol-
kodás egyik fókusza, t. i. a hit mellé másik fókuszként a „val-
lás" került . 

Ezt elősegítették még más körülmények is, amelyek a 19. 
század elejétől fogva különösen nagy hangsúlyt kaptak. 

Ezek közt az egyik a romantika volt, amely a napoleoni há-
borúk után az európai szellemi életben el ter jedt , sőt uralkodó 

55 



áramlattá lett. A romantika irányította a figyelmet a germán 
népek őskorára s ennek során különös érdeklődéssel fordult a 
germán ősvallás felé. A germán ős vallást azután nemcsak fel-
kutatták, hanem romantikus módon ú j tartalommal is töltötték 
meg, melyet részben a felvilágosodás észvallásából, részben a 
filozófiai idealizmus gondolatvilágából vettek. Ennek következ-
tében a germán ősvallás a németek szemében új , ragyogó szín-
ben tűnt fe l és.különösen is értékesnek látszott. Ennek a szel-
lemi áramlatnak egyik elágazása volt az is, hogy nálunk is kezd-
ték hasonló szempontok a la t t kutatni és idealizálni az ősmagya-
rok vallását. Nálunk a parszizmusból és a felvilágosodás észval-
lásából vett elemekkel színezték ki és töltötték meg az ősmagya-
rok vallásának egyébként nagyon üres kereteit (1. pl. a „Zalán 
futásá"-1 Vörösmartytól, vagy a „Magyar mythologiát" Ipolyi 
Arnoldtól). 

Egy másik jelentős mozzanat volt a múl t század második 
felében meginduló néprajzi kutatás, mely részben előkészítette 
az európai népek gyarmatosító tevékenységét Ázsiában és Afri-
kában, részint pedig annak folyománya is volt. A néprajzi kuta-
tás irányította a kutatók figyelmét a különféle törzsek és kis-
népek vallására. így indult meg főként az ú. n. primitív, vagy 
másként „őskultúrájú" népek vallásának a felkutatása. 

Végül egy harmadik mozzanat volt, hogy első sorban filo-
zófiai szempontok hatása a la t t sokan felfigyeltek a Távol-Kelet 
(India, Kína) régi kultúrájú népeinek a nagy világvalbósaira. Fő-
ként a buddhizmus, de Kon Fu-ce és Lao-ce tanítása is igen nagy 
vonzóerőt gyakorolt magasabb társadalmi rétegekben és ilyen 
irányú, „vallástörténeti" kutatásokat indított el. 

Főként ezeknek a szempontoknak a hatása alatt alakult ki 
a „vallástörténet". A vallástörténet olyan tudományágnak in-
dult, amely szubjektív értékeléstől mentesen tisztára objektív 
szempontok segítségével igyekszik fel tárni az emberiség vallá-
sos életének sokrétű gazdagságát. A vallástörténetet a keresz-
tyén teológiától éppen az különbözteti meg, hogy nem a hi t -
nek az alapján, hanem a vallásos érdeklődést tanúsító semleges 
szemlélőnek a szemszögéből vizsgálja a vallásos élet különféle 
jelenségeit. A keresztyén teológia számára alapvető az a fel-
ismerés, hogy Isten valóban Krisztusban és egyedül Krisztusban 
nyilatkoztatta ki magát üdvösségünkre. Ezért a keresztyén teo-
lógia számára elejétől fogva adva van az igazság kérdése és a 
keresztyén teológus a hi tnek az alázatával veti magát alá a ki-
nyilatkoztatásban hozzá szóló Istennek és az isteni igazság igé-
nyének. A vallástörténet etilenben legfeljebb regisztrálja, 
mintegy tudományosan megállapít ja és tudomásul veszi a vizs-
gált vallásban a kinyilatkoztatás igényét, de sem nem azono-
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sítja magát evvel az igénnyel, sem annak alá nem veti magát. 
Ezért elvből nem veti fel a vizsgált vallással kapcsolatban az 
igazság kérdését: nem dönti el, hogy pl. Krisztusnak, Mohamed-
nek vagy talán éppen Buddhának van-e „igaza". A vallástörténet 
számára a vallás a szellemi élet egyik jelenségévé válik. Fel-
adatának azt tekinti, hogy a szellemi életnek ezt a jelenségét fel-
tár ja a tudományos kutatás módszerei által adott objektív szem-
pontok segítségével. 

A vallástörténeti vizsgálat adta eszmei tar ta lom rendszere-
zésére, illetve a vallásos megismerésben rejlő eszmei tartalom 
lendszeres számbavételére vállalkozik a „vallásfilozófia" vagy 
^vailásbölcselet". Erről ugyancsak inkább a múl t század óta 
kezdettek beszélni. A vallásfilozófia munkája számára főként 
két ú t mutatkozik. Egyik esetben a vallásfilozófia a történeti 
vallásokat, vagy esetleg azok közül valamelyik történeti vallást 
veszi alapul és így fej t i ki a maga megállapításait. A másik 
esetben figyelmen kívül hagyja a történeti vallásokat és csak az 
emberi szellemben feltalálható vallásos ismerésre támaszkodik. 
Ebben az esetben a szellemünk számára közvetlenül adódó val-
lásos ismerés a lapján fejti ki mindazt, amit Istenre és az em-
bernek Istenhez való viszonyára nézve megállapíthatónak tart . 
A vallásfilozófia nem kerüli el az igazság kérdését, de azt nem 
a keresztyén teológia értelmében veti fel, hanem csak abban az 
értelemben, hogy a vallásos, ill. vallási igazságok mennyire és 
milyen értelemben igazolhatók az emberi értelem ítélőszéke 
előtt. 

A „vallástörténet" és „vallásibölcselet" mellett harmadikul 
meg kell említeni a „valláslélektant", a lélektannak azt az ágát, 
amely a vallásos jelenségekkel foglalkozik. A valláslélektan 
ugyan a lélektan tudománynak egyik ága, azonban tárgyának 
a jelentősége miatt a lélektan tudományok közt önálló jelentő-
ségre te t t szert. Kiegészíti a tudománykörök vizsgálatát a „val-
lásfenomenológia", a vallásos jelenségek leíró és összehasonlító 
(„fenomenológiai"!) vizsgálata és a „vallásszociológia", a vallás-
nak és a vallásos jelenségeknek mint szociológiai képleteknek 
a vizsgálata. 

Mindezeket a tudományágakat a „vallástudomány" fogal-
mával szokták összefoglalni. Általában tehát azt mondhatjuk, 
hogy a „vallástudomány" azoknak a tudományágaknak az ösz-
szefoglaló neve, amelyek részben történeti-empirikus-lélektani 
és szociológiai, résziben pedig az érték szempontjának a segítsé-
gével kuta t ják a vallást, mint az emberiség szellemi életének 
egyik integráns alkotó elemét és igyekeznek fel tárni annak tör-
téneti formáit, társadalmi képződményeit, lelki alkatát és igaz-
ság-tartalmát, ill. értékét. 
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A vallástudomány különféle ágai főként a jelen század ele-
jén igen nagy érdeklődést váltottak ki az európai szellemi élet-
ben és részben megtermékenyítet ték a keresztyén teológia mun-
kájá t is. A vallástudomány egyes ágainak a művelésében jelen-
tős szerepet vállaltak keresztyén teológusok is. Pl. a vallástör-
ténet számára igen jelentős volt sok misszionárius munkája . En-
nek ellenére is világosan fel kell ismernünk azt az éles különb-
séget, amely a keresztyén teológia és a vallástudomány között 
van. 

6. FEJEZET 

A teológiai eszmélés 

A modern teológia csődje 

A modern teológia ú t ja zsákutcába vezetett: elvesztette ön-
magát, elvesztette az egyházhoz való helyes viszonyát. Ha nem 
is veszett el teljesen tudományos öncélúságában, mégis meg-
feledkezett arról, hogy létét egyházi szolgálata igazolja. Az egy-
ház szolgálata helyett igen sokszor ellentétbe kerül t az egyház-
zal. Ezért a gyülekezetek széles rétegei elutasították, némely 
körök egyenesen úgy beszéltek róla, mint „hitetlen teológiáról". 
A lelkészek számára is az élettől, főként pedig a gyülekezetek-
től idegen tudománnyá lett, olyan „elméletté", amellyel a „gya-
korlatban", vagyis az egyházi szolgálatban nem tudtak mit kez-
deni. 

A modern teológia csődje már a jelen század elejétől fogva 
érezhető volt. De igazában akkor mutatkozott meg, amikor az 
első világháború szörnyű katasztrófája rázuhant az európai né-
pekre, köztük Németországra, amely a modern teológia igazi 
hazája volt. Az első világháború nemcsak a szenvedéseknek, 
a vérnek és könnynek, éhségnek és nyomorúságnak, testi és 
lelki megpróbáltatásoknak szavakkal ki sem fejezhető árada-
tát zúdította a háború sújtotta országokra, hanem mélységes 
lelki megrázkódtatást is váltott ki az európai népekben. A szá-
zad elején mérhetet len optimizmus uralkodott az európai né-
pek körében: úgy érezték, hogy a felfelé ívelő fejlődés és a hala-
dás (beláthatatlan távlatai nyílnak meg előttük. Az optimizmus-
nak ez a hangulata eltöltötte az egyházakat is. 1910-ben az 
Edinburgh-i első missziói világgyűlésen kiadták a jelszót: egy 
emberöltő alatt meg kell hódítani az egész világot Krisztus szá-
mára! Amerikában a „szociális evangélium" („social gospel") 
irányzata úgy vélte, hogy az evangélium a szociális haladás fel-
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mérhetetlen távlatait nyitja meg az emberiség előtt és az em-
beriség az evangélium útján halad a földön beteljesülő Isten 
országa felé. A civilizáció terjedése, a rohamos technikai hala-
dás, régi, egykor félelmetes népbetegségek és fertőző járványok 
sikeres leküzdése, az átlagos életkor meghosszabbodása és a la-
kosság számának szinte ugrásszerű emelkedése az egyre maga-
sabbra ívelő fejlődés reménységét csillogtatta meg az európai 
népek előtt. A népek politikai és gazdasági vezetői pedig meg-
feledkeztek az osztályharc egyre erősebb kiéleződéséről, arról, 
hogy csak vékony rétegek jóléte emelkedett, de a nagy tömegek 
az egyre fokozódó kizsákmányolás miatt mindinkább elnyomo-
rodtak. 

A századforduló polgári társadalmát így valami sajátságo-
san felületes és ta lmi polgári „kultúroptimizmus" töltötte el. 
Ez a kispolgári életformává elsekélyesedett és sokszor egyene-
sen nyárspolgárivá torzult gondolkodás azonban már az első vi-
lágháborúban halálos döfést kapott. A világháború vesztes álla-
mainak az összeomlása, az annak nyomán fellépő politikai és 
gazdasági zűrzavar, az egyre fokozódó gazdasági válság, a mun-
kanélküliség réme és nyomorúsága, végül pedig az októberi 
forradalom diadala a polgári társadalmat — főként a háború-
ban vesztes államokban — tehetetlen, sokszor siránkozó pesz-
ezimizmussal töltötte e'l. Ennek a hangulata átcsapott a győz-
tes államokba is. Az európai népek pesszimizmusának adott 
megrázó kifejezést Spengler Oswald (1880—1936) nagyszabású 
kultúrfilozófiája, a „Der Untergang des Abendlandes", melynek 
első kötete a világháború utolsó évében, 1918-ban, második kö-
tete pedig 1922-ben Németország gazdasági összeomlásának és 
politikai belső zavarainak, az inflációs éveknek a mélypontján 
jelent meg. Spengler történelem- és kultúrfilozóf iájának az alap-
gondolata az volt, hogy a történelem útja egymást váltó, k i fe j -
lődő és virágzásuk után fokozatosan lehanyatló kultúrák soro-
zata. Minden kul túrának megvan a maga kezdeti gyermek- és 
if júkora, melyből kifejlődik annak virágkora. A teljes érettség 
után azonban minden kultúrában egyformán jelentkeznek a 
bomlásnak és (hanyatlásnak a jelei, úgyhogy bekövetkezik a 
kultúrák elöregedése és végül is elhalása. Az egymást követő 
és váltó kultúrák kifejlődése, kivirágzása, elöregedése és leha-
nyatlása a történelem folyamatát ciklikusnak muta t j a és relatív-
nak minősíti: Spengler történelemfilozófiájában a relativizmus 
radikális és minden pesszimista gondolkodást alátámasztó kife-
jezést nyert . Ugyanakkor természettudományi vonalon Einstein 
Albert relativitástanában is nagy erővel szólalt meg az „egye-
temes relativitás" gondolata és világszemlélete.29 
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A polgári gondolkodás — és ezzel együtt az „európai lé-
lek" — összeomlása természetszerűleg éreztette a hatását az 
egyház életében, főként a gyülekezeti munkában. A belsőleg 
megüresedett és felületes polgári optimizmusában vakká lett 
modern protestanizmus — vagy ahogyan nevezték: a „kultúr-
protestantizmus" — tanácstalan volt a nagyarányú és egyre 
mélyülő kulturális, gazdasági és társadalmi válság láttára, de 
még tehetetlenebb volt az élet nyomorúságaiban vergődő lelkek 
vigasztalást és lelki erőt sóvárgó szenvedésével szemben. Vol-
tak, akik a válság lát tára a miszticizmusba menekültek és el-
fordultak a racionális gondolkodástól. A háború és az összeom-
lás tragédiájában a történelem ú t ja is irracionálisnak látszott. 
Ezért sokan az élet, a sors és a történelem ellentmondásos mély-
ségeinek, s velük együtt a vallásos lélek titkainak a megoldá-
sát is az irracionális valóságban vélték megtalálhatni. A teoló-
gusok közt Otto Rudolf (1869—1937), a nagynevű marburgi pro-
fesszor szólaltatta meg ezeket a gondolatokat „Das Heilige" c. 
1917-ben, a háború zivatarai között megjelent és azóta is igen 
sok kiadást megért, rendkívül nagyhatású, majdnem minden 
kultúrnyelvre lefordított művében.™ 

Otto Rudolfot teológiai munkájában a valláslélektani szem-
pont vezette s gondolkodásának a kiindulópontja a vallásos él-
mény. Említett híres művében a vallásos élmény végső gyöke-
réhez, a hit világának a végső, tovább nem elemezhető valósá-
gához, a szentségeshez, — ahogyan ő nevezte: a „numinosum"-
hoz — hatol t le. A vallásos élményben azonban Otto Rudolf nem 
a lélektani átélés folyamatát , hanem ennek az átélésnek a tár-
gyát kereste és ezt, a „numinosum"-ot mint irracionális, azaz 
tovább nem elemezhető és más értelmi kategóriákkal fel nem 
oldható adottságot ragadta meg. A vallásos élménynek evvel az 
elemzésével Otto mindenekelőtt ar ra mutatot t rá, hogy a val-
lásos élmény sajátos és önálló élmény, vagyis nem lehet más (pl. 
esztétikai vagy emocionális) élményekből levezetni. Amikor pe-
dig vallásos é lményemre ráeszmélek, akkor ez az eszmélés 
azonnal átélésemnek a tovább fel nem oldható tar talmára, „tár-
gyára" utal engemet: átélésemben megsejdítem, „divinációs" 
tapasztalással mintegy érzékelem a „numinosum"-ot, mint i rra-
cionális valóságot. A vallásos élmény tartalmának evvel a fel-
tárásával Otto már keresztültörte a modern teológia gondolat-
világát. Mert ennek a számára a vallás, — mint lát tuk, — alap-
jában véve történetileg és pszichikailag meghatározott tényező 
volt és ez végeredményiben azt is jelentette, hogy a vallás tör-
téneti és pszichikai tényezőknek köszönhette létrejöttét . Ezzel 
szemben Otto nyomatékosan mutatot t rá arra, hogy a „numi-
nosum" átélésében a vallásos élmény „tárgya" olyan őskőzetként 
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mutatkozik meg, amelyet sem a történeti, sem a lélektani kuta-
tás boncolókése nem tud egyéb elemekre felbontani. I t t a vallás 
életszférájának minden más életterülettől független önálló 
adottságára bukkanunk. 

Otto ugyan Schleiermachertől indult k i teológiai gondolko-
dásában, de ugyanakkor igyekezett függetlenülni is tőle. így 
teológiai alapvetése azok közé a kísérletek közé tartozik, melyek 
a modern teológia keretei közt kerestek ú j utakat. Otto Rudolf 
evvel a teológiai gondolkodás 'belső átállításának egyik jelentős 
előkészítője lett. 

Barth Károly és a teológiai eszmélés 

Az első világháborút követő években döntő változás követ-
kezett be a protestáns teológiai gondolkodásban. Ezt a válto-
zást szoktuk röviden „teológiai eszmélés"-nek mondani. A teoló-
giai eszmélés számára döntő jelentőségűvé az evangélium üzene-
tének újszerű megszólaltatása és vele együt t a reformáció üze-
netének a felúj í tása lett. 

A teológiai eszmélés elindítója Barth Károly (jelenleg baseli 
professzor) lett. Az első világháború éveiben Barth Károly mint 
Safenwil-i (Svájc) gyülekezeti lelkész úgy tapasztalta, hogy a 
gyülekezeti munkában, az igehirdetésben és a lelki gondozásban 
egyaránt erejét vesztette, kiszikkadtnak, üresnek és hatástalan-
nak bizonyult a modern teológia nevelése által adott lelkészi fel-
készültség. Amikor pedig lelkipásztori munká ja számára ú j uta-
ka t keresett, az Íráshoz menekül t . Az Íráshoz való menekülésből 
született meg a Római levélnek újszerű értelmezése, a „Der 
Römerbrief" (1. kiad. 1919.). Ennek a könyvnek az 1922-ben 
megjelent 2. kiadása hamarosan a teológiai érdeklődés homlok-
terébe került és nemcsak a teológiai tudomány hivatásos mun-
kásait, hanem a lelkészeket és a gyülekezeteket magukat is 
megmozgatta. Bar th ebben a művében szakított a modern teoló-
gia körében művel t történetkritikai írásmagyarázati \módszer-
rel, mely az írásmagyarázat főcéljának a magyarázott szöveg 
eredeti, ú. n. történeti ér telmének a felderítését tartotta. Barth 
felismerte, hogy a történet-kritikai módszer segítségével az írás-
magyarázó a magyarázó szöveg fölé emelkedett , sőt a n n a k fö-
lébe kerekedett, mintegy distanciába kerül t a szöveggel szem-
ben. Így a magyarázott szöveg elvesztette számára kinyilatkoz-
tatás-jellegét és kinyilatkoztatási igényét, az ige pedig a bibliai 
szerző által egy bizonyos történet i helyzetben kifejezett „véle-
ménnyé" ,,felfogássá" redukálódott. Barth most arra a tarta-
lomra irányította a figyelmet, melyről a magyarázott szövegben 
van szó és azt az ügyet akar ta megszólaltatni, melyről a bibliai 
szerző írt. Ily módon megszűnt a distancia a bibliai szerző és az 
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írásmagyarázó közt. Amit Pál apostol közel kétezer éve írt, az 
most elevenen hangzott: új , hatalmas erővel érvényesült a ma-
gyarázott ige kinyilatkoztatás-tartalma. 

Bariknál az Írás és benne az evangélium mint minket eg-
zisztenciánkban érintő „ügy" szólalt meg és kötötte le a lelké-
ben megrendült hallgató minden figyelmét. Amikor Bar th meg-
szólalt, üzenetével már maga is érezte a reformáció üzenetének 
az erejét és ennek az üzenetnek az újszerű és erőteljes meg-
szólaltatása olvasóiban is előkészítette a t a l a j t Barth mondani-
valója számára. 

Luther egyik leghatalmasabb ifjúkori műve, a Római le-
vélről 1515/16-ban tartott előadása a reformáció idején nem je-
lent meg nyomtatásban. Kéziratban lappangott évszázadokon 
keresztül. A Luther felé forduló történeti érdeklődés ku ta t ta fel 
és jelentette meg először nyomtatásban 1908-ban. Luthernek 
ebben a művében a reformátori felfedezés az ú j felismerés meg-
döbbentő erejével , rendkívüli elevenséggel és az olvasót lenyű-
göző közvetlenséggel szólalt meg. A reformáció négyszázados 
jubileuma 1917-ben éppen a világháború közepette hívta fel 
a háború zivatarai közt bizonytalanná vált ember f igyelmét 
Lutherre és ennek során Luthernek erre a művére is. Ű j erőt 
és hangsúlyt adott a Lutherrel való foglalkozásnak Holl Károly 
berlini professzornak (1866—1926) 1921-ben -megjelent- „Luther" 
c. tanulmánykötete. Ebben a könyvben a reformáció ügye, a hit 
által való megigazulás, a „vallás" problémája ú j közvetlenség-
gel és nagy erővel szólalt meg: megvilágította nemcsak a refor-
mátor művének akkoriban szokásos értelmezésében rejlő hibá-
kat, hanem azt az elhajlást is, mely a modern teológiában a re-
formáció örökségéhez képest végbement. Ezzel Holl elindította 
az ú j szempontokat alkalmazó újabb Luther-kutatást , amelyet 
hamarosan" egyenesen „Luther-reneszánsz"-nak lehetett mon-
dani. A ..Luther-reneszánsz" utóbb jelentős tényezője lett a teo-
lógiai eszmélésnek: jórészt ennek köszönhető, hogy az ú j tájé-
kozódásban az evangéliumnak a reformáció által újból fel-
fedezett üzenete olyan erőteljesen érvényesült. 

A teológiai eszmélés azóta hosszú utat fu to t t meg, amelyet 
itt nem írhatunk le részletesen. Az ú j tájékozódás először a 
teológiai gondolkodásban bekövetkezett „válságot", „krízist" 
szclaltatta meg (v. ö. a „krízis teológiája" jelszavát!) és hangoz-
tatta, hogy nem akar más lenni, mint „minden teológiához tett 
széljegyzet", te-hát úgy jelentkezett, mint a szokványos teoló-
giai gondolkodás mellé tett kri t ikai észrevétel. Az így kialakuló 
„dialektikus teológia" azonban hamarosan túlnőt t a kezdeti, is-
kolaszerű gondolkodáson és hovatovább a teológia egész széles 
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területét átformáló tényezővé vált . így a modern teológia sok 
iskolája és párt ja jelentéktelenné vált, nemcsak vonzóerejét ve-
szítette el, hanem mondanivalója is üres beszéddé lett és szük-
ségképen megkövetelte az új tájékozódást nemcsak a tudomá-
nyos teológia munkásaitól, hanem azdktól is, ak ik mint lelké-
szek vagy egyéb egyházi munkások gyülekezeti szolgálatban 
állottak. Barth maga is a teológiai eszmélésnek egyik ténye-
zőjévé vált. Az ú j tájékozódásnak továbbra is ő maradt a f e j e 
és állandó elmélyülést mutató, kontinentális tekintéllyel bíró 
vezetője. Mellette azonban a teológiai eszmélés több új és tőle 
függetlenülő csatornát is vájt magának. Maga Bar th a kálviniz-
mus irányába integrálódott, a nélkül, hogy református kon-
fesszionalizmusba esett volna. Mások határozottan a lutheri teo-
lógia irányvonalán indultak el (így Eiert Werner és Althaus Pál) 
s egyesek egészen a lutheránus konfesszionalizmusba' hajlottak 
el (így Sasse Hermann). 

A teológiai eszmélés történetében különösen is jelentős 
helyet biztosított magának Brunner Emil zürichi professzor, aki 
kezdetben szorosan Barth mellett haladt, később azonban éles 
ellentétbe került vele. Brunner számolt le egyfelől legnyomaté-
kosabban a modgrn teológiával, főként a Schleiermacher által 
inaugurált gondolkodással és ugyancsak ő volt az, aki a legvilá-
gosabban rajzolta meg az ú j teológiai gondolkodásnak, az „ige" 
vagy másként a „kinyilatkoztatás"31 teológiájának az alapvoná-
sait.32 

A teológiai eszmélés kiterjedt a teológia rendszerének min-
den ágára. Nem változtatta meg azonban a teológiai tudományok 
hagyományosan kialakult szerkezetét. A teológia tehát most is 
magában foglalja mindazokat a tudományágakat , melyek a fel-
világosodás óta fej lődtek ki. Ennyiben a teológia most is mintegy 
összefoglaló név „a keresztyénség tudománya" számára. 

Az ige teológiája 

Az egész teológiának, mint a „keresztyénség tudományá-
nak" a centrumát a Jézus Krisztusban adott kinyilatkoztatás 
vagy más szóval az ige alkotja. Ilyen értelemben beszélünk a 
kinyilatkoztatás vagy még inkább „az ige teológiájáról" és mond-
hatjuk, hogy a teológiának, mint „tudománynak" a „tárgya" a 
kinyilatkoztatás, ill. az ige. 

Evvel a meghatározással a teológia értelmezése világosan 
elkülönül attól a modern teológiától, melynek mint „hittudo-
mány"-nak a középpontjában a keresztyén „hit" áll. De elkülö-
nül a teológiának ez az új értelmezése a régi dogmatikusok ha-
gyományos teológia-fogalmától is, mely szerint a teológia tárgya 
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az istenismeret, ill. az üdvösségünkre vonatkozó tan. Ugyanezen 
a ponton válik el az ú j értelmezés a katolikus teológiától is, mely 
lényegileg ma is f enn ta r t j a a teológiának az egyházi ókorban és 
a középkorban — nevezetesen a skolasztikában — kialakult fo-
galmát. 

Hogy azonban a teológiának ezt az ú j értelmezését helyesen 
megértsük, két kérdésre kell röviden választ keresnünk. Az 
egyik: mi az a „kinyilatkoztatás", ill. „ige", mely a teológiai tu-
domány központjában áll? A másik: milyen ér telemben válik 
ez a kinyilatkoztatás ill. ige a teológiai tudomány központjává. 

A kinyilatkoztatás Isten igéjében 

A „kinyilatkoztatás" képzete az újabbkori teológiában köz-
ponti helyet foglal e l . 'Ennek a szóhasználatnak megfelelően ki-
nyilatkoztatásról akkor beszélünk, ha Istennek az önmagát fel-
táró vagy önmagát tanúsító megnyilatkozásárólI, az emberrel 
való találkozásáról és vele való közösségre lépéséről van szó.3* 

Kinyilatkoztatással a különféle vallások területén igen sok-
szor és igen különféle formákban találkozunk. A kinyilatkozta-
tásnak tehát igen sokféle formája van. Éppen ezért egészen álta-
lános értelemben azt nevezzük kinyilatkoztatásnak, amikor az 
ember számára transcendens valóság, — tehát az a valóság, 
amely túlesik számára a megismerhető világ határain, — jelent-
kezik és „kinyilatkoztat", „nyilvánossá tesz" valamit, főként az 
akaratát. Voltak ugyan mindenkor szkeptikus, „hitet len" em-
berek, akik a transcendens valóság megnyilatkozását kétkedés-
sel fogadták, sőt egyenesen el is utasították mint olyat, ami nem 
létezik. Azonban az ókori és a középkori, sőt az ú jkor i ember 
számára is természetes volt egészen a felvilágosodás koráig, hogy 
a transcendens Isten valóság és hogy kinyilatkoztatja magát, 
tehát kinyilvánítja az akara tá t és közösséget létesít az emberrel. 
Csak a reneszánsz óta alakult ki először egyes gondolkodóknál, 
azután a felvilágosodás idejétől fogva lassanként a széles töme-
gekben is az a gondolkodásforma, amelyet „radikális immanen-
cia-tudat"-nak vagy „radikális evilágiság"-nak mondhatunk.34 

Ez az a gondolkodásmód és egzisztenciánknak az az értelme-
zése, mely kizárólag e világ határain belül gondolkodik, látó-
területébe nem enged be mást, mint az immanens valóságot. 
Ez az immanencia-tudat lényünket kizárólag az immanens világ 
határain belül látja és igyekszik megragadni; valóságnak is csak 
azt ismeri el, ami a világvalóság határain belül van és érzékel-
hető. Látnivaló, hogy ez a radikális immanencia-tudat jelentke-
zik a racionális tudományos gondolkodásban és ez utóbbi a szé-
les néprétegekben ennek a gondolkodás-formának a köztudatba 
való áttétele. 

64 



Ez a radikális immanencia-tudat őrölte fel és zúzta szét bel-
sőleg, — amint már láttuk, — a teológia hagyományos értelme-
zését, vele próbált leszámolni Schleiermacher is, amikor ú j alap-
vetést keresett a teológia számára. Ez a radikális immanencia-
tudat határozza meg ma a széles néprétegek gondolkodását sok-
szor tudatosan, sokszor öntudatlanul, amikor az egyszerű ember 
számára is csak az „valóság", amit érzékelni, „mérni" tud, és 
amikor gyanakvással fogad minden olyan jelenséget, mely a 
transcendens valóság igényét támaszt ja vele szemben. 

Evvel a sajátságos közgondolkodással, evvel a gyökeresen 
megváltozott tudattal kell számolnia a teológiának. Éppen ez 
teszi szükségessé, hogy ráeszméljen sajátos témájára, „tárgyára": 
a kinyilatkoztatásra, az isteni ige valóságára. Ezt az eszmélést 
csak annál égetőbbé teszi, hogy az egyház helyzete a világban 
és a világhoz való viszonyban a század elejéhez képest széles 
területeken megváltozott. Akkor, a század elején is eltöltötte a 
polgári gondolkodást a „radikális immanencia-tudat" és telje-
sen a racionális tudományos gondolkodás szemüvegén keresztül 
nézte és látta a világot. Ez a polgári gondolkodás — a keresz-
tyén gondolkodás és életszemlélet szemszögéből nézve — már 
a gyökereivel is elszakadt a keresztyénségtől és teljesen hitet-
lenné vált. Mégis fenntar tot ta a kapcsolatot az egyházzal, 
mintegy „benn marad t" az egyházban azért, mer t az egyházat 
a fennálló társadalmi rend támaszának és egyik biztosítékának 
tekintette. Ezért követelte az egyháztól, hogy a széles népréte-
gekbe nevelje bele azt az erkölcsi tudatot, amelynek biztosítania 
kellett a fennálló társadalmi rendet. Noha ez a gondolkodás az 
egyházat mint a nyugati kultúra szempontjából jelentős törté-
neti értékek letéteményesét is becsülte, lényegileg és durva 
kifejezést használva, első sorban „lelki zsandárnak" tekintette 
az egyházat. Az evangélium tulajdonképeni üzenete iránt ennek 
a gondolkodásnak nem volt jóformán semmi érzéke. 

A két világháború sok borzalmas átélésében ez a polgári, 
sokszor egyenesen kispolgári, sőt nyárspolgári gondolkodás ösz-
szeomlott. A helyzet ezzel tisztábbá, világosabbá és őszintébbé, 
sőt igazabbá lett. A racionális tudományos gondolkodás nem 
szűnt meg, sőt a nagy erővel feltörő forradalmi gondolkodásban, 
— első sorban a dialektikus materializmusban — ú j hangsúllyal 
és felfokozott erővel szólalt meg. így nyilvánvalóvá lett széles 
néprétegeknek az elszakadása a keresztyénségtől és ez nyíltan is 
kifejezésre jutott abban, hogy nagy tömegek ki is léptek és vi-
lágosan szembefordultak az egyházzal. De az említet t felületes 
és sekélyes polgári gondolkodás azzal is csődbe került , hogy 
sokakban megrendült a tisztára immanens világba vetett hit 
és e megrendülés nyomán újból fe l fakadt a vágyódás a valóság 
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jobb és igazabb megismerése után, sőt ú j transzcendencia-tudat 
is mutatkozott. Ez sokszor pervertált formában nyilatkozik meg, 
mint amilyen a spiritizmus, az érdeklődés az ú. n. okkult je-
lenségek iránt. Sokszor tapasztalhatunk meglepően babonás gon-
dolkodást olyanoknál is, akik egyébként a racionális tudomá-
nyos gondolkodás bűvkörében élnek. Az ilyen ember hajlandó 
hinni jóslásokban é s titokzatos „predesztináltságban", vagy 
egyenesen „korszerűen" újí t ja fel a rég letűntnek vélt asztroló-
giát. 

A megváltozott helyzet jelei mutatkoznak ma gyülekeze-
teinkben is. Az evangéliumot nyíltabban és őszintébben hall-
gatják és evangéliumibb hittel fogadják, mint tették azt a szá-
zad elején. 

A kinyilatkoztatás szót manapság igen sokféle értelemben 
használják. „Kinyilatkoztatásának mondják pl. azt is, amikor 
az ember előtt titokzatosK talán intuitív módon tárul fel valami 
a világvalóságnak és emberi egzisztenciánknak a titokzatosságá-
ból. Költők nem egyszer használják ezt a kifejezést divinációs-
nak gondolt élményeik és meglátásaik megjelölésére. Ugyancsak 
szívesen használták és használják ezt a szót gnosztikusok és 
misztikusok, spiritiszták és okkultisták, amikor a természet vi-
lágán belül jelentkező egyes titokzatos jelenségeket, démonikus-
nak és mágikusnak érzett erőmegnyilatkozásokat mondanak ki-
nyilatkoztatásnak. De alkalmazzák egyesek ezt a megjelölést a 
„természet csodáira", a történeti élet geniális és „teremtő", ú ja t 
alkotó megnyilatkozásaira is. Mindez azonban nem megy túl az 
immanencia határain és nem a transcendens Isten kinyilat-
koztatása. ' 

Keresztyén értelemben kinyilatkoztatásról mindig csak ak-
kor beszélünk, ha arról van szó, hogy a transcendens Isten közli 
önmagát velünk, szól hozzánk, közösséget létesít velünk. A ki-
nyilatkoztatásban mindig a transcendens Isten szólít meg és 
követel magának bennünket, velünk közösségre lép és minket 
saját örökkévalóságának az osztályosaivá tesz, nekünk „örök éle-
tet" ád. 

A „kinyilatkoztatás" nem tartozik a Szentírás alapfogalmai 
közé, azt inkább a teológiai gondolkodás tette központi jellegű 
fGgalommá. Ezért ennek a fogalomnak a teológiai gondolkodás-
ban is többféle színeződése van. Ilyen értelemben állapítjuk 
meg: a kinyilatkoztatás Istennek az a hozzánk, bűnös emberek-
hez lehajló kegyelmes cselekedete, mellyel minket Jézus Krisz-
tus, a testté lett Ige által megvált és nekünk üdvösséget aján-
dékoz. 
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Ezt a meghatározást néhány mondattal még körül kell ír-
nunk, hogy azt világosabbá tegyük. 

1. A kinyilatkoztatás központi tartalmát és átfogó egészét 
egy szóval úgy jelölhetjük meg, hogy az az evangélium. Ez a 
szó azonban nem csak azt jelöli meg, amit Jézus hirdetet t és 
tanított, aminthogy az Újszövetségben Pál apostol és egyéb ú j -
szövetségi írók sem ebben a „történeti" értelemben használják. 
Az „evangélium" mindannák átfogó és összefoglaló megjelölése, 
amit Isten Krisztus által üdvösségünkre cselekedett. Ehhez hoz-
zátartozik az is, amit Jézus hirdetet t és tanított , de az is, ami t 
Jézus cselekedett. Mindez hiányos volna még, ha megfeledkez-
nénk arról, hogy Jézus döntő életmüve a golgotai kereszten 
szerzett váltság. Jézus tanítása, cselekedete, sőt halála is el-
merülhetne a feledés homályában, ha nem válna számunkra ér -
vényessé azáltal, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül. 
Az evangéliumnak ezt az átfogó értelmét, tu la j donképen i t a r -
talmát, summáját és gazdagságát fejezi ki Ján. 1, 14 mondata : 
..Az Ige testté lett". Ez a testté lett Ige az evangélium a maga 
teljes értelme és tartalma szerint. Ez a testté lett Ige a kinyi la t -
koztatás mindent magába ölelő tartalma. Ez tehát mintegy a 
„tárgya" a teológiának, ezért az az „ige teológiája". 

A kinyilatkoztatásnak evvel az értelmezésével e lhár í t juk azt 
a manapság nagyon gyakori és elterjedt felfogást, amely a 
kinyilatkoztatást összefoglaló megjelölésnek tekinti Istennek a 
törvényben és az evangéliumban önmagát közlő cselekedete szá-
mára. Ebben a szóhasználatban Isten kinyilatkoztatása egyaránt 
törvény és evangélium, legtöbbször olyan értelmezés szerint , 
hogy a kinyilatkoztatásban törvény és evangélium a tör ténet i 
egymásután sorrendjét jelöli meg. Az Újszövetség bizonyságté-
tele azonban Istennék azt a cselekedetét, amellyel Jézus Krisz-
tusban hozzánk lehajol és minket megvált, , ,evangélium''-nak 
mondja. A törvényben ugyan Isten akarata jut kifejezésre, azon-
ban a törvénynek nem az a célja, hogy nekünk az üdvösségre 
vezető utat megmutassa. A törvény inkább azért „jött be, hogy 
a bűn megsokasodjék" (Rm. 5, 20). Ezért „a törvény haragot 
szül" (Rm. 4, 15): nem Isten kegyelmét, közvetíti, hanem ha-
ragját és ítéletét zúdítja ránk. Törvény és evangélium tehát nem 
az Isten kinyilatkoztatásának két egymást kiegészítő mozzanata, 
melyeket egyformán lehetne a „kinyilatkoztatás" átfogó fogalma 
alá foglalni. Törvény és evangélium inkább dialektikus viszony-
ban van egymással: amíg az ember a törvény (hatálya) alat t van, 
Isten az emberre bűne miatt ítéletével su j t le. Csak ha meg-
hall juk az evangélium igéjét, és elnyerjük Krisztusban a bűn-
bocsánatot, Isten pedig a Szentlélek által „új emberré" fo rmál 
minket, akkor van „életünk" és szabadultunk fel a törvény ha-
tálya alól. 
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2. El kell utasítani a kinyilatkoztatásnak azt a régi értelme-
zését is, hogy az az isteni igazságoknak, a „doctrina coelestis"-
nek a közlése és mint ilyen a Szentírásban van előttünk. A ki-
nyilatkoztatás Istennek a minket megváltó, az evangélium igéje 
által ú j já teremtő cselekedete. Ez az isteni cselekedet hozzánk 
a hirdetett ige által közelít. Az evangélium szólal meg az apos-
tolok igéjében és az apostoli ige nyomán az egyház prédikációjá-
ban. A hirdetet t ige mindig a Szentírásból merít, azonban a 
Szentírás kinyilatkoztatássá nem önmagában válik, hanem min-
dig az élő ige prédikálása által. 

3. Végül hangsúlyozni kell, hogy a kinyilatkoztatásban nem-
csak Isten lép ki a maga titokzatos, és emberi ismerő képessé-
günk számára hozzáférhetetlen elrejtettségéből, hanem az ige 
minket emb'ereket is megvilágosít, világosságra hoz és nyilván-
valókká tesz mint bűnös elesett embereket. Ugyanakkor azon-
ban az evangélium igéje nem ítélettel fordul felénk, ha hittel 
hajolunk meg előtte, hanem ú j életre formál át minket. Az ú j 
életnek ebben az ajándékában válik a kinyilatkoztatás ' „érvé-
nyessé" és „hatékonnyá", de ugyanebben éri is el a maga cél-
ját. 

Vázlatosan ez az a kinyilatkoztatás, amelyről az egyház a 
Szentírás a lapján tanúbizonyságot· tesz. Ez a kinyilatkoztatás 
olyan értelemben „tárgya" a teológiának, hogy ez utóbbi a tu-
dományos ismerés eszközeivel tudatosítja azt, amit az egyház 
mint isteni kinyilatkoztatást a hitében megragad és elsajátít . 

Amikor Isten a kinyilatkoztatásban, igéjében önmagát fel-
tár ja és megismerteti úgy, hogy minket vele ú j életre formál 
át, akkor ezt az immár nem elrejtett és haragvó, hanem nyilván 
ismert és kegyelmes Istent a hit által „ragadjuk meg". Istennek 
ez a „megismerése" és a hit szükségképen hozzátartoznak a ki-
nyilatkoztatáshoz. Azonban ez a „megismerés" és a „hi t" nem 
olyan (emberi) lehetőségeink és képességeink, melyekkel mi 
magunktól ragadhatjuk meg a kinyilatkoztatásban hozzánk le-
hajló Istent, úgyhogy az' ismerés és a h i t a kinyilatkoztatás 
isteni cselekvésére reagáló emberi aktivitásunk volna. A ki-
nyilatkoztatásban mindenképen Isten az „aktív", ő a „szub-
jektum", a cselekvő alany. Az önmagát közlő Isten tehát soha-
sem válik a mi ismerésünknek és hitünknek kiszolgáltatott 
„tárggyá", hanem ismerésünk és hitünk számára is mindig 
„alany", cselekvő aktivitás marad, aki nem szolgáltatja ki ma-
gát. Ez más szóval azt jelenti, hogy ismerésünket és hitünket, 
egyszóval: mi magunkat Isten formál a kinyilatkoztatás által, 
— ahogyan az Újszövetség is mondja: igéje által megújí t , „újjá-
szül" minket (1. Pét. 1, 23). 
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A hívő ismerésnek, mellyel az isteni kinyilatkoztatást el-
fogadjuk és elnyerjük, éppen ez a megkülönböztető sajátossága 
az értelmi megismeréshez való viszonyban. Az értelmi megisme-
résnél mindig arról van szó, hogy a megismert igazság, ill. való-
ság szükségképen fejeződik ki (logikai) ítéleteinkben és így gya-
rapítja tudásunkat. A kinyilatkoztatásban azonban nem valami-
féle személytelen igazságról vagy valóságról van szó, melyet 
ismerő képességünkkel birtokunkba akarunk venni, hanem az 
élő Istennel való találkozásról. Az így létrejövő ismerésnek te-
hát mindig személyes vonatkozása, minket új jáformáló ereje 
van. Az élő Istennel való találkozásunk csak úgy igaz, és csak 
úgy kegyelmes kinyilatkoztatás, ha az Isten megismerése ebben 
a minket átformáló hi tben megy végbe. Megismerjük Öt úgy, 
hogy megismertetünk általa (v. ö. 1. Kor. 8, 3; 13, 12; Gal. 4, 9). 
Ahogyan és amilyennek Istent megismerjük, az valóban igazság 
(veritas) a szó legmélyebb értelmében: nem a szokványos isme-
retgyarapító, racionális „értelmi" igazság, hanem igazság a sze-
mélyes találkozás értelmében™ 

Az ige mint a teológia központja 

Milyen értelemben válik az igében adott kinyilatkoztatás a 
teológiai tudomány normatív, az egyes tudományágakat egybe-
fogó és azoknak egységes értelmet adó központjává? 

Összefoglaló értelémben röviden a következő választ ad-
hatjuk erre a kérdésre: a teológia az egyháznak az a funkciója, 
melyben az egyház tudatosítja a maga számára a saját lényegét 
és valóságát abból a célból, hogy egyfelől küldetését, t. i. Isten 
hozzánk lehajló kegyelmének közvetítését és másfelől szolgá-
latát, t. i. az evangélium örömüzenetének hatékony hirdetését 
helyesen végezhesse el. 

A teológia tehát mindenestül az egyház szolgálatában áll. 
Ez azt is jelenti, hogy kérdéseit, problémáit nem tudományos 
öncélúsággal adja fel önmagának, hanem az egyház élete és szol-
gálata adja fel neki. 

Ennek alapján kell felismernünk, hogy a teológia szolgála-
tának hármas gyökere van:3ü az egyház életfunkcióiban maguk-
ban adva van a teológia szolgálatának a szükségessége. A teoló-
gia keletkeztésének az indító oka is „az egyház lényegével adott 
követelményben" rejlik.37 

1. „Az egyház lényegével adott követelmény" mindenek-
előtt az evangélium hirdetésének a feladatában rejlik. Az evan-
gélium, — ha annak tar ta lmát , Krisztust, az igét tekint jük, — 
nem valami tan, vagy „eszme", hanem Istennek hatékony csele-
kedete, mellyel lehajol a tőle elfordult, bűnbe süllyedt ember-
hez. Ez éppen a kinyilatkoztatásnak a „történeti" jellege. Ennek 
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a kinyilatkoztatásnak a tanuja és eszköze az apostoli tanubizony-
ságtétel, mely a Szentíráson keresztül szól hozzánk, mégpedig 
oly módon, hogy Ö- és Újszövetség egyfelől a legszorosabb ösz-
szefüggésben vannak egymással, elválaszthatatlanok, de más-
felől, amennyiben t . i. törvényt és evangéliumot tartalmaznak, 
dialektikus ellentétben is vannak egymással. m 

Az isteni kinyilatkoztatásnak, az „igé"-nek a történeti jel-
lege s vele együtt a Szentírásnak a történeti adottsága követelte 
meg az egyháztól, hogy az evangélium hirdetésének a szolgála-
tában mindig újból ráeszméljen a Szentírásban hozzá szóló igére, 
azt közvetítse, mindig újból értelmezze és „lefordítsa" azoknak 
a népeknek és koroknak a nyelvére, melyeknek az evangélium-
mal szolgál. It t rej l ik a bibliai vagy írásmagyarázati tudomá-
nyoknak a gyökere. Minél lelkiismeretesebben és hűségesebben 
igyekszik az egyház az evangélium hirdetésének a szolgálatát 
teljesíteni, annál inkább szüksége van az írásmagyarázati teo-
lógia szolgálatára. És minél intenzívebb az egyházban az evan-
géliummal való szolgálat, annál inkább virágoznak fel az írás-
magyarázat, a bibliai tudományok. 

2. De az egyház nem elégedhetik meg avval, hogy tudato-
sítja magának az evangéliumot, melyet hirdet , s vele együtt a 
saját eredetét és keletkezését. Amikor az egyház hirdeti az 
evangéliumot, sajátos értelemben tanít és tanításában kifejezi 
a hitét. Az egyház hitében »pedig az az igény rejl ik, hogy a hit, 
mint a kinyilatkoztatás élő Istenével és a Krisztussal való talál-
kozás nem beképzelés vagy önámítás, nem illúzió, magának és 
másoknak a megcsalása, hanem igazság. Az isteni kinyilatkozta-
tásnak és a keresztyén hitnek ez az együttes igazság-igénye kö-
veteli meg szüntelenül az egyháztól, hogy tudatosítsa magának 
hitét és tanítását egyfelől önmagában véve, másfelől pedig a vi-
lághoz való viszonyban. 

így adódik a teológia rendszeres (dogmatikai, etikai és apo-
logetikai) feladata. 

3. Végül utalni kell arra, hogy az egyház történeti valóság. 
Ez más szóval azt jelenti, hogy az az egyház, melynek a szol-
gálatában állunk, hosszú történeti úton érkezet t el odáig, ahol 
minket a szolgálatába állít. Amikor az egyház a teológia segít-
ségével tudatosít ja a maga számára saját lényegét és valóságát, 
akkor ezt a történeti valóságot tudatosítja. Ismernie kell a saját 
történetét, hiszen e történeten keresztül maga Krisztus mun-
kálkodik. Az egyház éppen mint történeti valóság Krisztus teste: 
az egyháznak minden szolgálata, mellyel küldetésének eleget 
tesz, a történelemben megy végbe és formál ja az egyház történe-
tét, ennek integráns részévé válik. Krisztus művének a teljes-
ségéhez hozzátartozik ez a történelemben végbe menő műve: 
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Krisztus nem korlátozza önmagát az apostoli korra, hanem mű-
vét folytat ja az egyházban és így ju t el hozzánk. Aki megpró-
bálná átugrani az egyház történetét és rajongók módjára megkí-
sérelné félretolni az egyházat úgy vélve, hogy az Újszövetség 
egyházától közvetlenül önmagához húzhatja meg a vonalat, az 
félreismerné az evangéliumot és megtagadná Krisztus művének 
egyik legfontosabb ágát. Ezért amikor az egyház tudatosítja ön-
maga számára a sa já t lényegét, mivoltát, akkor önmagát mint 
történeti valóságot tudatosítja. Ez történik meg a történeti teo-
lógiában vagy más szóval az egyháztörténetben. 

4. Részben a bibliai, részben a rendszeres, részben pedig az 
egyháztörténeti teológiával együtt adódik a teológiának az a 
feladata, mellyel tisztázza az egyház különféle szolgálati ágai-
nak a helyes értelmét és azokat a normákat, amelyeknek értel-
mében e szolgálatot teljesítenie kell. így adódik a teológia ú. n. 
„gyakorlati teológiai" feladata. Ez a feladat azonban nem adódik 
a másik háromtól független, külön feladatként, hanem csak a 
többi feladatok során, ill. azok folyamányaként. 

7. FEJEZET 

Teológia és egyház 

Az evangélium hirdetése és a teológia 

Az evangélium örömüzenetének a hirdetése — legalább el-
méletben — lehetséges teológia, különösen pedig teológiai tudo-
mány nélkül is. Valóban, az evangélium hirdetése megvolt az 
egyházban már akkor is, amikor a szorosabb értelemben vett 
teológia még nem alakult ki. Mégis — úgy mondhat juk, — az 
egyháznak közel kétezeréves történetében a teológia mindig 
nyomon kísérte az igehirdetést és fordítva azt elő is készítette. 
Teológia és igehirdetés mindig a legszorosabb kölcsönhatásban 
volt. Ez azonban nemcsak történetileg van így. Ma is azt kell 
mondanunk: az egyház szolgálatához hozzátartozik a teológia, 
mint az egyháznak az a funkciója, melyben az egyház tudato-
sítja önmaga számára küldetését és szolgálatát, hogy azt helye-
sen teljesíthesse. 

Hogy a teológiának ezt a funkcióját az egyházban helyesen 
érthessük meg, három kérdésre kell feleletet keresnünk: 1. miér t 
van szükség a teológiára? 2. hogyan válik lehetségessé a teo-
lógia? és 3. mi a teológia ú. n. „egyházias" jellege? 



Miért van szükség teológiára? 

Az evangélium örömüzenete az egész embert veszi igénybe. 
Ezért találkozunk az Újszövetségben ismételten olyan intelmek-
kel, amelyekben pl. Pál apostol ar ra buzdít , hogy egész valónkat, 
testünket és ér telmünket szánjuk oda Istennek Krisztus szolgá-
latára (Rm. 12, 1—2; v. ö. Ef. 5, 10 és 17). Hasonló ehhez az a 
követelés, hogy a keresztyének legyenek az Isten temploma 
(1. Kor. 3, 17). Másutt az apostol áldásként kívánja övéinek, 
hogy a békesség Istene „szentelje meg őket .teljesen mind szel-
lemüket, (πνεΰμα) mind lelküket (ψυχή) mind testüket" (1. Tessz. 
5, 23). A keresztyén hit tehát nem szól kizárólag az ember ér-
zelemvilágához vagy akaratához, hanem igénybe veszi értelmi 
képességeit és ezzel együtt ismerő erejé t is. Mivel tehát a ke-
resztyén hit az egész embert igénybe veszi és teljesen Isten 
szolgálatába állítja, azért a hit nemcsak megvilágosítja értel-
münket és foglyul e j t i azt, hanem magában foglalja azt a köve-
telményt is, hogy α Lélek által megvilágosított és megújított ér-
telem adjon számot önmagáról és a hit dolgairól. Az értelemnek 
ez az önmagának számot adó tevékenysége a teológia körébe tar-
tozó művelet. A teológia segítségével tehát az egyház tudato-
sítja, imás szóval: a Lélek által megvilágosított ér telem világí-
tásában szemléli és vizsgálja önmagát, vizsgálja a kinyilatkoz-
tatás titkait, az egyház út já t a történelemben, viszonyát a világ-
hoz és szolgálatát a világban. 

Amikor azonban elfogadjuk az isteni kegyelem ajándékát, 
azt hi tünkben elsaját í t juk, és az evangélium üzenetéről, Isten 
ajándékáról másoknak is tanúbizonyságot teszünk, akkor azon-
nal kísért a tévedés és elferdítés lehetősége is. Ez ugyanúgy le-
hetséges, mint ahogyan jóra törekvő akaratunk és lelkiismere-
tünk tévútra-kerülhet akkor is, ha Istennek akar szolgálni. Az 
evangélium örömüzenetének a tolmácsolása az Istentől elsza-
kadt világban állandóan azt a követelményt rej t i magában, hogy 
igehirdetésünk keresse meg azokat a fogalmakat és kifejezési 
formákat, melyekkel az evangélium üzenetét a bűnös ember 
számára érthető módon megszólaltathatjuk. A legkezdetlegesebb 
formában ez akkor történik, amikor az Írást lefordít juk vala-
mely nép nyelvére. De ugyanez történik akkor is, amikor akár 
az igehirdetés során, akár a tanítás folyamatában egyszerű em-
bereknek és művelteknek, gyermekeknek, i f jaknak és öregek-
nek kell hirdetnünk az igét. Akkor is, amikor az igét „tisztán és 
igazán" igyekezik az egyház hirdetni, folytonosan abban a ve-
ss edelemben forog, hogy tévútra kerül , sőt fenyegeti az egyházat 
egyenesen a tévtanítás veszedelme is. Az evangélium üzeneté-
nek tévtanítások által történt meghamisításáról tanúskodik az 
egyház története. Ezért jelentkezik már az őskeresztyénségben, 
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pl. Pál apostolnál is az evangélium hirdetésével együt t az ige-
hirdetés és a tanítás tisztaságáért folytatott harc és vele együtt 
a „teológia", az evangélium üzenetének a teológiai fogalmakkal 
való tudatosítása. 

A teológiát téhát az evangélium tiszta hirdetésének a köve-
telménye és az evangélium meghamisításának a veszedelme 
hozza létre az egyházban. Ezért a teológiának a funkciója az 
egyházban éppen az, hogy mindig újból tudatosítsa az evangé-
lium örömüzenetét a hit által vezérelt, a Szentlélek által meg-
világosított értelem segítségével és így őrködjék az igehirdetés 
tisztasága, a „tiszta" és „egészséges" tanítás fölött és visszauta-
sítsa az evangélium minden meghamisítását a hamis tan és a 
belőle folyó helytelen keresztyén életgyakorlat által. 

A teológia feladata az elmondottak alapján a tanítás. Az 
egyház az igehirdetés minden formája (szószéki, hitoktató, misz-
szionáló stb. igehirdetés) ál tal egyformán tanít. De csak a teo-
lógia segítségével tudatosí t ja az egyház a maga tanítását és őr-
ködik azon, hogy a tanítás az igazság szabálya szerint történ--
jék. A teológiának ily módon szolgálnia kell az egyházban: nem 
lehet sem öncél, sem pedig nem uralkodhatik az egyház tu la j -
donképeni szolgálata, t . i. az igehirdetés és az evangélium aján-
dékának a közlése fölött. 

Az egyház a tévtanítás elleni védekezés érdekeiben tanítá-
sát a dogmában rögzíti: a „dogma" a közegyház által rögzített 
és ünnepélyesen kinyilvánított tanítás. Mivel az egyház a ke-
resztyén tanítást a teológia segítségével tudatosítja, azért a teo-
lógiának fokozott jelentősége van, amikor az egyházban téves 
tanítás mutatkozik. A teológia feladatkörébe tartozik az is, hogy 
őrködjék a tanítás tisztasága, az evangélium üzenetének a hű 
közlése fölött, de éppen úgy a teológia feladata az is, hogy az 
egyházban mutatkozó helytelen vagy téves tanítást elhárítsa, 
annak téves voltát kimutassa és vele szemben a helyes tanítást 
kifejtse. Adott esetben a téves tanítás azonban annyira veszé-
lyeztetheti az egyház tiszta tanítását és az evangélium üzeneté-
nek a hűséges közvetítését, hogy az egyház kénytelen a tiszta 
tanítást rögzíteni és ünnepélyesen kinyilvánítani a dogmában: 
ez a dogmaalkotás. Az elmondottak a lapján világos, hogy már 
a dogma lerögzítését megelőző vitákban is döntő jelentősége van 
a teológia szolgálatának. Ugyanígy van maga a dogma is egé-
szen szoros kapcsolatban a teológiával. Azonban a dogma soha-
sem csak a teológiai gondolkodás kivetítése a rögzített taní-
tásba. A dogma mindig egyúttal , sőt első sorban az egyház hité-
nek a rögzített tanítás formájában való kifejezése. Ezért a dogma 
az egyház hitét mindig abban a formában rögzíti, ahogyan azt 
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az egyház adott történeti körülmények közt a teológia segítségé-
vel kifejezi. Ezt úgy is mondhat juk: a dogma az egyház tanításá-
vÁk a teológia segítségével történt rögzítése. A dogmát ez a kap-
csolata a teológiával különbözteti meg az egyháznak egyébkénti 
tanításától az igehirdetésben stb. 

Az elmondottakból világos, hogy a dogmában mindig tük-
röződik az egyház teológiája is. A dogma feladata és szolgálata 
az egyházban mindig közeli rokonságban van a teológiával. A 
dogma mérőzsinórul szolgál az igaz és helyes tanításnak a ha-
mis tanítástól való elválasztásához és egyút ta l útmutatást ád 
az igehirdetésnek is. Azonban ahogyan a teológia nem lehet ön-
cél és nem uralkodhatik az igehirdetés fölött, ugyanúgy, sőt 
még fokozottabb mértékben áll ez a dogmára is. A dogma soha-
sem azonos az evangélium örömüzenetével, melyet az egyháznak 
hirdetnie és a bűnös ember felé közvetítenie kell. Ezért a dog-
mának mindig ú jból igazolnia kell magát az evangélium előtt. 
Ezért nem a dogmában, hanem az evangélium által Istenben és 
Krisztusban hiszünk. A legveszedelmesebb tévtanítások for rá -
sává válik, ha a dogma uralkodik az egyházban az evangélium 
örömüzenete helyett. Ez a veszedelem különösen akkor fenye-
get, ha a dogma maga válik kérügmává (hirdetett „igévé"), ha 
tehát pl. nem azt hirdet jük, hogy a bűnös ember hit által igazul 
meg, hanem hirdet jük a hit által való megigazulás dogmáját, 
mint dogmát és így a dogmában való hitet követeljük. Ezáltal 
válik a hit é r te lmünk funkciójává, t. i. valamely dogma el-
fogadásává. Ε tekintetben nem sok különbség, ha akár értelmi 
meggyőzetés a lapján fogadjuk el a dogmát, aká r pedig tekintély 
alapján, ér telmünk megtagadásával. Baj az, ha azt kezdjük pré-
dikálni: „az egyház tanításában hinni kell"! 

Azok a veszedelmek azonban, amelyek az egyházat a tév-
tanítás és a dogma uralma felől fenyegetik, nem kisebbítik, 
hanem inkább fokozzák a teológia jelentőségét. Éppen a teoló-
gia figyelmezteti az egyházat a veszedelmekre és — ha funkció-
ját helyesen tölti be, — segíti az egyházat abban, hogy a vesze-
delmet elkerülje. Viszont az egyháznak is állandóan őrködnie 
kell a fölött a funkció fölött, melyet a teológiának kell tel jesí-
tenie. Ez a funkció is hibássá válhatik akkor, ha a teológia ha ta l -
mába keríti és szabályozni akar ja a hitet, vagy éppenséggel azt 
a benyomást kelti, mintha teológia és hit egymással azonosak 
volnának. Ha a teológia ilyen formán föléje kerekedik a hit-
nek és a hitet mintegy felszívja önmagába vagy éppenséggel a 
hit helyébe lép, akkor áll elő az, amit „intellektuális hi t"-nek 
szoktunk mondani, t. i. olyan hitnek, amely ugyan elfogadja és 
vallja a dogmát, ill. az egyház tanítását, de nem valósul ál lan-
dóan a valóságos keresztyén életben. 
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Hogyan válik lehetségessé a teológia? 

Az a körülmény, hogy az egyháznak szüksége van a teo-
lógiára, magában véve még nem teszi lehetővé a teológia szol-
gálatát és nem biztosítja "e szolgálat előfeltételeit. 

Röviden azt mondhat juk , a teológiát lehetségessé maga az 
ige, a kinyilatkoztatás sajátossága teszi. Nem az teszi t ehá t le-
hetővé a teológiát, hogy értelmünk, ismerő képességünk hatal-
mába tudja kerí teni a h i te t vagy, hogy esetleg az ember úgy 
véli: ki tudja terjeszteni ismerő képességeinek a határát és ilyen 
formán meg tud ja ragadni az Istent. Mindkét szempont hamis 
útra vinne bennünket. Egyedül a kinyilatkoztatás teszi lehetővé 
a teológiát. 

Ennél a feleletnél gondolnunk kell azokra a megállapítá-
sokra, amelyeket akkor te t tünk, amikor az igéről, ill. a kinyilat-
koztatásról min t a teológia tárgyáról volt szó. Ott megállapítot-
tuk, hogy amikor Isten magá t kinyilatkoztatja, lehajol a bűnös 
emberhez és őt az ige altal megújítja, akkor egyúttal meg is 
ismerteti magát vele. A bűnös ember megismeri azt az Istent, 
aki előbb re j tve volt előtte vagy akit félreismert. Azonban nem 
úgy ismerjük meg Istent, hogy meglévő egyéb ismereteink 
mintegy ú j ismeretekkel gyarapodnak, olyan ismeretekkel, ame-
lyeket a többi ismereteink mellé emlékezetünkben elraktározha-
tunk, hogy adott alkalommal alkalmazhassuk ezt az ismeretet 
is. Isten úgy ismerteti meg magát velünk, hogy fe l tá r ja magát 
előttünk és hatalmába vesz minket. Nem mi „saját í t juk el" 
Istent ismerésünkkel, hanem ő ragad meg minket, tesz minket 
a saját jává. Csak amikor Ö megragad és a magáévá tesz min-
ket. akkor ismerjük meg igazán Istent, megismerjük úgy mint 
Teremtőt és mint életünk Urát. Isten ismerete nem olyan isme-
ret, amely az értelmi tevékenység síkján jön létre, hanem lefog-
lalja és átformálja egész életünket, annak minden képességét 
és tehetségét. Ezért mondjuk, hogy az ige által nyert istenisme-
ret egész életünket átformáló „egzisztenciális ismeret". A ki-
nyilatkoztatásban nyert istenismeretnek az egzisztenciális jel-
lege különbözteti meg azt a „természetes" istenismerettől, mely 
értelmi vagy esetleg akarat i síkon jön létre, de megkülönbözteti 
az intuitív vagy misztikus ismeréstől is. A kinyilatkoztatásban 
nyert keresztyén istenismeret sohasem maradhat meg sem az 
értelmi ismeret elvontságában, sem a misztikus élmény elzárt-
ságában, hanem mindig egész életünket formál ja és kihat annak 
minden mozzanatára és tevékenységére. 

Az Isten ú j életet formáló igéjében rejlik annak a lehető-
sége, hogy mint az Isten kegyelmének eleven tanúi hirdessük az 
evangélium örömüzenetét másoknak, továbbvigyük az Isten 
ajándékát másokhoz és ar ró l tanúbizonyságot tegyünk. Ez a ta-
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nubizonyságtétel magában véve még nem teológia, azonban le-
hetővé teszi a teológia munkájá t , mivel Isten a Szentlélek által 
formálja ér te lmünket is és azt is igéjének a szolgálatába ál l í t ja . 
Ezzel Isten maga ad segítséget, ahhoz, hogy „szeretetünk még 
jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden megértésben, 
hogy megítélhessük, mi a rossz és mi a jó" (Fii. 1, 9—10). Ha ezt 
a funkciót nemcsak egyéni életünkre nézve végezzük el, hanem 
az egyház szolgálatában és ha tanítunk vele, akkor ez már 
„teológia". 

Λ teológia egyházias jellege 

Az elmondottakkal nagyjából feleletet adtunk arra a kér-
désre is, hogy mi a teológia egyházias jellege. 

„Egyházias" jellege van a teológiának annyiban, amennyi-
ben az az egyház funkciója. Az egyház ezt a funkcióját hívei, 
főként pedig lelkészei, teológusai által végzi. Bennük elevenen 
él az egyház hite, amely minden teológiai munkának az elő-
feltétele. Mivel pedig az egy Anyaszentegyház a történelem fo-
lyamán egyes egyházakra, „felekezetek"-re tagolódott, azért a 
teológia természetszerűleg nyer nemcsak egyházias, hanem egye-
nesen konfesszionális („felekezeti") jelleget. A múlt század fo-
lyamán a teológiai liberalizmus idején a teológiának a konfesz-
szionális jellege egyre inkább elhalványodott és az egyház iránt 
egyre inkább semlegessé váló hit tudomány már-már általános, 
színtelen „protestáns" jelleget kapott . A teológiai eszmélés foly-
tán azonban a konfesszionális meghatározottság ismét erősebben 
jelentkezik. Ez azt is jelenti, hogy a teológia ismét jobban igazo-
dik az egyház tanításához és az evangélium olyan értelmű hir-
detésének a szolgálatában áll, ahogyan azt az egyház a hi tval-
lásaiban vallja. A teológia így is az egyház szolgálatába áll. 

A teológiának ebből a sajátosan egyházias jellegéből követ-
kezik, hogy mindig végzetessé -válik a teológiára, ha függetlení-
teni igyekszik magát az egyháztól: az ilyen teológia saját eleven 
gyökereit vágja el. Nem tudja megragadni az evangélium üzene-
tét még abban a viszonylagos teljességben sem, amelyet a fele-
kezetekre tagolódott keresztyénség nyújt neki. Főként pedig el-
vész számára az egyház. Pedig az Isten megmentő cselekedete 
mindig az egyházban aktualizálódik és a hit csonka, elszegé-
nyedett, ha nem az egyház közösségében él. 

De nem kevésbbé végzetes az is, ha az egyház megfeledke-
zik a teológia funkciójáról, azt mint jelentéktelent mellőzi és 
lenézi vagy éppenséggel gyanakvással tekint rá és bizalmatlan 
iránta. Ha ez megtörténik, az egyház olyan szükséges funkciót 
utasít el magától és olyan szolgálatnak az áldásait veti meg, 
melyet Isten maga helyezett az egyházba és t e t t számára immár 
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közel kétezer esztendő óta sok áldás forrásává. A teológiával 
szemben tanúsított bizalmatlanságnak nem egy példája fordult 
elő az egyháztörténet folyamán, de az egyház mindig súlyos árat 
fizetett érte. Az az egyház, amely lemond a teológia szolgálatá-
ról, és nem vállalja állandóan a teológia szolgálatának a kocká-
zatát, szükségképen botladozik, amikor az evangélium üzeneté-
nek a tisztaságát kell biztosítania emberi gondolatok és véleke-
dések, valamint a világi gondolkodás részéről érkező kísértések-
kel szemben. 

Amilyen szüksége van a teológiának arra, hogy az egyház 
imádsága és hite k ísér je szolgálatát, éppen olyan szüksége van 
az egyháznak is arra , hogy a teológia szolgálata ál tal mindig ú j -
ból megvizsgálja és próba alá vettesse a saját szolgálatát és vi-
gyázzon arra, hogy tanításában tiszta és egészséges, életében pe-
dig szent és Istennek kedves legyen. 

8. FEJEZET 

A teológia „tudományos" jellege 

Teológia és teológiai tudomány 

Amint láttuk, főként a modern teológia volt az, amely 
igényt tartott arra, hogy tudományos jellegét elismerjék. A teo-
lógia azonban jóval régebbi annál az igénynél, hogy a teológia 
„tudomány" legyen. A teológiának nincs szükségképen tudomá-
nyos jellege. Ez más szóval azt jelenti, hogy a teológia művel-
hető az egyházban a nélkül is, hogy szorosan vett tudományos 
jellegre igényt tartson. Az egyház régtől fogva, mondhatni meg-
alakulása óta igénybe vette a teológia szolgálatát, de az, amit 
teológiai tudománynak szoktunk mondani, csak jóval későbben, 
szinte azt lehet mondani, csak évszázadok mul tán jelentkezett 
és virágzott fel. Már a keresztyénségnék az első századaiból sok 
olyan irat maradt ránk, melyekre joggal mondhat juk, hogy teo-
lógiai iratok (nem tisztára az egyház üzenetének a tolmácsolá-
sai vagy az áhitatossági irodalom termékei), mégsem viselik 
magukon a „tudomány" bélyegét és pedig nemcsak modern, ha-
nem a saját koruknak megfelelő értelemben sem. Ez nemcsak 
a keresztyénség első századaiban volt így, hanem így volt mindig 
s így van ma is. 

Gondolhatunk ennél pl. Luther irataira. Igen sok olyan van 
köztük, amely túlmegy az áhítatossági irodalom határain és ki-
mondottan teológiai irat jellegével bír, pl. „A jócselekedetekről", 
vagy „A keresztyén ember szabadságáról"; ilyen igen sok vita-
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irata is, ilyenek egyes írásmagyarázatai is, pl. a Magnificat ma-
gyarázata. Ezek az iratok saját koruknak a mértékével mérve 
sem léptek fel a „tudományos teológia" igényével. Viszont van-
nak olyan iratai Luthernek, amelyek sa já t koruk í télete szerint 
a tudományos teológia termékeinek számítottak, pl. „De servo 
arbitrio", vagy „De captivitate Babilonica ecclesiae praeludium" 
stb. 

Ugyanezt f igyelhetjük meg' az egyházi ókorban is. Origenes-
nek sok munká ja kétségkívül eleget t e t t kora legmagasabb tudo-
mányos igényeinek, pl. a Hexapla, vagy ú. n. „dogmatikája" 
(„De principiis"). Ugyancsak tudományos jellegű munka Euse-
bius híres és ma is nélkülözhetetlen egyháztörténete. Augusti-
nusnak is van számos tudományos teológiai munká ja (pl. „De 
trinitate", „De doctrina christiana", vagy számos vitairata), van 
azonban számos olyan teológiai munká ja is, melynek nincs tu-
dományos jellege, pl. a Confessiones, vagy írásmagyarázati mű-
vei, mint pl. a heptateuchus, a Zsoltárok, János evangéliumának 
és János 1. levelének a magyarázata. Ezeken kívül vannak 
Augustinusnak és számos más ó-egyházi írónak olyan művei, 
amelyek mint az igehirdetések az áhítatossági irodalom körébe 
tartoznak. 

Ma is vannak olyan teológiai művek, amelyek nem lépnek 
fel a teológiai tudományosság nehéz vértezetében, de nem so-
rolhatók az áhítatossági vagy népszerű kegyességi irodalom ter-
mékei közé sem, és mégis kimondottan „teológiai" jellegű ira-
tok. Az ilyenek mögött mintegy a hát térben és hátvédként ott 
van a tudományos teológia munkája , de maguk nem jelentkez-
nek a teológiai tudomány sajátos ismertető jegyeivel. Ezeket a 
munkákat meg kell különböztetnünk a tudományt „népszerű-
sítő" iratoktól, amilyenek — mint más tudományok területén, — 
a teológiában is akadnak. Ilyen nem tudományos teológiai munka 
ma pl. igen sok szélesebb egyházi körök használatára szánt írás-
magyarázati munka vagy dogmatika. 

A határvonal a tudományos és nem tudományos teológiai 
művek közt természetesen nem mindig egészen világos, sokszor 
el is mosódhatik. A különbségtételre azonban mégis szükség van. 

A „tudományos teológia" 

1. Már a fentebbi megkülönböztetésből is látható, hogy van 
„tudományos teológia". Nemcsak a modern teológia támasztotta 
azt az igényt, hogy tudományos voltát elismerjék, hanem ez az 
igény sokkal régebbi időkre nyúlik vissza. A keresztyén ókor-
ban legalább azóta beszélhetünk tudományos teológiáról, amióta 
az egyház főként az alexandriai teológiai iskola m u n k á j a révén 
tudatosította a maga számára hitét és annak alapjait . Ebben az 
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alexandriai teológiai iskolában alakult ki és virágzott fe l elő-
ször a teológiai tudomány, részben a Szentírás értelmezésének és 
szövegkritikájának a megalapozásával, részben pedig a keresz-
tyén tanítás rendszeres összefoglalásával. Alexandriai Kelemen, 
(megh. 215 előtt), majd pedig Origenes (megh. 253/254-ben) — a 
keleti egyháznak a legkiválóbb, a pogányok által is elismert tu-
dósa, — voltak ennek a teológiai munkának a megalapozói. A 
teológiai tudományt magas virágzási fokra emelték keleten gö-
rög és szír, nyugaton pedig latin egyházi tudósok („egyházi 
atyák"). Munkájuk hátterévé vált az óegyházi dogmaalkotásnak. 

Ugyancsak magas tudományos színvonalat ért el a keresz-
tyén teológia a középkorban az ú. n. skolasztikában. A középkori 
teológia különféle iskolái rakták le a katolikus teológia mind 
máig is sok tekintetben irányadó alapjait . A középkori egyházi 
tudósok közül Aquino-i Tamás korának egyik legkiválóbb szel-
leme volt. Tudományos hatása nemcsak utódaira volt igen nagy, 
de a katolikus egyházban ma is egyre inkább normatív teoló-
gusnak számít. 

Az újkorban először a reformáció nyomán virágzott fel a 
teológiai tudomány protestáns, de azután nem kevésbbé ka-
tolikus oldalon is. A ó-protestáns teológusok munkájának ma is 
nagy jelentősége van számunkra. Ugyanakkor katolikus tudó-
sok pompásan megszervezett és hangyaszorgalmú munká ja ösz-
szegyűjtötte az egyház ó- és középkori története számára nél-
külözhetetlen forrásanyagot („kútfőket"): ma is jórészt ezek-
nek a tudósoknak a munká já t használjuk. 

A felvilágosodás kora óta lassanként és fokozatosan kiala-
kuló modern teológiai kutatás főként az írásmagyarázat és az 
egyház-, ill. dogmatörténeti kutatás számára vált jelentőssé. 
A protestáns teológia teljesítménye ebben a korban megtermé-
kenyítette más felekezetek teológiai munká já t is és példaképül 
szolgált azoknak. Ε tekintetben a modern teológia régebbi kor-
szakokhoz való viszonyban is gazdag örökséget hagyott a ké-
sőbbi nemzedékekre. 

2. A teológiai tudományok történetének gazdag kincsestára 
a tudományok történetének is egyik ragyogó lapja. A teológiai 
kutatás nem egyszer előzött meg más tudományágakat, fedezett 
fel, dolgozott ki és alkalmazott először ú j kutatási módszereket, 
amelyeket azután egyéb tudományágak átvettek és a maguk 
területén alkalmaztak. Viszont természetesen a teológiai tudo-
mány is tanul t más tudományoktól és az azokban alkalmazott 
módszerektől. így a teológiai tudomány állandó kölcsönhatásban 
veit az európai tudományosság szellemi életével. Ez maga is 
figyelmeztethet arra, hogy az egyház nem mondhat le a tudo-
mányos teológia szolgálatáról. Hiszen az egyház számára elsősor-
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ban a teológiai tudomány értelmezi azt a világot, melyben kül-
detését teljesíti: e nélkül az értelmezés nélkül az egyház szol-
gálata a világban sötétben tapogatódzna és vakon botorkálna. 
De a tudományos teológia az egyház számára nemcsak azért 
fontos, mert segíti az egyházat akkor, amikor a világban tá jé-
kozódik, hogy küldetését teljesíthesse. Fontos a teológiai tudo-
mány az egyház számára azért is, mert egyfelől értelmünk ere-
jével világítja át az egyház szolgálatát és küldetését s így segíti 
az egyházat, hogy szolgálatában és küldetésének a teljesítésében 
megmaradjon a helyes úton. Másfelől a tudományos teológia 
szolgálata belekapcsolódik az egyetemes emberi gondolkodásba 
és így az ember számára is igyekszik egyengetni az utat Isten 
igéjének a meghallása felé. Éppen ezért a teológia sem mondhat 
íe arról az igényről, hogy van helye a tudomdnyők soraiban. 
Ezért a tudományos teológia igényét az egyház szempontjából 
sem el nem ej the t jük , sem vissza nem utasíthatjuk. 

Mint minden tudományban, úgy a teológiában is természet-
szerűleg érvényesülnek a tudományos ismerés alapfeltételei. Ha 
ezeket a teológiai kutatás mellőzné, akkor veszélyeztetné a maga 
tudományos jellegét. Láttuk azonban, hogy a modern teológia 
csődjét nagyrészben az a körülmény okozta, hogy a teológia 
feltétel nélkül kiszolgáltatta magát egy, az általa vizsgált „való-
ság" szempontjából nem teljes tudományfogalomnak és a belőle 
következő tudományos munkamódszereknek. Ennek a felisme-
résnek óvatosságra kell intenie a teológiai tudományt. Pontosab-
ban ez szükségessé teszi, hogy a teológia újból megvizsgálja a 
tudományhoz való viszonyát és azt a saját előfeltételének meg-
felelően tisztázza. Ennek a kérdésnek a megvizsgálásánál alap-
vető két szempont. 

Egyfelől a teológiai kutatásnak mindig világosan kell látnia 
és szem előtt kel l tartania, hogy az a „valóság", mely tudomá-
nyának mintegy a „tárgyát" alkot ja , — t. i. az isteni kinyilatkoz-
tatás, — különbözik minden más tudománynak az immanens 
világ síkján megragadható és vizsgált „tárgyától". Az Isten igé-
jében — összefoglalva: Krisztusban — foglalt kinyilatkoztatás 
ugyan annyiban ,jhasonló" sok más tudomány „tárgyához", 
hogy nem az emberi elme kigondolása vagy alkotása. De ugyan-
akkor különbözik is azoktól a tudományoktól, amelyeknek tárgya 
az emberi e lme alkotása, mint pl. a költészet, az irodalom, a tu-
domány és egyéb művészetek. Az isteni kinyilatkoztatás, aho-
gyan az Isten igéjében fel tárul előttünk, nem is tisztára lelki 
valóság, mint egyéb tudattartalmaink. De nem is olyan értelem-
ben objektív adottság, mint ahogyan egyéb vallások az illető 
vallások híveinek a lelki magatartásán túlmenő valóságok. 
Amennyiben Istennek az igében minket megszólító, bennünket 
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kötelező és kegyelmével megújí tó kinyilatkoztatása hitet éb-
reszt, ez a hit lélektani valóság is és — mint vallásos maga-
tartás — objektív valóságot is létesít. De a kinyilatkoztatás nem 
oldódik fel a hitben, hanem akkor is transcendens valóság ma-
rad, amikor bennünket formál és ebben a világban létesíti azt 
az egyházat, amely — noha szociológiai képlet, — mégis társa-
dalmi adottságának a formájában ennél többet, t. i. Isten Lel-
kének az állandó munkaterét rejti magában. 

Ez az oka, hogy a teológiai tudománynak más a viszonya a 
„tárgyához", mint egyéb tudományágaknak a saját vizsgált „tár-
gyukhoz". A kutatónak és a vizsgált „tárgy"-nak a viszonya 
minden tudományban kettős. Egyfelől a kutató ismerésének az 
anyagát tudományos munkamódszereivel megismerni és a meg-
ismerésen keresztül elsajátí tatni igyekszik. Másfelől pedig kuta-
tásának tárgya a kutatót is „megragadja", érdeklődését leköti 
és így szellemét formálja és gazdagítja. A teológiában azonban 
a kutatásnak ez a kettős viszonyulása ismerési tárgyához egészen 
sajátos módosulást szenved. A teológus nemcsak „érdeklődik" 
vizsgálódásainak és kutatásának a „tárgya" iránt, mely előtte 
Isten igéjének, az egyháznak, mint történeti valóságnak, az egy-
ház tanításának és az egyházi szolgálatnak a sokrétű és sok-
színű formájában jelentkezik, hanem mindig „érdekelt" is a 
„tárgyában". Ezt az „érdekeltséget" fejezi ki más szóval az a 
megállapítás, hogy a teológus tudományos munkájában is a hit 
előfeltétele mellett dolgozik. A hitnek ez az előfeltétele azonban 
a másik oldalon azt is jelenti, hogy a teológus a maga tudomá-
nyos ismerő tevékenységében sem saját í t ja és sa já t í that ja el 
ismerésével kutatásának a „tárgyát", hanem ellenkezőleg min-
dig ő maga marad e ,,tárgy"-nak a foglya. A teológiai ismerési 
folyamatban, is mindig „alany" marad Istennek Krisztusban 
minket megszólító igéje, soha sem szolgáltatja ki magát nekünk, 
hanem megőrzi objektív függetlenségét és minket formáló ere-
jét, úgyhogy mi magunk válunk a kinyilatkoztatásnak, mint is-
teni cselekvésnek a formált „tárgyai"-vá. Ezért a teológiai tudo-
mánynak a hit előfeltételével létrejött „ismerése" mindig „eg-
zisztenciális" ismerés, vagyis olyan ismerés, amely, egész emberi 
valónkat, egzisztenciánkat, hitünket és életünket formálja és 
hatalmában tar t ja . 

Ezzel összefügg a másik alapvető mozzanat is, amelyre itt 
röviden rá kell mutatnunk. Amikor a modern teológia tudomá-
nyos jellegét oly módon igyekezett biztosítani, hogy átvette ko-
rának immanens tudományfogalmát és ahhoz alkalmazkodott, 
akkor átvette az ennek a tudományfogalomnak megfelelő tudo-
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mányos munkamódszereket is. Mivel ezek a munkamódszerek 
nem számoltak az Isten igéjébe foglalt kinyilatkoztatásnak az 
immanencián túlmutató valóság-jellegével, azért szükségképen 
hamis eredményre vezettek, éppen úgy, mint amikor pl. a tör-
ténettudományban alkalmazunk a történeti valóságnak nem 
megfelelő, azt a maga hálójába be nem fogó munkamódszereket. 
A meg nem felelő munkamódszerek átvételéből származó vesze-
delmet a teológiai kutatás csak akkor kerülheti el, ha a tudo-
mányos ismerésnek az elemeit és módszereit nem veszi át kri t i-
kátlanul más tudományokból, hanem azokat a saját előfeltéte-
leinek megfelelően alkalmazza. Hogy ez a valóságban mi jelent, 
azt leginkább példákon ér the t jük meg. Így az írásmagyarázat-
nak magától értődőén kell használnia mindazokat a filológiai 
és történet-kritikai munkamódszereket, amelyeket minden filo-
lógiai és történeti kutatás alkalmaz régi írásmüvek megértésé-
nél és magyarázásánál. Azonban ezek a módszerek hibás ered-
ményekhez vezetnek, ha krit ikátlanul úgy alkalmazzuk őket, 
hogy racionálissá' minősítik vagy éppenséggel pusztán imma-
nens lélektani valóságként kezelik az írásban hozzánk szóló 
transcendens kinyilatkoztatást. Az á tvet t kutatási módszereket 
úgy kell alkalmaznunk, hogy azoknak elemző módszereit csak 
addig vesszük igénybe, ameddig nem (boncolják szét — és így 
„nem ölik meg" — a Szentírás emberi szavaiban rejtőző kinyi-
latkoztatás-tartalmat. 

Amikor a teológiai kutatás a más tudományokból átvett 
kutatási módszereket kritikával, vagy más szóval a hit előfelté-
tele mellet t alkalmazza, akkor nem igyekszik a maga számára 
valami tárgyszerűtlen kivételes helyzetet biztosítani, — ez is 
veszélyeztetné a saját tudomány-voltát , — hanem ugyanazt te-
szi, amit minden más tudomány ugyancsak természetszerűleg 
megtesz a saját előfeltételei közt. 

A teológiai tudomány a maga helyét a tudományok sorá-
ban nem biztosíthatja avval, hogy kri t ikátlanul alkalmazkodik 
valamely éppen uralmon lévő tudományfogalomhoz: ezt vilá-
gosan muta t j a a modern teológia csődje. Ellenkezőleg, a teo-
lógiai tudomány akkor teljesíti helyesen feladatát és szolgálatát 
a többi tudományok felé és azok sorában, ha világosan szem 
előtt t a r t j a a fentebb leírt két alapvető mozzanatot és világossá 
teszi a Krisztusban hozzánk szóló kinyilatkoztatásnak mint „va-
lóságnak" a sajátos voltát, vagyis az immanens valóságon túl-
mutató, transcendens jellegét. A teológiai tudomány ezzel a ma-
gatartásával áttöri és korrigálja a racionális tudományos gondol-
kodás számára magától értődőnek (,,axiomatikus"-nak) tekin-

82 



tett valóságfogalmat. Ezt a korrektúrát a teológiai tudomány 
azonban éppen azon a ponton ha j t j a végre, ahol az immanens 
valóságfogalom síkján dolgozó tudományok a sa já t kutatási esz-
közeikkel és tudományos módszereikkel nem tudnak előbbre 
jutni. Pedig pl. a parapszichológia által vizsgált jelenségek (fő-
ként a telepatikus és okkult jelenségek) is túlmutatnak a tisztára 
immanens jellegű valóságfogalmon. Éppen ez a korrektúra a 
teológiai tudomány szolgálata a tudományok „köztársaságában." 

Ezt a szolgálatot azonban a teológia csak akkor teljesítheti, 
ha megőrzi az emberi ismerés egységét és összefüggését: egy-
felől nem hódol be szolgai módon más tudományfogalmaknak, 
másfelől szigorúan ragaszkodik a sa já t körén belül a tudomá-
nyos ismerés azon módszereinek az alkalmazásához, melyek 
sajátos előfeltételeinek megfelelnek. Ezért a teológiai tudomány 
nem szakadhat el egyéb tudományoktól, nem vonulhat ki — az 
ókori remeték módjára — valahova a sivatagba és nem negligál-
hatja más tudományok munkáját s azoknak a sa já t szempont-
jából esetleg kellemetlennek látszó eredményeit. Viszont a teo-
lógiai kutatás sem mondhat le arról, hogy munkájának gyü-
mölcse közvetve vagy közvetlenül is hasson más tudományok-
ban. Ugyanakkor a teológiai kutatásnak is alkalmaznia kell más, 
esetleg vele rokonjellegű tudományoknak az alkalmas módsze-
reit és fe l kell használnia azok eredményeit. Magától értődő 
pl. az írásmagyarázati teológia számára, hogy a sémi és a görög 
nyelvtudomány módszereit és eredményeit fel kell használnia. 
Ugyanígy kell használnia az egyháztörténetnek a történettudo-
mány modern módszereit, vagy tekintettel kell lennie a keresz-
tyén etikának a filozófiai etika munkájára , stb. 

Az elmondottak a lapján a teológiai tudomány által elért 
ismeretek és eredmények éppen olyan igényt formálnak elis-
merésre és érvényességre, mint más tudományok eredményei. 
Éppen ebben van a teológiai tudomány „tudományos" jellege. 

A teológiai tudomány konfesszionális jellege 

Nemcsak a teológia általában, hanem a teológiai tudomány 
is mindig kötve van az egyházhoz, mégpedig annak konfesszio-
nális formájához. Nem lehet tehát úgy ítélni, hogy a teológiá-
nak ugyan van konfesszionális jellege, de a tudományos teoló-
giai kutatásnak felül kell emelkednie az egyes egyházak kere-
tein és azoktól függetlenítenie kell magát. Mert a tudományos 
teológiának az előfeltételei nemcsak a keresztyén hitben általá-
ban vannak adva, hanem a keresztyén hitnek mindig abban az 
egyházias, tehát konfesszionális formájában, melyben a teo-
lógia művelője benne él. Ilyen értelemben tehát a teológiai tu-
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dománynak is konfesszionális jellege van. A helyesen értelme-
zett egyháziasság és konfesszionalizmus azonban nem lehet és 
nincs is a „tudományosság" rovására. 

A tudományosság rovására volna a konfesszionalizmus ak-
kor, ha a kutatás tudatlanul vagy tudatosan azt a célt látná 
maga előtt, hogy valamely dogmát vagy egyházi magatartást 
mindenképen igazoljon. Olyan egyháztörténeti kutatás pl., amely 
igazolni akarná az inkvizíció kegyetlenségeit, a vallásháborúk 
pusztításait vagy megtévedt egyházi vezetők bűneit , nem érde-
melné meg a teológiai tudomány nevét. Az ilyen magatartás, 
amely a tudományos kutatás során felekezeti érdekből elken-
dőzi az igazságot vagy pedig szépíti azt, ami erkölcsi tekintet-
ben nem menthető, a tudományos igazság-keresésnek és a tu-
dományban is megkívánt erkölcsi magatartásnak megy a rová-
sára. • 

A helyes értelemben vett konfesszionalizmus azonban ép-
pen ezeknek a hibáknak az elkerülésére törekszik. A teológiai 
tudomány egyháziassága ugyanis azt jelenti, hogy az ismerés 
végső alapelve az egyháziasan formált hit. A hit pedig, ha igazi 
hit, akkor mindig az igazi valóság megismerésére törekszik. Nem 
fél a valóságtól, akkor sem, ha pl. valamely magatartást vagy 
jelenséget el kell ítélnie. Ellenkezőleg, az igazi hit a megisme-
résben is Istennek akar szolgálni. Ezért a valóság őszinte feltárá-
sában is meghajol Istennek az ítélete előtt, amellyel lesújt min-
den emberi bűnre és gonoszságra. Ez a hit t ud ja azt is, hogy 
Isten hatalma és kegyelme fölötte van mindannak, amit kutató 
tekintetünkkel el tudunk érni. Ez az alázatos hit és őszinte igaz-
ságkeresés teszi lehetővé a saját egyházát szerető és annak hité-
ben élő teológiai kutatónak, hogy emberi előfeltevésektől, el-
képzelésektől és dogmáktól függetlenül igyekezzék megismerni 
a valóságot a maga „objektív" adottságában. Ezért a hit min-
dig magában hordozza az igazság megismerésére vágyó őszinte-
séget, az igazi ismeréshez szükséges „kritikát" és azt a bátor-
ságot, mely nemcsak a vizsgált kérdéssel, hanem önmagával 
szemben is felveti az igazság kérdését. Ez pedig annyival in-
kább is áll, mivel éppen a hit tud ja azt, hogy minden valóság-
ismerésünkre nézve is helytálló az apostol szava: „Rész szerint 
van bennünk az ismeret" (1. Kor. 13, 9). Ugyanez áll hitünkre 
is: annak is egyre inkább kell tökéletesednie az Isten ismereté-
ben és az iránta való engedelmességben. A hitnek állandó tö-
rekvése az, hogy ne elképzelt és előfeltevésektől formált való-
ságot lásson meg, hanem az igazi valóságot ragadja meg és vegye 
fel magába és mint ilyet ismerje meg. Ez a teológiai tudomány 
feladata is. 
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Az egyház és a teológiai kutatás szabadsága 

A teológiai tudomány egyházias jellege azt is jelenti, hogy 
a teológia munkája szerves része az egyház szolgálatának. Az 
egyházi szolgálat elkötelezettsége természetszerűleg kijelöli azo-
kat a határokat, amelyek közt a teológia a maga munkájá t végzi. 
Ez azonban nem jelentheti azt, hogy az egyház — pontosabban 
az egyház konkrét vezetői, — akár a maguk előírásával, akár 
valamely dogmával, akár pedig egyházi cenzúrával megszabják 
a teológiai kutatás munkáját , tendenciózusan irányítsák annak 
menetét, meghatározzák annak eredményeit, különösen is előze-
tesen és a kutatástól függetlenül állapítsák meg, döntsék el, vagy 
minősítsék helyesnek ill. helytelennek a teológiai kutatás me-
netét és eredményeit . Az egyháztörténet folyamán ilyen maga-
tartással nem egyszer találkozunk. Nem is olyan régi példa er re 
a római egyháznak az a döntése, amely tilalmazta, hogy ka-
tolikus tudósok 1. Jn . 5, 7-ben az ü. n. „Comma Joanneum" 
eredetiségét kétségbevonják.38 Ilyen eljárás valóban gátolja a 
teológia tudományos munkáját , sőt adott esetben veszélyeztet-
heti a teológiai munka tudományos jellegét. 

A protestáns teológia nemcsak küzd a teológiai tudomány-
nak ilyen megkötöttsége ellen, hanem ragaszkodik is ahhoz, hogy 
a teológiai kutatás teljesen a sa já t belső előfeltételeinek a kere-
tében folyjon. Minden olyan magatartás, amely nem tárgyszerű 
szempontokkal igyekszik megkötni a teológiai tudomány mun-
káját, nemcsak a tudományos kutatásra, hanem magára a ke-
resztyén hitre is káros és megszűkiti azt. 

A teológiai tudomány eleven csak akkor lehet, és szolgála-
tát az egyházban helyesen csak akkor teljesítheti, ha a teológiai 
tudomány művelője tudatosan és elevenen benne él a keresz-
tyén hit közösségében és osztozik a gyülekezet minden egyes 
tagjának a hitvalló szabadságában. Ez a hitvalló szabadság nem-
csak az egyház tanításához fűző lelkiismeretbeli kötöttséget je-
lent, hanem magában foglalja a krit ikát is, még pedig -a kri t i -
kát az egyházon, annak berendezkedésein és intézményein 
is. Sőt magában foglalja ez a hit azt a kritikát is, mely az egy-
ház tanítását állandóan hozzá méri a Szentíráshoz, mint az is-
teni kinyilatkoztatás eszközéhez, a tulajdonképeni és végső zsi-
nórmértékhez. 

Természetes, hogy ugyanakkor α teológia és a teológiai ku-
tatás is az egyház kritikájának a mértéke alatt áll. Noha ezt a 
kritikát az egyház ismét csak a teológia segítségével tudja gya-
korolni, mégis ez a kritika védi meg az egyházat attól, hogy 
egyes kutatók szubjektivizmusa a tudományos kutatás belső 
függetlenségének és önállóságának az örve alat t tévútakra ve-
zesse az egyházat. 
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9. FEJEZET 

A keresztyén teológia felosztása 

A teológiai tudományok felosztása Schleiermachernál és a modern 
teológiában 

A teológiai tudományoknak sok ága alakult ki az idők fo-
lyamán. A felvilágosodás ideje óta, amikor az egyes tudományos 
disciplinák kezdettek elkülönülni egymástól, a teológiai tudo-
mány olyan sokrétűvé lett, hogy ez a sokrétűség a teológia egy-
ségének a rovására is léhetett volna. Ezért érthető, ha ettől 
fogva találkozunk olyan kísérletekkel, amelyek a teológiai tu-
dományok egységét hangsúlyozzák és ezt az egységet azzal igye-
keznek -biztosítani, hogy az egyes tudományágakat szervesen 
beleillesztik a teológiai tudományok egységes egészébe. 

Még m a is tanulságos ebből a szempontból Schleier macher 
felosztása,39 mely magán viseli teológiai gondolkodásának a bé-
lyegét. Ez a felosztás hármas csoportosítást ad: 1. „filozófiai teo-
lógia", 2. „történeti teológia" és 3. „gyakorlati teológia". A filo-
zófiai teológiához tartozik az apologetika és polemika, a törté-
neti teológia körébe az írásmagyarázati teológia, az egyháztör-
ténet és a dogmatika. Végül a gyakorlati teológia körébe utalta 
Schleiermacher a gyakorlati egyházi szolgálat egyes ágaival fog-
lalkozó tudományágakat. 

A modern teológia körében töb-hféle felosztás is használat-
ban volt. A modern teológia történeti tájékozódása azonban 
rendkívül jellemzően mutatkozik meg a múlt század végén 
Heinrici lipcsei teológiai professzor (megh. 1915) enciklopédiá-
jában.40 Ez a felosztás történeti és normat ív teológiát különböz-
tet meg. A történeti teológia körébe tartozik az írásmagyarázat 
és az egyháztörténet, a normatív teológia körébe pedig a rend-
szeres és a gyakorlati teológia. 

Mindkét felosztásra jellemző az írásmagyarázati teológiá-
nak a történeti teológia körébe való beosztása: ez muta t j a a 
Szentírásnak egyre inkább történeti szempont alatt való vizs-
gálatát s azt a felfogást, hogy a Szentírás a keresztyénség kelet-
kezésének a történeti dokumentuma. A „normatív" teológia 
a keresztyénség eszmei tar talmát („filozófiáját") fe j t i ki, míg 
az egyház tanítása egyre inkább hát térbe szorul. 

Λ teológiai tudományok felosztásának az alapja 

A teológiai tudomány a maga sokrétűségében is egységet 
alkot. Ezt az egységet egyfelől „tárgyának" az egysége, más-
felől pedig a teológiai munka egyházias jellege biztosítja. 
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Mivel a teológia tárgya az Isten igéjébe foglalt kinyilatkoz-
tatás, azért a teológiai tudományoknak is e r r e a középpontra 
kell irányulniok s minden részlet-tudományágnak kell, hogy 
er re a középpontra legyen vonatkoztatottsága. A teológiai tudo-
mánynak a feladata tehát az, hogy Isten igéjét ismerje meg, szó-
laltassa meg és megmutassa, hogyan szólalt meg és munkálko-
dott ez az ige a történelem folyamán az egyházban, végül pedig 
ma hogyan, milyen tanítással és milyen egyházi szolgálattal szó-
laltatja meg az egyház ezt az igét helyesen. 

Az ige az egyháznak ,,az igazi kincse", — ahogyan Lu the r 
-mondotta.41 Ez az ige Jézus Krisztusban testté lett. Amikor az 
igét, az evangéliumot mondjuk az egyház kincsének, ezt azér t 
mondhatjuk, mert az egyház maga „Krisztus teste". Amikor a 
teológia tudatosítja az egyház lényegét és igazi valóságát, akkor 
mindig újból Krisztusra eszmél, Krisztust tudatosítja és vele 
együtt azt az üdvösséges kincset, amelyet Isten Krisztus e lkü l -
désével és a megváltás művével a világba helyezett. 

Ilyen értelemben áll a teűlógiai kutatás feladatainak a hom-
loktereben az ige, az evangéliumban adott kinyilatkoztatás és 
ennek eszköze a Szentírás. Ezért alkotja a teológiai tudományok 
első csoportját a Szentírás-tudomány vagy más szóval az írás-
magyarázati teológia. 

Az ige a világban az egyház szolgálata által szólal meg. A 
teológiai kutatás az egyház felé fordul, amikor az egyházat, an -
nak a történetét és e történet sokrétű elágazásait, valamint az 
egyház jelenét különféle megjelenési formáiban vizsgálja. Ezt 
a feladatot az egyháztörténeti teológia teljesíti. 

Az ige üzenetének a rendszeres formában való kife j tése 
történik meg a rendszeres teológiában. Ez egységes szempont 
alatt és rendszeres formában t á r j a fel az egyház tanítását, kon-
frontál ja azt korunk gondolkodásával és megállapítja az egyház 
tanításának a helyét a szellemi áramlatok között. 

Az egyház az ige szolgálatán keresztül valósul. Hogyan és 
milyen eszközökkel teljesíti az egyház helyesen az evangélium 
hirdetésének, az evangélium üzenete közvetítésének a szolgá-
la tá t : ez a probléma-kör a gyakorlati teológia tárgya. 

A teológiai tudományoknak tehát négy nagy csoportja van : 
1. az írásmagyarázati teológia, 
2. az egyháztörténeti teológia, 
3. a rendszeres teológia, és 
4. a gyakorlati teológia. 

Ε négy főcsoport mindegyike még egyes tudományágakra 
(,,disciplinák"-ra) oszlik. 

A teológiai tudományoknak ez a felosztása ma már hagyo-
mányossá lett. Noha jórészt m á r a modern teológia alakította 
ki, ezt a teológia eszmélés gondolkodása is á tvet te és így ez ma 
az általánosan elfogadott felosztásnak mondható. 



III. RÉSZ 

A TEOLÓGIAI TUDOMÁNYOK 

I. SZAKASZ 

Az írásmagyarázati teológia 

1. FEJEZET 

Az írásmagyarázati teológiáról általában 

A Szentírás-tudomány 

„írásmagyarázati teológia" vagy más névvel „Szentírás-
tudomány", ill. „biblicum" („biblikumok") névvel foglaljuk ösz-
sze mindazokat a teológiai tudományokat, amelyek a Szentírással 
foglalkoznak, vagy pedig arra akár közvetett , akár közvetlen 
vonatkozással vannak. A Szentírással foglalkozó teológiai tu-
dományágaknak közös feladata a Szentírás egészének és egyes 
részeinek a megértése, értelmezése (magyarázata) és a helyesen 
felismert értelemnek a megszólaltatása. Ehhez az egészen álta-
lános feladat-megjelöléshez azonban még kétirányú kiegészí-
tést kell tennünk. Egyfelől a bibliai stúdiumoknak a feladata 
az is, hogy kidolgozzák mindazokat az előfeltételeket és mód-
szereket, amelyek nélkülözhetetlenek a Szentírás helyes értel-
mezéséhez. Ehhez tartozik azoknak a segédeszközöknek a bizto-
sítása is, melyek a Szentírás megértését és értelmezését lehetővé 
teszik. Másfelől ugyancsak a bibliai s tudiumok feladatkörébe 
tartozik a Szentírás egészének és egyes részeinek értelmezése 
(magyarázata) alapján nyert értelem átfogó összefoglalása (szin-
tézise). 
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Az elmondottak a lapján azt mondhatjuk, hogy a bibliai stá-
diumok gerince az „írásmagyarázat": a Szentírás egyes iratai-
nak a részletes és összefoglaló értelmezése, magyarázata. Az 
írásmagyarázathoz kapcsolódnak egyfelől az „előkészítő" vagy 
bevezető bibliai studiumok. Ezeknek a feladata, hogy tisztázzák 
a Szentírás magyarázatának a nyelvi, kritikai, tör ténet i és teo-
lógiai előfeltételeit. Másfelől az írásmagyarázathoz kapcsolód-
nak az „összefoglaló" jellegű studiumok. Ezeknek a feladata, 
hogy az írásmagyarázatban nyert ér telmet szintézisben tömörít-
sék és rendszerezzék. 

Az írásmagyarázati teológia felosztása 

Az elmondottak alapján az írásmagyarázati teológia tárgy-
körébe tartozó studiumokat a következőképen oszthatjuk be: 

a) előkészítő írásmagyarázati tudományok: 
1. bibliai nyelvtudomány: 

ószövetségi héber és arám nyelv; 
újszövetségi görög nyelv; 

2. bibliai régiségtan (archeológia): 
az ókori Kelet világa, mint bibliai segédtudomány; 
az ókori zsidó nép (ill, Izráel) élete és világa; — 
Palesztina földrajza; 

3. újszövetségi kortörténet: 
a késői zsidóság története, kultúrája és vallástörténete; 
a hellénizmus és a hellenisztikus római kor története, kul-
túrája és vallástörténete; 

4. bibliai bevezetés: 
ószövetségi bevezetés és ehhez kapcsolódva az ú. n. ószövet-
ségi apokrifusok és pszeudepigráfikusok ismertetése; 
újszövetségi bevezetés; 

5. bibliai herméneutika; 
b) írásmagyarázat: (egzegézis) 

ószövetségi írásmagyarázat, mint az egyes ószövetségi iratok 
magyarázata; 
újszövetségi írásmagyarázat, mint az egyes újszövetségi , 
iratok magyarázata; 

c) összefoglaló írásmagyarázati tudományok: 
1. bibliai történet: 

Izráel története és ehhez kapcsolódva a „zsidóság" („késői 
zsidóság") története; 
Jézus élete; 
az apostoli kor (vagyis: az őskereszténység) története; 

2. bibliai teológia: 
ószövetségi teológia („Izráel vallása") 
újszövetségi teológia. 
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2. FEJEZET 

A Szentírás, mint az írásmagyarázat tárgya 

Λ „kánon" 

Az egyház nem az egyes iratokat, mint pl. az evangéliumo-
kat vagy az apostoli leveleket, vagy a zsoltárokat használja, ha -
nem az egész Szentírást, mint „egy" könyvet. A Szentírás az egy-
ház számára több, min t egyes különleges szépségű vagy ér tékű 
iratok gyűj teménye: „kánon". „Kánon" annyit jelent, mint a 
„mérték", „zsinórmérték", „regula". Az egyházban a 2. századtól 
fogva beszéltek az „igazság" (veritas) és a ,jhit" „kánoná-
ról". Az „igazság kánona" (κανών της αληθείας ) az egyháznak az 
a minden tagját kötelező igazság-hirdetése, amely az egyház ige-
hirdetésében ölt testet . A „hit kánona" (κανών της πίστεως, latinul 
„regula fidei") az egyház hitvallása, főként a keresztelési hit-
vallás lett. „Kánon" tehát az egyházban az, ami normául szol-
gál és amihez igazodni kell. Mivel pedig az egyház a normákat 
nem önmagából vet te vagy emberi önkénnyel állapította meg, 
hanem azokat az isteni kinyilatkoztatás tartalmazza, azért a 
„kánon" és „kanonikus" szavakba belecsendül az isteni és ki-
nyilatkoztatásban foglalt tekintély mozzanata. A 4. század kö-
zepétől fogva te r jed el az a szóhasználat, amely a Szentírást 
mondja kánonnak és a benne foglalt iratokat minősíti kano-
nikusoknak.1 

Ismeretes, hogy az újszövetségi szentiratok már a 2. század 
vége felé nagyjából egységes, használatra elfogadott és így „ka-
nonizált" gyűjteményt alkottak, noha a 27 iratból álló újszövet-
ségi kánon végleges rögzítése csak a 4. században történt meg. 
Athanasius 367-ben, ú. n. 39. húsvéti levelébert· sorolja fel az 
Újszövetség kanonikus iratait: ez a felsorolás lett érvényes az 
egész görög egyház területén. Nyugaton pedig a 382-i Rómában, 
a 393-i Hippo Regiusban (Észak Afrika) és 397-i Karthagohan 
tar tot t zsinatok rögzítették az újszövetségi kánont . Innétfogva 
a latin és a görög egyház változatlanul használja az Újszövet-
séget. Az Ószövetséget az egyház a zsidóságból vette át. Pon-
tosabban a görögül beszélő gyülekezetek a hellenizált zsidóság 
Ószövetségét, az ú. n. „Septuaginta"-t használták. Ennek a fo r -
dítása volt a latin Ószövetség, mely az Újszövetséggel együt t 
alkotja a „Vulgata"-t. Az ószövetségi kánont hivatalosan azon-
ban csak jóval később rögzítették. A görög egyház 1672-ben a 
jeruzsálemi zsinaton állapította meg az ószövetségi kánont úgy. 
hogy — a mi kánonunkhoz való viszonyban — a szokott i ra-
tokon túl a Septuagintából átvett még négy i ratot : Salamon Böl-
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cseségét, Jézus, Sirák fia könyvét, Tóbiás és Judit könyvét. A 
római egyház a trienti zsinaton rögzítette a kánont és az Ószö-
vetségben meghagyta az ú. n. „apokrif" iratokat: a fentemlített 
négy iraton kívül még Makkabeusok két könyvét, Báruk köny-
vét, továbbá Dániel és Eszter könyveit a görög szöveg ú. n. 
toldalékaival fogadta el; végül elismerte Jeremiás levelét is 
(Báruk 6.), Manassé imádságát, Ezsdrás 3. és 4. könyvét pedig 
a trienti zsinat az Újszövetséghez csatolta függelékül. 

A reformáció egyházai az ószövetségi kánont a héber (pa-
lesztinai) kánon szerint fogadták el. Az ú. n. „apokrif" irato-
kat, amelyekre először Carlstadt alkalmazta 1520-ban ezt az 
elnevezést, Luther függelékként csatolta az ószövetségi iratok-
hoz, mint olyan iratokat, amelyeket nem lehet ugyan a Szent-
írással egyenértékűnek tartani, amelyeket azonban mégis jó és 
hasznos olvasni. A reformátusok ezeket az iratokat még kedve-
zőtlenebbül ítélték meg s lassanként elhagyták a biblia-kiadá-
sokból.2 Innét van, hogy magyar bibliánkból hiányoznak, noha 
Károlyi Gáspár azokat lefordította és sokáig benn is voltak a 
Ká r olyi-bibliában. 

Van valami, a legszorgalmasabb történeti kutatás által sem 
felderíthető titokzatos mozzanat abban, ahogyan a biblia iratai 
„szent iratokká" lettek, sőt már abban is, hogy ezek az iratok 
egyáltalán megíródtak. Mi adott az eszkatológikus-apokaliptikus 
várakozás gondolatkörében élő íróknak indítást arra, hogy meg-
írják evangéliumukat? Hogyan lett éppen az Újszövetségben 
foglalt négy evangélium az „evangéliummá" és „kánonikussá"? 
Ezek és hasonló kérdések történetileg megoldhatatlanok. Nem-
csak az egyház, hanem a teológiai tudomány számára is elég 
az az alapvető tény, hogy éppen ezek az iratok alkotják a ká-
nont. Sem az egyház, sem pedig a teológia, mint egyházi tudo-
mány nem teheti túl magát ezen a tényen. : i 

A Szentírás, mint az „egyedüli zsinórmérték" 

A Szentírás evangélikus egyházunk számára az egyedüli 
zsinórmérték. A Formula Concordiae azt mondja: „Hisszük, hogy 
az egyetlen szabály és zsinórmérték, amely szerint minden ta-
nítást, valamint minden tanítót meg kell ítélni és méltatni, nem 
más, mint az Ö- és Újszövetség prófétai és apostoli iratai".* 

A hitvallási iratok, főként a Formula Concordiae-'hoz kap-
csolódó ó-protestáns egyházi tanítók szer i r t a Szentírás azért 
lehet a keresztyén hit és élet minden kérdésében egyedüli zsi-
nórmérték, mivel benne a hitigazságok elszórtan és rendszerte-
lenül ugyan, de elejétől végig egységesen foglaltatnak. 
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\ Szentírás hatékonysaga és ihletettsége 

A Szentírás jelentősége az egyház számára azonban nem-
csak az, hogy zsinórmértékül szolgál a hit és élet tekintetében, 
hanem isteni jellege mutatkozik meg abban, hogy a Szentlélek 
általa, az igén keresztül hatékony, azaz hitet munkál, hacsak 
az ember neki ellent nem áll. Isten igéje tehát nemcsak meg-
muta t ja az embernek az utat , amelyet követve üdvösségre ju t -

' hat , hanem olyan „aktív, természetfelett i és isteni erő van 
benne, amely alkalmas természetfeletti hatások elérésére", 
amennyiben megtérést, újjászületést és ú j életet munkál.5 En-
nek a célnak az elérésére Isten igéje a Szentlélek számára nem-
csak eszköz, amelyet esetről esetre vagy pedig alkalmilag fel-
használ, hanem az igéhez a Szentlélek mindig hozzájárul. „A 
megtérésnél — mondja Quenstedt, — a Szentlélek nem munkál 
valamit külön és megint valami mást az ige, hanem a ket tő 
ugyanavval a cselekedettel ugyanazt a hatást és eredményt éri 
el".6 Isten igéje tehát „ante e t ex t ra usum", vagyis a használat-
tól függetlenül is hatékony,7 amennyiben elválaszthatatlanul 
hozzákapcsolódik a Szentlélek munkája . „Isten igéje az üdvös-
ség teljes hatékonyságú eszköze, — mondja Hollatz, — mert 
ere je és hatékonysága nemcsak objektív, hanem effektív: nem-
csak erkölcsi meggyőzéssel, hanem természetfeletti hatékony-
sággal munkálkodik . . . Ezért hatékonysága nem esetleges, ha-
nem isteni rendelésből szükségszerű. így nem is különíthető el 
az igétől, hanem állandó és használaton kívül (extra usum) is 
hozzákapcsolódik Isten igéjéhez".8 

Mindez már mutat ja azt is, hogy a Szentírás az ó-protestáns 
dogmatikusok szerint lényegileg azonos az isteni kinyilatkozta-
tással. Ezért illeti meg a Szentírást az egyházban feltétlen (ab-
szolút) „tekintély" (auctoritas). A Szentírás tekintélye nyilatko-
zik meg abban, hogy az ember elméjét meggyőzi arra nézve, 
ami t hinnie kell, így az ember t erősíti hitében (auctoritas cau-
sativa). Ezért szolgál a Szentírás minden más irathoz vagy véle-
ményhez viszonyítva mérőzsinórként: a Szentírás „norma nor-
mans" (auctoritas normatíva).9 

Isteni kinyilatkoztatássá a Szentírást a Szentlélektől való 
sugalmazottsága vagy ihletettsége (az „inspiratio") teszi. A 
Szentírás ihletettségét az ó-protestáns dogmatikusok a „szósze-
rint i ihletettség" („inspiratio verbális") tanításának formájában 

' fej tet ték ki. 
A kinyilatkoztatás és a Szentírás azért fedik egymást lé-

nyegileg, mivel a Szentírás „a szent iratokba foglalt kinyilatkoz-
tatás" (Quenstedt).19 A Szentírás t. i. „Isten igéje, melyet az 
apostolok és próféták ihletés a lapján foglaltak írásba, hogy ál-

- táluk a bűnös ember felvilágosítást kapjon az örök üdvösség el-
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nyerésére vonatkozólag" (Hollatz).n Isten régebben sokféleké-
pen nyilatkoztatta ki magát. De most már nincsenek ú j kinyi-
latkoztatások. Isten azt akarja, hogy meghatározott iratokban, 
t. i. a szent iratokban ragadjuk meg mindazokat az igazságokat, 
melyek az üdvösség felismerésére szükségesek. 

Az egész Szentírás Istentől ihletett („theopneustos"), hang-
súlyozzák a dogmatikusok 2. Tim. 3, 16 alapján.12 Ez más szóval 
azt is jelenti, hogy az írás tulajdonképeni szerzője (az „autor 
Primarius") maga a háromságos egy Isten. Az emberi szerzők 
csak eszközei voltak az isteni ihletésnek. A Szentlélek a prófé-
tákat és apostolokat mint „titkárokat" (amanuensis) használta 
fel a szent iratok megfogalmazásában: ők a Szentlélek „szája" 
vagy pedig „írótolla" („os" és „calamus") voltak. 

Így mondja Gerhard János (1582—1637, jénai professzor, 
a 17. század legkiválóbb evangélikus teológusa): „A szent Isten 
emberei eszközi okai voltak a Szentírásnak (v. ö. 2. Pét. 1, 21): 
azaz Istentől sajátosan és közvetlenül arra elhívott és kiválasz-
tott emberek, hogy az isteni kinyilatkoztatásokat írásba foglal-
ják. Ilyenek voltak az Ószövetségben a próféták, az Újszövetség-
ben pedig az evangélisták és apostolok, akiket ezért méltán 
mondanak Isten titkárainak, Krisztus kezének és a Szentlélek 
jegyzőinek vagy íródeákjainak. Mert nem emberi vagy saját 
akaratukból szóltak vagy írtak, hanem a ,Szentlélektől indít-
tatva', azaz a Szentlélektől űzve, vezettetve, indíttatva, ihletve 
és kormányozva. Nem úgy írtak, mint emberek, hanem mint 
,Isten emberei', azaz mint Isten szolgái és a Szentlélek saját-
lagos eszközei. Amikor tehát a kánon valamely iratát Mózes 
könyvének vagy Dávid zsoltárának vagy Pál levelének stb. 
mondjuk, ezt csak a szolgálat értelmében tesszük, de nem az 
elsődleges ok értelmében".13 

A próféták és az apostolok tehát csak átvitt értelemben 
mondhatók a szent iratok szerzőinek, a tulajdonképeni szerző 
a háromságos Isten, pontosabban a Szentlélek. A Szentlélek ih-
letése, sugalmazása az egész Szentírásra, annak minden részére 
és részecskéjére, minden szavára kiterjed. Mert ha a Szentírás-
nak akár csak valamelyik legkisebb részére is azt lehetne mon-
dani, hogy az emberi mű, akkor nem lehetne azt állítani, hogy 
az egész Írást Isten ihlette. A Szentlélek tehát nemcsak az indí-
tást vagy megbízást adta az írásra („impulsus ad scribendum" 
vagy „mandatum divinum"), nemcsak az Írásban foglaltakat, 
tehát az elbeszélés stb. tartalmát („suggestio rerum") ihlette, 
hanem az egyes szavakat is, melyekkel az elmondandókat írásba 
foglalták („suggestio verborum'). „A szavakat és az egyes han-
gokat mind összesen és egyenként a Szentlélek kölcsönözte, su-
galmazta és mondta tollba az egyes szent íróknak", — mondja 
Quenstedt (1617—1688, wittenbergi professzor).14 
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Ezt az inspiráció-tant egyes dogmatikusok olyan szigorú 
következetességgel fejtették ki, hogy állításuk szerint az ószövet-
ségi bibliai szövegnek még a magánhangzóit (az ú. n. punctatio-t) 
is a Szentlélek ihlette. Ez a tanítás első sorban reformátusok-
nál található meg, pl. a nagyihírű hebraistáknál, az id. Buxtorf 
Jánosnál (1564—1629) és fiánál, az i f j . Buxtorf Jánosnál (1599— 
1664, mindkettő baseli professzor volt). így nyilatkozik a 
Formula consensus Helvetici c. hitvallás (1675) is. De hasonló 
véleményen volt a fentemlített nagyhírű lutheránus dogmatikus, 
Gerhard János is. 

\ Szentírás csalhatatlansága 

A Szentírásnak az ihletettségéből következik e dogmatiku-
sok szerint annak a csalhatatlansága, pontosabban, hogy mentes 
minden tévedéstől. Egész ta r ta lma és annak minden mozzanata, 
részecskéje igaz, hibátlan és tévedésektől mentes. „Amit Isten 
kinyilatkoztatott, az csalhatatlanul igaz". Quenstedt szerint: „Az 
eredeti Szentírás csalhatatlanul igaz és mentes minden tévedés-
től. Vagy másként : nincs benne semmi, ami hamis volna, még 
csak a legkisebb tévedés sincs benne sem tárgyi vonatkozásban, 
sem a szavakban. Mindent összevéve, de az egyes adatok is. 
amelyek benne ránk maradtak, a legteljesebb mértékben igazak, 
legyenek akár erkölcsi tanítások, akár történeti, kronológiai, 
topográfiai vagy nevekre vonatkozó adatok. A Szentlélek segítő 
társainak nem lehet és nem szabad semmiféle tudatlanságot, 
gondatlanságot vagy feledékenységet, de még csak emlékezet-
beli tévedést sem tulajdonítani az írásbafoglalásnál".15 

Az inspiráció-tannak ez az értelmezése tet te lehetővé, hogy 
a Szentírásban található minden történeti, földrajzi stb. adatot 
közvetlenül használtak fel nemcsak teológiai, hanem profán vo-
natkozásban is. így pl. ennek alapján kiszámították a világ te-
remtésének az évét, megrajzolták az Eden-kert térképét, stb. 

.Papiros-pápa" 

Az ó-protestáns dogmatikusok az inspiráció-tant egyre rész-
letesebben, de egyre merevebben is fe j te t ték ki. Kétségtelen, 
hogy a dogmatikusok evvel a megmerevült inspiráció-tannal 
egyre messzebbre távolodtak a reformátorok, főként Luther gon-
dolkodásától. Megfeledkeztek arról, hogy a Szentírás nem be-
tű je szerint „ige", — hiszen „a betű öl" (2. Kor. 3, 6), — hanem 
annyiban, amennyiben — Luther szava szerint — „Krisztust 
hirdeti". Az ó-protestáns inspiráció-tan merevebb volt a ka-
tolikus egyház tanításánál is. A Szentírás a protestáns egyházak-
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ban „papíros-pápává" lett, kiváltképen akkor, amikor csalhatat-
lanságát kiterjesztették az üdvigazságokon túl a benne foglalt 
profán adatokra is. 

Inspiráció és „történeti" szemlélet 

Egyes teológusok már a 17. század vége felé kezdték észre-
venni, hogy az inspiráció-tan nincs összhangban avval, amit a 
Szentírás önmagára nézve tanúsít. Ezért kezdték megszűkíteni 
az inspiráció-tant olyan formában, hogy nem az egész Szentírás 
inspirált-voltáról beszéltek, hanem az inspirációt csak az üdv-
igazságokra vonatkoztatták, ill. korlátozták. Ez más szóval azt 
jelentette, hogy a Szentírásban található profán (történeti, föld-
rajzi stb.) adatokat nem vonták bele az inspiráció hatáskörébe, 
azok a Szentírás „emberi" oldalához számítottak. Az ó-protes-
táns inspiráció-tan szétesési folyamata azonban itt nem állott 
meg. A 18. században uralomra jutott felvilágosodás teljesen 
széttörte és feloldotta a hagyományos inspiráció-tant. 

Először katolikus teológusok kezdték a Szentírás keletkezé-
sének, főként a kánon kialakulásának, a Szentírás nyelvének és 
szövegének kérdéseit vizsgálni. Katolikus teológusok mutat tak 
rá arra, hogy a Szentírás, mint kánon hosszabb fejlődés során 
alakult ki s ez azt is jelentette, hogy egyes iratok (pl. a ka-
tolikus levelek vagy Jel.) kanonikus (és egyúttal inspirált) jel-
legét az egyház csak hosszas tusakodások és ellenmondások le-
győzése után ismerte el. Ugyanők mutat ták ki, hogy a bibliai 
szövegben mennyi szövegváltozat van. Nem egészen könnyű te-
hát megállapítani, hogy melyik az inspirált szöveg, kivált, ha 
az általánosan elfogadott szövegben vannak megromlott helyek 
is. Mindezzel a katolikus teológusok nagyon nyomatékosan mu-
tattak rá a Szentírás „emberi" oldalára. 

Jórészt ezektől a katolikus teológusoktól vették át ennek 
az újszerű történeti kutatásnak a szempontjait és eredményeit 
a felvilágosodás hatása alá került protestáns teológusok. így mu-
latta ki Semler János (1725—1791) hallei professzor, hogy α 
Szentírás iratai emberi módon keletkezett írások.16 Más teoló-
gusok vizsgálódásaik során megállapították, hogy a Szentírás 
nyelvezete egyezik korának nyelvével és az egyes szentírók sze-
rint változik, stb. Mindezek a ma nekünk magától értődő fel-
ismerések a 18. század folyamán forradalmi változást indítottak 
el a teológiai gondolkodásban, főként a Szentírás-tudományban. 

így a felvilágosodás korában indult el az a törekvés, hogy 
a Szentírást a történet i kutatás és szemléletmód segítségével 
vizsgáljuk és értsük meg, más szóval tehát úgy tekintsük, mint 
emberi módon keletkezett írásművet. Ez a Szentírásnak az ú. n. 
„történeti szemléletmódja". A felvilágosodás gondolkodásmód-
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jának a vérünkbe átment hatása a la t t szoktuk meg, hogy a Szent-
írást is beleillesszük egyéb ránk maradt régi irodalmi termékek 
és kútfők sorába s ezekhez hasonlóan vizsgáljuk azokat a tör-
téneti és filologiai kutatásnak más kútfők vizsgálatánál is bevált 
módszerei szerint. Sőt tulajdonképen sokszor úgy volt, hogy a 
történeti kutatás módszereit akárhányszor a Szentíráson pró-
bálták ki először. így vizsgálták a Bibliában foglalt iratokat mint 
történeti kútfőket a „hitelességük" szerint; hogy t. i. az egyes 
iratok szerzőjére és keletkezésére vonatkozó egyházi hagyomány 
megbízható-e. De ugyancsak vizsgálták az egyes iratokat a ben-
nük foglalt tudósítás vagy elbeszélés „hitelessége" szerint is, 
tehát pl. hogy az evangéliumokban elbeszélt történet vagy Jézus 
szavai, vagy a prófétáknak tulajdonított beszédek „hitelesek-e". 
Ennek a szemléletnek a során let t az Ószövetség Izráel vallása 
és története kútfőjévé, az Újszövetség pedig a keresztyénség 
keletkezésének a legfontosabb forrásgyűjteményévé, dokumen-
tumává.17 

A Szentírás történeti szemlélete rendkívül nagyjelentőségű 
és értékes eredményeket érlelt. Ezeket az eredményeket a teo-
lógiai kutatás nem nélkülözheti, jelentőségüket nem csökkent-
heti, de nem is nagyíthat ja . Ennek a kutatásnak a nyomán tárul t 
fe l előttünk Izráel története és vallásának a kifejlődése, törté-
net i alakulása, amennyire az általában történeti kutatással meg-
ismerhető. Ugyanez a történeti kutatás igyekezett megragadni 
Jézus történeti személyét, amikor beleállította népe környeze-
tébe, feltárta azokat a teológiai, társadalmi és gazdasági viszo-
nyokat, melyek közepette működött . Ugyanúgy igyekezett a 
történeti kutatás felderíteni a keresztyénség keletkezését: az 
egyház .megalakulását, legkorábbi történetét, viszonyát a kora-
beli zsidósághoz, kapcsolatait az egykorú pogány vallásokkal, 
a társadalmi és gazdasági viszonyokkal. Mindennek révén ma 
jóval világosabban lát juk pl. Jézus igehirdetésének a történeti 
előfeltételeit és hátterét , de egyút ta l eredeti ér te lmét is, mint 
néhány emberöltővel ezelőtt. Ugyanígy egészen más, sokkal 
összefüggőbb és szemléletesebb ismereteink vannak az őskeresz-
tyénség kialakulásáról és életéről, Pál apostolról és teológiájáról, 
stb. Mindezek a kutatások nemcsak történeti szempontból jelen-
tősek, hanem alapvetően fontosak az egyház és igehirdetése te-
kintetében is. Ez a történeti kuta tás segített hozzá bennünket 
ahhoz, jhogy jobban megismerjük és jobban meg tudjuk érteni 
pl. az ószövetségi „törvény" értelmét, a próféták alakját és üze-
netét . Ugyanez a helyzet Jézus evangéliumánál és az apostoli 
kérügmánál is. 

Ennek ellenére a történeti kri t ika alkalmazása a Szentírásra 
súlyos belső harcokat eredményezett a keresztyénségben, első-
sorban a protestáns egyházakban, amelyeknek a teológiai kuta-

96 



tásában a történeti szemléletmód elsősorban és töretlenül érvé-
nyesült. Gondoljunk csak azokra a szenvedélyes vitákra, ame-
lyeket Strausz Dávid és Renan Jézus-könyvei,18 vagy Baur Fer-
dinánd és a tübingeni iskola tételei Pál apostol leveleinek a hi-
telességére vonatkozólag idéztek elő. Ilyen széles köröket meg-
mozgató ügy lett még ennek a századnak az elején a „Babel— 
Bibel-vita" is.19 Ezeknek a belső harcoknak az oka abban volt, 
hogy a gyülekezet úgy érezte: a történeti kri t ika és a történeti 
szempont alkalmazása veszélyezteti a Szentírás kinyilatkoztatás-
tar talmát és ezzel együt t a gyülekezet hitét. Amíg tehát a tör-
téneti szempont alkalmazása egyfelől kétségkívül rendkívül 
nagyjelentőségű történeti eredményeket érlelt, addig másfelől 
súlyosan megzavarta a gyülekezetek életét. 

Az a belső válság, amelyet a történeti szemléletmód a gyü-
l ekeze tben— és a teológiában is — felidézett, szorosan össze-
függ a „modern teológiával" és annak Szentírás-szemléletével, 
amelyről utóbb lesz szó. Azonban már itt rá kell mutatnunk 
arra, hogy ennek a válságnak tulajdonképen kettős oka van. A 
történeti szempont számára 1. érthetetlen volt Jézusnak az az 
igénye, amely szerint ő az „Emberfia" és „Isten Fia"; 2. elfogad-
hatatlan volt az a tudósítás, amely Jézus istenfiúi igényével 
csodákat kapcsolt össze, sőt azt hirdette, hogy Jézus feltámadt 
a halálból. 

Jézus személyének a titka, melyet az Emberfia és Isten Fia 
megjelölések csak sejtetnek, a történeti szemlélet számára lélek-
tani rejtély, Jézus „messiási öntudatának" a kérdése volt. A 
Jézus-élete-kutatás ezt a rejtélyt nem tudta megoldani, sőt any-
nyira nem tudott ahhoz hozzáférni, hogy a hosszadalmas tudo-
mányos viták eredményeképen kérdésessé lett Jézus elmebeli 
egészsége:20 nyilván olyan „eredmény", amely magát az egész 
kutatási eljárást mintegy ad absurdum vitte. Mert ha „hihetet-
len" Jézusnak az igénye, amennyiben Jézus nem volt elmebeteg, 
akkor még „hihetetlenebb", hogy elmebeteg ember tudott volna 
úgy tanítani, ahogy Jézus tanított és olyan történeti hatásokat 
elindítani, amilyeneket vitathatatlanul elindított. 

A csodák és főként Jézus feltámadása a tudósítások szerint 
megtörtént események, holott a történeti krit ika számára, amely 
csak a racionális világképbe beillő eseményeket fogad el történeti 
valóságnak, ezek az „események" meg sem történhettek, azért 
a rá juk vonatkozó tudósítások „legendák". Ennek az ítéletnek 
a megalkotásával azonban a történeti kutatás nyilván túllépi 
illetékességét: olyan mértéket és olyan szempontokat alkalmaz 
forrásainak a vizsgálatánál, amelyek azoknak a történeti meg-
ragadására és feltárására alkalmatlanok. A racionális történeti 
szempont és kritika t . i. csak a racionális történet megragadására 
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alkalmas. Azonban az evangéliumi tudósítás nem lép fel azzal az 
igénnyel, hogy racionális történetet ad és hogy ez a történet a 
racionális gondolkodás számára hozzáférhető. Ellenkezőleg, ez 
a tudósítás világosan úgy szól, hogy azt csak „hittel", t . i. abban 
az Istennel való ú j közösségben lehet megragadni, amelybe 
Krisztus váltsága által akkor kerülünk, ha az a mi váltságunkká 
lesz. így a történeti kutatás számára az alapvető „racionális" 
történeti valóság nem Jézus feltámadása, hanem az apostoli 
kérügma, mely a Krisztusban lett váltságot Jézus feltámadásá-
val együtt hirdeti. Jézus feltámadása az apostoli kérügmának 
számára eszkatológikus vagy — ha úgy tetszik, — „történet-
fölötti" esemény, vagyis ú j aiónnak a „zsengéje" és így olyan 
„esemény", amely a történelem kereteit szétfeszíti. 

A történeti szempont alkalmazása tehát a Szentírás döntő 
tartalmánál csődbe jut . A nagy baj az volt, hogy a történet i kuta-
tás ezt nem ismerte fel. Ezért a gyülekezet számára veszélyez-
tette azokat a nagyjelentőségű eredményeket is, amelyek vitat-
hatatlanul értékesek voltak. Ugyanakkor azonban az egyház sem 
ismerte fel eléggé, hogy a vita hamis síkon folyt és így a teológiai 
szempont alkalmazása nem tudta áttörni a történeti kri t ika bűv-
körét. Ennek a mélyebb oka a modern teológia Szentírásszemlé-
letének a hibáiban rej let t . 

A „modern teológia" Szentírás-szemlélete 

A 19. század második harmadától fogva mind erőteljesebben 
kibontakozó „modern teológia" számára is egyre inkább elsik-
kadt a Biblia inspiráltságának a képzete. Helyette inkább · a 
bibliai szerzők, ill. a próféták és apostolok inspiráltságáról, a 
„személyi inspiráltság"-ról („Personal-Inspiration") beszéltek. 
Nyilvánvaló azonban, hogy ez a fogalom nem elégséges a Szent-
írás jelentőségének a megértésére. Mert ha pl. el is ismerjük, 
hogy Pál apostol „inspirált" volt, ez még nem elegendő a Csel. 
könyve inspiráltságának a megértéséhez, amennyiben az Pál 
apostol egyes beszédeit közli. Azonnal felvetődik t. i. a kérdés: 
mennyiben hiteles e beszédek közlése? Ha pedig nem mondhatók 
szószer int hiteleseknek, — hiszen nyilván legalább is rövidítve 
vannak, — akkor mennyiben inspiráltak jelen formájukban, ill. 
mennyiben inspirált pl. a rövidítésük? Vagy gondoljunk Csel. 
könyvének azokra a tudósításaira, amelyek Pálnak és a többi 
apostolnak az életére, missziói tevékenységére vonatkozó adato-
kat foglalják magukba. 

Mások — Schleiermacher nyomán — úgy vélték, hogy a 
Szentlélek műve az a „tisztító hatás", amely a szent íróknál mu-
tatkozik a Krisztusra való eleven visszaemlékezés során. Végül 
teljesen szétesett a Szentírás ihletettségének a képzete és a 
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Szentírást tisztán emberi oldalról szemlélték. Egyes teológusok-
nál ez avval a hozzátétellel jelentkezik, hogy az írás a kinyilat-
koztatáshoz szükségképen hozzátartozó, eredeti , hitből fakadó 
tannbizonyságtétel (pl. Höring). Nyilvánvaló, hogy „eredeti, hit-
ből fakadó tanu-bizonyságtétel", mely a kinyilatkoztatásnak a 
folyománya, igen sok akad a keresztyénség története folyamán, 
gondoljunk csak zsinatok hitvallásaira, fontos áhítatossági ira-
tokra, stb. Az említet t szemléletmód ezeknek a sorába illeszti 
bele a Szentírást s evvel tu la j donképen megfosztja azt különle-
ges egyházi tekintélyétől. 

Voltak természetesen olyan egyházias irányzatok, melyek 
ezen az úton is „pozitív" megoldást kerestek a Szentírás egy-
házi jelentőségének és tekintélyének a megragadására. I lyen ér-
telemben beszéltek arról, hogy a Szentírás az isteni kinyilatkoz-
tatásról szóló tanubizonyságtétel, vagy — hogy az írás történet i 
jellegének igazságot szolgáltassanak, — a kinyilatkoztatás „ok-
mányszerű tanubizonyságtétele".21 Nyilvánvaló azonban, hogy 
ezek a főként apologetikus érdeket szolgáló fogalmazások sem 
alkalmasak ar ra , hogy a Szentírás igazi jelentőségét meg-
ragadják. 

Szentírás és „teológiai eszmélés" 

A legújabb teológiai eszmélés igyekszik a Szentírás jelentő-
ségét ú j formában megragadni és helyes értelemben tisztázni. 
Ennél a törekvésnél egyfelől levonja a régi inspiráció-tan hibái-
nak és a reá vonatkozó teológia-történetnek a tanulságait, más-
felől pedig újból érvényesíti a reformációnak, főként pedig Lu-
thernek a helyes felismerését a Szentírás jelentőségére vonat-
kozólag. 

Az ó-protestáns inspiráció-tant nemcsak a modern teológia, 
hanem a teológiai eszmélés is elutasítja, mer t nyilvánvalóan el-
lentétben van a Szentírással magával és annak önmagára vonat-
kozó tanubizonyságté telével. 

Könnyen megállapítható, hogy a Szentírásban előfordul-
nak tévedések. Pl. Mt. 27, 9 tévesen Jeremiásnak tulajdonít egy 
íráshelyet, mely Zak. "11, 12—13-ból származik. I. Kor. 10, 8 
szerint a pusztai vándorlás idején egy nap „23 ezren estek e l " 
(pusztultak el), holott az Ószövetségben az idézett helyen (Num. 
25, 9) 24 ezer ember pusztulásáról van szó. A jeruzsálemi 
templom „szen té lyé inek a leírása a Zsid. 9, 1—6-ban is m u t a t 
tévedést: a füstölő oltár nem a szentek szentjében volt; a szövet-
ségládában pedig 1. Kir. 8, 9 szerint nem volt más mint csak a 
törvénytáblák: n e m volt tehát benne az aranyveder és Áron 
vesszeje. De előfordulnak a Szentírásban olyan hivatkozások is,· 
amelyek az emberi gyarlósággal függenek össze és a szöveg a la-
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kulását is meghatározzák. Így pl. Pál apostol nem emlékszik 
pontosan, hogy Korintusban hány ember t keresztelt meg (1. 
Kor. 1, 16). Ugyancsak Pál apostolnál fordul elő olyan, az adott 
helyzet szülte utasítás, amely tisztára ember i jellegű és amely-
nek semmi köze sincs az általa leírt szövegnek valamiféle ihle-
tettségéhez, pl. amikor utasí t ja Timoteust, hogy a Karposznál 
Troászban hagyott köpönyegét legközelebb hozza el magával 
(2. Tim. 4, 13); stb. Mindez világosan mu ta t j a a Szentírás emberi 
oldalát. Ugyanezt nem kevesebb világossággal tanúsítja a Szent-
írás nyelvezete, az egyes bibliai szerzők szóhasználatának saját 
korukhoz kötött viszonylagossága, egyes tudósítások ember i fo-
gyatékossága, -stb. Végül mindehhez hozzájárul annak a fel-
ismerése, hogy a Szentírás szövege más, az ókoriból ránk maradt 
iratokhoz hasonlóan ki volt téve azoknak a rongálódásoknak és 
szövegromlásoknak, melyek régi iratoknak az utókorra való át-
származtatásánál előfordulnak. 

Mindezek a megállapítások már magukban foglalják azt a 
jogot, hogy a Szentírást emberi oldala szerint , tehát ugyanolyan 
tudományos kuta tó módszerrel vizsgáljuk, min t más reánk ma-
radt történeti emlékeket és kútfőket. De az elmondottak erre 
nemcsak jogosítanak, hanem kötelezik is az egyházat és a teo-
lógiát, melynek feladata az igazság keresése és kutatása. 

De meg kell látnunk azt is, hogy a történeti szemléletmód 
alkalmazásával még nem ragadtuk meg a Szentírás jelentő-
ségét az egyház számára, sőt azt meg sem tudjuk közelíteni. 
Ezért a teológiai tudomány nem elégedhetik meg a történeti 
szemléletmódnak az alkalmazásával. Mert a Szentírásban foglalt 
iratok nemcsak nagyértékű, sőt felbecsülhetetlen értékű és tanul-
ságos történeti dokumentumok igényével, hanem ennél sokkalta 
magasabbrendű igénnyel lépnek elénk, t . i. azzal az igénnyel, 
hogy bennük Isten önmagát közlő akarata, sőt ennél is több: a 
Krisztusban lett váltságról szóló evangélium hangzik fel és szó-
lít meg minket. 

Ilyen értelemben használja a keresztyén egyház ezeket a 
régi „dokumentumokat" ma is, mint „szent iratokat". Az egyház 
velük és általuk nemcsak a saját eredetére, első kialakulására 
és legrégibb történetére emlékezik vissza, ezek az iratok szá-
mára nemcsak drága és szent ereklyék, hanem a szó szoros értel-
mében „szent iratok": bennük és általuk ma is Isten maga szól 
az egyházhoz. Ezek az iratok nemcsak tanúsítják a Krisztusban 
lett váltságot, annak nemcsak „okmányszerű tanúbizonyságai", 
hanem ez a'váltság maga is az Íráson keresztül közelít hozzánk, 
így válik az írás igéje a Szentlélek eszközévé és ébreszt ben-
nünk hitet. 

Ennek a megállapítása más Szóval azt jelenti: t a r ta lmi te-
kintetben ú j ra érvényesíteni kell azt, amit a reformátorok közül 
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különösen Luther Márton hangsúlyozott nyomatékosan, hogy 
t. i. az egész Írás Krisztusról tesz tanúbizonyságot és az minősül 
Szentírásnak, — vagy ahogyan Luther mondotta: ,,apostoli"-nak, 
— ami „Krisztust hirdeti". Ilyen értelemben tehát nem az egyes 
bibliai iratok eredete, „hitelessége" vagy a szerzőség a döntő, 
— bár természetesen ezek sem tisztára jelentéktelen mozzana-
tok, — hanem az, hogy valamely irat Krisztusról tesz-e bizony-
ságot. Valamely bibliai írónak hiteles írása sem volna „Szent-
írás", ha nem tartalmazná a Krisztusról szóló tanúbizonyságot, 
viszont Kajafás vagy Gamáliel nyilatkozata (v. ö. Jn . 11, 49; 
Csel. 5, 34 kk.), Pilátus szava (Jn. 19, 6) beletartozik a Bibliába, 
mert tanubizonyságtétel Krisztusról.22 

Krisztusban, ill. Krisztus hirdetésében, a róla szóló bizony-
ságtételben van az írás egységes tartalma és központja, ez kell, 
hogy tartalmi mértékké is legyen az íráson belül. Az írásban 
ez a Krisztusról szóló bizonyságtétel válik hívó szóvá számunkra 
és lesz a Szentlélek által hi tet teremtő erővé: ez a „testimonium 
spii'itus sancti" (v. ö. Rm. 8, 16). Ilyen értelemben „Christus 
dominus scripturae" — ahogyan Luther mondja (W 40, 1, 420), 
A Szentírás egyházi jelentősége (vagy más szóval: „tekintélye") 
tehát abban van, hogy Krisztust hirdeti, róla tesz tanúbizonysá-
got. Ilyen értelemben a Szentírásnak az egyházban „tartalmi" 
tekintélye van. 

Űj abban ezt különösen Brunner Emil zürichi professzor 
hangsúlyozza. „Hiszünk Krisztusban, — mondja, — de nem 
azért, mert az írás vagy az apostolok így vagy amúgy tanítanak 
róla, hanem azért hiszünk az írásban, mer t és amennyiben Krisz-
tust hirdeti." A Szentírásnak ilyen értelemben van „tartalmi 
(materiális) tekintélye: ez éppen Krisztus, a kinyilatkoztatás".2* 
Ezzel szemben a régi dogmatikusok pl. Gerhard, azt tanították, 
hogy a Szentírás tekintélye nem „articulus fidei", hanem 
,,princípium articulorum fidei". Ezért szerinte a keresztyének 
,.a Szentírás tekintélye felől nem vitatkoznak, mert az a kiin-
dulópont (princípium)".'2* Vagyis a Szentírás tekintélye megelőz 
minden más hitcikkelyt: ezeket mind a Szentírásból kell leve-
zetni. így tehát az ó-protestáns dogmatikusok a Szentírásnak az 
inspirációra alapított tekintélyével fedezik, bizonyítják a Szent-
írás tar talmát; pl. Jézus azért az Isten Fia, mert azt a Szentírás 
tanúsítja: vagy a világot Isten teremtette, mert így van a Szent-
írásban; az evangéliumban elbeszélt csodák azért hitelesek, mert 
a Szentírás leírja azokat, stb. Ezzel a Szentírás mint írásba fog-
lalt kinyilatkoztatás föléje kerül Krisztusnak is. Először hinni 
kell a Szentírásban, csak azután Krisztusban; ha nem hiszek a 
Szentírásban, Krisztusban sem hihetek. Holott fordí tva van: 
mivel Krisztusban hiszek, azért hiszek a Szentírásnak. Nem a 
Szentírás igazolja Krisztust, hanem fordítva, Krisztus igazolja 
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α Szentírást. „A Szentírás nem formális tekinté ly , .— mondja 
Brunner, — amely az írás ta r ta lmát elejétől fogva fedezi és an-
nak a számára hi te t követel, hanem eszközi (instrumentális) te-
kintéllyel bír, amennyiben általa az a tar talom közeledik hoz-
zám, amely előtt igazságban meg kell hajolnom, s amely tehát 
benrem felkelti az igazság felől való bizonyosságot. Ezt ér te t te 
Luther is Isten igéjén."25 

A Léleknek a hitet teremtő ereje azonban nemcsak alkalom 
ezerint, esetlegesen kapcsolódik a Szentírásban foglalt igéhez, 
ugv ahogyan Isten Lelke akármely világi adottságot (eseményt, 
írást, jelenséget) fe l tud használni hit ébresztésére. Ellenkező-
leg,, az Írás Isten akarata szerint olyan eszköz, amelyhez Isten 
kezdettől fogva hozzákötötte hi te t teremtő, üdvösségszerző mun-
káját . Ezért nem lehet elválasztani az Írásnak a tartalmi tekin-
télyét az eszközi tekintélyétől: Isten Lelke az í rás igéjén keresz-
tül szól hozzánk. Ez különbözteti meg a Szentírást minden más 
olyan írásműtől, amely ugyancsak Krisztusról tesz tanúbizony-
ságot és amely ugyancsak hitből fakadt. A Szentírásba foglalt 
ige és a Szentlélek munkája sajátlagosan összetartozik olyan 
értelemben, hogy Isten Lelke sajátlagosan ezen az igén keresz-
tül végzi állandóan a hitre hívó, hitet teremtő és ú j életet a j án -
dékozó munkáját . Ezt más szóval úgy is lehet mondani: az apos-
toli ige több, min t tudósítás Jézusról és az evangéliumi tör té-
netről. Nem elég az sem, ha azt mondjuk: tanubizonyságtétel; 
pl. a Jézus feltámadására vonatkozó közlés kétségkívül tudó-
sítás is, meg tanubizonyságtétel is, azonban több is ennél: az 
igében maga Isten nyilatkozik meg, és Istennek ez az önma-
gát közlő megnyilatkozása Istennek egyszeri történeti cseleke-
dete, — mint ahogyan éppen ez jellemzi magát a kinyilatkozta-
tást.2" A Szentírás ilyen módon lesz az egyházban kinyilatkoz-
tatássá — s ez éppen a Szentírás inspirált volta. Ezért illeti meg 
a Szentírást az egyházban az a tekintély, hogy minden tanítást 
az írásnak a Krisztust hirdető tanubizonyságtételéhez - kell 
mérni.27 

3. FEJEZET 

Az írásmagyarázat 

Miért magyarázzuk a Szentírást? 

Az írást annak a meggyőződésnek az alapján kezdték ma-
gyarázni, hogy abban, mint az igében, maga Isten szól s hogy a 
szent iratokat Isten ihlette. Az írásmagyarázat kialakulása tehát 
feltételezi a Szentírásnak vagy pontosabban a kánonnak a Ιο-
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galmát, ha a „kánon" köre esetleg még nem is alakult ki szi-
lárd formában. 

Ez a megállapítás azért fontos, mert látnunk kell : az írást 
nem azért kezdték magyarázni, mivel a magyarázandó iratok 
•a 'lyelvi megértés nehézsége vagy a történeti távolságuk (régi 
voltuk) vagy más hasonló körülmény miatt szorultak magyará-
zatra. Kétségtelen ugyan, hogy pl. egyes ószövetségi iratok már 
a keresztyénség első idejében, sőt azelőtt is olyan régiek vol-
tak, hogy már akkor magyarázni kellett a bennük előforduló, 
idegenszerűvé lett és az első gyülekezetek számára érthetetlen 
mozzanatokat (pl. ami az istentiszteletre vonatkozik). Mégsem 
ezek a tárgyi megértési nehézségek indították el az írásmagya-
rázatot, melyet idegen szóval egzegézisnek is szoktunk mondani. 

írásmagyarázatok már a keresztyénség keletkezését meg-
előző időből is maradtak ránk. így pl. a híres alexandriai zsidó 
teológusnak és filozófusnak, Philonak (megh. kb. Kr. u. 40—50) 
az iratai közt van több írásmagyarázati munka is. De Philo az 
ószövetségi iratokat (pontosabban a törvényt) nem azért ma-
gyarázza, mivel a görögül beszélő zsidóságnak tolmácsolni akarja 
a héber szöveget (akkor, már megvolt a görög Ószövetség), vagy 
hogy a szöveg tartalmára nézve adjon felvilágosításokat nehezen 
érhető vagy érthetetlen helyek kapcsán. Magyarázatának teo-
lógiai okai vannak: az .isteni tekintéllyel bíró iratok értelmét 
akar ja görög olvasói számára közvetíteni. Hasonló a helyzet an-
nál a „Habakuk-kommentár"-ná\, jelenleg ez a legrégibb ránk 
maradt ilyennemű írásmű, — amely a legutóbbi évek híres lele-
tei, az ú. n. „Holt tengeri tekercsek" közt került napvilágra: ez a 
kommentár sem azért készült, mer t szerzője a régi és nehezen 
ér thető szöveget akarta megérttetni, hanem azért, hogy a benne 
foglalt prófétai üzenetet alkalmazza a saját korára és ily módon 
a prófétán keresztül szólaltassa meg a sa já t eszkatológikus vára-
kozását. Ugyanígy vannak teológiai okai annak, hogy Philo ér -
telmezi a törvényt: ar ra használja fel a szent szöveget, hogy vele 
igazolja a saját teológiáját, ill. „vallásfilozófiáját". 

Az írásmagyarázat kiindulópontja tehát a Szentírásra alkal-
mazott teológiai tanítás: a szent iratokba foglalt isteni üzenetet, 
vagy a régi gondolkodás szerint inkább az isteni kinyilatkoztatás 
titkait, sőt egyenesen az isteni tanítást akarja az értelmezés köz-
vetíteni, érthetővé tenni, magyarázni, kifejteni és tolmácsolni 
saját kora és olvasói számára. 

\ hagyományos írásmagyarázat 

Már Origenes, a keresztyén ókornak egyik legnagyobb írás-
magyarázója azt mondja : a Szentírás az isteni bölcseség könyve, 
tartalma pedig az „üdvösséges taní tás" ( δόγματα σωτήρια ); ezt 
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kell az írásmagyarázónak megérteni és azután megértve kifej-
teni. A Szentírásnak ez az értelmezése azt követeli, hogy az írás-
magyarázó ragadja meg az egyes íráshelyeknek, valamint az 
egyes szakaszoknak, végül pedig egész bibliai iratoknak is az 
összefüggő, szószerinti értelmét. A szószerinti ér telem megálla-
pítása tehá t az írásmagyarázat alapvető feladata és kiinduló-
pontja. Azonban csak az első lépés és kiindulópont. Mert er re 
épül rá a további, sőt azt lehet mondani, a tulajdonképeni érte-
lem és értelmezés. Már Origenes szerint vannak a Szentírásban 
olyan helyek, amelyeknek a szószerinti értelme alig érthető vagy 
nincs kapcsolatban a Szentírásban foglalt isteni igazsággal, sőt 
esetleg nem is méltó az isteni bölcseséghez. 28 Ilyen esetben a 
szószerinti értelemen tú l keresni kel l az illető helynek a „mé-
lyebb ér te lmét" (υπόνοια). Ez a meggondolás a kiindulópontja 
annak a rendkívül döntő szempontnak, hogy az írásnak több-
szörös értelme van. Így alakul ki és lesz hosszú évszázadokon 
keresztül uralkodóvá az az gondolkodásmód, hogy az Írásnak 
négyszeres értelme van: a szószerinti, az allegorikus, a morális 
és a tropologikus értelem. 

Egy középkori „emlékeztető vers" ezt a négyszeres értel-
met így jelöli meg: „Littera gesta docent; quid credas, allegória; 
morális, quid agas; quid spires, anagogia". Magyarul: a betűsze-
rinti é r te lem elmondja, ami történt. Az allegorikus értelem meg-
mutat ja , mit kell hinni. A morális ér te lem adja, hogyan kell cse-
lekedni s végül az e versben „anagogikusnak" mondott értelem 
(másoknál ez a „tropologikus"), hogy mit kell remélni. Ε szerint 
az értelmezési el járás szerint pl. Jeruzsálem a Szentírásban 1. a 
szószerinti értelem szerint megjelöli a földrajzi értelemben vett 
várcst, 2. allegorikusán az egyházat, 3. morális értelemben az 
államszervezetet és végül 4. anagogikus (vagy tropologikus) érte-
lemben az örök életet.29 

Az írásnak ez az értelmezése rendkívül termékenynek bi-
zonyult, sőt sok vonatkozásban egyenesen átment az egyház 
vérébe: ma is sokszor egészen önkénytelenül is alkalmazzuk, — 
főként az Írás gyakorlati értlemezésénél az egyházi használat-
ban. Mégis meg kell látnunk, hogy mint általános írásmagyará-
zati eív nemcsak helytelen, hanem egyenesen veszedelmes. Az 
írás mélyebb értelmének a címén t . i. egyfelől akármiféle értel-
mezést, főként pedig az írásmagyarázónak a sa já t gondolatait 
lehet „igazolni" az í rás szavával. Ez az értelmezés tehát önké-
nyes, nem írásszerű és tárgyszerű, nem az írásból magából fa-
kadó értelmezésre ad módot, hanem az írásmagyarázó saját el-
képzeléseinek és teológiájának a kifejtésére. Evvel az írásma-
gyarázati eljárással a legkülönfélébb tévtanításokat írásszerűnek 
lehet fel tüntetni , — aminthogy az egyház története folyamán ez 
valóban nem egyszer meg is történt. Másfelől pedig — s ez ösz-
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szefügg az elsővel, — ez az írásmagyarázati eljárás lehetővé 
teszi, hogy az írás tu la j dónké peni mondanivalóját, hozzánk 
szóló üzenetét elhanyagoljuk, észre se vegyük a titokzatos, — 
sokszor nagyon szellemes formában kifej tet t — „mélyebb" ér-
telem kedvéért. Ez az írásmagyarázati eljárás tehát pontosan az 
ellenkezőjét éri el, mint amit el kell érnie: nem az írást szólal-
ta t ja meg és annak üzenetét tolmácsolja, hanem az írásmagya-
rázó többé-kevésbbé szellemes és biblikus, ill. nem-biblikus gon-
dolatainak a kifejtésére ad alkalmat.30 

Az allegorikus írásmagyarázatnak egyik legragyogóbb pél-
dája az irgalmas samaritánus példázatának az értelmezése Au-
gustinusnál. Augustinus ebben a példázatban megtalálta az egész 
üdvtörténetet. Az utas, aki Jeruzsálemből, — a béke mennyei 
városából. — útban van Jerikóba, Ádám. Jerikó a halandó lé-
tünket jelenti: ide van útban születésekor az ember. Ezen az 
úton támadják meg a „rablók", t . i. az ördög, aki őt bűnre csá-
bítja s így kifosztja eredeti ártatlanságából („eredendő bűn!"). 
A pap és a lévita az ószövetségi kultuszt és a törvényt szimbo-
lizálja: egyik sem segít raj ta . De arra megy az irgalmas sama-
ritánus, t. i. Jézus, aki sebét bekötözi, azaz a bűnt megzabolázza, 

-olajat és bort tölt sebeire, vagyis a szentségekkel, keresztséggel 
és urvacsorával újjáéleszti őt s így viszi a vendégfogadóba, amely 
az egyházat szimbolizálja, ahol őt tovább gondozzák, stb.31 Ez 
a rendkívül szellemes és nagyvonalú értelmezés kétségkívül 
leköti minden olvasónak a figyelmét és igen megragadó. Két-
ségleien, hogy vannak benne igen jelentős teológiai értékek is. 
Mégis alaphibája az, hogy ez a „mélyebb ér telem" eltereli a 
figyelmet a példázat eredeti és tulajdonképeni mondanivalójáról, 
megszünteti annak „üzenet '- jellegét és hitigazságok rendszerévé 
teszi azt. Könnyen megérthető, hogy ennek a magyarázatnak a 
gyakorlati keresztyén életre is súlyos kihatásai vannak. A ke-
gyes hívőt nem a szeretet feltétlen gyakorlására indítja, nem 
termékenyíti meg és formálja ú j já életét, — ez a példázat ere-
deti célja, — hanem az üdvtörténetről való elmélkedésre in-
dítja. 

Az allegorikus írásmagyarázat egyik fő területe az Énekel: 
énekének a magyarázata volt. Ezt az eredetileg világi énekek-
ből álló gyűjteményt valószínűleg már akkor is allegorikusán 
Istennek és népének a viszonyára vonatkoztatták, amikor a ká-
nonba felvették. így ennek az iratnak az allegorikus értelmezését 
az egyház már örökségként vette át. Különösen is híressé lett 
az a ,,misztikus" értelmezés, amelyet róla Clairvaux-i Bernát 
,1091—1153) készített. Sokszor azonban az allegorikus írásma-
gyarázat nem maradt meg ezek közt a „teológiai" keretek közt. 
hanem olyasmit is keresett a Szentírásban, ami nem is az üd-
vösség ügye és nem is vonatkozik rá. így pl. a 17. században a 
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coccejanusok úgy értelmezték az Énekek énekét, hogy megtalál-
ták benne megjövendölve a Mühlberg-né\ vívott csatát (1547) 
és a szász választófejedelemnek az elfogatását V. Károly császár 
által. Ehhez az értelmezéshez már Semler megjegyezte: miért 
énekelt volna ez a költő (t. i. az Ériekek éneke írója) a zsidók-
nak ezekről a külföldi eseményekről és miér t nem énekelt éppen 
úgy az angol vagy a-holland keletindiai társaságok viselt dol-
gairól?·32 Hasonlóan keresték igen sokszor Dániel könyvében és 
a Jelenések könyvében is a világtörténelem eseményeit. 

Ezek és hasonló eltévelyedések muta t ják , hogy milyen ve-
szedelmessé válhatik az egyház számára az allegorikus írásma-
gyarázat és milyen fontos az írásmagyarázat helyes módszerei-
nek az alkalmazása. 

Λ reformátorok bibliamagyarázata 

A hagyományos írásmagyarázatnak, nevezetesen az alle-
gorizálásnak az önkényességét és helytelenségét főként a re-
formáció, első sorban Luther Márton ismerte fel. Eleinte Luther 
is szívesen és nagy mértékben alkalmazta az allegorikus magya-
rázatot. Legrégibb prédikációi ma is beszédes bizonyságai ennek. 
De azután felismerte ennek a módszernek a hibáit és a helyte-
lenségét, és azt hangsúlyozottan elejtette. „Az az első és fő-tudo-
mányom, — mondja egy alkalommal, — hogy az Írást a maga 
egyszerű értelmével ad jam tovább; mer t a szószerinti értelem. 
— ez az igazi, ebben van erő, tanítás és tudomány".33 A „szósze-
rinti ér te lem" (sensus literalis) válik most az írásmagyarázatban 
döntővé, mer t hiszen éppen ez az értelem jön számításba akkor, 
amikor valamely egyházi tanítást a Szentíráshoz, mint minden 
helyes tanítás igazi mértékéhez mérünk hozzá. A reformátorok 
felismerték, hogy az írás többszörös értelmének az elve, főként 
pedig az allegorikus értelmezés nyit u ta t az írásmagyarázatban 
az önkénynek és teszi lehetővé, hogy az írásmamagyarázó a 
saját elképzeléseit magyarázza bele az írásba, saját gondolatait 
pedig úgy tüntesse fel, mint az írás tanítását. Mivel így végered-
ményben az írás többszörös értelmét feltételező írásmagyarázati 
módszer a hamis tanítások becsempészésének egyik legveszedel-
mesebb forrása, azért hangsúlyozták a reformátorok olyan nyo-
matékai a „szószerinti ér te lem" jelentőségét. Nemcsak Luther, 
hanem Melanchton és Kálvin is, az utóbbi ma is sokat használt, 
mélyen járó írámagyarázataiban ugyanezen az úton jártak. 
Melanchton hangsúlyozza: „Mindenütt az egyetlen, bizonyos 
és egyszerű értelmet kell keresni a grammatika, a logika (aho-
gyan ő nevezi: a dialektika) és retorika szabályai szerint". 
Ugyanő állította fel azt az írásmagyarázati aranyszabályt: „Om-
nis bonus theologus et. fidelis interpres doctrinae coelestis 
necessario esse debet pr imum grammaticus, deinde dialecticus, 
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denique testis".34 Vagyis az írásmagyarázónak kell ér tenie: 1. a 
szentírási nyelvekhez, 2. a Szentírás gondolkodásmódjához és lo-
gikájához, végül 3. tanúbizonyságot kell tennie arról, amit a 
Szentírás mond, azt életében kell megvalósítania. 

\ „történeti szemlélet" 

Az írásmagyarázat terén korszakalkotó fordulat állott be, 
amikor a verbális inspiratio tanának a szétesése nyomán a fel-
világosodás óta egyre erőteljesebben alkalmazták a Szentírásra 
a történeti szempontot. A Szentírás most már nem az isteni böl-
cseség könyve és az „üdvösséges tanok" tárháza, hanem régi és 
tiszteletreméltó vallásos dokumentumok gyűjteménye, melyek-
nek első sorban egyházi használatuk kölcsönöz különleges te-
kintélyt. A múlt század modern teológiájában ez a szempont ér-
vényesült több-kevesebb fenntartással az egyes teológusok párt-
állása szerint. Az egyházias teológusok természetszerűleg sokat 
fenntartottak a Szentírás kinyilatkoztatás-tartalmából és ez kor-
rigálta a történeti szemléletmódot. Viszont a liberális teológia 
különféle árnyalataiban a történeti szemléletmód egyre inkább 
elnyomta az egyház tanításával és hitvallásával kapcsolatos „elő-
feltevéseket": az egyházi, ill. dogmatikai „előfeltevésektől men-
tes írásmagyarázat" követelménye itt formálódott alapvető írás-
magyarázati elvvé. 

Az írásmagyarázat történeti szempontját klasszikusan 
Schleiermacher fogalmazta meg: „Semmiféle írásművet sem le-
het tökéletesen megérteni, ha azt bele nem állítjuk azoknak a 
képzeteknek a teljes összefüggésébe, amelyekből az illető írásmű 
származott, és ha nem ismerjük teljesen egyfelől a szerzőknek, 
másfelől az első olvasóknak az életviszonyait".35 Jellemző, hogy 
Schleiermacher nem különlegesen a bibliai iratokról, hanem ál-
talában „írásművek"-ről beszél. A bibliai iratok itt is egy sorba 
kerülnek antik vallásos dokumentumokkal és egyéb írásművek-
kel, antik auktorokkal, történeti kútfőkkel, irodalmi emlékekkel, 
stb.36 Az ószövetségi iratok így lesznek Izráel vallásának az em-
lékeivé, az újszövetségi iratok pedig a keresztyénség keletkezésé-
nek a kútfőivé. Az írásmagyarázat feladata ennélfogva ezeknek 
a vallástörténeti emlékeknek és kútfőknek a kritikai meg-
vizsgálása és a kritikailag végzett vizsgálat alapján nyer t ered-
mények segítségével ezen iratok eredeti vagy történeti értelmé-
nek a felderítése és megállapítása. Az írásmagyarázat első kér-
dése tehát ez: mi volt pl. a Tízparancsolat eredeti ér telme; ho-
gyan hangzott annak az eredeti formája (ami esetleg a kánon-
belihez képest annak ősformája); mi volt a jelentősége Izráel 
vallásának a történetében, stb. Ilyen értelemben válik alapvető 
egzegetikai kérdéssé a messiási jövendölések, köztük Ezs. 53 
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„történeti" értelme, keletkezési körülményei, azok jelentősége 
Izráel vallástörténetében, stb. Vagy újszövetségi példa: mit je-
lentett Isten királyságának a képzete, amikor azt Keresztelő Já -
nos és Jézus hirdet te; hogyan tartozik bele ez a képzet a Jézus 
korabeli rabbinista teológiai gondolkodás összefüggésébe; meny-
nyiben azonos vele és milyen változásokat muta t ez a képzet 
már Keresztelő Jánosnál és Jézusnál, majd pedig az Újszövetség 
korában? 

Meg kell f igyelnünk azt is, hogy az eredeti vagy történeti 
értelem, amelyet az írásmagyarázat a krit ikai kutatásnak sok-
szor rendkívül finomra csiszolt módszereivel igyekszik felderí-
teni, nem azonosítható tel jesen avval, amit a reformátorok a 
„szószerinti ér telem"-nek mondottak. Sokszor ugyan a kettő 
erősen érintkezik egymással, esetenként meg is egyezik, de a 
kettő közt adódhatnak jelentős eltérések is. Pl. a Tízparancsolat 
olyan társadalmi és kulturális viszonyok közt keletkezett, ame-
lyek nagyon határozottan megszabták az egyes parancsolatok 
konkrét értelmét. Amikor Luther a Kiskátéban ezeknek a pa-
rancsolatoknak a szószerinti ér telmét vette alapul és magyarázta, 
nem állította helyre azoknak azt a konkrét vonatkozását a saját 
koruk társadalmi és gazdasági viszonyaira, — ilyenre nem is 
gondolt, — hanem a szószerinti értelem alapján azoknak a sa-
ját kora életkörülményeire való alkalmazását adta meg. így ki-
esik az első parancsolat látóhatárából az a sokrétű isten-kultusz, 
mely ellen az első parancsolat fordul és feledésbe megy a „fa-
ragott képek" tilalma. Ahol ez a tilalom felújul , ott sem annak 
az eredeti történeti értelme ú j u l fel, hanem a szószerinti érte-
lem beleilleszkedik az ú j társadalmi adottságba. A szombatnap 
megszentelésének a parancsolata már a rabbinátus írásmagya-
rázatában elvesztette eredeti történeti ér telmét és szószerinti ér-
telmével alkalmazkodott az akkori társadalmi viszonyokhoz. 
Luther magyarázatában az „ünnepnap" megszentelésének a kö-
vetelménye alapvető módon Isten igéjének a hallgatását és ta-
nulását jelenti. Nagyon tanulságos e tekintetben a 7. parancso-
lat („Ne lopj!") értelme: Eredetileg valószínűleg az emberrablást 
tilalmazta: ezt még tudták egyes írásmagyarázók. Azonban szó-
szerinti értelme kiterjed a más vagyonának eltulajdonítására: 
az eredeti történeti értelem szinte el is veszett belőle. A Kis-
kátéban Luther magyarázata a szószerinti ér telmet aknázza ki 
és állítja bele sa já t korának a társadalmi viszonyaiba. így sorra 
mehetnénk az összes parancsolatokon és mindenütt kimutathat-
nánk, hogy az eredeti történeti értelem és a szószerinti értelem 
érintkezik ugyan egymással és esetenként nagyon közel is van 
egymáshoz, azonban mégsem azonos egymással. Hasonlóan ra-
gaszkodott Luther az úrvacsora szerzési igéinél a „szószerinti" 
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értelemhez: nem is vetet te fel, — kora tudományos munkaesz-
közeivel nem is tudta volna felvetni, — az eredeti, történeti ér-
telem kérdését. Csak a modern teológia kutatása igyekszik el-
hatolni az eredeti történeti értelem kérdéséhez és ennek alapján 
megállapítani az úrvacsora teológiai jelentését. Különösen is ta-
nulságosak lehetnek számunkra a szószerinti és történeti érte-
lem kapcsolata és eltérése tekintetében pl. a messiási jövendő-
lések vagy a Miatyánk értelmezése.37 

A történeti szempont alkalmazása sohasem állhat meg va-
lamely íráshelynek vagy szakasznak vagy akár valamely bibliai 
irat egész összefüggésének az értelmezésénél. Ez az értelmezés 
feltételezi mindazokat a kritikai vizsgálatokat, amelyek az illető 
szöveg történeti előfeltételeire, „hitelességére", keletkezésére, 
stb. vonatkoznak és egyúttal maga is részévé válik ezeknek a 
vizsgálatoknak. Mivel ebben az írásmagyarázatban hiánytalanul 
érvényesülnek a tudományos módszer kritikai szempontjai, azért 
ezt az írásmagyarázatot általánosságban „tudományos írásmagya-
rázatnak" vagy „történeti-kritikai értelmezésnek" mondották. 

A ..gyakorlati írásmagyarázat" 

A modern teológia abban a meggyőződésben volt, hogy a 
„tudományos írásmagyarázat" a Szentírásnak minden egyházi 
(dogmatikai) előfeltevéstől mentes vizsgálata. Ezért ezt az írás-
értelmezést, amely a bibliai iratoknak sokszor egészen újszerű 
és meglepő értelmét tár ta fel, az egyedül helyes és tudományosan 
egyedül igazolható írásmagyarázatnak tekintették. Ε mellett a 
„tudományos" vagy más szóval „történeti-kritikai" értelmezés 
mellett, annak mintegy függelékeképen alakult ki az ú. n. „gya-
korlati írásmagyarázat". Ez utóbbi a tudományos írásmagyará-
zat eredményeit igyekezett összefoglalni és az egyházi szolgálat, 
a gyakorlati lelkészi munka és főként az igehirdetés számára 
hasznosítani. 

A tudományos írásmagyarázat jelentősége 

A modern teológia körében kialakult történeti-kritikai írás-
magyarázat a teológiatörténet sokszor ragyogó alkotásai között 
is a legragyogóbbak közé tartozik. Sok vonatkozásban példát mu-
tatott és ú j csapást tört a profán filológiának, történetkutatásnak 
és vallástörténetnek is. Éppen ez a tudományos írásmagyarázat 
szerzett — az egyháztörténeti kutatás mellett — tiszteletet és 
megbecsülést a teológiai tudományoknak a világi tudományok 
körében is. Noha a tudományos írásmagyarázat kutatásai távol-
ról sem .jutottak minden vonatkozásban végleges és egységesen 
elfogadott eredményekre, mégis az ú j szemléletmód Izráel val-
lásának a történetében, valamint a keresztyénség keletkezése 
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körüli kérdések tekintetében olyan jelentős tudományos ered-
ményeket ér t el, amelyekre az egyháznak és a teológiai tudo-
mánynak egyaránt szüksége van és amelyek éppen ezért mara-
dandó értéket alkotnak. 

Azonban a tudományos írásmagyarázat sok nagyszerű ér-
téke ellenére is súlyos zavarokat támasztott az egyházban. So-
kakban megrendítette nemcsak a Szentírás hagyományos tekin-
télyét, hanem a hitet is. Az írásmagyarázatnak a dogmatikus 
(egyházi) előfeltevésektől való mentesítése pedig a hagyományos 
egyházi gondolkodáshoz ragaszkodó hívők körében sokszor azt a 
benyomást keltette, mintha a teológiai tudomány — legalább is 
az írásmagyarázat — elvesztette volna egyházias jellegét és vi-
lági tudománnyá, „hitetlen teológiává" lett volna. 

Ezt a látszatot csak még inkább alátámasztotta -a „tudomá-
nyos" és „gyakorlati" írásmagyarázat helytelen megkülönböz-
tetése. Az igazi írásmagyarázat sohasem elégedhetik meg azzal, 
hogy a Szentírást mint más régi vallásos iratokat, csupán szokat-
lan és számunkra nehezen hozzáférhető formája, valamint fo-
galomkincse szempontjából magyarázza, vagy hogy csak a szent 
iratok keletkezési körülményeit, ill. azoknak történeti értelmét 
tár ja fel. Az igazi írásmagyarázatnak mindig elsőrendű feladata, 
hogy megszólaltassa a magyarázott írás értelmét, ezt az értelmet 
tolmácsolja és mint üzenetet közvetítse a gyülekezet felé. Ezért 
az írásmagyarázat, ha valóban teológiai tudomány akar lenni, 
nem zárkózhatok be a gyülekezet és annak hite elől a maga 
tudományosságának az „elefántcsonttornyába", hanem a gyü-
lekezet és az igehirdetés szolgálatában kell állania. 

A gyülekezet számára sok tekintetben terméketlenné lett 
tudományos írásmagyarázat volt az oka, hogy a gyakorlati írás-
magyarázat amattól elvált. De a gyakorlati írásmagyarázat el-
választása a tudományostól azért is szerencsétlen és helytelen, 
mivel semmiféle „gyakorlati" gyülekezeti cél sem ment i fel az 
írásmagyarázót az alól a kötelezettség alól, hogy elvégezze 
mindazt a tudományos munkát , melyet az illető szövegnek a 
helyes megértése végett el kell végezni. Csak arról lehet szó, 
hogy az egyház igehirdetői szolgálata számára kidolgozzuk azo-
kat a szempontokat, amelyek az illető íráshelynek (szövegnek 
ill. szakasznak) az értelmezése, szempontjából az igehirdetés 
gyakorlati szolgálatára nézve fontosak. Ilyen értelemben helye-
sebb volna inkább „alkalmazott", mint gyakorlati írásmagya-
rázatról beszélni. 

A „pneumatikus írásmagyarázat" kérdése 

Azok a bajok, amelyeket a tudományos írásmagyarázat egy-
oldalúsága a gyülekezetekben okozott, szükségessé tet ték az írás-
magyarázat értelmének, feladatának és módszerének az ú j át-
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gondolását. Az első világháború után elindult teológiai eszmélés 
ezt a feladatot csak még aktuálisabbá tet te , de egyúttal elő is 
segítette, hiszen a teológiai eszmélés egyik legfontosabb elindí-
tója egy írásmagyarázati munka, Barth „Römerbrief"-je volt. 
Barth ennek a művének az előszavában rendkívül tanulságosan 
határozza meg az írásmagyarázat feladatát : „Pál, min t saját 
korának fia sa já t kortársaihoz beszélt. De ennél az igazságnál 
sokkal fontosabb az a másik, hogy mint az Isten országának a 
prófétája és apostola, minden idők emberéhez s z ó l . . . A biblia-
kutatás történeti-kritikai módszerének megvan a jogosultsága', 
rámutat a megértés előkészítésére, amely sehol sem fölösle-
ges . . . De minden figyelmemet arra fordítottam, hogy a törté-
neti valóságon keresztül és azon túl beletekintsek a Biblia lel-
kébe, amely az örök Lélek." Barth felismeri a reformátori írás-
magyarázat célját. „Milyen energikusan fog hozzá [Kálvin] mun-
kájához, hogy — miután lelkiismeretesen megállapította, mi van 
a szövegben, — utána gondolja textusát, azaz addig viaskodik 
vele, amíg a fa l az 1. és a 16. század között transzparenssé nem 
válik, amíg Pál ott beszél és a 16. század embere itt hallja."38  

Barth ezzel kijelöli a helyes írásmagyarázat feladatát: meg kell 
szólaltatni, „beszélővé" kell tennie a szöveget, hogy mi is „hall-
juk", amit mond és pedig figyeljünk arra az „ügyre", amelyről 
benne szó van s amely az apostolnál és nálunk nem lehet két 
különböző, hanem egy és ugyanazon „ügy". 

Az egyre erősbödő teológiai eszmélés következtében az írás 
értelmezésének a kérdései a jelen század húszas éveinek a má-
sodik felében a teológiai érdeklődés homlokterébe kerültek s 
azóta is mindig újra előkerülnek.39 A tudományos írásmagyará-
zat egyoldalúságával szemben Girgensohn a korán elhúnyt nagy-
nevű lipcsei professzor, a valláslélektani kutatásnak egyik leg-
kiválóbb megalapozója már 1925-ben felállította a „pneuma-
tikus írásmagyarázat" követelményét.40 Girgensohn nem vetet te 
el a Szentírás történeti szemléletének a követelményét, sőt azt 
„jogosultnak és szükségesnek" mondotta. De ennek a szemlélet-
módnak nem szabad „egyeduralmat követelnie", hanem annak 
ki kell egészülnie „mélységes időfölötti normatív értelmezéssel", 
mely — lényegileg — „az igét gyakorlatilag az ,én'-re vonat-
koztatja és alkalmazza" és ilyen módon megszólaltatja az írás 
kinyilatkoztatás-tartalmát, min t hozzánk szóló üzenetet. A pneu-
matikus írásmagyarázat követelményének a jellegét Girgensohn 
az erdőről vet t hasonlattal próbálta érzékeltetni: ugyanazt az 
erdőt egészen más szemmel nézi, „éli á t " és írja le a természet-
járó és természetért „rajongó" turista, a természet világát szak-
szerűen figyelő természettudós (pl. a botanikus), azután az erdő-
mérnök és a fakereskedő. Mindegyik ugyanazt az erdőt látja, 
nézi és vizsgálja és mégis mindegyik egészen mást lát meg 
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benne.41 így vonja le Girgensohn azt a következtetést: „A tör-
téneti-kritikai viszonyulás az íráshoz nem magában véve hibás, 
hanem jogos és szükséges, mer t [az írásnak] olyan oldalát vizs-
gálja, amelyet meg tud és meg szabad ítélni. De ez a viszonyulás 
azonral alapvető hibává lesz, amikor egyeduralmat bitorol és 
n o n ismeri el többé az írásnak a mélyebb é r t e l m é t . . . Normális 
viízcnyok közt az igének a történeti-lélektani értelmezése és 
egészen mélyrehatoló időtlen normatív-pneumatikus magyará-
zása két olyan szemléletmód, amely egymást a legszerencséseb-
ben egészíti ki és kölcsönösen segíthet egymásnak, ha az írás 
értelmének a mélységes egységét két különböző oldalról szem-
léli ás ért ahhoz, hogy a kétféle szemléletet egységes egészbe 
kapcsolja össze".42 

A pneumatikus írásmagyarázat követelménye sok vitát vál-
tott ki. Girgensohn nem titkolta, hogy követelményével részben 
felúj í t ja az írás többszörös értelmének a régi írásmagyarázati 
elvét. Ezt sokan és nem ok nélkül kifogásolták és minősítették 
veszedelmesnek. Mások joggal hangoztatták, hogy a pneuma-
tikus, azaz a Szentlélektől vezetett írásértelmezés nem lehet 
immanens szempontok segítségével kidolgozott tudományos mód-
szer, hanem csak egyes, Isten Lelkének ajándékával szolgáló ma-
gyarázók értelmezése. Ennek ellenére sem szabad megfeledkezni 
arról, ami ezt a követelményt jogosulttá és tárgyszerűvé teszi' 
Ez pedig az: a Szentírás értelmezése nem valami régi és tiszte-
letreméltó vallásos dokumentumnak a filológiai, a történeti ku-
tatás és a lélektani szempontok segítségül vételével történő meg-
érttetése olyan gondolkodás számára, mely e dokumentumok 
gondolkodásától a nyelvi és a történeti távolság miatt eltávolo-
dott, hanem ennél sokkal több, t . i. ezeknek az iratoknak, mint 
írásnak a megszólaltatása a mai ember számára. Ez pedig a filo-
lógiai és történeti feladaton túlmenő teológiai feladat. Ezért má-
sok inkább a teológiai értelmezés szükségességét hangsúlyozták, 
értve ezen, hogy az írásmagyarázat igazi feladata teológiai jel-
legű: a Szentírás történeti megértésén túlmenően a benne foglalt 
üzenetnek a megszólaltatása. 

Ma a teológiai eszmélés hatása következtében az írásmagya-
rázatnak általánosan elismert feladata, hogy a Szentírásnak a 
teológiai értelmét s pontosabban üzenetszerű tartalmát, azt, ami t 
Barth ,,az ügy"-nek mondott, megszólaltassa, tolmácsolja és a 
mai ember számára hallhatóvá tegye. Ez az írásmagyarázatnak 
nem egy másik fa j tá jára , valamiféle gyakorlati írásmagyarázatra 
tartozik, hanem minden igazi írás-értelmezésnek a tulajdonkép-
peni és elsőrendű feladata. Mert a Szentírás az Isten kinyilatkoz-
tatásáról szóló tanubizonyságtétel és ennek a kinyilatkoztatás-
nak a mindig hitet munkáló eszköze. Ez nem kizárólag a mi 
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hitünk „értékelése", amely magában véve független a valóság-
tól, hanem magáriak az Írásnak az igénye: nélküle a Bibliában 
foglalt iratok nem volnának „kánon" és Írás. Az írásnak ez az 
igénye az a történetileg is adott valóság, „tény", amely nélkül 
ezek az iratok sohasem lettek volna kánonná. Evvel a valóság-
gal kell számolnia az írásmagyarázatnak is, ha a szó helyes é r te l -
mében akar „tudomány" lenni. Tudományossá helyes ér te lem-
ben tehát az írásmagyarázat is akkor lesz, ha a Szentírásnak ezt 
a teljes valóságát felismeri és elismeri. 

Ennek a felismerésnek akar érvényt szerezni a teológiai ér-
telmezés. Ez ugyancsak igazolja azt, ihogy nem lehet egymástól 
elkülöníteni és egymással szembehelyezni a történeti-kritikai 
szemléletmódot és a teológiai értelmezést, ahogyan ezt ú jabban 
is megkísérelték. A Szentírás emberi módon keletkezett i ratok-
nak a gyűjteménye, ezért a történeti-krit ikai szemléletmódra 
szükség van, nélküle az Írást megérteni és annak üzenetét he -
lyesen tolmácsolni nem lehet, ill. régi hibákba való felelőtlen 
visszaesést jelentene. Az Írás eredeti értelmének a feltárása és 
tisztázása filológiai, történeti és kritikai módszerekkel azonban 
csak az első lépés, melyet követnie kell az eredeti értelem teo-
lógiai kiaknázásának. Ezen keresztül pedig a kinyilatkoztatás-
tartalom üzenetét kell az írásmagyarázónak tolmácsolnia. Min-
den igazi írásmagyarázatnak a tulajdonképeni feladata az, hogy 
az összes rendelkezésre álló tudományos eszközök igénybevételé-
vel minél hívebben tár ja fel azt , amiről az Írásban tulajdon-
képen szó van: Krisztus üdvösségszerző művé t . és annak való-
sulását. 

Röviden összefoglalva: az írásmagyarázat feladata, hogy az 
igét úgy szólaltassa meg, mint „az Istennek élő beszédét" (Zsid. 
4, 12), mely számunkra „örök életnek beszéde" (Jn. 6, 68). 

Az írásmagyarázat módszeres eljárása 

Az írásmagyarázat részletes módszer-tana nem tartozik bele 
ennek a vázlatos áttekintésnek a körébe. Mégis egészen röviden 
rá kell mutatnunk a legfontosabb mozzanatokra. 

1. Az írásmagyarázat lényegileg négy fontos feladatkör kö-
rül mozog. Ezek a következők: 

a) Az értelmezendő szöveg megállapítása: melyik az a szö-
veg, amely az értelmezés kiindulópontjául és alapjául szolgál. A 
szövegkritika segítségével át kell tekinteni a szóbanforgó szöveg 
történetét, meg kell állapítani a benne esetleg előforduló szö-
vegváltozatokat („variánsokat") és meg kell állapítani a krit ikai-
lag helyes szöveget. 

b) A szöveg elemzése. Grammatikai, filológiai vizsgálattal 
át kell világítani a szövegnek minden egyes szavát és mondatát , 
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azutan meg kell állapítani a magyarázandó iratnak, illetve szö-
vegszakasznak az irodalmi formáját , keletkezésének a körülmé-
nyeit és a történeti helyet, amelybe keletkezésekor beleilleszke-
dett, valamint azt a célt, amelynek eredetileg szolgált (meg kell 
állapítani az ú. n. „Sitz im Leben"-1). A szükséges régiségtani 
adatok segítségével, azután a történeti és vallástörténeti ösz-
szefüggések megállapításával meg kell keresni az illető szöveg 
eredeti, történelmi ér telmét , tehát azt, hogy mit je lentet t az 
illető szöveg a szerző és hallgatói (olvasói) számára. 

Végül hozzátartozik ehhez a történeti értelmezéshez, hogy 
a magyarázandó szöveget a szöveg összefüggésének (a „kon-
textus"-nak) a világításában értsük meg és belehelyezzük abba 
a környezetbe és világba, amelyben keletkezett . 

c) A szöveg értelmezése (interpretatio). A „történeti érte-
lem" alapján kell a szöveg tárgyi tar ta lmát megértenünk és fel-
tárnunk, a megértett „ tar ta lom" alapján az „ügyet", amelyről 
benne szó van, és az „üzenet"-et, mellyel megszólít minket , meg-
szólaltatni és érvényesíteni. 

d) A szöveg értelmezéséhez kell végül csatlakoznia az értel-
mezett szöveg teológiai kiaknázásának. Ez azt jelenti, hogy az 
értelmezett szöveg „tartalmát" és „üzenetét" a benne foglalt teo-
lógiai szempontok feltárásával kell értelmeznünk és a teológiai 
kutatás számára kiaknáznunk. 

Az 1949-ben Oxfordban mégállapított írásmagyarázati irány-
elvek a magyarázott szövegnek ezt a teológiai kiaknázását írják 
körül43 éspedig külön az ó- és külön az újszövetségi.szakaszokra 
vonatkozólag: 

„Valamely ószövetségi íráshelyet úgy kell megvizsgálni, 
hogy azt viszonyba helyezzük az Izraelnek adott isteni kinyi-
latkoztatással abban az időszakban, amely egyfelől a vizsgált 
szöveg időszakát megelőzi, másfelől pedig követi. Utána az írás-
magyarázónak az Újszövetséghez kell fordulni, hogy annak a 
világításában vizsgálja a szöveget. Ennél az eljárásnál az ószövet-
ségi íráshely esetleg korlátolt jelentőségűvé válik vagy korrektú-
rát. szenved. De lehetséges az is, hogy az Újszövetség világítá-
sában olyan ú j és mélyebb értelme nyilatkozik meg, amely az 
ószövetségi szerző előtt ismeretlen volt. 

Valamely újszövetségi íráshelyet közelebbi és távolabbi ösz-
szefüggésének a világításában kell megvizsgálni. Azután az Ószö-
vetséghez kell fordulni, hogy felfedezzük hátterét Isten régebbi 
kinyilatkoztatásában. Ha ezután visszatérünk az Újszövetséghez, 
képesek leszünk az illető szakaszt az üdvtörténet egészének a 
világításában látni és magyarázni. Az illető újszövetségi írás-
hely megértése ilyen esetben az Ószövetség segítségül vétele ál-
tal elmélyülhet." 
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2. Az írásmagyarázat ezeket a módszeres alapszempontokat 
többféle formában érvényesítheti. Az írásmagyarázati tradíció 
folyamán alakult ki az az eljárás, hogy a szövegnek a magyará-
zatra szoruló szavaihoz rövidebb vagy hosszabb megjegyzéseket, 
mintegy „széljegyzeteket" fűztek: ezeket nevezték „glósszák"-
nak: ez a „glósszatórikus" írásmagyarázat. Az egyes bibliai fo-
galmakat azután részletesebb fejtegetésekkel, ,ú. n. „szkólion"-
okkal világították meg. Az újabb írásmagyarázati művekben a 
sokszor összefüggéstelen glosszák helyett összefüggő fejtegeté-
seket alkalmaznak. Az olyan fejtegetéseket pedig, amelyek a 
magyarázó gondolatmenet összefüggését megszakítják és vala-
mely külön kérdést vagy fogalmat világítanak meg, „kitérések"-
nek (excursus) nevezik. 

Van olyan írásmagyarázati e l járás is, amely az egész szö-
veg összefüggését olyan módon t á r j a fel, hogy azt mintegy át-
írja és ú j ra írja. Az ilyen értelmezést „paraphrasis"-nak nevez-
zük. 

Egy-egy bibliai könyvhöz írt írásmagyarázati munkát ne-
vezzük „kommentár"-nak. Tágabb értelemben kommentárnak 
szoktuk nevezni a valamely szöveghez fűzött értelmező magya-
rázatot is. 

Régebben inkább az egyes bibliai szavakhoz fűzött glósz-
szák formájában kidolgozott írásmagyarázat volt szokásban. 
Ilyen módszert mutat Luther híres Római levél-kommentárja 
is. Ugyancsak ezt a módszert alkalmazta leginkább a modern 
teológia történeti-kritikai írásmagyarázata is. De már az ókori 
írásmagyarázók is ismerték a bibliai szövegek folyamatos ma-
gyarázatát, leginkább az egyes iratokról tartott részletesen ki-
dolgozott előadások, az ú. n. „homiliák" formájában. Különféle 
ókori írásmagyarázók műveiből az ókor későbbi századaiban 
összeállították egyes bibliai könyvekhez a magyarázatokat és mi-
val ezeket láncszerűen fűzték egymáshoz, azért az ily módon 
összeállított kommentárokat „catena"-knak mondják. 

3. Az írásmagyarázati művek a keresztyén teológia legelső 
megnyilatkozásai közé tartoznak. Az ókori teológiának kiemel-
kedő alkotásai voltak az egyes szentírási könyvekhez írt és sok 
tekintetben ma is alapvető „kommentárok". Az ókorban az 
írásmagyarázatnak két fő irányzata, „iskolája" alakult ki. Az 
egyik az alexandriai iskola, amelynek elindítói Alexandriai 
Kelemen és Origenes voltak. Ennek az iskolának az írásmagya-
rázati módszerében erősen érvényesült az allegorizálás. Az írás-
magyarázók közül meg kell említeni Didymust és Alexandriai 
Kyrillost. A másik irányzat az antiochiai iskola volt, melynek 
vezér-képviselői Tarsus-i Diodoros és Mopsuestia-i Tivadar. Ez 
az iskola erőteljesen hangsúlyozta az írás szószerinti értelmezé-
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sét. Ehhez az irányzathoz tartoznak Kyrrhos-i Theodoretos és 
Chrysostomos János. A nyugati egyházi atyák közül az írásma-
gyarázat terén különösen is kitűnt Ambrosius és Augustinus. 

A középkori írásmagyarázók közül különösen Aquino-i 
Tamás „Aranyláncát", valamint Lyra Miklós írásmagyarázati 
műveit kell megemlíteni. A humanisták közül Erasmus magya-
rázatos újszövetségének volt igen nagy befolyása. 

A reformáció korában Luther és Kálvin írásmagyarázatai 
említendők meg. Luther írásmagyarázati művei közül külön is 
ki kell emelni egyfelől a Genezis- és a Zsoltár-kommentárokat, 
mint ószövetségi írásmagyarázatokat, másfelől pedig a Római-. 
Galata és Zsidó-levélhez írt újszövetségi kommentárokat. Mind-
ezek nemcsak a reformátor teológiájának a megismerése, hanem 
az írás tartalmának a helyes megértése és az írás üzenete helyes 
tolmácsolása szempontjából is fontosak számunkra. Kálvinnak 
különösen az evangéliumokhoz és Pál apostol leveleihez írt 
kommentárjai híresek. 

A reformáció nyomán felvirágzott az írásmagyarázat mun-
kája. A 17. század írásmagyarázói közül különösen Grotius 
Hugo, Coccejus és Vitringa emelkednek ki. A pietizmus első 
sorban a gyakorlati áhítatossági irányzatú írásmagyarázatot mű-
velte, azonban Wettstein, Lightfoot, Schöttgen írásmagyarázati 
munkája mindmáig is iránytmutató és értékes. Különösen is ki-
emelkedik a 18. században még Bengel klasszikus műve, a 
„Gnomon No.vi Testamenti". 

A felvilágosodás kora óta kialakult történeti-kritikai szem-
lélet a lap ján az írásmagyarázatban különféle iskolák és irány-
zatok egész sora alakult ki, úgyhogy az írásmagyarázat munkája 
szinte át tekinthetet lenné vált. így is kiemelkednek azonban a 
19. században és jelen századunk elején a teológiai liberalizmus 
képviselői közül: de Wette, Baur Ferdinánd, Wellhausen, Gunkel 
és Bousset. Az egyházias irányzatú teológia írásmagyarázói közt 
különösen Hengstenberg, Beck János Tóbiás, Hofmann János 
Keresztély, Delitzsch Ferenc, Zahn és Schlatter neveit emelhet-
jük ki. 

4. FEJEZET 

Az előkészítő jellegű írásmagyarázati tudományok 

X. A bibliai nyelvtudomány 

A bibliai nyelvtudomány régi neve „philologia sacra". 
Tárgya a Szentírás eredet i nyelve, még pedig az Ószövetségre 
nézve a bibliai héber és arám nyelv, az Újszövetségre nézve az 
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újszövetségi (hellenisztikus) görög nyelv. A bibliai nyelvtudo-
mány feladata a Szentírás eredeti nyelveinek tudományos meg-
ismerése és a nyelvtudomány módszereivel való feldolgozása. 

A Szentírás értelmének a feltárása és megszólaltatása ér-
dekében a keresztyén teológiának elengedhetetlenül szüksége 
van a Szentírásnak az eredeti nyelven való tanulmányozására. 
Szüksége van e r re első sorban azért, hogy az igehirdetés és az 
igével való szolgálat hamisítatlan tisztaságát óvni tudja. A Szent-
írásnak minden fordítása m á r értelmezést jelent és sohasem 
tudja megragadni az eredeti szöveg teljes gazdagságát, hamisí-
tatlan tisztaságát. Ezért a Szentírás értelmezése és üzenetének 
a megszólaltatása — a teológiai tudomány keretében — soha-
sem támaszkodhatik csak valamely fordításra, sohasem eléged-
hetik meg még a legjobb és legtökéletesebb fcrdítással sem, ha-
nem az eredeti szövegre kell alapozódnia: a fordítást is mindig 
ellenőrizni kell az eredeti szöveg világításánál. A Szentírásnak 
ugyan nincs egyedül hiteles vagy hitelesnek megállapított szö-
vege sem az eredeti nyelveken, sem pedig a fordításokban, azon-
ban, amikor az írás tanításáról és eredeti t iszta értelméről van 
szó, mégsem támaszkodhatunk valamely fordításra, hanem csak 
az eredeti szövegre. Ezért alapvető követelmény, hogy az egy-
ház ill. a teológia a Szentírás eredeti szövegéhez tartsa magát . 
Ezért azoknak, akik az egyház szolgálatában értelmezik a Szent-
írást. hirdetik az igét és tolmácsolják annak üzenetét, ér teniök 
kell az eredeti szöveget. Mindez azt muta t ja , hogy a teológiának 
egyik elsőrendű feladata, hogy a Szentírást az eredeti nyelveken 
tanulmányozza. 

Azonban nemcsak az elmondott teológiai érdek követeli meg, 
hogy a Szentírást az eredeti nyelveken tanulmányozzuk, hanem 
ugyanazt követeli a tudományos érdek is. Minden szöveg tudo-
mányos megértésének és értelmezésének az eredeti szövegből 
kell kiindulnia. A tudományos kutatás soha sem elégedhetik meg 
valamely szöveg.fordításával, — amennyiben az eredeti szöveg 
rendelkezésünkre áll, — hanem mindig az eredet i szövegből kell 
kiindulnia. A fordítás mindig másodkézből való szöveg és m a -
gán viseli a fordító értelmezésének, valamint szellemiségének a 
bélyegét. A tudományos kutatásnak pedig mindig első kézből 
kell vennie a vizsgálat anyagát és valamely szöveg értelmezésé-
nél arra kell törekednie, hogy csak maga az eredeti szöveg szól-
hasson mások, fordítók vagy értelmezők közbejötte nélkül. 

A klasszikus irodalom szövegeinek a tanulmányozását az 
újkor elején leginkább a humanisták indították el. Részben a hu-
manizmus szellemiségének a hatása alatt, részben a fentebb vá-
zolt teológiai érdeket felismerve adta ki a reformáció korában 
Melanchthon az azóta is sokszor hangoztatott programmszerű 
jelszót: „Ad fontes!" Evvel első sorban azt követele, hogy a ke -
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resztyénség té r jen vissza eredet i tiszta forrásaihoz és éppen ezért 
tér jen vissza az egyház a Szentíráshoz is úgy, hogy azt az ere-
deti nyelveken veszi alapul. Ezért helyezett Luther is olyan nagy 
súlyt a nyelvekre, melyeket a kardhüvelyhez hasonlít: ezt a 
hüvelyt használta fel a Szentlélek arra, hogy benne helyezze el 

•az ige kardjá t . A reformáció gondolatvilágában a Szentírás ere-
deti nyelven való tanulmányozása nem kizárólag „tudományos" 
teológiai feladat, hanem azt megköveteli a gyakorlati egyházi 
szolgálat is, főként pedig az igehirdetés tisztaságának a biztosí-
tása. Különösen a téves tanítások (rajongók és szekták) elleni 
harc során a helyes védekezés érdekében elengedhetetlen se-
gítő eszköz a Szentírás a maga eredeti nyelvén. 

A Szentírás eredeti nyelvén való tanulmányozásához a teo-
lógiai tudomány sok eszközt biztosít a ku ta tók és az egyházi szol-
gálatban állók, valamint a hívők részére egyaránt. Ilyen segéd-
eszközök a Szentírás eredeti nyelvű kiadásai, a héber Ószövet-
ség és a görög Újszövetség: ma már nem elégedhetünk meg 
akármilyen héber nyelvű Ószövetséggel és görög nyelvű Újszö-
vetséggel, hanem a tudományos gondossággal és körültekintés-
sel kiadott ú. n. kritikai kiadásokhoz kell fordulnunk. Az ere-
deti szöveg nyelvi és filológiai problémáit a héber és az újszövet-
ségi görög nyelvhez készült nyelvtanok dolgozzák fel. Ezeket 
egészítik ki, a héber és újszövetségi görög szótárak, valamint az 
ú. n. „konkordanciák" („egyezményes szótárak"). A konkordan-
ciák a Szentírás szókincsét, ill. fogalmait, vagy esetleg tulaj-
donneveit (földrajzi neveket és személyneveket) betűsoros rend-
ben állítják össze azért, hogy a kutatónak a tudományos vizs-
gálat számára vagy a bibliaolvasóknak a sa já t használatuk sza-
mára a biblia szókincsét vagy fogalmait egységesen csoporto-
sítva gyűjtsék össze. Egyes „bibliai szótárak" anyagukat a lexi-
kális összeállításon túl cél juknak megfelelően vagy teológiai, 
vagy archeológiai-történeti szempontok szerint dolgozzák fel. 

2. A bibliai régiség tudomány 

„Bibliai régiségtudomány"-nak vagy „bibliai archeológiá"-
nak azt az előkészítő jellegű írásmagyarázati segédtudományt 
nevezzük, melynek feladata a Szentírás megértéséhez és magya-
rázatához szükséges régészeti (archeológiai) ismeretek összegyűj-
tése és tudományos feldolgozása. 

A Szentírás tőlünk idegen és a mi ma i világunktól nagyon 
távoleső, ismeretlen történeti , politikai, gazdasági, kulturális, 
társadalmi és földrajzi viszonyok között keletkezett. Ezt a tő-
lünk idegen, előttünk ismeretlen és már régen elsüllyedt világot 
akarja fel tárni és megismertetni a bibliai archeológia. Anyagá-
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hoz a segédeszközöket részben magából a Szentírásból, részben 
pedig a Szentíráson kívül eső, reánk maradt írásos és egyéb 
emlékekből meríti. Az utóbbiak közt egyre jelentősebb helyet 
foglalnak el az ásatások révén napvilágra kerül t különféle em-
lékek és leletek: legyenek azok akár írásos jellegűek, akár más 
természetűek, mint pl. épületek romjai, vagy különféle beren-
dezési és használati tárgyak, szerszámok, növényi vagy állati 
maradványok, a művészet körébe eső alkotások, stb. Ezek a le-
letek és emlékek részben „igazolják" a Szentírás adatait, rész-
ben színesítik és érthetőbbé teszik azokat a viszonyokat és tör-
téneti helyzeteket, amelyekben a bibliai emberek éltek. Adott 
esetben előfordul az is, hogy egyes újabban napvilágra került 
emlékek és adatok korrigálják a Szentírást vagy a Szentírás ada-
tai alapján keletkezett eddigi felfogást. 

A bibliai régiségtudomány az írásmagyarázat számára se-
gédtudomány, tehát a teológiai kutatók azt nem művelik és nem 
művelhetik öncélként, mint ahogyan azt az archeológia teszi. 
Ennek ellenére a bibliai archeológia művelőjének vigyáznia kell 
arra, hogy az archeológiai anyagból ne csak arra figyeljen, ami 
pozitív értelemben igazolja a Szentírás adatait vagy azoknak az 
alapján keletkezett feltevéseket, hanem hogy valóban a Szentírás 
világának a megismerésére törekedjék. Csak ebben az utóbbi 
esetben válik a bibliai archeológia hasznos segédtudománnyá az 
írásmagyarázat számára és segíti elő a Szentírás helyesebb és 
jobb megértését. 

A bibliai régiségtan egyik főtárgyköre Palesztina földrajza, 
még pedig nem is annyira a mai Palesztinának a földrajza, mint 
inkább az ókorié. Ennél ismét különbséget kell tennünk azok 
közt a különböző földrajzi adottságok közt, amelyek különböző 
korokban voltak, pl. az izraeliták honfoglalása idején, a király-
ság idejében és a fogság utáni korban vagy pedig a hellenisz-
tikus időben, ill. a keresztyénség keletkezésének idejében. A le-
zajlott történeti sorsfordulatok ugyanis földrajzi tekintetben is 
jelentős változásokkal jártak (pl. városok pusztultak el vagy ke-
letkeztek, stb.). 

Palesztina földrajzához csatlakozik mint a bibliai régiség-
tudomány tárgyköre a Palesztina területén élt ókori népek poli-
tikai és művelődés-, valamint társadalom- és gazdaságtörténete. 
Ennél a tárgykörnél a kutatónak ki kell terjeszteni látóhatárát 
az ókori Kelet népeire általában, amennyiben ezeknek az isme-
rete érinti a Szentírásban előttünk lévő viszonyokat. Ebben a ke-
retben kell vizsgálni azután az ókori Izráel, ill. zsidóság politi-
kai, társadalmi viszonyait, valamint gazdasági berendezkedéseit. 
Különösen is fontos Izráelnek, ill. az ókori zsidóságnak a vallá-
sos élete, a templom berendezése, kultusza, a szent helyekre, 
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ünnepekre stb. vonatkozó adatok feltárása: ennél a tárgykörnél 
is állandóan tekintettel kell lennünk a régi keleti népek vallá-
sára és vallásos életének a különböző jelenségeire. 

A Szentföld régiségeinek a feltárására a múlt század máso-
dik felében nagy tudományos kutató intézetek létesültek. Köz-
tük az első az angol Palestine Exploration-Found (1865), később 
alakult a német Verein zur Erforschung Palestinas (1877) és a 
Deutsches Palaestina-Institut (1902), valamint a francia Ecole 
pratique d'études bibliques (1890) és az amerikai American 
School of Orientál Research (1900). Hasonló katolikus kutató-
intézetek a francia dominikánusok által fenntar tot t jeruzsálemi 
Ecole biblique et archéologique és a német Orientalischés Insti-
tut der Görres-Gesellschaft (1910). 1922 óta működik a Jewish 
Palestine Exploration Society; jelentős archeológiai tevékeny-
séget fe j t ki a jeruzsálemi egyetem archeológiai tanszéke is. 

A bibliai archeológia — természetszerűleg — első sorban az 
Ótestámentom világára szokott tekintettel lenni. így azt első 
sorban olyan archeológusok művelik, akik az Ótestámentommal 
foglalkoznak és esetleg egyúttal orientalisták.. De a bibliai régi-
ségtan eredményei fontosak az Újszövetség világának és a ke-
resztyénség keletkezésének felderítése szempontjából is. Hiszen 
a bibliai régiségtan által fe l tá r t adatok ismertetik meg velünk 
azokat a viszonyokat és életkörülményeket is, amelyek Palesz-
tinában a keresztyénség keletkezése idején uralkodtak. 

A bibliai régiségtan anyagát részben folyamatos előadás 
formájában mint „bibliai régiségtant" vagy pedig betűsoros szó-
tárak, „lexikonok" formájában szokták feldolgozni. 

3. Az újszövetségi kortörténet 

A bibliai régiségtan főként az Ótestámentom világát vizs-
gálja. Ezért szükség van arra , hogy fé l tá r juk az Újszövetség 
világát, azt a világot, amelyben Jézus élt és tanított , valamint az 
első keresztyén gyülekezetek keletkeztek. Ezt a feladatot igyek-
szik megoldani az „újszövetségi kortörténet". Tárgyköre kettős: 
egyrészt foglalkozik a hellenisztikus és a római kor zsidóságának 
politikai, társadalmi, gazdasági viszonyaival és történetével, fő-
leg pedig vallásával; másrészt fe l tár ja a hellenisztikus és a római 
kor pogány világát: politikai, társadalmi, kulturális és gazdasági 
viszonyait és történetét, valamint vallásait. 

Az újszövetségi kortörténet a maga féladatának elvégzésé-
nél részben az ant ik íróknál, valamint a késői zsidóság emlékei-
ben található anyagra támaszkodik, részben pedig az ásatások 
által feltárt legkülönfélébb jellegű leletekre. A hellenizmusnak, 
valamint a római császárság korának a világát ma már igen szé-
les területen tár ták fel a ránk maradt és részben ásatások ú t ján 
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nyert emlékek. Különösen is fontosak az egyiptomi papirusz-
leletek, melyek igen nagy számmal kerültek napvilágra és mind-
egyre gyarapodnak: ezek ú j színben, még röviddel ezelőtt el-
képzelhetetlen szemléletességgel -tárják elénk azt a világot, 
amely közvetlenül megelőzte a keresztyénség keletkezését és 
amelyben a keresztyénség elindult világhódító út jára . Ezeknek 
a leleteknek a világításában egészen ú j színt kapott a vizsgált 

' századok vallásos világa is, de ugyanakkor sok ú j világosság 
esett a késői zsidóság vallásos viszonyaira is. 

Az újszövetségi koritörténet anyaga az írásmagyarázat szá-
mára segédtudomány. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, 
hogy mind a hellenizmus, mind pedig a római császárság világá-
nak a feltárása az ókortudománynak a feladatkörébe tartozik s 
ezt a tudományos munkát első sorban az ókortudomány művelői 
végzik. Hasonlóan túlesik a keresztyén teológia munkaterületén 
a késői zsidóság életének és vallásos világának (az írástudomány-
nak, a „talmud"-nak stb.) a vizsgálata. Az újszövetségi kortörté-
net tehát jórészt más tudományok kutatásaiból veszi át a saját 
céljai számára alkalmas anyagot. Ezt az átvételt természetesen 
nem teheti soha szolgai módon, kritikátlanul, hanem az átvett 
anyagot is mindig újból á1 kell világítania a .saját szempontjai-
val és tudományos ismerésének az eszközeivel. Ilyen módon az 
újszövetségi kortörténet művelése nemcsak az írásmagyarázat 
számára végez értékes munkát, hanem jelentőssé válhatik azok-
nak a tudományoknak a számára is, amelyekből anyagát vagy 
annak egy részét átveszi. Valóban, a hellenizmus és római csá-
szárság korának jelentős mozzanataira a keresztyén teológusok 
hívták fel a figyelmet és így előkészítettek az ókortudomány 
számára is feladatokat. Hasonlóan igen jelentős az a tudományos 
kutatás, amelyet keresztyén teológusok a késői zsidóság vallá-
sos életének, a rabbinizmusnak a tudományos felderítése érde-
kében végeztek. A protestáns teológia egyes kutatói a 17. század-
ban e tekintetben egyenesen út törő munkát végeztek.44 

4..A bibliai bevezetés 

„Bibliai", pontosabban ószövetségi és újszövetségi beveze-
tésnek azt az írásmagyarázati előkészítő tudományt szoktuk ne-
vezni, melynek tárgya a Szentírás egyes könyveinek, valamint 
a kánonnak a keletkezése és szövegének a története. A bibliai 
bevezetés első feladata tehát az, hogy megvizsgálja és a törté-
neti kri t ika eszközeivel feltárja a Szentírás egyes iratainak, va-
lamint az egészének, a kánonnak keletkezését és történetét. Eh-
hez csatlakozik az a feladatkör, amelyben a bibliai bevezetés 
vizsgálja a Szentírás szövegének a történetét és megállapítja a 
tudományosan elérhető legjobb, tehát „kritikai", szöveget. 



A bibliai -bevezetést régebbi idegen szóval „izagogiká"-nak 
is szoktuk mondani. Ma az ó- és újszövetségi bevezetést általá-
ban egymástól elkülönítve tárgyalják, az ószövetségi bevezetés-
hez pedig hozzá szokták venni az ú. n. ószövetségi apokrifusok 
és pszeudepigrafikusok keletkezésének a kritikai kérdését is. 

Eredetileg nagyon vegyes ismeretek voltak azok, amelye-
ket a bibliai bevezetés címe alatt tárgyaltak. Tulajdonképen 
csak lassan, a 18. század óta, de főként a 19. században, a teo-
lógiai kutatásban uralomra jutó történeti-krit ikai szemléletmód-
nak a hatása alatt alakult ki a modern értelemben vett bibliai 
bevezetés. A múlt század történeti gondolkodásának megfelelően 
a főhangsúly az egyes iratok keletkezésének a kérdésére esett, 
így legtöbbet az egyes iratok szerzőinek megállapításával és az 
iratok „hitelességének" a kérdéseivel foglalkoztak. Jóval keve-
sebb hangsúly esett a kánontörténet, valamint a bibliai szöveg 
kérdéseire: ezeket inkább csak függelékszerűen tárgyalták. Ez-
zel a szemléletmóddal függ össze az a törekvés, hogy az· izago-
gikát alakítsák át ó-, ill. újszövetségi irodalomtörténetté. Azon-
ban a bibliai iratoknál nem az ókori zsidóság, ill. a legrégibb 
keresztyénség irodalmáról van szó, hanem arról a Szentírásról, 
mely részeiben és egészében Isten igéjét szólja hozzánk. A teo-
lógiai kutatás területén csak addig maradunk, amíg ezt a szem-
pontot lát juk magunk előtt és kuta tásunkat ehhez képest alakít-
juk. Csak így marad a bibliai bevezetés „teológiai" tudomány. 

A teológiai eszmélés nyomán a bibliai bevezetésben jobban 
érvényesül annak egyházias jellege és nagyobb hangsúly esik 
azokra a kérdésekre, amelyeket az egyházi szolgálat tesz fel a 
bibliai iratokkal kapcsolatban. Innét érthető, hogy a bibliai be-
vezetésnek már-már szinte önálló tárgykörévé fejlődik a bib-
liaismeret („Bibelkunde"): ez nemcsak az egyes bibliai iratok 
tartalmi vázát ragadja meg, hanem főként azoknak á tartalmá-
val kapcsolatos teológiai jellegére helyezi a hangsúlyt, hogy ily 
módon is segítséget adjon az írás üzenetének a megszólaltatásá-
hoz. A történeti-kritikai szempontoknak továbbra is érvényesül-
niük kell a bibliai bevezetés vizsgálódásaiban: ez éppen a múlt 
század teológiai munkájának egyik legjelentősebb öröksége a 
mai kutatás számára. Azonban a történeti kutatást is át kell jár-
nia annak a teológiai szempontnak, hogy a bibliai iratok a mai 
egyház számára is Isten eleven igéjét közvetítik. 

5. A bibliai hermeneutika 

A „herméneutika" megjelölés a görög ερμηνεύει·/ = „tolmá-
csolni", „értelmezni", „magyarázni" igéből származik. „Hermé-
neutiká"-nak mondjuk azt a tudományt , amely írásművek meg-
értésének és értelmezésének, magyarázatának a kérdéseivel fog-
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lalkozik. Ebben az általános értelemben a herméheutika a filo-
zófiai tudományok körébe tartozik, pontosabban a logikának az 
egyik elágazása. 

Az idegen lelki tartalmaknak, nevezetesen azok írásba fog-
lalt formájának a helyes megértése45 és értelmezése („magyará-
zata") mindig súlyos és felelősségteljes feladat. Ez a feladat a 
hétköznapi életben is jelentkezik, amikor pl. vita keletkezik ar-
ról, hogy valamely hozzánk intézett levelet vagy valamely nyi-
latkozatot hogyan kell érteni. Tudományos feladattá írásművek 
és irodalmi alkotások megértése és magyarázata azonban fő-
ként négy tudományban válik: 1. a teológiában, ahol a Szent-
írás értelmezéséről van szó; 2. a filozófiában, ahol a filozófiai 
gondolkodók műveinek az értelmezése egyik igen fontos fel-
adat: 3. az irodalomtudományban, ahol irodalmi alkotások értel-
mezése azok szellemi tartalmának a feltárását is jelenti, és végül 
4. a jogtudományban, ahol fontos feladat a törvények és más 
a jogi élet körébe tartozó műveknek (pl. szerződéseknek, végren-
deleteknek, stb.) az értelmezése, magyarázata és esetleges alkal-
mazása. 

A herméneutika ilyen értelemben mintegy fordított ja azok-
nak az irodalom-tudományoknak, amelyek — mint a stilisztika, 
retorika és poétika — szellemi tartalmaknak az írásba foglalására 
nézve alkotnak szabályokat, ill. vizsgálják azokat a folyamatokat, 
amelyek az író lelkében adott tartalmak formába öntésénél és 
írásba rögzítésénél mutatkoznak. A herméneutika a formába ön-
tött írásműtől igyekszik az utat visszafelé megtenni a mögötte 
levő lelki tartalomhoz. A „retorika" és a vele egy sorba tartozó 
irodalomtudományok egyfelől és a ^herméneutika" másfelől 
mintegy két ellentétes irányvonalban közelítik meg és vizsgál-
ják az írásműveket és tárgyalják ugyanazt a szellemi műveletet. 

Amíg a filozófiai herméneutika a filozófiai műveket, a filo-
lógiai herméneutika az irodalmi műveket és a jogi herméneutika 
a jogalkotás műveinek az értelmezését tárgyalja, addig a teoló-
giai herméneutika tárgya a Szentírás, min t írásmű. A teológiai 
herméneutika feladata az elmondottak alapján az, hogy vizs-
gá l ja és megállapítsa azokat az irányelveket és szabályokat, 
amelyeknek az alkalmazásával helyesen értelmezhetjük a Szent-
írást. 

A bibliai herméneutika a Szentírás magyarázatára alkal-
mazza azokat az elveket, szabályokat és szempontokat, amelye-
ket a herméneutika írásművek értelmezésére vonatkozólag meg-
állapít. Ilyen értelemben a bibliai herméneutika a herméneutikai 
szabályoknak adott esetben, t. i. a Szentírás értelmezésére való 
alkalmazása. Ebből a nézőpontból tekintve .az írásmagyarázat 
eljárását, — éppen ez jelenti a herméneutika szabályainak a 
gyakorlati alkalmazását, — azt mondhatjuk, hogy a bibliai her-
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méneutika csak annyiban különbözik más írásművek hermé-
neutikájától, amennyiben tárgya a Szentírás. 

Különleges teológiai jelleget a bibliai herméneutikának ép-
pen az a körülmény biztosít, hogy tárgya a Szentírás, mint az 
isteni kinyilatkoztatásról szóló tanubizonyságtétel és mint e n -
nek a kinyilatkoztatásnak hitet ébresztő eszköze. A kinyilatkoz-
tatásnak, ill. a róla szóló tanubizonyságtételnek, a Szentírásnak 
sincs más „logikája", mint az emberi szellem egyéb alkotásai-
nak. Ha nem így volna, akkor nem is tudnánk megérteni Isten 
hozzánk szóló igéjét és minden megértési és értelmezési kísér-
let hiábavaló volna. Éppen a Szentírásnak egyéb írásművekkel 
megegyező-„logikája" teszi lehetővé, hogy a Szentírásra is al-
kalmazzuk az egyéb írásműveknél is alkalmazható herméneuti-
kai szabályokat. Ez a megállapítás azonban még nem muta t j a 
meg a bibliai herméneutika sajátos feladatát, amely éppen t á r -
gyából következik. 

A bibliai herméneutikának a teológiai jellegét t. i. nemcsak 
az a körülmény tanúsítja, hogy tárgya a Szentírás, hanem az is, 
hogy a Szentírás értelmezése a teológiai hermeneutikai felada-
ton túlmenően egyúttal egyházi szolgálat is. A bibliai hermé-
neutika előtt tehát nemcsak az a feladat áll, hogy megkeresse 
a Szentírás helyes megértésének és értelmezésének a szabályait, 
hanem az is, hogy utat mutasson a Szentírásban foglalt ige tol-
mácsolására, — amennyiben az írás helyes értelmezése elvá-
laszthatatlan annak a tolmácsolásától. 

Éppen ezért a bibliai herméneutikában is jelentkezik az a 
kettős teológiai kérdés, hogy mi a Szentírás teológiai értelme 
és jelentősége, és hogy hogyan viszonylik a Szentírásban egy-
máshoz az Isten igéje és az „emberi beszéd".46 A herméneutika 
számára alapvető, hogy annak a művelője milyen feleletet ad 
erre a kettős kérdésre. A teológia hagyományos értelmezése a 
döntő hangsúlyt ar ra tette, hogy a Szentírás a maga teljes egé-
szében Isten igéje és pedig a verbális inspiráció alapján Istennek 
olyan igéje, amelyben az emberi mozzanat csak arra ter jed ki. 
hogy a szent írók leírták azt, ami t nekik a Szentlélek diktált . 
Mivel pedig a Szentlélek tisztán és világosan, sőt félreérthetet-
lenül szól, azért az írásmagyarázatnak nincs más feladata, mint 
az, hogy ezt a tisztán és világosan szóló igét mintegy lefordítsa 
a különféle népek és nemzedékek nyelvére. Mikor a felvilágo-
sodás korában a Szentírásnak ez a szemlélete lehetetlenné vált , 
akkor a történeti szemléletmód a Szentírás ember i oldalára te t te 
a hangsúlyt. Ennek a szemléletnek a számára — mint lát tuk, —-
a Szentírás emberi írásmű, benne az Isten beszéde feloldódik 
emberi szavakban, sőt Isten igéje maga is kegyes emberek vagy 
„ihletett fér f iak" vallásos átélésében tükröződik. A történeti 
szemlélet számára ezért Isten igéje a Szentírásban elsikkad és 
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feloldódik Izráel vallástörténetét és a keresztyénség keletkezé-
sét dokumentáló iratokban. A teológiai eszmélés viszont egy-
formán igyekezik érvényesíteni annak igazságát, hogy a Szent-
írásban Isten maga szól hozzánk és szólít meg minket igéjével, 
másfelől pedig, hogy a Szentírás iratai ember i írásművek, 
amelyek magukon hordozzák emberi keletkezésük különféle 
bélyegeit. 

A Szentírásnak a kettős — isteni és emberi — jellege ha-
tározza meg a bibliai herméneutikát. A Szentírásban hozzánk 
szóló Isten igéje megszólít minket és önmagát aka r j a érvénye-
síteni velünk szemben. Ez más szóval azt jelenti, hogy a minket 
megszólító isteni igét csak úgy érthetjük meg, ha annak magun-
kat alárendeljük. Más írásművek értelmezésénél az a kiinduló-
pont, hogy az értelmező rendelkezik azokkal a nyelvi, történeti, 
lélektani, logikai, stb. ismeretekkel, amelyek számára lehetővé 
teszik az illető írásmű megértését. Ezeknek a képességeknek a 
segítségével tudja magát az illető írásmű értelmezője beleélni 
a szerző gondolatvilágába és ennek a béleélésnek az alapján tudja 
feltárni az illető írásmű értelmét. Ily módon az értelmező nem 
kerül ugyan az illető írásmű fölé és ez nem kerü l a hatalmába, 
mégis ázt az írásművet szellemileg a magáévá tud ja tenni és így 
avval „rendelkezik", amennyiben azt „elsajátítja". A Szentírás-
sal azonban sohasem kerülünk ebbe a viszonyba, — amennyiben 
az számunkra Isten igéje. Megérteni és „elsajátítani" is csak 
úgy tud juk az igét, hogy nem mi „rendelkezünk" véle, hanem 
az „rendelkezik" velünk. A Szentírásban hozzánk szóló igéhez 
való viszonyban az alapmagatartásunk mindig ez: „Szólj, mer t 
hallja a te szolgád!" (1. Sám. 3, 10). Mivel pedig az Isten beszé-
dének a meghallása nemcsak emberi értelmi képességeink dolga, 
hanem mindig a Szentlélek ajándéka is, azért, a bibliai hermé-
neutika sem teheti tú l magát azon a felismerésen, hogy az Isten 
igéje meghallásánál és megértésénél nemcsak alá kell magunkat 
rendelnünk az igének, hanem a Szentlélek által meg is kell vilá-
gosodnunk. A Szentlélek ajándékát pedig nem tud juk a magunk 
számára tudományos módszerekkel biztosítani, azért a hermé-
neutikai szabályok alkalmasak ugyan arra, hogy az írás emberi 
szavainak a megértésénél a segítségünkre legyenek, azonban 
nem biztosíthatják azt, hogy az igét meg is t u d j u k szólaltatni 
a maga isteni hatalmával. 

Az írásmagyarázat a Szentírásban mindig Isten igéjét ke-
resi. A reformátorok alapvető hermeneutikai normája ez volt: 
„scriptum scripturae interpres",47 A Szentírás „önmagá té r t e l -
mezi" oíyan módon, hogy az egész Szentírás alaptartalma egy, 
t. i. Krisztus: a Szentírásban minden Krisztusra vonatkozik, ill. 
minden tőle világosodik meg. Ezért a homályos helyek is a Szent-
írás egységes tartalmának a világításába állítandók bele és ebben 
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a világításban kell az értelmüket keresni. Ezt a követelést már 
a reformátorok közvetlen utódai (mint pl. Hyperius és az Ó-pro-
testáns herméneutika legkiválóbb teoretikusa, Flacius híres 
„Clavis scripturae sacrae" c. művében) úgy fe j te t ték tovább, 
hogy „omnis intellectus ac expositio scripturae sit analógia fi-
dei" (v. ö. Rm. 12, 6): a Szentírás megértésénél és értelmezé-
sénél úgy kell .eljárnunk, hogy a homályos helyeket ,,a hit analó-
giája" szerint kell magyaráznunk. Ez a normaként szolgáló 
követelés más szóval azt jelenti, hogy amit a Szentírás tanítá-
sának mondunk, annak „összhangban kell lennie a hitcikkelyek-
kel", — ahogyan Flacius kifejezi.48 Az ó-protestáns herméneu-
tika számára ez a követelés azonban csapdává lett, me r t az írás 
értelmezésének a normája így nem az írásban magában hozzánk 
szóló Krisztus, hanem a róla alkotott dogma lett. Ennek ellenére 
ma is ragaszkodnunk kell ahhoz a követeléshez, hogy „scriptura 
scripturae interpres", de ennek a követelésnek valóban a Szent-
írás központi tartalmából kell értelmet kapnia. A Szentírás egy-
sége a Krisztusról szóló tanubizonyságtételben van olyan érte-
lemben, hogy az egész Szentírás egységesen arról tesz tanú-
bizonyságot, hogy Isten egyedül Krisztusban szerez váltságot a 
bűnös embernek. A Szentírásnak ezt a központi tartalmát ra-
gadta meg Luther a hit által való megigazulás tanításában: ez 
lesz tehát mintegy „mértékké", tar talmi herméneutikai szabállyá 
a Szentírás értelmezésénél. 

A Szentírásban hozzánk szóló igét a reformáció említett 
herméneutikai követelése annak a tartalma (t. i. a Szentírás-
ban egységesen tanúsított Krisztus) felől igyekezett megközelí-
teni és megragadni. Ezzel szemben a legújabb herméneutikai 
vita során Bultmann azt a követelést állította fel, hogy Isten 
igéjét a Szentírásban el kell választani annak mitologikus ki-
fejezési formájától, hogy így Isten igéje a mai embernek is hall-
hatóan szólaljon meg.49 Bultmann alaptétele az, hogy a Szent-
írásban Isten igéje olyan mitologikus világkép keretében szólal 
meg, amelyet a modern gondolkodás már meghaladott. A régebbi 
liberális és vallástörténeti teológia az írás értelmezésénél arra 
törekedett, hogy ezt a mitikus világképet elválassza Isten igéjé-
től s ily módon azt eliminálva találja meg a Szentírásban Isten 
igéjét. Ez az eljárás azonban magát Isten igéjét is érintette, sőt 
azt eltorzította, sajátos üzenet-tartalmát semlegesítette és meg-
üresítette. Ezért Bul tmann azt a követelést állítja fel, hogy az 
Újszövetség dualisztikus mitológiáját „egzisztenciálisan" kell ér-
telmezni, azaz megvizsgálni a tekintetben, hogy az emberi eg-
zisztenciának milyen ér telme fejeződik ki abban. Ezt a bibliai 
(ill. újszövetségi) egzisztencia-értelmezést kell azután konfron-
tálni a modern ember „önértelmezésével", hogy e szembeállí-
tásban a modern ember döntésre kényszerüljön. 
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Bultmann követelése a mitosznak olyan modern fogalmá-
val kapcsolódik, amely az „Entmythologisierung" követelésén 
keresztül végeredményben lényegileg (egzisztenciálisan értelme-
zett) igazságokba oldja fel az Újszövetség evangéliumi üzenetét. 
Ezért írás-értelmezésének a végső eredményei közel járnak a 
liberális teológiának Bultmann által is helytelenített eredmé-
nyeihez. Új formában kísért ennél a herméneutikai elvnél a tör-
téneti szemléletnek az a módszere, amely alapvető herméneu-
tikai vezérelvvé te t te a megkülönböztetést a „történet" („histó-
ria") és a „legenda", a „hiteles" és „nem hiteles" közlemények 
közt. A történeti kutatás szemléletmódja számára valóban alap-
vető annak a megállapítása, mi a „történeti valóság" (mégis v. ö. 
ehhez alább „az egyháztörténeti kutatás alapkérdései" c. sza-
kaszt, 137. k. lpk.). Joggal hangsúlyozza azonban Barth,50 hogy 
az isteni kinyilatkoztatás üzenetének a megszólaltatását nem 
lehet ahhoz a feltételhez kötni, hogy a róla szóló tudósításnak 
megállapítható, mintegy érzékelhető történelemnek („histo-
rische Geschichte") kell lennie. A bibliai teremtéstörténet pl. 
nyilván „unhistorische Geschichte". A Bar th értelmében vet t 
„historische Geschichte" az ember számára hozzáférhető, tör té-
neti relációiban feltárható és ennyiben „objektív", ill. objektív 
módon megállapítható „történelem". A teremtés „történetéhez" 
.azonban nem lehet ilyen objektív módon hozzáférni: annak nin-
csenek minden irányban megállapítható relációi, hiszen egyetlen 
„összefüggése", relációja maga az Isten. Éppen ezért lehetetlen 
a teremtésről a „historische Geschichte" formájában tudósítást 
készíteni, noha kétségtelen, hogy a teremtésnek van „története". 
Mégis minden a teremtésre vonatkozó tudósítás szükségképpen 
„unhistorische Geschichte". De Isten az „unhistorische Ge-
schichte" formájában is közvetítheti számunkra kinyilatkoztatá-
sát. S ez vonatkozik a teremtéstörténeten túl a törvényre éppen 
úgy mint az evangéliomra. Barth joggal figyelmeztet a r ra is, 
hogy Isten teremtő cselekvésének a komponense benne rejl ik 
az egész történelemben, azért minden történelemnek van „nem-
históriai" összetevője, amely azt közvetlen viszonyba hozza Is-
tennel. 

A bibliai herméneutika szempontjából ez a megállapítás azt 
jelenti, hogy az írásban Isten igéjét kereső értelmezésnek túl kell 
jutnia azon a kérdésen, hogy az értelmezett közlemény, ill. tu-
dósítás objektív formában megállapítható „történelem"-e („his-
torische Geschichte") vagy pedig „nem-historiai történelem", 
„legenda". A történeti értelmezés szempontjából kétségtelenül 
szükséges az a kritikai vizsgálat, amely minden kritikai eszköz 
segítségével megkeresi a bibliai tudósításban is az objektív mó-
don megállapítható történelmet. Tudni kell természetesen azt 
is, hogy ha a kritikai kutató eszközök elégteleneknek bizo-
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nyúlnak, ez a megállapítás még nem jelenti azt, hogy a szóban 
forgó tudósításban mindenképen „legendával" van dolgunk. A 
bibliai tudósításban igen sok esetben az a helyzet, hogy a törté-
neti kutatás kritikai módszerei elégtelenek annak a felderítésé-
hez, „ami tulajdonképen tö r tén t" : ez még nem jelenti azt, hogy 
minden esetben történetietlen tudósítás, legenda van előttünk. 
Azonban, ha a történéti kuta tás valamely eseményről feltétlen 
bizonyossággal meg is állapítja, hogy az formája és tartalma 
szerint legenda, akkor is meg kell keresnie az értelmezésnek az 
illető tudósítás kinyilatkoztatás-tartalmát. Ezt kell az értelme-
zésnek feltárnia és megszólaltatnia, hogy az írásmagyarázat el-
é r je tulajdonképeni célját és megoldja a teológiai feladatát.51 

5. FEJEZET 

Az összefoglaló írásmagyarázati tudományok 

1. A „bibliai történet" 

A kinyilatkoztatás Istennek az a cselekedete, amelynek so-
rán velünk bűnös emberekkel új közösséget teremt. Mivel Isten 
a kinyilatkoztatás során ilyen cselekedet által ismerteti meg 
magát és teremt közösséget velünk, azért a bibliai kinyilatkozta-
tásnak történeti jellege van. Az egész bibliai kinyilatkoztatás 
„szent történet", vagy egy a múlt században alkotott és azóta 
sokat használt teológiai szakkifejezéssel: „üdvtörténet". A Szent-
írás ezt a történetet mint olyan isteni cselekedeteknek a soroza-
tát , ill. történetét tár ja elénk, melyek a világ teremtésétől fogva 
az emberiségnek az egész történetét átfogják, egészen annak a 
végkifejletéig és azt egyetlen nágy összefüggő egységbe foglal-
ják bele. A ,jbibliai tö r téne t" feladata ennek a „szent tör-
ténetnek" a feltárása. 

A bibliai kinyilatkoztatásnak ez a története emberi törté-
neten megy keresztül, mert hiszen „az Ige testté lett." A bibliai 
történet a szent történetnek ezt az emberi oldalát is vizsgálja: 
különleges kérdés marad számára az, hogy hogyan viszonylik 
egymáshoz a Szentírás által is tanúsított emberi történet és az 
üdvtörténetben „történetté" lett kinyilatkoztatás. Erre a kér-
désre a bibliai történet az írásmagyarázati teológia keretein belül 
nem tud teljes feleletet adni, hanem segítségül kell vennie hozzá 
a rendszeres teológia útmutatását is. Amikor azonban a bibliai 

' történet a szent történetnek az emberi oldalát vizsgálja, akkor 
alkalmaznia kell a történeti krit ika eszközeit és módszereit. En-
nek a módszernek az igénybevételével főleg a modern teológia 
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alakította ki azokat a történeti-kritikai jellegű írásmagyarázati 
tudományokat, melyeket ma a „bibliai tör ténet" összefoglaló ne-
vével illetünk. Ezek a tudományszakok az Ószövetséggel kapcso-
latban: Izráel története és a zsidóság története, az Újszövetséggel 
kapcsolatban pedig Jézus élete és az őskeresztyénség története. 

a) Izráel és a zsidóság története. 

Az ótestámentomi történet a tárgya az Izráel története" 
nevű írásmagyarázati tudománynak. Feladata feltárni Izráelnek, 
mint Isten választott népének a történetét, mégpedig mindig 
tekintettel arra, hogy e nép történetének az értelme a neki adott 
kinyilatkoztatásban van és hogy e történet ér te lme Krisztusban 
teljesedik be. Ilyen értelemben Izráel története teológiai tudo-
mány. 

Ha az ókori zsidó nép történetét tisztán világi szempontból 
vizsgáljuk és belehelyezzük a régi Kelet történetének az össze-
függésébe, akkor ez a történet természetszerűleg az ókori tör té-
nelem egyik része, szegmentuma. Ennek a történetnek nincs 
teológiai jellege. A modern teológia történet-kritikai szemlélet-
módja jórészt ilyen alapszempontok érvényesítésével tárgyalta 
„Izráel történetét". Természetes, hogy az ókori zsidó nép tör té-
netének a vizsgálatánál nem is lehet mellőzni azokat a történeti 
és kritikai szempontokat, amelyek minden történetíráshoz hoz-
zátartoznak és annak módszeres kialakításánál elengedhetetle-
nek. Viszont el kell ismernünk annak a követelésnek a jogosult-
ságát is, hogy minden történetnek az igazi és tulajdonképeni ér-
telmét kell keresnünk. Ezt pedig Izráelre nézve csak akkor is-
merjük meg, ha hittel fogadjuk azt a kinyilatkoztatást, mely e 
történeten keresztül szól hozzánk és végezetül Krisztusban te l je-
sedik ki. Különben szemünket éppen úgy lepel takarja, ahogyan 
az apostol szerint lepel takar ja „Izráel f iai"-nak a „szívét", ami-
kor „Mózest" olvassák (2. Kor. 3, 15 kk.). 

Izráel története mint teológiai tudomány avval a tör ténet-
tel foglalkozik, amelyet az Ószövetség tár elénk. Ez azonban le-
záródik a fogságból hazatérő és Jeruzsálemben új ra templomot 
építő Izráel történetével, Esdrás és Nehemiás korával. Az Ószö-
vetség egyes iratai ugyan túlmutatnak ezen a koron (pl. Dániel 
könyve). De az a történet, melyről az ószövetségi iratok tanús-
kodnak, tulajdonképen lezáródik a fentemlítet t időszakkal. 
Esdrás és Nehemiás kora (kb. 450 Kr. e.) már tanuja annak, hogy 
valami ú j alakul ki, t. i. a „zsidóság", amint azt a teológiai szó-
használatban i^ieg szoktuk különböztetni gondolatvilág, kegyes-
ség stb. tekintetében a régebbi Izráeltől. így csatlakozik Izráel 
történetéhez a „zsidóság" története, értve azon az ókori zsidó 
nép történetének azt a szakaszát, amely a babiloni fogság után 
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kezdődik és tart a jeruzsálemi templom pusztulása idejéig. Ettől 
fogva a teológiai szóhasználatban „késői zsidóság"-ról szoktunk 
beszélni s az ókor végén tú l „középkori zsidóság"-ról stb. A 
,.zsidóság"-nak a forrásiratai már jórészt kívül esnek az Ótestá-
mentom iratain: idetartoznak az apokrifusok és pszeudepigra-
fikusok. A késői zsidóságra vonatkozó forrásiratok főként a rab-
binizmus emlékeiben (misna, talmud, midrasok, stb.) maradtak 
ránk. Ezt a zsidóságot az írásmagyarázati teológia szempontjából 
az újszövetségi kortörténet szokta számításba venni. 

b) Jézus élete. 

„Jézus élete" névvel azt az írásmagyarázati tudományt szok-
tuk jelölni, melynek tárgya Jézus történeti személye, feladata 
pedig Jézus személyének, történetének a történeti kri t ika esz-
közeivel való megrajzolása. 

Az utolsó két évszázad teológiai kutatásainak a során alig 
volt még egy olyan teológiai tudományág, amely felé annyi ér-
deklődés fordul t volna teológusok és nem-teológusok részéről, 
mint éppen „Jézus élete". Amíg a felvilágosodás kora óta a dog-
matikai viták és kérdések a modern ember t egyre kevésbbé ér-
deklik, addig a Jézus-probléma, valamint a Jézus-élete kutatás-
sal kapcsolatban kialakult viták a múlt század folyamán éppen 
úgy, mint a jelen század első harmadában ismételten mozgattak 
meg széles néprétegeket is. Ez könnyen érhető, ha a r ra gondo-
lunk, hogy Jézus személye egyfelől az egyszerű hívők millióinak 
szemében ma is az Űr Jézus Krisztus, a Megváltó, akinek neve 
említésekor az emberi lélek és szív legtitkosabb vágyai mozdul-
nak meg. Másfelől pedig ugyancsak Jézus az, akinek személye 
a történeti kutatásnak is mindig ú j feladatokat ad. Az egyszerű 
hívők hite és kegyessége Jézus neve említésekor találkozik a 
tudós gondolkodók és történetkutatók érdeklődésével. 

A Jézus élete-kutatást is ez a kettős érdek határozza meg. 
A teológiai kutatás a történeti kritika eszközeivel és módszerei-
vel közeledik Jézus alakjához, amikor személyének történeti 
alakját és jelentőségét igyekezik megragadni, és megkísérli meg-
rajzolni azt a történetet, melynek során történelemformáló mű-
vét elvégezte. Azonban az immár két évszázada végzett és a tör-
ténettudomány minden, sokszor raff inál t eszközét igénybe vevő 
kritikai kutatás mindig újból megállapíthatta azt az eredményt, 
hogy a kritikai szemlélet számára Jézus alakja nem foszlik 
ugyan szét a semmibe, azonban az egyebüt t bevált kutatási mód-
szerek számára hozzáférhetetlen. Hozzáférhetetlen azért, mert 
személye túlmutat az immanens világ valóságán. Csak a hit alá-
zata tudja igazán megragadni Jézust. De a hit is csak úgy, hogy 
nem formál ja azt, akit megragadott, hanem inkább úgy, hogy 
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minket ragad meg és formál az a Jézus, akiben hiszünk. Ebben 
már benne is rejl ik, hogy a Jézus élete-kutatás a történeti kri-
tika eszközeivel megoldhatatlan probléma. A Jézus élete-kuta-
tásnak mint tudományos teológiai feladatnak világosan kell lát-
nia a saját korlátait és így a részére megszabott határok közt 
kell feladatát megközelítenie. 

c) Az apostoli kor története. 

Az apostoli kor történetét másként az őskeresztyénség tör-
ténetének is szokták nevezni. Már nevében benne rejlik tárgyá-
nak és feladatának a megjelölése: az őskeresztyénség keletke-
zését, kialakulását és történetét igyekszik fel tárni a történeti 
kritika eszközeivel. 

A keresztyénség keletkezésének kérdése, valamint az ős-
keresztyénség története átvezet bennünket az egyháztörténetbe, 
annak mintegy első fejezete. Ennek a kornak a története azonban 
különleges jelentőséggel bír az egyház számára és pedig azért, 
mert az több mint „az alapításnak" az ideje, több, mint az „első 
szeretetnek" a késő utodok romantikájával körülvett ideje. Az 
egyház számára ez a korszak példaszerűen muta t ja , hogyan for-
málja és vezeti Isten az ő egyházát. Az apostoli ige ebben a kor-
szakban szól és megismételhetetlen egyszeri szolgálatával haté-
konnyá válik az egyházban a további századok folyamán úgy-
annyira, hogy e nélkül a szolgálat nélkül nincs egyház. Ezért 
került bele az Apostolok cselekedeteiről írt könyv a kánonba. 
Ahogyan a Cselekedetek könyve szerves része a kánonnak, úgy 
tartozik bele az őskeresztyénség története azoknak a stúdiumok-
nak a sorába, amelyek egybefoglalják az írásmagyarázat mun-
kájának az eredményeit . 

A keresztyénség történetében többről van szó, mint az em-
beri kultúra egy sajátságos szociológiai képletének a történeté-
ről. Ez még inkább áll az őskeresztyénség történetére. Ebben a 
történetben, az apostoloknak az Írás szavai által előttünk kifor-
málódó szolgálatában Isten egyházat formáló és ezáltal önmagá-
nak népet teremtő és e népnek önmagát kinyilatkoztató cseleke-
detét ismerjük fel. Az őskeresztyénség történetében éppen ezt 
kell a teológiai kutatásnak meglátnia és megrajzolnia: ez a fel-
ismerés teszi az őskeresztyénség történetét teológiai tudo-
mánnyá. Természetes azonban az, hogy a keresztyénség kelet-
kezése és kialakulása ugyanakkor az egyetemes történeti kuta-
tásnak is lehet a tárgyává. 

2. A bibliai teológia 

Az írásmagyarázati teológia munkájának eredményeit a 
bibliai teológia foglalja össze egységes szintézisben. A bibliai teo-
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lógiának éppen az a feladata, hogy a különféle írásmagyarázati 
tudományoknak, első sorban magának az írásmagyarázatnak az 
eredményeit történelmi szempont segítségével dolgozza fel. 

A reformátorok a Szentírásban ismerték fel az egyháznak, 
főként pedig az egyház tanításának az alapját. Az Írás alapján 
harcoltak a tévtanítások ellen, ezért az egyház tiszta és hamisí-
tatlan tanítását az írás alapján állapították meg: a Szentírás az 
egyedüli zsinórmérték hit és élet, keresztyén tanítás és erkölcsi 
magatartás tekintetében. Az egyház és a Szentírás tanításának 
az egybehangzását és egyazonos voltát bizonyította az egyházi 
ortodoxia idején az ó-protestáns dogmatika. Ennél a bizonyítás-
nál a dogmatika állandóan hivatkozott az írásra, melyben a hit-
igazságok nem rendszeresen ugyan, de elejétől fogva végig mind 
megtalálhatók. A bibliai teológia ennek a dogmatikus szemlélet-
módnak az alapján alakult ki és feladatát abban látta, hogy a 
dogmatika számára gyűj tse össze azt a bibliai anyagot, amelyre 
annak az egyházi tan igazságának a bizonyításához szüksége volt. 
Ez a bibliai teológia így lényegileg a bizonyító ere jű igéket 
(„dicta probantia") kuta t ta fel a Bibliában. Bibliai teológia és 
dogmatika e szerint a szemléletmód szerint összeesnek. 

A felvilágosodás kora óta a bibliai teológia és a dogmatika 
feltételezett egysége egyre inkább szétesett. Ezért a felvilágo-
sodás korától fogva egyre inkább megkülönböztették a „bibliai 
teológiát" a „dogmatikus teológiától" és az elsőt történeti szem-
pont alat t kezdették művelni. így alakult ki a bibliai teológiá-
nak az a formája, amely a Szentírás egyes történetileg összetar-
tozó csoportjainak (pl. a törvény, a próféták, Jézus, ill. az evan-
géliumok, Pál levelei, stb.) a „teológiáját" vagy „teológiai taní-
tási egységét" (az ú. n. ,,Lehrbegriff'-et) vagy „teológiai fel-
fogását" próbálta kidolgozni. Ennél a kidolgozásnál is jórészt 
dogmatikus szempontok vezették a kutatást , mégis a dogmatikus 
szempontok a történeti szemléletmód uralma alá kerültek. Mivel 
pedig a „tan" egyoldalúan intellektuális fogalomnak bizonyult a 
Szentírás tartalmának a megragadására, azért a múl t század 
vége óta egyesek inkább a „vallás" fogalmát állították homlok-
térbe a „tan" vagy „tanítás" helyett. így a bibliai teológia alap-
jának és tárgyának a bibliai vallást, pontosabban az ótestámen-
tomi vallást és Jézust, valamint az őskeresztyénség „vallását" te-
kintették, a bibliai teológiát pedig vallástörténeti szempont alatt 
tárgyalták. így beszéltek egyfelől ótestámentomi vallástörténet-
ről vagy Izráel vallásának a történetéről, másfelől pedig az ős-
keresztyénség vallástörténetéről. 

Nem szorul hosszú bizonyításra, hogy ez a szemléletmód szo-
ros kapcsolatban volt a modern teológia gondolkodásmódjával 
és magában hordotta mindazokat a hibaforrásokat is, melyek 
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a modern teológia gondolatvilágát veszélyeztették és végezetül 
is csődbe vitték. A bibliai „vallástörténet" fogalmánál nemcsak 
az a veszély fenyegetett, hogy e tudományág elveszíti teológiai 
jellegét, hanem még inkább az, hogy elvész benne a Biblia ki-
nyilatkoztatás-valósága. A bibliai vallástörténet egyes vallásos 
„géniuszok", Mózes, a próféták, Jézus, Pál apostol, a negyedik 
evangélista stb. vallásos élményeinek és vallásos „felfogásának" 
a történetévé válik a helyett, hogy megmutatná az isteni kinyi-
latkoztatás történetét, amint az a Biblia emibereit, mint „az Isten 
emberei t" az Isten üdvösségszerző művének a szolgálatába állí-
totta. 

Mindezért a teológiai eszmélés körében újból hangsúly ke-
rül a bibliai teológiára. Nem abban a régi értelemben, mintha a 
bibliai teológiának kellene a dogmatika számára a bibliai bizo-
nyító anyagot szállítania, nem is abban a formában, mintha a 
bibliai teológiának a teológiai tanítás alapformáit kellene kfdol-
goznia, hanem olyan értelemben, hogy annak feladata a Szent-
írás teológiai tartalmának a megragadása és e teológiai tar talom 
történeti formálódásának a megrajzolása. 

a) Az ótestámentomi teológia. 

Az ótestámentomi teológia a bibliai teológiának az Ószövet-
séggel foglalkozó része, amelynek tá'rgyát és feladatkörét a bib-
liai teológiának a teológiai ér telme határozza meg. 

Az ótestámentomi teológia tárgykörének az értelmezését 
és tudományos feladatának a megoldását döntő módon az hatá-
rozza meg, hogy hogyan értelmezzük magát az Ószövetséget. A 
keresztyén egyház az Ószövetség értelmét kezdettől fogva abban 
látta, hogy az Krisztusra és az ő művében létrejöt t beteljesedésre 
mutat . Az Ószövetség tehát az egyház számára nem olyan ér te-
lemben lezárt kánon, mint a zsidóság számára. Ha az Ószövet-
séget nem úgy ért jük, hogy annak az önmagán túlmutató mes-
siási „jövendölése" Krisztusban teljesedik be, akkor az egyház 
számára az Ószövetség elveszítette az ér te lmét és jelentőségét. 
Ebben az esetben az ószövetségi teológia kiszorul a keresztyén 
teológia köréből és legfeljebb az ótestámentomi vallástörténet 
irányvonalán mozog. Ezért az ószövetségi teológia feladatát csak 
úgy oldhatja meg helyesen, ha felismeri az Ószövetségnek a 
Krisztusra muta tó messiási irányvonalát. Csak így lesz az ószö-
vetségi teológia valóban a keresztyén teológia alkotóeleme. 

Mit jelent azonban az, hogy az Ószövetség Krisztusra muta t 
és Krisztusban kapja meg az értelmét és teljesedik be? Er re a 
kérdésre a választ itt nem adhat juk meg részletesen. Tömören 
azonban meg lehet adni a feleletet úgy, hogy az Ószövetség lé-
nyeges tartalma az, hogy Krisztusról tesz tanúbizonyságot. Ezt 



viszont nem szabad úgy érteni , hogy az Ószövetség elbeszélései, 
igéi, próféciái stb. mind közvetlenül muta tnak Krisztusra vagy 
éppenséggel szimbolikusan Krisztusra vonatkoztatandók. Az 
ilyesféle értelmezés visszaesést jelent az egyébként túlhaladott-
nak vélt allegórizálásba. Az ilyen értelmezés egyúttal nem veszi 
komolyan az Ószövetség történeti jellegét sem és megfeledkezik 
arról is, hogy Isten kinyilatkoztatása valóban a történelemben 
végbemenő cselekedet s min t ilyen történeti cselekedetek egy-
máshoz kapcsolódó folytonosságában teljesedik be. Az Ószövet-
ségnek a Krisztusról való tanubizonyságtételét úgy kell ér te-
nünk, hogy az ószövetségi kinyilatkoztatásnak mint ígéretnek az 
alapirányvonala Krisztusra muta t . Erre a központra utal minden 
az Ószövetségben és innét világosodik meg mindaz, amit az ószö-
vetségi teológia elénk tár. 

b) Az újszövetségi teológia. 

Az újszövetségi teológia a bibliai teológiának az Újszövet-
ségre vonatkozó része. Ó- és újszövetségi teológia így végső ér te-
lemben egységet alkotnak. 

A bibliai teológia kérdéseinek a súlypontja természetszerű-
leg az Újszövetség teológiai kérdései körül csoportosul. Az Új-
szövetség tá r ja elénk a bűnös ember számára szerzett váltság 
megvalósulását Jézus Krisztus művében: ez a váltság a bibliai 
teológia központi tartalma. Er re mutat rá az Ószövetség ígéret-
ként, ennek az ígéretnek a beteljesedését nyilatkoztatja ki az 
Újszövetség. Az újszövetségi teológiának az a feladata, hogy 
ennek a beteljesedett valóságnak a tar talmát , értelmét és való-
ságát tá r ja fe l olyan módon, hogy azt beállít ja az üdvtörténet 
rendjébe. Ezt a feladatát az újszövetségi teológia úgy oldhatja 
meg helyesen, ha gondosan megvizsgálja azt a fogalomkincset, 
mellyel az Újszövetség a Jézus Krisztusban lett váltság esemé-
nyét körülír ja és értelmezi. Ennek a fogalomkincsnek a vizsgála-
tánál fel kell tárni annak összefüggéseit az egykorú vallásos szó-
használattal a zsidóságban és a pogány vallásokban egyaránt. Csak 
ennek az összhasonlításnak a révén világosodik meg igazán az 
újszövetségi váltság sajátos jellege és értelme. Ilyen értelemben 
az újszövetségi teológia nem az őskeresztyénség vallástörténete, 
mint az őskeresztyénségben kialakult vallásos képzetek, nézetek 
vagy szertartások története, hanem helyes értelemben vet t „ki-
nyilatkoztatás-történet". Az újszövetségi teológia ebben az eset-
ben világosan muta t ja az újszövetségi kinyilatkoztatás esemény-
jellegét. Ha az újszövetségi teológia feladatát ilyen módon oldja 
meg, akkor munkája egyúttal összefoglalja, summázza és egy-
ségbe rendezi azokat az eredményeket, amelyeket az írásmagya-
rázat az Írás részletes magyarázatában megállapított. 
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II. SZAKASZ 

Az egyháztörténeti teológia 

1 FEJEZET 

Az egyháztörténeti teológia és felosztása 

Az „egyháztörténet" tárgyköre 

Az „egyháztörténet" vagy „történeti teológia" nevével fog-
laljuk össze mindazokat a teológiai tudományágakat, melyeknek 
tárgya az egyház történeti valósága, történeti formája , és ame-
lyek az egyház történeti formájára aká r közvetett, akár közvet-
len vonatkozásban vannak. Az egyháznak a története sok évszá-
zadon keresztül fogja egységbe a keresztyénséget a legkülön-
félébb népek közt és a különféle „felekezetek", „szekták" és 
„eretnekségek" formájában. De a keresztyén egyház nemcsak 
olyan értelemben „történeti" jellegű, hogy a múl tnak a való-
sága, hanem olyan értelemben is, hogy az „jelen van" közöt-
tünk. Ezért az egyháztörténet keretébe tartozik az egyház 
mint történetileg formált és történetét jelenében is hordozó va-
lóság. Végül az egyháztörténet feladatkörébe tartozik az is, hogy 
vizsgálat tárgyává tegye az egyház történeti életének azokat a 
metszeteit, amelyekben az egyház élete sajátlagosan lüktet vagy 
jellegzetesen formálódott ki. 

A történeti teológia felosztása 

Az elmondottak a lapján nyer jük az egyháztörténeti tudo-
mányágak következő felosztását: 

a) egyetemes egyháztörténet; 
b) az egyháztörténet nemzeti és felekezeti elágazásai: 

1. a keresztyénség története egyes nemzetek körében; 
2. egyes felekezetek története; 
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c) az egyház egyes életmegnyilvánulásainak a története: 
1. dogmatörténet, patrológia (patrisztika) és teológiatörténet; 
2. missziótörténet; 
3. egyházi archeológia; 
4. az egyházi művészetek története; 

d) az egyház történeti valósága a jelenben: 
1. szimbolika (összehasonlító szimbolika és egyházrajz); 
2. egyház-statisztika. 

2. FEJEZET 

Az egyháztörténet feladata, módszere és teológiai jellege 

1. Egyház és egyháztörténet 

Az „egyház" az egyháztörténetben. 

Az „egyháztörténet" vagy más szóval a „történeti teológia" 
tárgya az egyház vagy másként a keresztyénség mint történeti 
valóság. Az egyháztörténet tehát a keresztyénséget nem mint 
átélésszerű, „belső" valóságot vizsgálja, amennyiben az bennünk, 
az egyes keresztyénekben él és valósul, hanem úgy, amint az 
„külső" valósággá, „történetté" lett és történetet formál, a maga 
számára is történeti formát, „egyházat" alakít ki. 

A történeti teológiának ez a tárgymeghatározása azonnal 
közelebbi meghatározást és értelmezést követel, ha azt nem akar -
juk, hogy a benne rejlő nehézség kérdésessé tegye az egyháztör-
téneti kutatás munká já t és annak eredményeit . Mi az az „egy-
ház", amelynek történetét az egyháztörténeti kutatás feltárni 
igyekszik? Erre a kérdésre nyilván különböző választ adunk a 
szerint, hogy mit ér tünk teológiailag az egyházon és a szerint, 
hogy hogyan viszonyítjuk az „egyház" nevére igényt tartó tör-
lénet-szociológiai alakulatokat a bibliai ill. teológiai értelemben 
vett egyházhoz. Az egyháztörténelemnek mint teológiai tudo-
mánynak a tárgya a tulajdonképeni és helyes értelemben vet t 
„Egyház", — más szóval az az Egyház, amelyről az apostol azt 
mondja, hogy „Krisztus teste". Kérdés azonban, hogy ezt az 
Egyházat hol ismerjük fel: rögzítjük-e azt valamely történetileg 
formált egyház-testben, amint azt a római katolikus felfogás 
teszi, vagy sem? milyen viszonyt állapítunk meg a felekezetileg 
kiformálódást nyert „történeti egyházak" és az Egyház között? 
stb. Azok szerint a feleletek szerint, amelyeket ezekre a kérdé-
sekre kapunk és adunk, az egyháztörténet értelmezése is színe-
ződik, legtöbbször azonnal bizonyos felekezeti jelleget nyer. Ez 
áll abban az esetben is, ha az egyház fogalmával adott teológiai 
kérdést igyekezünk háttérbe szorítani és arra az álláspontra 
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helyezkedünk, hogy az egyháztörténetírás feladata az egyházat, 
mint „keresztyénséget" a maga történeti és társadalmi kiformált-
ságában megragadni függetlenül attól, hogy az egyházak tör-
téneti formái milyen viszonyban akarnak lenni az Egyházzal, 
ill. hogy a vizsgáló kutatás milyennek tar t ja azok viszonyát az 
Egyházhoz. 

A történeti teológiának már e miat t a tárgyában rejlő nehéz-
ség miatt is elsőrendű feladata, hogy kutatásai során állandóan 
figyelemmel legyen az egyház fogalmának a változásaira, vagy 
pontosabban azokra a történeti változásokra, amelyek az egyház 
egyes szociológiai alakulataiban és azok kialakulásakor úgy je-
lentkeznek, mint egy-egy sajátos egyházfogalom kiformálódásai. 

Az egyházfogalomnak, pontosabban az egyházról vallott 
tanításnak a változásai mindig szorosan összefüggenek Jézus 
életének, történeti személyének, evangéliumának és az általa 
szerzett váltságnak az értelmezésével. Ezért azok a változások, 
amelyek valamely történetileg formált egyházban vagy valamely 
keresztyén közösségben a krisztológiai gondolkodás tekinteté-
ben bekövetkeznek, egyúttal meghatározzák nemcsak az egyház-
ról való gondolkodást és tanítást, hanem magának az egyháznak 
a történeti formálódását és alakulását: a „fejlődését" is. 

Az egyháztörténeti kutatásnak mindezeket a változásokat 
és fejlődési folyamatokat, valamint a történeti fej lődés folyamán 
létrejött alakulásokat és alakulatokat, az egyes szociológiai kép-
leteket mind bele kell vonni vizsgálódási területébe, még akkor 
is, ha a kutató és a kutatás szempontjából bizonyos változások 
deformálódásoknak, eltévelyedéseknek, „eretnekségekének vagy 
„szekták"-nak minősülnek is. Az egyháztörténeti kutatásnak 
így ki kell tágulnia a „keresztyénség történetévé". Ezt hangsú-
lyozni kell abban az esetben is, ha az egyháztörténeti kutatás 
tárgyát a bibliai értelemben vett egyházban ismerjük fel s ezt 
esetleg szorosabban kapcsoljuk a keresztyénség valamely törté-
neti kiformálódásával, valamely történeti egyház-testtel. 

Az egyháztörténeti kutatás alapkérdései. 

Az egyháztörténet feladata, hogy az egyház, ill. a keresz-
tyénség „történetét", vagy más szóval: történeti kialakulását és 
fejlődését tá r ja fel a megalakulás kezdetétől fogva napjainkig. 
A történeti teológiának ez a feladata magában foglalja azt a kö-
vetelést is, hogy a történet i kutatás derítse fel és- láttassa meg e 
történeti alakulásnak,· a történeti ,,fejlődés"-nek az értelmét. 

Hogy mi valamely történeti jelenségnek, valamely történeti 
folyamatnak és még inkább az egész történeti fejlődésnek magá-
nak az értelme, ennek a megállapítása legtöbbször túlmegy a 
sokszor részletekben elvesző történeti kutatás látóhatárán. A tör-
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ténelem egész folyamatának értelmezésével a történetfilozófia 
foglalkozik. Igazi történet i kutatást nem lehet végezni világos 
történetfilozófiai és a vele kapcsolatos világnézeti előfeltevések 
nélkül, még akkor sem, ha a kutató nincs tudatában ezeknek az 
előfeltevéseknek és azokat nem tisztázza a maga számára. 

A történeti kutatásnak az alapfeladatát abban szoktuk meg-
jelölni, hogy az derítse fe l a történeti valóságot. A múl t század 
egyik leghíresebb történetkutatója Ranke Lipót (1795—1886), 
akinek a szellemi befolyása messze túl ter jedt népének és hazá-
jának a határain, hangsúlyozta a történeti kutatásnak azt a fel-
adatát, hogy azt állapítsa meg, „tulajdonképen hogyan is volt" 
valamely esemény vagy történeti folyamat. Azonban a történeti 
tényállásnak a felderítése sokszor már egyes tör ténet i esemé-
nyekre vonatkozólag sem könnyű, mer t igen sokszor a legele-
mibb vizsgálódásokat is színezi — néha talán akarat lanul is, — 
a kutatónak a személyisége, pártállása, hite, meggyőződése stb. 
Még sokkal inkább áll ez akkor, amikor bonyolult történeti ösz-
szefüggések felderítéséről és ezzel· együt t azok értelmezéséről is 
szó van. Könnyű meglátni, hogy ezek a mozzanatok milyen 
messze kihatóan jelentkeznek éppen az egyháztörténetírás során, 
ahol a kutatónak a személyes hi te és meggyőződése, vagy eset-
leg az egyházon belül a „pártállása" is döntően befolyásolhatja 
a szemléletmódját. 

Az előzetes döntések és előfeltevések sokszor m á r a tárgy-
választásban is jelentkeznek. Hiszen abban, hogyan választja 
meg a kuta tó a maga tárgyát, igen sokszor nemcsak személyes 
érdeklődése, hanem esetleg az érdekeltsége is jelentkezik. 
Ehhez hozzátartozik az is, hogy igen sokszor a kutató saját 
hitének megfelelően tud hozzáférni valamely kutatási terület 
forrásanyagához. így pl. a lutheri Kiskáté történetével első sor-
bai evangélikus kutató fog foglalkozni, viszont a tr ienti zsinat 
történetét természetszerűleg katolikus kutató dolgozza fel, -— 
hiszen az ilyen kutatáshoz szükséges forrásanyag olyan levél-
tárakban van, amelyek legkönnyebben előtte nyílnak meg. Ép-
pen így nem véletlen az sem, hogy a 16. század történetének a 
vizsgálatánál Engels figyelmét a német parasztháború, Szmirin, 
szovjet kutató figyelmét pedig Münzer Tamás kötötte le. Még 
inkább meghatározzák előzetes döntéseink azt, hogy a vizsgált 
történeti jelenségben, ill. folyamatban mit ismerünk fel dön-
tőnek, hol fedezzük fel a történelem folyamának igazi és jövőt 
formáló alakulását, valamint a „haladást" meghatározó sodrát. 
A reformáció korának története ezért kap egészen más hang-
súlyt a katolikus és a protestáns egyháztörténeti kutatásban. 
Ezzel függ össze végül még egy mozzanat, az ú. n. „történeti idő" 
kérdése. Mit lát meg a kutató a történelem sodrában jelentős-
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nek, mit mellékesnek, mit „történelmet formáló" eseménynek 
és mit jelentéktelennek, amelynek nincs kihatása az utána követ-
kező fejlődésre? — ezekre a kérdésekre a kutató elsősorban hite 
és alapmeggyőződése szerint ad feleletet. Lehet hogy valamely 
esemény vagy eseménysorozat, melyet a kortársak min t törté-
nelemformáló jelenséget éltek át és amelynél szinte hallották 
„a történelem kerekeinek a dübörgését", a későbbi szemlélő szá-
mára jelentéktelennek tűnnek fel — éppen más általa felismert 
a történelmet mozgató erők szempontjából. Viszont esetleg 
megnő olyan események jelentősége, amelyekről a kortársak alig 
vagy egyáltalán nem vesznek tudomást. Az egyháztörténet kere-
tein belül ez így van első sorban a keresztyénség kezdeti törté-
netében. Jézus halálát és feltámadását csak tanítványainak egé-
szen szűk köre „vette tudomásul" s ők sem nézték ezeket mint 
történelemformáló eseményeket. Tacitus, a legkiválóbb római 
történetíró számára sem jelent Jézus halála a szó mély ér te lmé-
ben vett „történelmi eseményt", hiszen éppen csak tudomást 
vesz róla és egyetlen színtelen mondatban tekint vissza rá (An-
nales XV, 44). Csak jóval utóbb derült ki, hogy a történelem va-
lódi folyása tekintetében milyen jelentősége volt ennek az „ese-
mény"-nek. Ugyanezt lehet megállapítani az egyháztörténet sok 
más eseményével kapcsolatban is. 

Az egyes események és azok összefüggésének a kérdése veti 
fel a történeti „fejlődés" és „haladás" kérdését. A „fejlődés" fo-
galma pedig egyfelől feltételezi azt a szemléletmódot, amely az 
egész történelmet vagy legalább annak egyes „köreit" egység-
nek tudja, másfelől pedig szoros összefüggésben van avval a 
n.ásik kérdéssel, hogy van-e a történelmi jelenségeknek és folya-
matoknak célossága. 

Az egyháztörténet szempontjából e tekintetben döntő annak 
felismerése, hogy az Újszövetségben egészen sajátos ú j tör ténet-
tudat szólal meg, amely azután átment az egyházba és az egy-
háztörténet alakulásának is a döntő tengelyévé lett. A keresztyén 
gyülekezet „új nép"-nek, pontosabban Isten ú j népének tud ja 
magát, amelyet Isten minden más népből kiválasztott magának. 
A gyülekezet ezzel elkülönül a „népek"-tői, mer t hiszen a zsidók 
és a (pogány) „népek" mellett a „harmadik nemzetség" (tertium 
genus,καινον γένος). Ugyanakkor mindkettőt fel is veszi magába, 
mert hiszen zsidók és pogányok számára egyaránt megnyílik az 
út ebbe az „új nép"-be. Ebben az ú j történettudatban alapvető 
módon jelentkezik a történelem egységének a képzete: ez a 
képzet a biblia talaján nőtt és történettudatunk alapvető, egye-
nesen axiomatikus mozzanatai közé tartozik. Mögötte a bibliai 
gondolkodás lineáris időszemlélete húzódik meg. Ez az időszem-
lélet élesen elválik a görög gondolkodás ciklikus időszemléle-
tétől, amely a történelem folyását is a természet örökösen 
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visszatérő és megújuló változásának a törvényszerűsége szerint 
szemlélte. A bibliának a lineáris időszemlélete beleágyazza a 
történelmet Isten örökkévaló tervébe. Ezért a történelem folyá-
sát egységesnek ismeri fel, mert Isten akaratához hozza vi-
szonyba. 

Az egyháztörténet ebben az értelemben vizsgálja az egyház 
történetének az alakulását, pontosabban az egyháztörténeti 
„fejlődést": ez mindig feltételezi az egyház történeti fejlődésé-
nek a folyamatosságában e történet egységét és evvel egyúttal 
adva van számára fejlődésének a célossága is. 

A történeti kutatás számára éppen úgy, mint az egyháztör-
téneti vizsgálódás számára elkerülhetetlen, hogy a jelenségek 
és azok összefüggésének a mérlegelésénél fe l ne vesse az okság 
kérdését. Az egyháztörténet kutatása is akkor „tudományos", 
ha kritikai módszerrel alkalmazza az okság kategóriáját. De az 
okság kategóriája maga veti fel a célosság kérdését. Ez így van 
a természeti jelenségeknél is. Ha pl. megállapít juk a szabad 
esés vagy a súrlódás törvényszerűségét, akkor ezzel együtt 
azonnal keressük ennek a törvényszerűségnek az ér telmét és 
„hasznát", ezen keresztül pedig a „célosságát": a súrlódás tör-
vényszerűsége teszi pl. lehetővé a járást és válik felhasználha-
tóvá járművek mozgatásánál. Még inkább jelentkezik a célos-
ság kérdése a történelem világában. Az idő és az események 
feltartóztathatatlan folyása már magában véve is felveti azt 
a kérdést: van-e a megismételhetetlen történeti események soro-
zatának és ezzel együtt az — általunk mindig egységesnek fel-
tételezett — történelemnek valamilyen iránya, amely felé halad, 
van-e valamilyen célja, amelyet el akar és el kell érnie? 

A keresztyén gondolkodást és vele együt t az egyháztörté-
neti kutatást e tekintetben kezdettől fogva meghatározza az 
evangélium üzenete: már az Isten királysága elközelítésének a 
meghirdetése viszonyba helyezi napjainkat (a népek sorsát) 
és egyéni életünk folyását — mint a „történelem" kollektív és 
egyedi alakulásának a formáját , — az örökkévalósággal, pon-
tosabban Isten ítéletével és Isten királyságának az ú j életével. 
Hiszen Jézus sír t Jeruzsálem fölött, amely nem ismerte meg 
„a meglátogatásának idejét" (Lk. 19, 44). Az az eszkatalógikus 
szemléletmód, amely az Újszövetség egész gondolatvilágát át-
járja és amelyben a keresztyén gyülekezet ú j történettudata is 
megszólal, ill. amelybe ez az ú j történettudat felvevődik, magá-
ban foglalja, hogy nemcsak az egyes ember életének, hanem az 
egyház történetének — és vele együtt az egész történelemnek — 
célossága van. 

Nem a mi feladatunk megvizsgálni, hogy a modern tör-
ténetszemléletben hogyan alakul a történelem célosságának a 
képzete. Az egyháztörténelem számára a célosság azt jelenti, 
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hogy Isten az egyházat tervszerűen vezeti azon az úton, amelyen 
halad, az ítéleten keresztül is a felé a cél felé, melyet eléje 
szabott. Ez a cél transcendens, ahogyan azt a „Jelenések könyve" 
elénk tárja, t. i. az az örökkévaló gyülekezet, melynek tagjai ott 
„vannak az Isten királyi széke előtt és szolgálnak neki nappal 
és éjjel az ő templomában és a királyi székben ülő ővelük lako-
zik" (Jel. 7, 15). Ehhez a célossághoz való viszonyban világosodik 
meg az egyház történetének az értelme és az értéke a maga 
egészében és részleteiben. 

Az egyház történetének az értelme. 

A történeti teológia kutatásai számára fokozott mértékben 
jelentkeznek mindazok a kérdések és problémák, amelyek a tör-
ténelem értelmének a kérdésében benne rejlenek. A bibliai é r -
telemben vett egyház valósága ugyan magában véve is tú lmuta t 
az egyház történetileg lett formáin, azonban a történeti teológia 
vizsgálódása is különféle irányokat vehet a szerint, hogy "a vizs-
gált jelenségek, súlypontját inkább az egyház életének az im-
manens jelenségeiben, vagy pedig a transcendens célosságában 
keresi-e. 

Az apostoli keresztyénség tekintete Isten királyságának a 
közeli beteljesedésére irányult. Ez a reménység első sorban Is-
tenre és az ő cselekvésére irányította a tekintetet. Ezért, ha az 
első keresztyénségben igen erős volt is a történeti tudat, főként 
pedig a történeti küldetés tudata, — nem véletlen, hogy az egy-
háztörténet küszöbén azok az „apostolok" állanak, akiknek a 
neve is a ,,küldetésük"re mutat , — mégis az első keresztyénség 
nem szemléli önmagát mint világi értelemben vett „történeti t é -
nyezőt", vagy mint történelemformáló hatalmat. Csak lassan 
alakul ki a történeti tudat, amely először krónikaszerű művek-
ben jelentkezik. Ezek azonban elvesztek és legfeljebb néhány 
töredékük ismeretes. 

Az „egyháztörténetírás a t y j a " Eusebius caesareai püspök 
(megh. 339 vagy 340-ben) létt pótolhatatlan ér tékű egyháztörté-
netével. Az egyház Eusebius számára a túlvilágon kezdődik és 
itt a földi világban a Sátán állandó támadásainak a tüzében áll. 
így az egyház története tulajdonképen ennek a metafizikai harc-
nak a színhelye. Az apostoli tradíciónak — és így az isteni e re -
detnek — a képviselői a püspökök. Eusebiusnál a püspökök éle-
tében és művében folyik az egyház „története". Azonban az 
apostolok és az apostoli tanítványok kora óta máris jelentkezik 
az egyháztörténetben a Krisztustól való elszakadás és az e re tnek-
ség. Az Eusebiusnál ily módon jelentkező dualisztikus világ-
és történelemszemléletet az egyházi ókorban Augustinus alakí-
totta ki végleges és az utókor gondolkodását is döntően meghatá-
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rozó módon: ő állította egymással szembe a civitas Dei-t és a 
civitas terrena-t s kereste ezek harcában a történelem végső 
értelmét. A középkor ebből az augustinusi hagyományból élt a 
nélkül, hogy az egyháztörténeti szemlélet számára ú ja t alkotott 
volna. 

A reformáció korában ébredt fel ú j r a a történeti tudat a ke-
resztyénségben és mutatkozott annak a szüksége, hogy az egyház 
igyekezzék felderíteni a maga történeti ú t j ának az értelmét. Ezt 
első sorban a protestánsok érezték akkor, amikor. igyekeztek a 
reformáció igazságát k imutatni a pápasággal szemben. Ez az 
érdek jelentkezett Flacius Mátyásnál (1520—1575) az ú. n. „Mag-
deburgi centuriák" megírásánál. Az egyház képzetéből kiindulva 
Flacius és munkatársai azt igyekeztek bemutatni, hogyan sza-
kadt el a római pápaság a századok fo lyamán az igaz egyháztól 
és hogyan ú j ú l fel az igaz egyház a reformációban. Ez a szem-
léletmód is megőrzi azt a képzetet, hogy az egyháztörténet az 
Isten és Sátán küzdelmének a színtere. Ezen a háttéren érvé-
nyesült az igaz egyháztól való elszakadás képzete („Abfalls-
theorie"). 

Hasonló alapszempont érvényesül a híres katolikus teoló-
lógusnál, Baronius Cézár (1538—1607) művében, mely az el-
lenreformáció gondolatvilágát tükrözteti. Baronius az egyház-
nak mindig megmaradó, önmagával egyazonos valóságát akarta 
a történelem folyamán végigkísérni és ezt a magával mindig azo-
nos egyházat a katolikus egyházban akar ta kimutatni. Az egy-
háztörténetnek ez a szemléletmódja, mely Eusebiusnál is jelent-
kezik már, nem ismeri a „fejlődés" képzetét. 

Űj szempontot hozott az egyháztörténeti szemléletben Ar-
nold Gottfried (1666—1714) híres „Unparteiische Kirchen- und 
Ketzerhistorie" c. 1700-ban megjelent műve. Arnold az egész 
egyháztörténetet a Krisztustól való elszakadás és az elvilágiaso-
dás szempontja alatt fogta fel s az elvilágiasodásba beleértette 
a reformációt is. Az igaz egyház szerinte az igazságnak azokban 
a tanúiban jelentkezik, akiket a történeti egyház sokszor a vér-
tanuságig üldözött. Arnold ilyen módon az igaz egyház képzetét 
függetlenítette a történeti egyháztól s evvel az egyháztörténet-
írás számára messze kiható szempontot alkalmazott. Ugyanő nagy 
nyomatékkal emelte ki az egyes személyiségek jelentőségét az 
egyház történetében. Ebben az Arnold-féle szemléletmódban 
gyökerezik a „hithősök" képzete. 

Az egyháztörténet újkori , „modern" szemléletének a meg-
alapozóját Mosheim János Lőrinc (1695—1755, helmstedti, majd 
göttingeni prof.) személyében szokták keresni. Baur őt nevezte 
„a modern egyháztörténetírás a tyjá"-nak. Mosheim szakított a 
dualisztikus és metafizikai szempontokkal és az egyháztörténet-
írásban a pártatlan, forrásszerű és pragmatikus szemléletmód é r -
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vényesítésére törekedett. így a i-acionalizrnus ú t já t egyengette: 
az egyház nála már az államhoz hasonló .társadalmi képlet és 
az egyháztörténet feladata ennek a társadalmi képletnek a tör-
ténetét a tudományos kutatás módszereivel feltárni. Az egyház 
történetében most már háttérbe szorulnak a transcendens elemek 
és a kutatás igyekezik függetleníteni magát a dogmatikus szem-
pontoktól. Evvel a racionalista felfogással szemben igyekezett 
Neander Ágost (1789—1850, berlini prof.) a vallásos, kissé pie-
tista, sőt építő jellegű szemléletmódnak érvényt szerezni. Ο hang-
súlyozta, hogy az egyháztörténet az Isten országának a története 
a földön. „Isten országa" ebben az értelemben elveszíti újszö-
vetségi eszkatológikus feszültségét, immanenssé válik és függet-
lenül az „egyháztól", sőt esetleg szembekerül vele. 

A múlt század folyamán az egyháztörténeti kutatásban 
egyre inkább érvényesültek a racionalizmus óta erőteljesen je-
lentkező szempontok, amelyek főként a pragmatikus történetírás 
követelményét hangsúlyozták. Így alkalmazza Hase Károly 
(1800—1890), a történeti teológiának egyik legkiválóbb műve-
lője az egyháztörténetírás terén a világi történettudomány mód-
szertani szempontjait. Ö érvényesíti a híres Ranke-féle elvet: 
az egyháztörténetnek felekezeti és dogmatikai szempontok mel-
lőzésével objektíven azt kell megmutatnia, „hogyan is volt tu-
lajdonképen". Űj irányítást adott az egyház történeti szemlélet-
módjának Baur Ferdinánd Keresztély (1792—1860) tübingeni 
professzor, a róla elnevezett híres tübingeni teológiai „iskola" 
megalapítója. A német idealizmus, főként Hegel történetfilozó-
fiájának a gondolatkörében kereste azokat az eszméket, amelyek 
az egyház történetét meghatározzák. Az egyháztörténet szerinte 
az egyház „eszméjé"-nek a dialektikus ú t ja a történelem folya-
mán. Egyfelől Baurnak a rendkívül messze elágazó hatása, más-
felől pedig a teológia értelmének Schleiermacher által történt 
meghatározása igen erős lökést adott a történeti teológia mű-
velésének. A modern teológia különféle iskolái igen erős törté-
neti érdeklődést tanúsítottak, sőt jórészt egyenesen történeti jel-
leget öltöttek. Történettudós volt a századforduló egyik legki-
válóbb vezető teológusa, Harnack Adolf (1851—1930) berlini 
professzor is, akinek a szellemisége rányomta a maga bélyegét 
az egész liberális teológiára. A korszellem hatása alatt az egyház-
történeti kutatás erősen pozitivista, pragmatista irányt vett s 
az egyháztörténet sok tekintetben az egyetemes történetnek sa-
játos, a tárgya által meghatározott elágazásává vált. Így az egy-
háztörténet művelése is tükröztette azokat a különféle szempon-
tokat, amelyek a történettudományok művelésénél általában ér -
vényesültek. 

A teológiai eszmélés az egyháztörténet terén is az egyház 
valóságára irányítja a figyelmet és azt a feladatot lá t ja maga 
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elölt, hogy a történeti egyház megjelenési formáiban felismerje 
és megláttassa Istennek azt az akaratát, mellyel az ő népét a 
világban a felé a cél felé vezeti, melyet ő maga ragyogtat fel 
előtte. 

Az egyháztörténet vizsgálata tehát nem merülhet ki az egy-
ház történetére vonatkozó adatok felkutatásában és gondos ösz-
szegyűj lésében, kritikai megrostálásában és az okság kategóriá-
ját segítségül vevő feldolgozásban. Természetes, hogy mindez 
elengedhetetlen kelléke az egyháztörténeti kutatásnak. Ennek a 
kutatásnak meg kell keresnie és fe l kell tárnia azokat az erő-
tényezőket, amelyek az egyháztörténeti fejlődést a maga imma-
nens keretei közt meghatározzák és irányítják. De mindezzel 
együt t az egyháztörténet művelőjének állandóan maga előtt kell 
látnia az egyház újszövetségi értelemben vett valóságát és vele 
együt t azt a transcendens célt, t. i. Istennek azt az örökkévaló 
és neki szolgáló gyülekezetét, amely felé az egyháznak az egész 
története az ítéleten keresztül halad. Az egyháztörténeti kutatás 
csak akkor teljesíti feladatát és éri el teológiai célját, ha a való-
ságos egyházat, annak minden nemzedékét, elágazását és esemé-
nyét az újszövetségi értelemben vet t egyház világításába állítja 
és ebbe η a világításban veti fel a kérdést, hogyan viszonylik a 
valóságos egyházhoz, ill. hogyan közelíti meg az Isten akarata 
szerinti eszkatológikus és transcendens gyülekezetet. 

2. Az egyháztörténet módszere 

A történeti kritika. 

A történeti teológia a maga tárgyának vizsgálatánál és fel-
dolgozásánál általában ugyanazokat a kritikai módszereket al-
kalmazza, melyeket a történeti kutatás alkalmazni szokott. Ezek 
a módszerek részben függenek azoktól az előzetes döntésektől, 
melyek mint történetfilozófiai előfeltevések minden történet-
kutatói munka mögött meghúzódnak. Ilyen értelemben a törté-
neti teológia is természetszerűleg a saját tárgyának és teológiai 
előfeltevéseinek megfelelő és tárgyának megragadására alkalmas 
módszert választ. Általában azonban hangsúlyozni kell, hogy az 
egyháztörténeti kuta tás is köteles alkalmazni minden olyan tör-
ténet i kutató módszert, amely tárgyának a megragadására alkal-
masnak bizonyul. így pl. a történet i teológia is ugyanazokkal a 
módszerekkel ál lapít ja meg valamely öklevél hitelességét, mint 
minden történeti kutatás. Viszont a dogmatörténeti kutatás talán 
kifinomultabb módszereket alkalmaz a dogmatörténeti fejlődés 
kutatásánál, régi teológusok írásműveinek az elemzésénél, mint 
bármely más történeti kutató munka. 
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Egyetemes vezérlő szempontja minden történeti kutatásnak 
a „történeti igazság"-nak a keresése, minden a tárgyat meghami-
sító· szempont mellőzésével és kiküszöbölésével. Ez más szóval 
a történeti objektivitásnak a követelménye, amely különféle ko-
rokban nagyon különféle formákban jelentkezik. Már Cicero 
azt hangsúlyozta, hogy „a történetíró ne mondjon semmit, ami 
hamis, nem igaz, és ne hallgasson el semmit, ami igaz". Tacitus 
híres szava szerint a történetíró tartozik az igazságot „sine ira et 
studio" keresni és feltárni.52 De a történet i objektivitásnak 
ugyanez a követelménye húzódik meg a híres Ranke-féle elv 
mögött is, amely azt keresi és akarja objektív módon megállapí-
tani, „tulajdonképpen hogyan is volt" valamely esemény vagy 
történeti folyamat. 

A történetírás objektivitásának a követelését ma nem ér t -
he t jük úgy, hogy a történetkutató legyen mentes minden elő-
feltevéstől. Amint láttuk, ilyen előfeltevésektől mentes történeti 
kutatás nincs. A történeti objektivitás követelésének mégis meg-
van a jó 'és helyes értelme és azt különösen is szükséges hang-
súlyozni a történeti teológiában. A történeti objektivitás helye-
sen azt jelenti, hogy minden történeti jelenséget csak a SÍI ját 
tárgyi előfeltevéseiből lehet helyesen megérteni. Ez magától 
értődő számunkra pl. akkor, amikor ar ra gondolunk, hogy a 
szocializmus építésének az eredményeit csakis a saját előfeltéte-
lei, tehát a szocializmus gondolatvilágának a körében lehet he-
lyesen megérteni, míg azt a polgári ideológia szükségképen félre-
érti. De ugyanez áll a történeti teológia kutatásaira is: az egyház, 
ill. a keresztyénség történetét helyesen megragadni és feltárni 
csak a saját tárgyi előfeltételeinek a segítségével lehet. 

De a történeti objektivitás követelésének az egyháztörténet-
írásban ezen túl még különleges jelentősége és fontossága is van. 
A keresztyénség felekezeti megoszlása hozta magával, irigy a 
történetkutatás sokszor nem a történeti valóság felderítésére tö-
rekedett, hanem a történeti valóságtól idegen dogmatikus (pole-
mikup vagy apologetikus) célok szolgálatában állott. Ez muta t -
kozik már a reformáció és ellenreformáció történetszemléleté-
ben is. Az ilyen dogmatikus szempontok által meghatározott és 
a felekezeti elvakultságtól sokszor meghamisított történetszem-
lélette1 szemben jogos, ha hangsúlyozzuk a történeti objektivi-
tásnak a követelményét, hogy t. i. a keresztyénségen belül fo-
kozottan kell érvényesülnie a „sine ira e t studio" szempontjá-
nak. Itt különösen is áll az, hogy az egyháztörténet eseményei 
csak a saját előfeltevéseikből kiindulva ér thetők meg és von-
hatók igazságos tárgyszerű megítélés alá. Ezért pl. helytelen, ha 
a szerzetességet protestáns etikai szempontok szerint í téljük 
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meg, vagy ha a középkori vallásos élet jelenségeire (pl. szentek 
tisztelete, búcsújárások, stb.) későbbi gondolkodás etikai mér té -
két alkalmazzuk s abból ítélünk kedvezően vagy kedvezőtlenül, 
stb. Hogy a felekezeti történetírás számára is valóban lehetséges 
az objektivitás, azt az egyháztörténetírásnak nem egy szép pél-
dája muta t j a és kimutatható a felekezetközi helyzet szem-
pontjából kényes témák vizsgálatánál is. Ilyen szempontból em-
líthető meg Assisi Ferenc kiváló életrajza a francia protestáns 
tudós. Sabotier Pál tollából. 

Az egyháztörténet forrásai. 

A történeti teológia kutatásainak az anyagát a történeti for-
rásckból meríti . „Források"-nak mindazokat az akár írott, akár 
pedig egyéb emlékeket nevezzük, amelyek a vizsgált eseménvre 
vagy jelenségre vonatkoznak. Meg szoktunk különböztetni köz-
vetlen és közvetett forrásokat. 

Közvetlen vagy elsődleges források a vizsgált esemény vagy 
jelenség ránk maradt emlékei. Luther iratai pl. teológiájának 
elsődleges forrásai; a zsinatok ránk maradt jegyzőkönyvei, aktái 
és határozatai közvetlen vagy elsődleges források a zsinatok tör-
ténetére és határozataira vonatkozólag, stb. Közvetett vagy má-
sodlagos forrásoknak nevezzük az egykorú és későbbi tudósításo-
kat, visszaemlékezéseket vagy hagyományokat valamely ese-
ményre vagy jelenségre vonatkozólag. így pl. Luthernek a 
wormsi birodalmi gyűlés előtt való megjelenésére és kihallga-
tására vonatkozó röpirat vagy akár szemtanú tudósítása is-éppen 
úgy másodlagos forrás, mint ugyanerre vonatkozólag a nem-
szemtanu kortársnak a leírása vagy esetleg erre az eseményre 
vonatkozó későbbi visszaemlékezés vagy leírás. Ugyanígy Lu-
thernek valamely kortársától származó leírás Luther házirend-
jéről, életszokásairól, munkavégzéséről, életkörülményeiről stb. 
a Luther életére vonatkozó másodlagos források közé számít. 
Ugyanígy Pál apostolra és teológiájára nézve reánk maradt le-
velei közvetlen és elsődleges források, míg a Cselekedetek köny-
vének a tudósítása az apostol missziói útjairól, igehirdetéséről 
másodlagos és közvetett forrás. A közvetlen és közvetett for-
rások közt való különbségtétel magában véve még nem érték-
ítélet: másodlagos források is lehetnek egyenrangúak az elsődle-
gesekkel. Viszont igen sokszor a másodlagos források máris csök-
kentett értékűek. 

A történeti források közé számítanak nemcsak az írott em-
lékek, hanem minden egyéb valamely eseményre vagy jelen-
ségre vonatkozó emlék is. Ilyenek pl. az építészeti és egyéb mo-
numentális emlékek, mint katakombák, templomok, síremlékek, 
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szoborszerű vagy képszerű ábrázolások, pénzek és egyéb hasz-
nálati tárgyak, mint kegyszerek stb. Egyháztörténeti vonatko-
zásban az elsődleges források közé szoktuk általában számítani 
a következőket: monumentális emlékek (templomok stb.), kata-
kombák, felíratok, azután zsinatok, pápák és egyházi hatóságok 
aktái, egyházjogi gyűjtemények, vallásügyi törvények és szer-
ződések, szimbolumok és hitvallási iratok, liturgikus iratok, 
egyházi rendtartások, szerzetesi regulák, stb. A másodlagos for-
rások közé szoktuk számítani a történeti arcképeket, szobrokat, 
pénzeket, egyházi emberek életrajzát, mártíraktákat, króniká-
kat, stb. 

A forrásiratok ér tékét azok hitelessége, hűsége és megbíz-
hatósága szerint állapítjuk meg. Ezért alapvetően fontos a for-
rások kritikája, amelyet a történeti kuta tás minden rendelkezé-
sünkre álló eszközével kell elvégezni. A történeti források kri-
tikája első sorban annak a megállapítására irányul, hogy vájjon 
a források hitelesek-e (nem hamisítványok-e), azután követke-
zik írott emlékeknél a hiteles szöveg megállapítása: a szöveget 
meg kell tisztítani minden szövegromlástól és esetleges betol-
dástól (interpoláció). A forráskritika második lépése annak a 
megállapítása, hogy váj jon az illető forrásnak a tartalma vagy 
közlése megbízható-e, tudósítása hűséges-e, nem szolgál-e eset-
leg valamiféle érdeket, stb. 

Az egyháztörténet segédtudományai. 

A teológiai tudományok közt az egyháztörténetnek van a 
legtöbb és a legszorosabb érintkezése nem-teológiai tudományok-
kal. Tartalmilag az egyháztörténet anyaga legtöbbször beletar-
tozik vagy legalább is érintkezik más történeti tárgykörökkel 
(pl. világtörténet vagy valamely nemzet története), módszer te-
kintetében pedig fel kell használnia ugyanazokat a kuta tó esz-
közöket, amelyek minden történeti kuta tás számára használ- ' 
hatók. 

Az egyháztörténeti források feldolgozásánál igen nagy se-
gítséget nyúj tanak a kutatónak, sőt nélkülözhetetlenek a külön-
féle történeti segédtudományok. Az egyháztörténet szempontjá-
ból ezek közül a legfontosabbak: a paleografia, amely a régi írá-
sok olvasására tanít meg, az epigrafika, mely a feliratokat gyűjti 
össze és vizsgálja; a diplomatika, mely a régi okmányokkal 
(,,diplomák"-kal!) foglalkozik és azokat vizsgálja, a kronológia 
(az időszámítás tudománya), a földrajz, különösen is a történeti 
földrajz, stb. 

Az egyháztörténeti kutatás szempontjából elsőrendűen fon-
tosak a közvetlen források. Ezért az igazi történeti ku ta tó munka 
mindig a közvetlen forrásokra támaszkodik. Egyháztörténeti 
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szempontból így különösen is fontos az egyházi levéltárak gon-
dos kezelése és őrzése. A levéltári munka elemeivel minden 
lelkésznek tisztában kell lennie. 

Az egyháztörténet teológiai jellege 

A történeti teológia a történettudományok kritikai módsze-
rét alkalmazza, tárgya pedig, t . i. az egyház min t történeti való-
ság úgy tűnhetik fel, mint az egyetemes ember i történet egyik 
sajátos elágazása vagy vetülete. Ezenfelül az egyháztörténet ese-
ményei és jelenségei legtöbbször a történettudomány egyéb ágai-
nak a munkaterületébe is beletartoznak. Ezért az a benyomás 
adódhatik, hogy az egyháztörténet tulaj donképen az egyetemes 
történet egyik ága és így nem is teológiai tudomány. Valóban 
nem egyszer előfordult, hogy az egyháztörténetet úgy kezelték, 
mint az általános tör ténet tudomány egyik elágazását. Ez a fe l -
fogás azonban helytelen. 

A történeti teológiának a teológiai jelleget mindenek előtt 
a tárgya biztosítja. Az egyház, a keresztyénség is ott van az 
emberi élet egyéb történeti megnyilatkozásai között: ennyiben 
a fenti értelmezés helyesnek látszhatnék. Azonban az egyház a 
saját tudata szerint több, mint az emberiség vallásos éle.tének 
egyik megnyilatkozása. Az egyház önmagát adná fel, ha lemon-
dana arról az igényéről, hogy léte Isten akaratában gyökerezik 
és hogy élete a feltámadott és megdicsőült Krisztus testének az 
élete. Ezért az egyház történeti életében is állandóan fellelhetők 
az egyház transcendens valóságára emlékeztető és figyelmeztető 
mozzanatok. Így az egyház története is túlnő az emberiség é le-
tének azokon az immanens keretein, amelyek közt a tör ténet-
tudomány az emberiség történeti életét megragadni igyekszik. 
Már ez is muta t ja , hogy miért nem helyezkedhetik el az egy-
háztörténet az emberiség egyetemes történetének a keretei kö-
zött. De ugyanez a körülmény ért tet i meg azt is, hogy miér t 
tudja az egyháznak a történeti valóságát csak az a teológiai t u -
domány megragadni, amely a hi tnek a feltételével dolgozik. Az 
egyháztörténetben is az egyház eszmél önmagára, mint történeti 
valóságra. Az egyháznak ahhoz a funkciójához, melyben önmagát 
önmaga számára tudatosítja s amelyből a teológia megszületik, 
elengedhetetlenül hozzátartozik, hogy úgy eszméljen önmagára, 
mint történeti valóságra. Ha mindezt átgondoljuk, akkor vi lá-
gos, hogy az egyháztörténet elengedhetetlenül beletartozik a 
teológiai tudomány összefüggésébe, ennek szerves része és csak 
a teológiai tudományok közt ta lálhat ja meg a helyét. Ez más 
szóval azt is jelenti, hogy csak min t a hit feltételével dolgozó 
teológiai tudomány tudja feladatát helyesen megoldani. 
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3. F E J E Z E T 

Az egyetemes egyháztörténet 

Az egyetemes egyháztörténet munkaterülete 

Az egyetemes egyháztörténetnek a tárgya az egész keresz-
tyénségnek, a világ népeihez küldött egyháznak a története. A 
történeti teológia átfogó szemlélettel vizsgálja az egyház életé-
nek minden megnyilvánulását, a keresztyénség történetének 
minden mozzanatát, alakulását és elágazását. Ennek a történet-
nek a legfőbb vonalai felölelik az egyház minden külső életmeg-
nyilvánulását egyfelől, másfelől pedig minden belső, az egyház 
sajátos jellegéből fakadó élettevékenységét. 

így a következő főágai vannak az egyház történetének: 
1. A keresztyénség terjedése kezdettől fogva napjainkig; 

amennyiben a keresztyénség terjedését az igehirdetés által való 
terjesztésnek a szempontjából vizsgáljuk, az egyút ta l a „misz-
sziótörténet"-nek is a tárgya. 

2. Az egyház története a felekezeti elágazásában: felekeze-
tek, szekták és eretnekségek keletkezése és ezeknek a története. 

3. Az egyháznak, mint szervezett társadalmi képletnek a 
"c r ténete: sokszor ezt tekintik az egyháztörténet tulajdonképeni 
gerincének. 

4. Az egyház története a világhoz, a világi hatalmakhoz, né-
pekhez és államszervezetekhez való viszonyában. Ide tartozik az 
egyház jó vagy rossz „sorsának" (üldöztetésének), az állam által 
történt befogadásának, a népek közt való életének a története. 

5. Az egyház belső, önmagát építő élettevékenységének a 
története. Ennek a során az egyháztörténeti kuta tás rendszerint 
különös figyelmet szentel 

a) az egyházi tanítás („dogma") alakulásának és történeté-
nek; ez egyúttal a ,,dogmatörténet"-nek a különleges tárgya; 

b) az egyházi szervezet alakulásának; 
c) az istentiszteleti élet történetének; 
d) a vallásos és az erkölcsi élet alakulásának: ez röviden a 

„kegyesség" története; és végül 
ej a keresztyénség által létesített vagy a keresztyénség for -

máló hatását tükröztető kultúra történetének és alakulásának: 
erre a területre tartozik az egyházi irodalom és a keresztyén m ű -
vészet története. 

Az egyháztörténet beosztása 

A történeti teológia a maga tárgyát leginkább az időrendi 
(kronológiai) szempont alkalmazásával ragadja meg s dolgozza 
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fel. Eusebius az egyháztörténet megírásánál a római császárok 
uralkodási idejét vette kiindulási pontul és a feldolgozott tör-
téneti anyagot időrendben az egyes császárok korára osztotta el. 
Később szokásossá vált az egyháztörténeti anyagot századok sze-
rint beosztani. Így jár tak el pl. Flacius és munkatársai a .,Mag-
deburgi centuriák" megalkotásánál: innét van ennek az egyház-
történetnek a megjelölése is: „centuria" = „század"! 

Mindezek a beosztások azonban egészen külsőségesek, sok-
szor elszakítják az egymással belsőleg összefüggő eseményeket 
és jelenségeket, viszont fordítva esetleg összekapcsolnak olyan je-
lenségeket és eseményeket, amelyek tulajdonképen nem tartoz-
nak össze. A keresztyénség történetének az áttekintő szemlélete 
ezért úgy igyekszik megragadni a maga tárgyát, hogy az egy-
mással összefüggő eseménysorozatokat és a keresztyénség törté-
netének viszonylag zárt szakaszait m in t „korszakokat" és „koro-
kat" ragadja meg. A 17. századtól fogva a világtörténet tárgya-
lásánál t e r jed t el az a szemléletmód, amely ó-, közép- és újkort 
különböztet meg. Ezt a sémát az egyháztörténetre először egy 
katolikus teológus, Möhler János Ádám (1796—1833), majd tőle 
függetlenül a híres protestáns egyháztörténész, Hase Károly al-
kalmazta. Ez a beosztás azóta meg is honosodott. Az egyháztör-
ténetnek ilyen korszakokra való beosztása ellen lehet ugyan el-
lenvetéseket tenni, mer t ez a beosztás is túlságosan sematikus 
és különösen a közép- és újkor határmesgyéjének a megállapí-
tása problematikus. Ennek ellenére ez a beosztás annyira alkal-
mas a tárgy megragadására és annyi igazságmozzanat van benne, 
hogy alkalmazása ma is helyesnek látszik. 

Az egyháztörténet tudományos jellege 

A történeti teológia művelése megkívánja a történettudo-
mány módszereinek a következetes alkalmazását. A 19. század 
folyamán ezeknek az alkalmazása egyre következetesebben tör-

Jént. Ezt igen nagy mértékben elősegítette az a körülmény, 
hogy a mul t században az egész teológiai gondolkodás terén 
egyre jobban uralomra jutot t a történeti szempont. Evvel együtt 
járt az is, hogy az egyháztörténeti kutatás igen erős lendületet 
vett, sőt azt lehet mondani, hogy a teológiai munka homlok-
terébe kerül t . A profán tudományok is a teológiai kutatásból 
leginkább a történeti teológiát becsülték, sőt annak az ered-
ményeit legtöbbször igen nagyrabecsülték. A történeti teológia 
valóban élen járt a történeti kutatás terén és annak sokszor 
irányt is mutatott . 
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3. F E J E Z E T 

Az egyháztörténet nemzeti és felekezeti elágazásai 

A keresztyénség története egyes nemzetek körében 

Az egyetemes egyháztörténet olyan óriási munkaterületet 
ölel fel, hogy az legtöbbször meghaladja az egyes kutató m u n -
kaerejét, — ha egyebektől eltekintünk, már csak a nyelvi nehéz-
ségek miatt is. Szinte lehetetlen, hogy ugyanaz a kutató hozzá 
tudjon férni a keresztyénség történetének eredeti forrásaihoz a 
különféle ókori népek közt éppen úgy, mint az újkorban. Ehhez 
járul, hogy az egyház egyetemes története a széles folyamú fő-
meder mellett mintegy mellékágakban halad: ezeket azután 
időnként a „főmeder" felveszi magába. 

Ez a körülmény okozza, hogy az egyetemes egyháztörténet 
mellett, részben min t annak elágazásait, részben mint annak ön-
álló segédtudományait műveljük az egyház, vagy helyesebben 
a keresztyénség történetét az egyes nemzetek körében. Az egy-
ház egyes nemzetek körében nem veszíti ugyan el egyetemes 
jellegét, mégis egyedivé, sőt adott esetben nemzetivé válik. így 
a keresztyénség története egyes nemzetek körében viszonylag 
önálló történeti alakot ölt. Ez a történeti alak rendszerint an -
nál erőteljesebb, minél kevésbbé töri meg a felekezeti megoszlás 
vagy szekták letöredezése. Ezek a körülmények teszik jogossá, 
sőt szükségessé is a keresztyénség ilyen történetileg formál t 
egyedi alakzatainak az önálló tudományos vizsgálatát. Ez a vizs-
gálat azonban természetszerűleg sohasem történhetik úgy, hogy 
megfeledkezünk azoknak az egyetemes keresztyénség összefüg-
gésébe való beillesztéséről. 

Ilyen értelemben beszélhetünk a keresztyénség történeté-
ről a görög, az olasz, a francia, a német, a magyar vagy a szláv 
népek körében, vagy rövidített formában „magyar", „francia" 
vagy „német" stb. egyháztörténetről is. Azonban az ilyen szó-
használat, mint : „magyar egyháztörténet" nagyon bizonytalan és 
félreérthető, jelentheti pl. a magyarul megírt (egyetemes) egy-
háztörténetet is. Ezért azt lehetőleg kerülni kell. Használják az 
ilyesféle kifejezéseket is: „Magyarország egyháztörténete" vagy 
„Oroszország egyháztörténete": ilyen esetben a keresztyénség, 
ill. az egyház történetét valamely politikai alakulat keretében 
vizsgáljuk. Ez a kifejezés azonban még inkább félreérthető és 
alkalmas arra, hogy téves képzeteket keltsen. Könnyen azt a 
benyomást kelti t. i„ hogy a magyar egyháztörténet Magyaror-
szág történetének egyik elágazása, nem pedig a keresztyénség 
egyetemes történetének egyik ága. Pedig az egyház történetében 
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a döntő mindig a keresztyénség adott történeti alakzatának az 
egyetemes keresztyénséghez való viszonya. 

Az elmondottak a lap ján mindig ügyelnünk kell arra , hogy 
a keresztyénség története egyes nemzetek körében csak akkor 
érthető meg, ha azt az egyetemes keresztyénség történetének a 
hátterén vizsgáljuk. 
Λ keresztyénség története egyes felekezetek körében 

Napjainkban a keresztyénség egyes felekezetekre tagoló-
dott és az egyház ökumenikus egysége hitünknek a tárgya. Az. 
egyes „egyházak" vagy helyesebben „felekezetek" viszonylag 
szilárd történeti formát öltöttek és mindegyik felekezet a maga 
viszonylag lezárt és különálló életét éli. Ezért nemcsak jogosult, 
hanem szükséges is, hogy az egyes „egyházak" vagy „felekezetek" 
történetét külön vizsgálat tárgyává tegyük és mindegyik egyház 
történetét a saját belső előfeltételei a lapján igyekezzünk feltárni 
és megérteni. így beszélhetünk a keleti (ortodox vagy görög ke -
leti, ill. pravoszláv) egyház, a katolikus (és vele együtt a görög 
katolikus „uniált") egyház, az evangélikus (lutheri) egyház, a 
református („kálvini"), anglikán, metódista, baptista egyházak 
történetéről. 

A felekezetek történetét általában at tól az időponttól szok-
tuk számítani, amikor az egyetemes keresztyénség f á j án mint 
külön ágak sarjadtak ki. Nem szabad azonban megfeledkezni 
arról, hogy a történeti egyházak élete szorosan egybefonódott 
az egyetemes keresztyénséggel még akkor is, ha történetük fo-
lyamán sajátos alakot öltve látszólag messze eltávolodtak a kö-
zös törzstől. Az egyes felekezeteknek történetileg formált alakja 
is magában hordozza a közös múlt örökségét. Ezért az egyes 
felekezetek történetét helyesen csak akkor tárgyaljuk, ha mindig 
tekintettel vagyunk az egyetemes keresztyénségre és az egyes 
felekezeteknél az egyetemes keresztyénséggel való összefüggé-
sükre. 

Az egyes egyházak történetének a tárgyalásánál külön 
nehézséget jelent azoknak a viszonya az újszövetségi értelemben 
vett igazi egyházihoz. A történeti kutatás sem mellőzheti el az 
igazság kérdését s ez különösen is kényessé válik, amikor az 
egyes történeti egyházakat a bibliai értelemben vett egyházhoz 
kell viszonyítani. Ezt a viszonyt másként látja az, aki azt vala-
mely egyház hívő tagjaként a „saját" egyházára nézve veti fel, 
mint aki azt valamely másik egyház nézőpontjából tekinti . De 
az a kutató sem nézheti tisztára egyenes vonalban a sa já t egy-
házának a bibliai egyházhoz való viszonyát, aki a sa já t egy-
házának a történetét vizsgálja: számára is feladat, hogy felvesse 
a saját egyházára, annak tanítására és életére, berendezkedéseire 
vonatkozólag az igazság kérdését. Csak így láthatja meg helye-
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sen a történeti egyház viszonyát a bibliai értelemben vett egy-
házhoz, csak így muta tha t ja meg a „felekezet" történetében az 
egyetemes keresztyénség történetét. 

5. FEJEZET 

Az egyház egyes életmegnyilvánulásainak a története 

Λ riogmatörténet 

Az egyház életének egyik legfontosabb megnyilatkozása a 
tanítás és a tanítás alapján rögzített „tan". A keresztyén egy-
háznak kezdettől fogva egyik legfeltűnőbb sajátossága — más 
„vallásokhoz" viszonyítva — a különleges értelemben vett taní-
tás. Az egyháznak mint közösségnek a tanítását a tévtanokkal 
szemben rögzíti a „dogma", mint a közegyház által rögzített 
és ünnepélyesen kinyilvánított tanítás.53 

Az egyház tanítása fokozatosan alakult és rögzítődött úgy, 
amint az részben az igehirdetés folyamán, részben pedig az 
egyház ellenfeleivel vagy a tévtanítókkal szemben vívott szel-
lemi "harcban kialakult. Fokozott jelentőséget nyert az egyház 
tanítása akkor, amikor azt a hamis tanításokkal szemben kellett 
igazolni és megvédeni. Az egyház tanításának, a szellemi harc-
nak és a hamis tanítás visszautasításának az összetett ered-
ményeként jött létre a dogma. Azonban a dogma maga sem 
maradft az idők folyamán változatlan, hanem az értelmezésnek 
és alkalmazásnak a különböző fokain keresztül maga is törté-
neten ment át. Ez a történeti folyamat teszi a történeti teoló-
giának feladatává a dogmák történetének a vizsgálását. 

Dogma történetről csak ott lehet szó, ahol el ismerjük azt a 
tényt, hogy a dogma kialakult és hogy a dogmának magának is 
van története, tehát maga is alá van vetve a történeti változás-
nak. Ha az egyház úgy, mint a katolikus egyház, abban a meg-
győződésben van, hogy a dogmák változhatatlanok és hogy nin-
csenek is alávetve a történeti változásnak, akkor dogmatör-
ténetről tulajdonképen nem lehet szó, legfeljebb csak arról, 
hogy egyes egyházi tantételek rögzítése mikor és milyen körül-
mények közt történt (pl. a pápai infallibilitas rögzítése a vati-
káni zsinaton). 

Protestáns értelmezés szerint a dogmatörténet feladata az, 
hogy kimutassa: hogyan jött létre a dogma, amikor az egyház 
ráeszmélt közös hitének a tartalmára, hogyan illesztette azt bele 
tanrendszerébe és hogyan rögzítette hitének tartalmát a rendel-
kezésére álló és kora gondolkodásának megfelelő logikai for-



mába. A dogmát az egyház leginkább vezető keresztyének, főként 
teológusok vagy egyéb egyházi szolgálatban álló vezetők indítá-
sára rögzíti és így az már rögzítésekor is benne van a saját kora 
vallásos és szellemi életének az összefüggésében. Ez hozza 
magával, hogy a dogmának már kihirdetésekor és az egyház 
további története folyamán is tör ténete van, maga is változá-
sokon mehet és megy is keresztül. Ennek a történetnek a fel-
tárása ugyancsak a dogmatörténet feladata. 

Ha az egyház tanalkotása az egyház hitvallásának a meg-
állapításakor lezáródik, akkor a dogmatörténet az egyházi tan-
alkotás lezárásával a maga munká já t is befejezi. Ez az értelme 
annak, hogy a dogmatörténeti tárgyalás a dogma kialakulását 
az egyház kezdetétől fogva a keleti egyházban az ú. n. 7. egye-
temes (niceai) zsinatig (787), a római katolikus egyházban a 
vatikáni zsinatig (1870), az evangélikus egyházban a Liber Con-
cordiae megalkotásáig (1580), a református egyházban pedig a 
dortrechti zsinatig (1619) kíséri figyelemmel. A katolikus egy-
házra nézve ez szemléletmód legújabban annyi változást kell, 
hogy szenvedjen, hogy most már beletartozik a katolikus dogma-
alkotásba Mária „mennybemenetele" dogmája is. Az említett 
szemléletmód a dogmatörténet egyik legkiválóbb művelőjének, 
Harnacknak a művében érvényesül. Más felfogás szerint a 
dogmatörténetnek ki kell tágulnia a keresztyénségnek mintegy 
a „szellemtörténetévé", mert a dogma a keresztyénség kinyilat-
koztatás-tartalmát fejezi ki fogalmilag s a dogmatörténetnek 
azt kel l végigkísérnie a keresztyénség történetén, hogy az egy-
ház a különböző korokban hogyan ragadja meg és fejezi ki az 
isteni kinyilatkoztatás tartalmát. 

A dogmatörténetnek mint történeti teológiai tudományágnak 
a kialakulása a 18. század végétől fogva figyelhető meg: kiala-
kulása szorosan összefügg a felvilágosodás korának gondolko-
dásával. Jelentősége azóta fokozatosan nőtt s virágzása szorosan 
összefügg a történeti szempont érvényesülésével a teológiai gon-
dolkodásban. Innét érthető, hogy a" dogma történetet szívesen 
művelték a modern teológia gondolatkörében. 

Palrológia, patrisztika és teológiatörténet 

A dogma története szorosan összefügg az egyházi irodalom, 
főként pedig a teológia tör ténetével Mivel pedig a dogma alap-
vető kialakulása az egyházi ókor idejére esik, azért a dogmatör-
ténet szempontjából különösen fontos az ókofi egyházi iroda-
lomnak és teológiának a története. Az ókori egyházi íróknak, 
az „egyházi atyák"-nak az életét és iratait tárgyalja a patrológia. 
A patrológia feladatát úgy végzi el, hogy egyfelől számon veszi 
az ókori egyházi írók életére vonatkozó adatokat s azokat lehe-
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tőleg életrajzba ál l í t ja össze, másfelől pedig összegyűjti az egy-
házi írók irataira vonatkozó közléseket, megállapítja a ránk 
maradt iratokat, megvizsgálja hitelésségüket és fő teológiai gon-
dolattartalmukat. Ha a patrológiai anyag tárgyalásánál a hang-
súly az egyházi a tyák műveire kerül s azokat műfaj szerint 
csoportosítjuk, akkor a patrológia átalakul ókori egyházi iro-
dalomtörténetté. Ha pedig a patrológiai anyag tárgyalásában a 
hangsúly az egyházi atyák műveinek a teológiai tartalmára ke-
rül, akkor inkább ókori teológiatörténettel van dolgunk. A pat-
rológiának azt az ágát, amely az egyházi a tyák teológiájának a 
kérdéseivel foglalkozik, patrisztilcának is szokták mondani. 

A dogmatörténetnek elágazása a teológiatörténet is. A teo-
lógia sok tekintetben a hátterét alkotja a dogmának és a teológia 
története a dogmatörténetnek. Helyenként a dogmatörténet és a 
teológiatörténet határai elmasódottak: a dogmaalkotást sok teo-
lógiai munka és harc előzte meg s a dogma megalkotását elő-
készítő teológiai vi ták máris beletartoznak a dogmatörténetbe. 
Mivel az ókori teológia történetét a patrisztika keretén belül 
szokták tárgyalni, azért a teológiatörténet anyagául inkább a 
középkori és főként az újkori teológia történetét szokták tekin-
teni. 

A katolikus egyház a teológiai kutató munka során fokozott 
figyelemmel fordul az ókori egyházi irodalom és teológiatörténet 
felé s azért a patrológiának és patrisztikának is igen nagy súlyt 
biztosít a teológiai tudományok keretén belül. Kétségtelen, hogy 
az ókori teológiatörténetnek igen nagy jelentősége van az egy-
ház és a teológiai tudomány számára, hiszen a keresztyén tanítás 
alapvető kérdéseit először az ókori teológia története folyamán 
vitatta meg az egyház. Ezért a protestáns teológiának is nagy 
figyelmet kell szentelnie a patrológiának és patrisztikának. 
Ezeknek a vizsgálata azonban nem csökkentheti számunkra a 
reformáció teológiájának a jelentőségét és nem becsülhetjük 
le a teológia újabbkori munkáját s ezzel együtt az újkori teológia 
történetét sem. 

A missziótörténet 

Az egyház életmegnyilvánulásainak a sorában különös je-
lentősége van a missziónak, az evangélium hirdetésének és 
.terjesztésének a pogányok között. A misszió történetével foglal-
kozik a missziótörténet. 

Az evangéliumot az egyháznak Jézus Krisztus parancsa 
értelmében (Mt. 28, 20) nemcsak a gyülekezeten belül, hanem 
azon kívül a „népek" felé is kell hirdetnie. Voltak korszakok 
és nemzedékek, amikor a missziói parancs különösen elevenen 
égett az egyház tudatában, viszont voltak olyan időszakok is. 
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amikor arról szinte teljesen megfeledkezett. A keresztyén' egy-
ház első elterjedésének a történetét: a római birodalom népei 
közt folytatott missziót, valamint a misszió másik nagy kor-
szakának, t. i. az európai népek missziójának a történetét ma az 
egyháztörténet keretében szoktuk tárgyalni, mivel ezek a misz-
sziók lezárultak. A missziótörténet tárgyául első sorban az 
Európáin kívül élő népek közt az újkorban folytatott missziót 
választja. Ezeknek a népeknek a körében a missziói tevékenység 
még nem zárult le, a missziók története folyamán szerzett ta-
pasztalatok pedig tanulságosak és jelentősek a missziónak a 
jelenben folyó munkája szempontjából is. A missziótörténet 
megállapításai így közvetlen jelentőséggel bírnak a misszió-
tudomány (1. a „gyakorlati teológiá"-ról szóló fejezetben, 196. k. 
lpk.) számára. Ezért a missziótörténet egyúttal a missziótudo-
mány segédtudományának is számít. 

Az egyházi archeológia és az egyházi művészetek története 

Az egyházi archeológia az egyházi „régiségek" tudománya 
s mint ilyen a történéti kri t ika módszerével vizsgálja az ókori 
keresztyénség életének különféle ágait, nevezetesen az ókori 
egyház nyilvános életének és az ókori keresztyének magán-
viszonyainak a kérdéseit, az ókori egyház szervezetének, jogi 
viszonyainak, az istentiszteleti életnek, az egyházi művészetek-
nek, valamint a keresztyének vallásos és erkölcsi életberendez-
kedéseinek a kérdéseit. Újabban az egyházi archeológia munka-
területét némileg megszűkítve, első sorban az ókori egyház 
istentiszteleti életének az emlékeit tekintik "e tudományág tár-
gyának. így az egyházi archeológia foglalkozik pl. a katakombák 
és más ókori egyházi emlékek kérdéseivel. 

Az egyházi archeológia szempontjából az írott források 
tudósításai mellett különösen is fontosak a reánk marad t egyéb 
emlékek, mint templomok és egyéb keresztyén épületek, azok 
romjai vagy maradványai, temetkezési helyek, feliratok, isten-
tiszteleti berendezéshez tartozó használati tárgyak, kegyszerek, 
a keresztyének magánhasználati tárgyai stb. 

Az egyházi archeológia anyagát nem mindig dolgozzák fel 
összefüggő tudományos előterjesztés alakjában, hanem szívesen 
használják az archeológiai szaklexikonok formáját is. 

Az egyházi archeológia kutatási területét az egyházi ókorra 
szokták korlátozni. Ezért annak az egyházművészetek tárgy-
körében folytatását jelenti az egyházi művészetek története. Az 
egyház életében kezdettől fogva találunk olyan megnyilatkozá-
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sokat, amelyek igénybe veszik a művészet eszközeit. Ilyenek az 
egyházi költészet és zene, valamint a képzőművészetek különféle 
nemei. A művészetek történetében az egyházi tárgyú művészet 
különlegesen fontos helyet biztosított magának. Volt idő, ami-
kor a művészetek széles területe szinte egybeesett az egyházi 
művészetekkel. Ezért nemcsak az egyházi művészetek történe-
tének a tárgyalásánál van nagy szükség sok „világi" vagy egye-
temes művészettörténeti ismeretre, hanem fordítva is. A művé-
szet sok ágának a története érthetetlen annak, aki előtt idegen 
az egyház élete. 

Az egyházi művészetek története az egyház életének igen 
jelentős területeit t á r j a fel és ismerteti meg velünk. Művészeti 
alkotásokban a művész hite és meggyőződése, életfelfogása és 
világnézete mindig igen elevenen jut kifejezésre. Az egyházi 
művészetek alkotásai sokszor csodálatos elevenséggel és egészen 
elmélyült átéléssel t á r ják fel a művész — és a mögötte álló 
egyházi közösség — hitét. Gondoljunk ilyen vonatkozásban pl. 
Bach egyházi zenei alkotásaira, de nem kévésbbé tanulságos 
e tekintetben pl. a katakombák művészete vagy pl. ókori keresz-
tyén szarkofágok ábrázolása. Az egyházművészet történetének 
a jelentősége azonban nemcsak abban van, hogy megismerteti 
velünk a keresztyén mul t egyik igen tanulságos és a keresztyén 
hitéletbe, kegyességbe igen mély bepillantást engedő vetületét, 
hanem abban is, hogy útbaigazítást és irányítást ad a jelen 
egyházművészet számára is. 

Az egyházművészetnek a keresztyén hitéletre való nagy 
jelentősége miatt igen fontos feladat a gyülekezeteinkben ránk 
maradt művészi emlékek gondozása, ápolása és karbantartása. 
A lelkészi szolgálatnak egyik nem jelentéktelen és nagyon fele-
lősségteljes feladata az egyházművészeti alkotások megbecsülése 
és gyülekezeteinkkel való megbecsültetése. Ez nemcsak a tárgyi 
emlékekre vonatkozik, mint amilyenek pl. egy-egy régi temp-
lom, vagy úrvacsorai kehely, oltárkép, stb., hanem a gyüleke-
zetben élő művészi hagyományra is. így pl. jelentős gyülekezeti 
szolgálat az egyházi énekművészet és általában az egyházi zene, 
irodalom, stb. ápolása. 

Az egyház életének egyik legjelentősebb megnyilvánulása az isten-
tisztelet („liturgia"). Az istentisztelet történetével foglalkozik a liturgia-
történet. Ezt azonban inkább a liturgikával való összefüggésben szokták 
tárgyalni. A katolikus teológusok körében kialakított „liturgia-tudomány" 
nem annyira történeti, mint inkább gyakorlati teológiai tudomány. 
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3. F E J E Z E T 

Az egyház történjeti valósága a jelenben 

A szimbolika 

A szimbolika vagy felekezetrajz a történeti egyházaknak 
(felekezeteknek) mint történetileg alakult és a jelenben is mult-
juk örökségét hordozó egyháztesteknek a tanítását, életét és 
megkülönböztető sajátosságait tárgyalja. 

A szimbolika elnevezése a (görög) „szimbólum" szóval függ 
össze. Eredetileg σύμβολον annyit jelent, mint „ismertető jel", 
„jelvény", „jelkép", „címer". Altalános értelemben keresztyén 
szimbólumoknak az olyan jelképeket szoktuk nevezni, mint ami-
lyen a kereszt, a Krisztus-monogram, Luther-rózsa, stb.: ezek 
mintegy ismertető jelek a keresztyénség vagy egyes egyházak 
számára. De „szimbólum" = Jelkép" pl. János evangélista szá-
mára a sas, stb. Ennek az alapján egyházi ,,szimboliká"-nak 
mondjuk szimbolumok alkalmazását is. Az ilyen „szimbólumo-
kat" az egyházi archeológia és egyházi művészettörténet tár-
gyalja. Szűkebb értelemben alkalmazták a szimbólum megjelö-
lést az ó-egyházi „szimbólumokra" = „hitvallásokra", pl. Sym-
bolum apostolicum. A szimbolika min t teológiai tudományág 
elnevezése ebben az utóbbi szóhasználatban gyökerezik. 

A szimbolikának min t teológiai tudományágnak a gyökere 
a reformáció és ellenreformáció korának a hitvitázó irodalmába 
nyúlik vissza. Elsősorban a lutheri egyház körében vált szoká-
cossá az egyház történeti szimbólumainak teológiai kifejtése. 
A. hitvallásokból, mint valamely egyházi közösségre jellemző 
„szimbolumok"-ból indult ki a történeti egyházak jellemzése. 
Ehhez kapcsolódott hozzá még egy másik mozzanat is: a refor-
máció és főként az ellenreformáció hitvitázó irodalma a hitval-
lásokat, azaz szimbólumokat vette alapul, amikor a szerző a saját 
egyházának az igazságát, ellenfelének, ill. az ellenfél egyházának 
pedig a tévedéseit akarta kimutatni. 

A felekezeti viták ellanyhulása után a 18. századtól fogva 
alakult ki a szimbolika fogalma abban az értelemben, hogy az az 
egyes felekezetek jellegzetes vonásait· állítja össze főként azok 
hitvallásos tanításának az alapján. Ha a különböző keresztyén 
egyházak tanítását hitvallási iratok alapján egymás mellé állít-
juk és kidomborítjuk, hogy az egyházak tanítása miben egyezik 
és miben tér el egymástól, akkor ennek eredménye az „össze-
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hasonlító szimbolika". Mivel a szimbolika tárgyalása eredetileg 
a hitvallásokra alapozódik, azért tárgyalási anyagába fel szokta 
venni az ó-egyházi hitvallások (az Apostoli Hitvallás, az ú. n. 
Nrcaeno-Constantinopolitanum és az ú. n. Athanasianum) kelet-
kezésének és történetének a kérdéseit is. 

Az egyes keresztyén egyházak jellgezetességét azonban nem 
lehet tisztán a hitvallások alapján megrajzolt tanításból meg-
érteni. Az egyházakra t. i. tanításuk mellett nem kevésbbé jel-
lemző a szervezetük, az istentiszteleti életük, a kegyességük is. 
Ezért a mult század második felében egyre erőteljesebben érvé-
nyesültek olyan törekvések, hogy a szimbolika vizsgálódási 
területét ki kell terjeszteni a vizsgált egyház életének minden 
mozzanatára. Az ilyen értelemben kiterjesztett tárgykörű szim-
bolikát nevezték felekezetrajznak („Konfessionskunde"). A fele-
kezetrajz feladata az, hogy az illető egyházat és annak életét a 
saját belső előfeltételeiből igyekezzék megérteni. 

A szimbolika régebbi értelmezése mellett hol rejtettebben, 
hol nyíltabban érvényesülnek még a régi felekezeti polémia ha-
gyományai is. Ebben az esetben t. i. a szerző rendesen a saját 
egyházának a szemszögéből vizsgálja a többi felekezetet. Viszont 
amikor a szimbolika kitágul „felekezetrajzzá" és a' vizsgált fele-
kezetet a saját előfeltételeiből igyekezik megérteni, akkor a 
polemikus motívum a tárgyalásiból ki szokott kapcsolódni. 

Λ ζ egyházrajz 

A szimbolikától, ill. felekezetrajztól meg szoktuk külön-
böztetni az egyházrajzot („Kirchenkunde"). Az egyházrajz vizs-
gálatának a tárgyául valamely konkrét történeti egyháztestet 
(pl. magyarországi evangélikus egyház, romániai görög-keleti 
fegyház, stb.) szokott választani. Az egyházrajz feladata, hogy a 
vizsgált egyházról minden tekintetben hűséges rajzot készítsen. 
Ε kép megalkotásánál számításba jön az egyház szervezete, hit-
vallásos állaga, berendezkedései, életszokásai, az illető egyházra 
vonatkozó néprajzi megfigyelések, stb. Amíg a szimbolikát fele-
kezetközi viszonylatban szoktuk megalkotni, addig az egyház-
rajzot leginkább az tud ja kidolgozni, aki maga is tagja a tárgyalt 
egyháztestnek. 

A szimbolikát és az egyházrajzot inkább csak a nagy történeti egy-
házakkal kapcsolatban szokták kidolgozni. A szekták is beletartoznak a 
szimbolika tárgyalási anyagába, noha ritkábban szokott rájuk sor .kerülni. 
Mivel azonban a szekták ismerete sokszor nagyon fontos a gyülekezeti 
szolgálat szempontjából ezért azokat olyan kézikönyvek szokták tárgyalni, 
amelyek nem annyira tudományos használat, mint inkább a gyakorlati 
egyházi szolgálat céljaira készülnek. 
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Az egyház-statisztika 

A szimbolikának és az egyházrajznak az elágazása az egy-
ház-statisztika. Az egyház-statisztika a keresztyén felekezeteket 
a statisztikai adatok világításában vizsgálja és feladata, hogy a 
statisztika módszereinek a segítségével tár ja fel az egyház éle-
tének statisztikai számokkal megragadható mozzanatait. 

Az egyház-statisztika egyfelől pontos adatokat igyekszik adni 
az egyes egyházakról, másfelől foglalkozik valamely konkrét 
egyháztest viszonyaival is. Kialakulása az ú jabb időre esik és 
főként min t „morálstatisztikát" sokszor felhasználták polemikus 
és apologetikus célokra. Ennél nagyobb jelentősége van azonban 
annak, amikor azt az egyházi szolgálat gondosabb, átfogóbb 
megszervezése, irányítása és elmélyítése érdekében használják 

- fel. I lyen szempontból a statisztika jelentős szolgálatokat tehet 
az egyháznak. 
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III. SZAKASZ 

A rendszeres teológia 

1. FEJEZET 

A rendszeres teológia és felosztása 

„Rendszeres teológiának" nevezzük azokat a teológiai tudo-
mányágakat, amelyeknek tárgya a keresztyén tanítás és fel-
adata a keresztyén tanítás összefüggő, rendszeres kifejtése. 

A keresztyén tanítás két főirányban ágazik el. Egyfelől 
kifejti azt, amit Isten Krisztusban váltságként szerzett az ő 
hépe számára, másfelől pedig elénk tár ja "Isten követelő aka-
ratát, melyet az erkölcsi törvényben nyilatkoztatott ki. A ke-
resztyén tanításnak ez a két főága még különleges módosulást 
nyerhet két irányban. Az egyik módosulás akkor van előttünk, 
amikor a gyülekezet feleletet keres azokra a kérdésekre, melye-
ket a világ részben mint a valóságismerés során támadt kérdé-
seket intéz az egyházhoz, részben pedig hitetlensége miatt táma-
dásként intéz az egyház ellen. Ismét más irányt vesz a keresz-
tyén tanítás akkor, amikor az igazság kérdését vetjük fe l más 
keresztyén felekezetek tanítására nézve és a saját egyházunk 
tanítását igazolni, a többi keresztyén felekezet tanításának a 
helytelenségét pedig kimutatni törekszünk. Végül a rendszeres 
teológia tárgyörébe tartozik az a feladat is, amikor a felekeze-
tekre szakadt keresztyénség tanításának az egységét és a 
részekre tagolódott keresztyénség egysége visszaállításának 
módozatait keressük. 

Az elmondottak alapján alakul ki a rendszeres teológia 
tudományszakainak a felosztása: 

1. dogmatika („keresztyén hittan"), 
2. keresztyén etika („keresztyén erkölcstan"), 
3. apologetika („a keresztyén hit védelme"), 
4. polemika, és végül 
5. oekumenika. 
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3. F E J E Z E T 

A rendszeres teológia alapjellege 

A rendszeres teológia viszonya a teológiai tudomány többi ágaihoz 

A rendszeres teológia tárgya a keresztyén tanítás. A keresz-
tyén tanítást pedig a rendszeres teológia úgy fejti ki, amint az 
az isteni kinyilatkoztatásban előttünk fel táruló igazságra ala-
pozódik. Az egyház tanítását, mint a kinyilatkoztatás igazság-
tartalmát a rendszeres teológiának összefüggően, rendszeres for-
mában^keMRifejtenie. 

A rendszeres teológia ennek a feladatnak a teljesítésénél 
állandóan feltételezi az írásmagyarázati és történeti teológia 
munkáját. A kinyilatkoztatás az íráson keresztül tárul fel előt-
tünk és szólít meg minket. Amint láttuk, az írásmagyarázati 
teológia feladata a Szentírás értelmezése és üzenetének meg-
szólaltatása. Mivel pedig az egyház tanítása a Szentírásra tá-
maszkodik, sőt mivel az egyház a Szentírásból meríti tanítását, 
azért ez az utóbbi nem nélkülözheti az írásmagyarázati teológia 
munkájá t anélkül, hogy tévutakra ne kerül jön vagy a vértelen 
értelmi spekuláció hálójába n e essék. De nem nélkülözheti a 
rendszeres teológia az egyháztörténet munká já t sem. Az egyház 
tanítása u. i. történetileg alakult . Ez más szóval azt jelenti, hogy 
az egyház tanításának jelen alakjában történeti előfeltételei 
vannak. Ezért annak helyes megértéséhez nélkülözhetetlen a 
történeti teológia, különösképen pedig a dogmatörténet mun-
kája. így a rendszeres teológia a saját munkájának a megalapo-
zásánál útbaigazításként felhasználja az írásmagyarázati és tör-
téneti teológia megállapításait, eredményeit . 

Amikor a rendszeres teológia tárgyát az egyház tanításában 
jelöljük meg, a teológiai tudomány egészének a középpontját 
igyekezünk megközelíteni. így a rendszeres teológia a „medulla 
theologiae", a teológia „magja" vagy „veleje". Hiszen a teo-
lógia az egyháznak az a funkciója, amelyben tudatosítja önmaga 
számára a sa j á t valóságát. A tudatosításnak ezt a műveletét 
pedig az egyház alapvető módon éppen a rendszeres teológiában 
végzi, amikor ráeszmél a sa já t tanításának az összefüggő egysé-
gére. Az egyház a saját létének az értelmét, a küldetését és 
isteni rendeltetését a tanításában igyekszik a maga számára 
megragadni és egyfelől a hívei, másfelől pedig a világ számára 
kifejteni és értelmezni. Amiképen a tanítás, mint az egyházra 
bízott kinyilatkoztatás üzenetének a közvetítése az egyház kül-
detésének egyik alapvető megnyilatkozása, úgy ragadja meg a 
rendszeres teológia a központi feladatot akkor, amikor az egyház 
tanítását összefüggően, rendszeres formában fejti ki. 
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Λζ egyház tanításának az igazság-igénye 

Az egyház nem önmagából, nem is autonómmá lett hitéből, 
hanem a kinyilatkoztatásból merít i tanítását. A kinyilatkoztatást 
az egyház hit által ragadja meg, ezért tanítását is hit formálja. 
A rendszeres teológia ezt a hit által formált tanítást fejt i ki 
összefüggő, rendszeres formában. 

Az egyház tanítását nem fe j the t jük ki anélkül, hogy fel ne 
vessük az igazság kérdését. Az igazság kérdése ebben az össze-
függésben nem téveszthető össze avval a másik kérdéssel, hogy 
helyes-e a keresztyén tanítás a maga normájához mérten. 
A rendszeres teológiában az isteni kinyilatkoztatásnak — és egy-
úttal a keresztyén hitnek — az igazság-igényéről van szó. Isten 
önmagát feltáró kinyilatkoztatása magában rej t i azt az igényt, 
hogy az az Isten, aki magát kinyilatkoztatja, igaz Isten, nem 
valami önmagában semleges abszolutum, még kevésbbé emberi 
elképzelés vagy fantom. Hasonlóan rejt i magában a keresztyén 
hit is az igazság igényét, t. i. nemcsak azt az igényt, hogy a 
hit történeti és lélektani valóság, hanem hogy igaz az, akire a 
hit irányul, és hogy igaz az, ami hitünk tar talmát alkotja. 
Keresztyén hitünk abban a meggyőződésben él, hogy Isten ki-
nyilatkoztatása áttöri ennek a különben zárt immanens világnak 
a börtönfalait, és hogy hitünk által találkozunk a transcendens 
valósággal, mely különben hozzáférhetetlen, sőt hogy hitünket 
magát is a transcendens Isten hívta életre. A világ részéről a 
kinyilatkoztatásnak és a hitnek ez az igazság-igénye állandóan 
avval a gyanúval találkozik, hogy a transcendens valóság értel-
münk vagy akaratunk posztulátuma, sőt illúzió, fantáziánk alko-
tása. Ezért a rendszeres teológia nem elégedhetik meg avval, 
hogy ismeri és elismeri a kinyilatkoztatásban, ill. a hitben re j -
tőző igazság-igényt, hanem azt meg is vizsgálja, más szóval 
ennek az igazság igénynek az érvényét a saját feltételeinek 
megfelelő kritika tárgyává teszi. Ezt nem szabad úgy érteni, 
mintha a rendszeres teológia feladata az volna, hogy a trans-
cendens valóságot a tudományos ismerés eszközeivel megragadja, 
annak létét bebizonyítsa és ezen az úton a hitet az értelem előtt 
igazolja. Ha a rendszeres teológia feladatát így fogná fel, akkor 
visszaesnék a teológia Kant előtti állapotába: egyfelől nem venné 
eléggé komolyan Kantnak azt a kritikai tételét, hogy ismerő 
képességünk csak a neki megfelelő, tehát immanens valóságot 
ragadhatja meg, másfelől pedig ismét visszatérne a hagyomá-
nyos teológiának ahhoz az álláspontjához, hogy a teológia végső 
értelemben „istenismeret", „cognitio Dei". Amikor azt mond-
juk, hogy a rendszeres teológiának meg kell vizsgálni a kinyi-
latkoztatásban, valamint a keresztyén hitben rejlő igazság-
igényt, akkor ezt úgy kell érteni, hogy a teológiának ezt az 
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igazság-igényt is annak belső előfeltételei szerint, tehát a hit-
nek az előfeltételével kell megvizsgálnia. A kinyilatkoztatás 
tehát nem igazolja ugyan magát az értelem előtt, de meggyőzi 
értelmünket is, azt foglyává teszi (v. ö. 2. Kor. 10, 5). így válik 
a rendszeres teológia az egyház funkciójává: az egyház, mint a 
hívők gyülekezete ragadja meg a kinyilatkoztatást, részesül 
Isten kegyelmében és vizsgálhatja meg egyedül a hi t feltétele 
mellett a kinyilatkoztatásban rejlő igazság-igényt. 

A kinyilatkoztatásban és a hitben rejlő igazság-igény azon-
ban azt is jelenti, hogy a rendszeres teológia a keresztyén taní-
tást a maga összefüggésében fej t i ki. Ez más szóval azt jelenti, 
hogy a rendszeres teológia a keresztyén tanítást mint igazságot 
& maga összefüggésében tá r ja fel és állandóan szem előtt tar t ja 
azt a kérdést : mit miért tanít az egyház és mi hitének az alapja? 
Noha sem Isten, sem a kinyilatkoztatás nem lehetnek „tudomá-
nyos", vagyis logikai-értelmi demonstráció tárgyai, a rendszeres 
teológiának mégis úgy kell számot vetni a kinyilatkoztatásban 
és a hi tben rejlő igazság-igénnyel, hogy a saját előfeltételei 
közt veti fel a kinyilatkoztatás kérdését: mi annak a valósága, 
hogyan viszonylik más vallásokban jelentkező kinyilatkoztatás-
hoz es annak hasonló igényéhez, hogyan viszonylik a világnéze-
tekhez, a különbeni emberi ismeréshez (tudományhoz), stb. 
Amikor a rendszeres teológia a keresztyén tanítást és vele 
sgyütt a kinyilatkoztatás és a hit igazság-tartalmát a maga 
összefüggésében fejt i ki,54 akkor ez azt jelenti, hogy azt megala-
pozva, arról indokoltan számot adva tá r ja a gyülekezet elé. 

Tanítás, tanubizonyságtétel és szubjektivizmus 

Amint mondottuk, a rendszeres teológia a keresztyén taní-
tást úgy fe j t i ki, hogy a kinyilatkoztatás igazság-igényét meg-
vizsgálja, és hogy ez az igény érvényesüljön is. Amikor a rend-
szeres teológia így közelíti meg feladatát, akkor ez azt is 
magában foglalja, hogy az egyházi tanítást nem fej thet i ki tisz-
tára leíró módszerrel. Leíró módszer volna az, ha ténymegálla-
pításként rögzítené azt, amit az egyház — a hitvallásaiban, az 
igehirdetésében, stb. — tényszerűen tanít . Ezt a leíró módszert 
alkalmazza a szimbolika. A rendszeres teológia feladata azonban 
éppen az, hogy necsak tényszerűen állapítsa meg, mit tanít az 
egyház, hanem hogy továbbmenve megvizsgálja azt is: mit kell 
az egyháznak tanítania, hogy tanítása helyes, t. i. igaz legyen. 
Éppen a helyes tanítás kérdésének ez , a felvetése különbözteti 
meg a rendszeres teológiát a szimbolika történeti jellegű tájé-
kozódásától. 

A rendszeres teológiának tehát az a sajátossága, hogy az 
egyház tanítását nem történeti szempont alatt, hanem a maga 
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igazság-igényének az érvényesítésével fe j t i ki. Ha feladatát így 
ragadja meg, akkor a keresztyén tanítás kifejtése tanúbizonyság-
tétel annak az igazsága mellett. Ez összefügg avval is, hogy a 
teológia tudományát csak a hit előfeltétele mellett lehet mű-
velni. Ha t. i. a hit megszólal, akkor tanúbizonyságtétellé válik. 
Ez elsősorban és fokozott mértékben áll a rendszeres teológiára. 
Az egyház tanítását nem lehet valójában megragadni, megszó-
laltatni és rendszeres összefüggésben fel tárni a nélkül, hogy az 
ne volna egyúttal személyes tanúbizonyságtétel is. 

A rendszeres teológiának ez a tanúbizonyságtétel-jellege a 
teológia-történet folyamán sokszor mint szubjektivizmus jelent-
kezett. Amikor a keresztyén tanítás igazság-tartalmát vizsgáljuk 
meg és a kritikai vizsgálat alapján érvényesnek ismerjük el s 
így megszólaltatjuk, akkor ezt nem tehet jük másként, mint 
hogy azt felvesszük saját alanyi tudatunkba és ennek az utób-
binak a színeződésében tá r juk fel. Ilyen értelémben tanúbizony-
ságtételünknek is mindig van alanyi, szubjektív vonása, mer t 
hiszen benne mindig alanyiságunk nyilatkozik meg. A tanú-
bizonyságtételnek ez az alanyi vonása azonban még nem szub-
jektivizmus. Ilyenről akkor kell beszélnünk, amikor a rendszeres 
teológia művelőjének az alanyisága — természetesen hívő ala-
nyisága, — mértékül szolgál a tanítás igazság-tartalmára nézve. 
Ebben az esetben a rendszeres teológia művelője az egyház 
tanításának az igazság-tartalmából annyit tanúsít, amennyit a 
maga hívő alanyiságába, vagy más szóval: hívő tapasztalásába, 
„vallásos élményébe", „átélésébe" fel tud venni. Ilyenkor az 
egyéni — talán egyébként nagyon mély és gazdag — hit igazság-
igénye a keresztyén tanítás igazság-tartalma fölé emelkedik és 
azt leméri. Ez a szubjektivizmus mutatkozott és érvényesült 
igen különféle formákban a modern teológia képviselőinél. Ezt 
a szubjektivizmust azonban a rendszeres teológiának el kell 
utasítania. 

A szubjektivizmus veszedelmét csak akkor kerülhet jük el, 
ha állandóan figyelünk a Szentírásra és az egyház hitvallására. 
A keresztyén tanítás forrása a Szentírás. Az egyház pedig az 
írásban hozzánk szóló „tanítást" a hitvallásban ragadja meg és 
tudatosítja úgy, hogy annak saját maga számára érvényes formát 
ad. A rendszeres teológia művelőjének az Írásban hozzánk szóló 
és a hitvallásban formált tanítást kell kifejtenie és megszólal-
tatnia, amennyiben a teológiát az egyház funkciójaként műveli. 
Ezért ha van is szubjektív mozzanat abban, ahogyan a rendsze-
res teológia művelője a keresztyén tanítást kifejt i és annak 
igazság-tartalmáról tanúbizonyságot tesz, ez a szubjektív moz-
zanat csak színezheti és életszerűvé teheti e tanúbizonyság-
tételt, de az nem lehet magának a tanításnak a mértékévé abban 
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az értelemben, hogy belőle azt fogadja el igaznak, amit a saját 
átélésével tud igazolni. 

A keresztyén tanítás mértéke 

Már hangsúlyoztuk, hogy az egyház a keresztyén tanítást 
nem önmagából vagy autonómmá lett hitéből meríti, hanem a 
kinyilatkoztatásból. Ezért a rendszeres teológiának, amely az 
egyház tanítását kifejt i és rendszeres alakban összefoglalja, ezt 
α tanítást állandóan hozzá kell mérnie a kinyilatkoztatáshoz és 
azt igazolnia kell a kinyilatkoztatás világításánál. A rendszeres 
teológiának tehát az egyház tanítására nézve az egyházban állan-
dóan kritikai feladatot kell teljesítenie. 

A rendszeres teológiában mutatkozik meg leginkább a teo -
lógia konfesszionális jellege. Azonban minél élénkebb a rendsze-
res teológia munkája , minél elevenebb benne az igazság meg-
ismerésére való törekvés, minél nagyobb a felelősségtudata a 
kinyilatkoztatáshoz való viszonyban, annál kevésbbé nyilvánul-
h a t konfesszionális jellege az egyházi tanítás magabiztos elismét-
lésében. A helyes konfesszionalizmus inkább abban az eleven 
krit ikai magatartásban fog jelentkezni, amelynél fogva a ke-
resztyén tanítást állandóan hozzáméri a kinyilatkoztatáshoz. 

Amikor a rendszeres teológia az egyház tanítását a kinyi-
latkoztatás mértéke alá veti, akkor el tud ja kerülni azt a kísér-
tést és veszedelmet is, hogy spekulatív úton nyert vagy autonom 
istenismeret kifejtésévé váljon. Helyes úton a rendszeres teo-
lógia akkor jár, ha a kinyilatkoztatást közvetítette, tehát hitbeli 
megismerés alapján fejti ki az egyház tanítását. Ez a hitbeli meg-
ismerés különbözteti meg a rendszeres teológiát a vallásfilozófiá-
tól. A vallásfilozófiát az jellemzi, hogy a vallásos ismerés szá-
mára feltáruló eszmei tartalom autonom rendszerezésére törek-
szik. A rendszeres teológia ezzel szemben csak a hitbeli meg-
ismerés alapján állhat. 

A rendszeres teológia szolgálata a teologia többi ágai felé 

Mondottuk, hogy a rendszeres teológia munkájának az elő-
feltétele az írásmagyarázati és történeti teológia munkája . Vi-
szont a rendszeres teológia munkája is megtermékenyíti a teo-
lógiai tudományok többi ágait, és azoknak útbaigazítással is 
szolgál. A rendszeres teológia emlékezteti az írásmagyarázati és 
a történeti teológiát tulajdonképeni feladatára és teológiai jelle-
gére. A rendszeres teológia szolgálata nélkül az írásmagyarázat 
könnyen abba a veszedelembe kerülne, hogy elveszik az Írás tör-
téneti-filológiai értelmezésében, az egyháztörténetet pedig az a 
veszedelem fenyegeti, hogy az egyetemes történelem egyik ágává 
szűkül. 
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De a rendszeres teológia ennél még többet is jelent a többi 
teológiai tudományág számára. Mivel állandóan felveti az igaz-
ság kérdését, irányt tud muta tn i a többi tudományágnak. Az 
egyház történetének a vizsgálatánál pl. a kutatónak szüksége 
van a rendszeres jellegű tájékozódásra, amikor a vizsgált törté-
neti jelenség megítéléséről, „értékeléséről" van szó. Az egyház-
történeti kutatás nem teljesítheti szolgálatát az igazság kérdésé-
nek a felvetése és az ezzel összefüggő „értékelés" nélkül. A mér-
téket azonban az értékeléshez csak a rendszeres teológia ad-
hat ja . 

Más a helyzet az írásmagyarázati teológiánál. Súlyos hiba, 
ha az Írás értelmezését dogmatikai előfeltételek határozzák meg: 
az ilyen előfeltevések veszélyeztetik a helyes írásmagyarázatot, 
különösen is az Írás helyes, igaz értelmének a felismerését. Az 
írásmagyarázat során nyert felismeréseket azonban teológiailag 
ki kell aknázni (v. ö. fentebb 114. lap!). A teológiai kiaknázás-
nál már nélkülözhetetlenek azok a szempontok, melyeket a rend-
szeres teológia érvényesít. Amit az írásmagyarázat fel tár , azt a 
rendszeres teológia által adott szempontok helyezik el a helyes 
összefüggésbe. Az írás helyes értelmezéséhez szükség van annak 
a tárgyi tartalomnak a feltárásához, amelyet az írásmagyarázat 
ad elénk: ehhez is a helyes szempontot a rendszeres teológiából 
merítheti. Pl. az Újszövetségnek a keresztségre vonatkozó sza-
kaszait az írásmagyarázatnak kell értelmeznie és e szakaszok 
tartalmát fel tárnia: az írásmagyarázat mondja meg, hogy az 
egyes helyek „mit mondanak", „mi a tar talmuk". Amikor azon-
ban ezeknek a helyeknek az alapján összefüggően akar juk meg-
állapítani, hogy az Újszövetség mit „ taní t" a keresztségről és 
ennek érdekében teológiailag kell kiaknáznunk az említet t sza-
kaszokat, akkor azonnal jelentkeznek „külső" szempontok: olyan 
kérdések, amelyeket az egyház élete vagy az egyházi tan fejlő-
dése vet fel. Ha el akarjuk kerülni azokat a hibaforrásokat, ame-
lyek ilyen „külső" kérdésekben rejtőznek, akkor szükségünk 
van a rendszeres teológiai útmutatásra: ez adja meg a helyes 
szempontokat, amelyek segítségével az újszövetségi szakaszok 
üzenet- tartalmát vagy „tanítását" helyes összefüggésben elren-
dezhetjük. Vagy egy másik példa: amikor a Szentírás szociális 
üzenetét aka r juk megérteni, nem elég az egyes számbajövő írás-
helyeket és szakaszokat az írásmagyarázat segítségével feltárni. 
Szükséges az is, hogy az írásmagyarázat alapján adódó alap-
fogalmakat helyes összefüggésekbe állítsuk bele. Ezt az utóbbi 
feladMot ismét csak a rendszeres teológia segítségével tudjuk 
helyesen megoldani. 
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3. F E J E Z E T 

A dogmatika 

A dogmatika „tárgya" 

A dogmatikának vagy keresztyén hit tannak tárgya a k e -
resztyén tanítás úgy, amint az Isten megváltást szerző kinyilat-
koztatását megragadja. Feladata e tanítás rendszeres formában 
való kifejtése. 

A dogmatika a keresztyén tanítást abban az értelemben 
tárgyalja, amint az a kinyilatkoztatásban hozzánk lehajló isteni 
kegyelmet, mint üzenetet ragadja meg. Az Isten hozzánk le-
hajló kegyelme, a Jézus Krisztusban szerzett váltság határozza 
meg életünket és formálja azt. A keresztyén tanítás Istennek 
e váltságszerző művéről mint isteni üzenetről, bennünket meg-
szólító, megragadó és formáló igéről tesz tanúbizonyságot. Ez 
a keresztyén tanítás a dogmatika tárgya. A dogmatika feladata 
pedig ennek a tanításnak összefüggő, rendszeres formában való 
kifejtése. 

Istennek a Krisztusban szerzett váltságát, közelebbről Isten 
kegyelmét és az üdvösség a jándékát hit által ragadjuk meg. H i -
tünk Isten kegyelmébe kapaszkodik bele és Krisztusra min t 
Megváltóra_ irányul. így a váltság hitünk tartalmaként je lent-
kezik. Amikor Schleiermacher és az általa elindított modern teo-
lógia Istenhez való viszonyunkban a hitet helyezte homlok-
térbe, akkor éppen ez a hit volt az, amelyben a modern teoló-
giai gondolkodás a dogmatika tárgyát felismerte. A dogmatika 
ebben a megfogalmazásban „keresztyén hi t tan". Helyesebb azon-
ban, ha a dogmatika tárgyaként a keresztyén tanítást jelöljük 
meg. Mert helyes értelmezés szerint ugyan a keresztyén hi t is 
mindig túl mu ta t önmagán és csak mint a Krisztus-hit isteni 
ajándéka lehet a keresztyén hi t tan tárgya, mégis ez az ér te l -
mezés mindig magában rej t i a szubjektivizmus veszedelmét. A 
dogmatika feladata nem az, hogy kifejtse a h i t élményét és ilyen 
módon a dogmatika művelőjének hitét tegye a keresztyén isme-
rés mértékévé, hanem az, hogy a Krisztusban szerzett váltság 
evangéliumának üzenetét, mint az egyház tanítását fe j tse ki 
rendszeres formában. 

A dogmatika anyaga 

A dogmatika meghatározása máris eldönti azt a kérdést , 
hannan veszi a dogmatika a maga anyagát. Er re a sokat vi ta tot t 
kérdésre azt kell felelni, hogy a dogmatika az egyház tanítását 
a Szentíráson keresztül hozzánk szóló isteni kinyilatkoztatás 
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alapján fejt i ki. Amikor azonban a dogmatika az egyház tanítását 
fe j t i ki, akkor a jelenlegi helyzetben nem gondolhat valamely 
általános értelemben vett keresztyén tanításra, hanem az egy-
ház tanítása mindig valamely keresztyén egyház (tehát a con-
fessio" = „hitvallás"!) tanításának alakjában jelentkezik. Ezért 
a dogmatikának mindig „konfesszionális", azaz „hitvallásos" jel-
lege van. Ez első sorban azt jelenti, hogy a dogmatika „hitval-
lássá", vagyis a hit megvallásává lesz. De jelenti azt is, hogy 
mindig valamiféle, t. i. az egyház által meghatározott hi tnek 
a megvallásáról van szó. 

Ezért a dogmatika az egyház tanítását mindig az egyház 
hitvallásából veszi. A hitvallási iratok ebben az ér telemben 
„forrásai" a dogmatikának. A hitvallás azonban nem végső fokon 
határozza meg az egyház tanítását . Az egyház ugyanis mindig 
úgy alkotja meg hitvallását, hogy benne az isteni kinyilatkoz-
tatás által formált hitét vall ja meg úgy, ahogyan a kinyilatkoz-
tatást megértet te és értelmezi. Ezért a hitvallás mindig már 
„norma normata", vagyis olyan „mérték", amelyet hozzá kell 
mérni az alapmértékhez, hogy vele mérni lehessen. A végső 
norma a Szentírás: ez a „norma normans", tehát az a mér ték , 
amely minden más mérték végső alapmértékéül szolgál. 

így a dogmatikának a hitvallásokat is mindig a Szentírás 
mértéke alá kell tennie. Végső és döntő értelemben tehá t a 
Szentírás, pontosabban a Szentírásban foglalt kinyilatkoztatás 
mint isteni cselekedet a dogmatika forrása. 

Az egyház tanítása a dogmatika művelője számára mindig 
a konkrét hittudaton keresztül jelentkezik. Ebben a vonatkozás-
ban tehát a dogmatika művelőjének a hittudata is „forrása" a 
dogmatikának.r,r ' A dogmatika művelője mindig csak az egyéni 
konkrét hittudaton keresztül tud hozzáférni az egyház taní tá-
sához és csak ezen keresztül t ud ja azt megérteni és kifej teni . 
Azonban az egyéni hittudatot mindig ellenőriznie kell és hozzá 
kell mérnie az egyház tanításához és a Szentírás igéjéhez, hogy 
abból hittudata egyre inkább megtisztuljon és hogy az igét egyre 
gazdagabban vegye fel önmagába. Semmi esetre sem szabad 
a dogmatika művelőjének az egyéni hittudatot az egyház tan í -
tásának a mértékévé és ilyen formán a dogmatika elsődleges 
forrásává tenni. Ellenkezőleg, az egyéni hit tudatot kell az egy-
ház tanításához és a Szentíráshoz igazítani. 

A dogmatika tudományos jellege 

A dogmatika konfesszionális jellege, valamint az a körül -
mény, hogy az egyház tanítását mindig a Szentíráshoz kell 
mérni, vetette fel azt a kérdést, hogy vájjon fenntartható-e a 
dogmatika tudományos jellege. 
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A tudományos kutatáshoz elengedhetetlenül hozzátartozik a 
tudomány „szabadsága", más szóval az a követelmény, hogy a 
tudományos kutatás a maga eredményeit tárgyszerű vizsgálattal, 
érdekektől és tárgyszerűtlen befolyástól mentesen é r j e el. A 
dogmatikánál viszont az a helyzet, hogy a tudományos kutatás 
„tárgya", amelyet ki kell dolgoznia t. i. az egyház tanítása ké-
szen adva van a dogmatika művelője számára. Nem lehetséges 
tehát, hogy a kutatás „szabadon" hozza létre eredményeit, vagyis 
jelen esetben kutatásának eredményeként produkálja az egyház 
tanítását. 

Az az ellenvetés azonban, amely a dogmatika tudományos 
jellegét tagadja, — ugyanevvel az ellenvetéssel tagadják a teo-
lógiai tudomány tudomány-jellegét általában is, — félreértésen 
alapszik. Minden tudomány kötve van a tárgyához. Ugyanez áll 
a teológiára és benne a dogmatikára nézve is. Hibás el járás volna 
az, ha a dogmatika művelőjének a munkája arra irányulna, hogy 
az egyház tanítását önmagában és önmagáért igazolja: ez való-
ban tudománytalan volna. Ellenben éppen akkor, amikor a dog-
matika mindig újból vizsgálat alá veszi a tárgyát, hogy saját 
ismerési lehetőségeinek a körében egyre jobban megragadja és 
fe l tár ja az egyház tanítását, amikor ezt a tanítást az Írás mértéke 
alá állítja és az Írás világosságában igyekszik megérteni és meg-
mérni, akkor ez valóban tudományos munka . Így a dogmatika 
éppen úgy a saját előfeltételei közt keresi a tudományos „igaz-
ságot", mint más tudományágak is keresik azt a saját előfeltéte-
leiknek megfelelő módon. 

„ 4. FEJEZET 

A keresztyén etika 

A keresztyén etika „tárgya" 

A keresztyén etikának vagy keresztyén erkölcstannak a 
tárgya az egyház tanítása úgy, ahogyan az Isten követelő aka-
ratát állítja elénk. A keresztyén etikának az a feladata, hogy 
ezt a tanítást összefüggően, rendszeres formában fej tse ki. 

A dogmatika és az etika szorosan összetartozik: mindkettő 
Istennek ugyanazt a kinyilatkoztatását lá t ja maga előtt. Csak-
hogy míg a dogmatika a keresztyén tanítást úgy t á r j a elénk, 
amint Isten megváltást szerez nekünk s ennek alapján életün-
ket alakít ja és gazdagítja, addig az etika a keresztyén tanítást 
úgy fej t i ki, amint benne Isten követelő akarata szólal meg és 
amint Isten életünket az ő tetszésére formálja. A dogmatika 
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Isten kinyilatkoztatásának üzenetéből azt fej t i ki, ami a meg-
váltás ajándéka, az etika pedig azt, amit keresztyén életünkben 
gyakorolni kell.56 

A dogmatikának és az et ikának ez a szoros tárgyi kapcso-
lata okozta, hogy az etikát hosszú időn keresztül együtt tárgyal -
ták a dogmatikával, ill. pontosabban az etika anyagát a dogma-
tika anyagába dolgozták bele. I lyen eljárásnál az erkölcsi kö-
vetelmények kifejtését rendesen hozzákapcsolták a dogmatika 
egyes fejezeteihez, — sokszor szinte függelékszerű módon. Csak 
a 17. századitól fogva különül el az etika tárgyalása a dogmati-
kától. Ennél közrejátszott az a körülmény is, hogy a filozófiai 
etika fellendülése erős indításokat adott a teológiai etika műve-
lésére is. Ε tekintetben különösen Spinoza (megh. 1677-hen) ha -
tása volt igen jelentős. Evangélikus részről Calixtus György 
(15H6—-1656) számít a teológiai et ika úttörőjének 1634-ben meg-
jelent „Epitomes theologiae morális pars prima" c. munká já -
val. Lassanként azután általánosan elfogadott szokássá lett, hogy 
a rendszeres teológia művelői a dogmatikát és az etikát egymás-
tól elkülönítve külön művekben tárgyalják. Mivel azonban e n -
nek az elkülönítésnek nem tárgyi, hanem inkább gyakorlati cél-
szerűségi okai vannak, azért állandóan találkozunk olyan teoló-
giai rendszerekkel, amelyek a keresztyén tanítást a maga egy-
ségében dolgozzák fel és így a dogmatikával együt t tárgyalják 
az etikát is. Ilyen szempontból ki kell emelni pl. Kahler Márton 
(megh. 1912-ben, hallei professzor) Wissenschaft der christlichen 
Lehre c. művét. A dogmatikának és az etikának a szoros egysége 
erőteljesen kifejezésre jut a teológiai eszmélésben is, főként 
Brunner Emil és Barth Károly műveiben. Utóbbi nagyszabású 
dogmatikájában kidolgozza a keresztyén etikát is. 

Λ teológiai és a filozófiai etika 

1. Az etika kérdése azonban nemcsak a dogmatikához való 
viszonyban jelentkezik, hanem alapvető kérdés az is, hogyan 
viszonylik a teológiai etika a filozófiai etikához. 

A filozófiai etika tárgya az ember erkölcs élete.57 Ezt a fel-
adatot a filozófiai et ika egyfelől leíró módszerrel közelíti meg. 
Tényszerűen leírja ,,az ember" erkölcsi magatartását részben 
úgy, amint az szokásaiban alakult ki, részben úgy, amint az 
erkölcsi ítéleteiben nyilatkozik meg. Másfelől azonban a filozó-
fiai etika csak úgy oldhatja meg feladatát, ha mint normatív 
etika kifej t i azt, hogy milyen erkölcsi követelést kell az ember-
nek megvalósítania, vagyis ha k i fe j t i az erkölcsi követelést úgy, 
amint az az ember cselekvését irányítani törekszik s amint az 
magatartásunkat erkölcsi ítéletnek veti alá. A filozófiai etikának 
mint normatív tudománynak tehát alapfogalma az erkölcsi tö r -

171 



vény. A filozófiai etika azt fejt i ki, hogy az ember hogyan ér-
telmezi a sa já t egzisztenciáját. 

A keresztyén etika — noha más alapról indul el — ugyan-
csak az ember, pontosabban a keresztyén ember erkölcsi életé-
vel foglalkozik. A keresztyén etika azonban nem közelíti meg 
feladatát olyan módon, hogy leírja az újjászületett keresztyén 
ember erkölcsi magatartását. Az ilyen eljárás vagy elszakadna 
a valóságtól és az etikai „eszményt" í rná le, vagy célját tévesz-
tené, mer t a leírt valóság nem mutatná meg a keresztyén erkölcsi 
magatartás tulajdonképeni értelmét. De a keresztyén etika akkor 
sem tud ja feladatát megközelíteni, ha a törvénynek, mint Isten 
kinyilatkoztatott követelő akaratának a fogalmát veszi alapul. 
A keresztyén erkölcsi magatartás nem vezethető le egyszerűen és 
közvetlenül az Isten törvényéhez való viszonyulásból: ha ezt 
cselekednénk, akkor visszaesnénk a „törvényvallásba" és meg-
feledkeznénk annak az Istennek a megváltó kegyelméről, aki a 
Szentlélek ajándékával ú j j á formálja életünket. A keresztyén 
etika csak úgy közelítheti meg feladatát , ha a keresztyén ember 
magatartásának rajzában mindig f igyel arra, hogy azt Isten 
megítéli.58 

2. Az erkölcs elválaszthatatlanul hozzátartozik emberi eg-
zisztenciánkhoz. „Erkölcs"-nek mondjuk , legáltalánosabb érte-
lemben már a szokást és szokásjogot is, pontosabban azt a szo-
kást, amely valamely közösségben érvényes. „Erkölcs"-ről tehát 
az ember nemcsak a keresztyén hithez vagy általában a vallás-
hoz való viszonyban tud. Van a vallástól független erkölcsiség is, 
— bár általában úgy szokott lenni, hogy az erkölcsi tudat bele 
van ágyazva a vallási tudatba és az erkölcsi cselekvés valami-
lyen formában rendszerint kapcsolatban van az istenhittel. 

Korán jelentkezik az embernél a reflektáló kérdés: „mit 
cselekedjem", ill. ^hogyan cselekedjem?" Ez a kérdés pontosab-
ban nemcsak azt jelenti: „Mit cselekedjem azért, hogy cseleke-
detem e lé r je szándékolt célját?", hanem azt is: „Mit cseleked-
jem, hogy cselekedetem — magam és mások megítélése szerint 
— helyes legyen?" Ugyanakkor ez a kérdés jelenti ezt is: „Ho-
gyan cselekszem helyesen?", t. i. úgy, hogy cselekedetemet iga-
zolni tudom magam előtt és mások előtt, ill. mások (vagy az 
istenség) azt elfogadja helyesnek. Mindezek mögött a kérdések 
mögött ott rejtőzködik a nagy kérdés: „mi jó?" Amikor az em-
ber er re a kérdésre tudatos és — adott esetben — autonom fele-
letet keres, akkor születik meg az erkölcstan. Az európai szellem 
történetében ez a kérdés szólal meg elemi erővel Sokratesnél, 
akit Hegel joggál nevezett „az erkölcstan feltalálójának" („Er-
finder der Moral"), pontosabban megalapozójának. Abban a 
reflexióban, mellyel az ember az ember i alapkérdésre keresi a 
feleletet, benne van annak a tudata, hogy a kérdésre nyert fele-
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letnek gyakorlati értéke van, mert útmutatást ad az embernek, 
hogyan cselekedjék helyesen. Az etika mindig olyan tudomány, 
amely gyakorlati etikai cselekvésre akar ja az embert indítani. 
Így mondja már Aristoteles is: „Az erkölcstani vizsgálódásokkal 
nem azért bajlódunk, hogy tudjuk, mi az erény, — ennek nem 
volna semmiféle haszna, — hanem azért , hogy erényes emberek 
legyünk."59 

Az etikai kérdésekre a filozófiai gondolkodás az ókortól 
fogva napjainkig igen nagy gondot fordított . Így a filozófiai eti-
kának hosszú és változatos története van. Ennek során a filozó-
fiai gondolkodás különféle alapokról elindulva igyekezett meg-
közelíteni feladatát és ezért sokféle feleletet adott az alapkérdé-
sekre. 

Nagyjából a filozófiai etikának három főirányát lehet meg-
különböztetni : 

a) Az eudemonisztikus etika. Középpontjában az a kérdés 
áll: hogyan érhetem el az erkölcsi jót és általa a „boldogságot". 
Ennek az etikai gondolkodásnak az értelmében a jót azért cse-
lekszem, hogy „boldog" legyek. Eudemonisztikus volt leg-
nagyobbrészt az ókori görög filozófiai etika. 

b) Az „erénytan". Ennek az etikai gondolkodásnak az alap-
kérdése: hogyan cselekszem erényesen? Ez az etikai irányzat 
arra törekszik, hogy az erkölcsi ember képességeinek, erejének 
a kiművelésével ér je el az erkölcsi célt. Ha az erénytan nem-
csak az egyén erkölcsi erejének a kiművelésére törekszik, ha-
nem valamely közösséget, pl. a népet tar t ja szem előtt, akkor 
közösségi („kollektív") etikává (pl. népi etikává) lesz. Ha pedig 
az egész emberiséget t a r t j a szem előtt, akkor kultúretikává tágul. 

c) A „kötelességtan". Ennek az etikai gondolkodásnak az 
alaptémája az erkölcsi kötelesség. Ezt az irányzatot fej tet te ki 
et ikájában Kant, akinél az „etikai imperativus" válik az erkölcs-
tan alapfogalmává. Kant etikája az erekölcsi idealizmus értel-
mében megfogalmazott erkölcsi törvényre alapozódik s annak 
kifejtésévé válik. 

3. A keresztyén etikai gondolkodásra már igen korán erős 
befolyást gyakorolt a görög filozófiai etika. A görög filozófiai 
etikának (főként a stoicizmusnak) a hatása a hellenisztikus zsi-
dóságban is erősen érezhető s innét szinte észrevétlenül ment 
át a keresztyénségbe. Különösen fontossá lett azonban, hogy a 
középkori teológusok (a „skolasztikusok") átvették részben a 
platonizmusból, részben az aristotelesi etikából a négy főerényt, 
(bátorság, bölcseség, mértékletesség és igazságosság), mint filo-
zófiai főerényeket. Ezekre épített rá a katolikus teológia három 
„teológiai erényt" (hit, remény, szeretet). Ebben az etikai szem-
léletmódban kifejezésre ju t a katolikus etikai gondolkodás alap-
szempontja: az ember természetes erkölcsiségét megszenteli az 
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isteni kegyelem. A katolikus egyházban az etikai gondolkodás 
ma is nagyjából ugyanezen a vágányon halad: a keresztyén e r -
kölcsi magatartás oly módon jön létre, hogy az isteni kegyelem 
megszenteli a teremtésben nyert , „természeti" erkölcsösségün-
ket. így az egyetemes emberi erkölcsiségre épül rá mint maga-
sabb ér ték a keresztyén erkölcsiség. 

Evvel a katolikus egyházban begyökerezett tanítással szakí-
tott Luther és a reformáció. A reformációban fe lújul t az a bib-
likus életszemlélet, hogy a bűn egész egzisztenciánkat megrontó 
hatalma miatt nem lehet arról szó, hogy a kegyelem megszen-
teli a 'természetet s a megszentelt természet töretlenül mehetne 
át az Istennek kedves ú j életbe. A keresztségben meg kell hal-
nunk a bűn számára (Rm. 6, 2): ez azt jelenti, hogy egész 
ó-emberünknek, tehát a bűn által megrontott egész természetes 
emberünknek meg kell halnia azért , hogy Isten újjáteremtse azt 
Szentlelke munkája által. Ez az Isten Lelke által állandóan ú j j á -
teremtet t ember cselekszi az Isten akaratát. 

Ez a reformátori alapfelismerés azonban nem zárta ki azt, 
hogy a filozófiai et ika továbbra is igen mély befolyást ne gya-
koroljon a protestáns etikai gondolkodásra. Ez a befolyás már 
Melanchthonnál megmutatkozik, aki etikai gondolkodásában 
ugyancsak Aristoteleshez igazodott. Egyébként azonban az 
ortodox protestáns gondolkodás ragaszkodott az etika teológiai 
jellegéhez, bármilyen sokat vett is fel a filozófiai etikából. Az 
etika teológiai jellegét már az a körülmény is mutat ta , hogy azt 
leginkább a dogmatika keretében tárgyalták. A felvilágosodás 
idejétől fogva azonban a keresztyén etika egyre inkább önálló-
sul, elszakad a dogmatikától, sőt — amikor ez a folyamat Kant -
nál elérkezik a csúcspontjához, — nemcsak a kinyilatkoztatástól, 
hanem a „természeti vallás"-tól is függetleníti magát. Kantnál 
nem is az erkölcs alapozódik a vallásra, hanem fordítva: az e r -
kölcs lesz a vallás alapjává akkor, amikor az istenfogalom a „gya-
korlati ész", tehát erkölcsi tudatunk ,.posztulátumá"-vá válik 
(v. ö. 37. lap!). 

A modern teológiában folytatódott ez az irányvonal. Az 
etika jórészt Kant hatása alatt többé-kevésbbé függetlenült a 
dogmatikától, sőt az etikát a dogmatikának föléje rendelték. A 
keresztyénség e szerint a felfogása szerint „etikai vallássá" lett , 
a hangsúly benne áttolódott az Isten kegyelmi ajándékáról, a 
megváltásról az erkölcsi életre. Különösen érezhető volt ez olyan 
kiváló teológiai gondolkodóknál, m i n t Hermann Vilmos (1846— 
1922) marburgi professzornál, vagy Troeltsch Ernő (1865—1923) 
berlini professzornál. 

A teológiai eszmélés a keresztyén etikában újból erőteljesen 
hangsúlyozza annak teológiai jellegét. A teológiai etika nem a 
filozófiai etikának valami sajátságos, de végeredményben önál-
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lótlan elágazása, hanem a szó szoros érteimében „teológia", azaz 
Istenről, az ő akaratáról és cselekvéséről szóló tanítása.60 A filo-
zófiai etikában az ember „önértelmezése" („Selbstverständnis") 
szólal meg: az önmagával rendelkező autonóm ember keresi az 
erkölcsi cselekvés útját . A teológiai etikát döntő módon határozza 
meg az az isteni kinyilatkoztatás, amely az embert Isten igéjé-
nek világosságába helyezi: itt nem az autonom emberről van 
szó, hanem arról az emberről, akinek meg kell jelennie az Isten 
ítélőszéke előtt, hogy számot adjon cselekedeteiről. Ez a felisme-
rés akkor kap igazi tar talmat, amikor megvilágosodik előttünk, 
hogy az ember önmagától nem képes az Isten akaratának, — az 
„erkölcsi jó"-nak, —• a megvalósítására. Csak ha Isten teremt 
minket ú j emberré, tudunk neki szolgálni és cselekedni azt, 
ami jó. 

Ilyen értelemben a teológiai etikának nemcsak megvan a 
jogosultsága a filozófiai etika mellett, hanem a kettő viszonyá-
ban a döntő hangsúly a teológiai etikára kerül. Az utóbbi állandó 
figyelmeztetéssé válik az első számára, hogy az erkölcsi alap-
kérdést az Istentől elszakadt, autonómmá lett ember nem tudja 
megoldani. Az emberi „önértelmezés" nem oldja meg egzisz-
tenciánk rejtélyét. Csak ha Isten igéjének világossága esik rá, 
akkor szabadul fel az ember — Isten Lelkének segítségével — 
arra, hogy valóban az az ember legyen, akit Isten az ő képére 
és hasonlatosságára teremtett . Az etikai alapkérdés mögött tulaj-
donképen az „imago Dei" kérdése húzódik meg. Éppen erre adja 
meg a feleletet a keresztyén etika. 

5. FEJEZET 

Az apologetika 

Az „apologetika" fogalma 

Apologetikának a dogmatika egyik elágazását szoktuk mon-
dani. Tárgya a keresztyén hit „védelme". 

„Apologetika" görög eredetű szó, amely ,,apologiá"-ból szár-
mazik. Ennek a jelentése annyi, mint „védelem", „védekezés" 
(v. ö. 1. Kor. 9, 3; Fii. 1, 7. 16; 2. Tim. 4, 16; Csel. 22, 1; 25, 16). 
Amint ez a szóhasználat is mutat ja , a görög „apologia" a bírói 
eljárásra mutat s a vádlottnak a védekezését, a vádlott vagy 
védője által a vádlott érdekében mondott védőbeszédet jelöli 
meg. Ha a keresztyénség „apologiájá"-ról beszélünk, akkor ez 
azt a helyzetet tételezi fel, hogy a keresztyénség vád ala t t van 
és védekeznie kell. Ebben a helyzetben volt a keresztyénség a 
régi római birodalomban s így érthető, ha a 2. században keresz-
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tyén írók ,,apologiák"-kal védelmükbe vették az egyházat. Az 
„apologetika" ennek a szóhasználatnak az a lapján alakult ki s az 
apologiának a „tudományát" vagy másként a keresztyén hit 
védelmének a rendszeres kifej tését jelöli. 

Már a szóhasználat is muta t j a , hogy ez a megjelölés kettős 
ér te lmet foglal magában. Apologetikának egyfelől a keresztyén 
hit tudományos védelmének az alapvetését mondjuk, másfelől 
azonban ugyanevvel a szóval jelöl jük meg a keresztyén hit vé-
delmének a rendszeres tartalmi kifejtését is. Az értelmi kettős-
ség azonban nem okoz súlyosabb zavarokat, ha a fogalomra nézve 
bizonytalanságot is re j t magában. Ügy is fel lehet t . i. fogni, hogy 
a keresztyén hit védelmének a rendszeres kifej tése arra az alap-
vetésre épít, amely az apologetika első feladata. A szokványos 
szóhasználatban mindazt apologetikának szokták mondani, ami 
hozzátartozik a keresztyén hit védelméhez a világnézeti harcban, 
így az „apologetika" szó sokszor szinonimmá válik az „apologiá"-
val. 

Az apologetika tárgyköre és feladata 

Az evangélium üzenetének a tolmácsolásában és a keresz-
tyén hit prédikálásában mindig voltak apologetikus vonások, 
vagyis olyan mozzanatok, amelyek azt a világ támadásával szem-
ben „igazolni", t ehá t helyesnek bizonyítani igyekeztek. Ezek az 
apologetikus mozzanatok azonban akkor fejlődtek ki apologiává, 
amikor a keresztyénség-ellenes harc a világban fellángolt és a 
keresztyénség belekerült a világnézeti küzdelembe. Ez a harc 
indította a keresztyénséget arra , hogy a másként gondolkodók 
előtt igyekezzék rámutatni hi tének alapjára és igazságtartalmára 
és ezzel azt mintegy „igazolja". Az apologetika mint gyakorlati 
hitvédelem így a r r a törekszik, hogy eleget tegyen annak az in-
telemnek, melyet 1. Pét. 3, 15—16 fejez ki: „Legyetek készek 
mindig megfelelni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a ben-
netek levő reménységet" (v. ö. Kol. 4, 5—6). 

Ilyen értelemben alakult k i az óegyházi keresztyén hit-
védelem a római birodalomban, az ókori filozófiai világképpel 
és általában az ókori pogánysággal szemben. Az ókori hitvéde-
lem mindenek előtt arra törekedett, hogy igazolja a keresztyén-
séget a római birodalom képviselői és minden másként gondol-
kodó előtt annak megmutatásával, hogy a keresztyénség nemcsak 
nem államellenes, hanem inkább mint polgári hivatásában szor-
galmasan és csendesen dolgozó polgárság az ál lam egyik legfőbb 
támasza. De ezen az igazoláson túl átment a támadásba is, ki-
muta t ta a pogány vallások belső ellentmondásait és tar thatat lan-
ságát, ugyanakkor pedig rámuta to t t a keresztyén hit erkölcsi 
felsőbbrendűségére. Az antik pogány világgal való leszámolás-
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nak a legnagyobbszabású terméke Augustinus „De civitate Dei" 
című műve. 

A keresztyénség uralomra jutása következtében lassanként 
elhalkult az apologetikus vonás az egyház tanításában. Csak ami-
kor az ú jkor elején a reneszánsz gondolatvilágában lassanként 
feléledt az ókori pogányság és amikor a felvilágosodásban új , a 
keresztyénségtől független, sőt avval szembeforduló gondol-
kodás indult el, vált szükségessé újból a keresztyén hit védelme. 
Így írta meg Grotius Hugo (1583—1645, holland jogász, filo-
lógus, történész és államférfi) 1627-ben „De veritate religionis 
Christianae" c. művét, melynek már a címe is muta t ja az apo-
logetikus beállítottságot. Grotius evvel a művével vált az apo-
logetika modern megalapítójává. 

A felvilágosodás ideje óta egyre hatalmasabbá vált a keresz-
tyénségtől független, sőt vele ellenséges gondolkodás, amely sa-
ját gondolatvilágának és „világnézetének" a kialakításakor 
kénytelen volt szembefordulni a keresztyén gondolkodással. így 
indult el a modern világnézeti harc, amelyben a keresztyénség 
most is benne áll. 

A 18. század vége óta egyre ú j színeket öltő világnézeti 
harcban a keresztyénség főtörekvései hitének védelme terén a 
következők voltak: Egyfelől a keresztyén gondolkodás arra tö-
rekedett , hogy olyan logikai (értelmi) bizonyítékokat és olyan 
bizonyítási rendszert alakítson ki, amelyet logikai bizonyító ere-
jénél fogva kénytelenek elfogadni és elismerni olyanok is, akik 
más nézetet vallanak. Így dolgozta ki már a középkori teológia 
az ú. n. istenbizonyítékok rendszerét, hogy a filozófiai (pogány) 
gondolkodás előtt igazolja Isten létét. Evvel a bizonyítási el já-
rással a keresztyén apologetika arra törekedett, hogy logikailag 
megtámadhatat lan érvekkel „bebizonyítsa" a keresztyén hit 
„igazságát". 

Amint már láttuk, — főként a teológia hagyományos fogal-
mának az összeomlásával és a felvilágosodás gondolkodásának a 
kialakulásával kapcsolatban (v. ö. 34. k. lpk.), — az újkori filo-
zófiai gondolkodás éppen ezt a teológiai bizonyítási eljárást tá-
madta és igyekezett lehetetlenné tenni. Kant kriticizmusa az 
értelmi megismerés területét összeszorította a tapasztalati világra 
és minden transcendens valóságot ismerésünk számára hozzá-
férhetetlennek minősített. Ennek a következménye volt, hogy a 
modern gondolkodás számára lehetetlenné vált Isten létének és 
ezzel együtt a hit igazságainak az értelmi ismerés (a logika) esz-
közeivel való bizonyítása. A Schleiermacher teológiáján tájéko-
zódó modern protestantizmus egyre inkább fel is adta azt a tö-
rekvést, hogy a hitet az értelmi ismerés, a logika eszközeivel 
„igazolja". 
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Amikor a keresztyén apologetika előtt egyre inkább elzárult 
annak az út ja , hogy a logika segítségével kísérelje meg a t ran-
scendens valóságok és a hi t igazságainak a bizonyítását, más jár-
ható utat keresett és vélt találhatni a keresztyénség védelmére: 
biztosítani igyekezett a keresztyén hit, a „vallás" számára a 
szellemi életnek egy olyan területét, amely önálló jelentőségű 
az ismerés eszközeivel fe l tár t terület mellett. A valóságoknak 
az a területe, amelyet a megismerés segítségével ér te lmünk be-
járhat, a „tudás" területe. Más és ettől független terület az, 
amelyen a hit van otthon. Így alakult ki a múlt század világné-
zeti gondolkodásának egyik sokat tárgyalt kérdés-komplexuma: 
a hit és a tudás viszonyának a kérdése. Hogyan viszonylik egy-
máshoz a „hit" és pedig a vallásos hit vagy más szóval a vallásos 
ismerés területe és a „tudás" vagyis az értelmi megismerés te-
rülete? Vájjon van-e egyáltalában a valóságoknak olyan világa, 
amely az értelmi megismerés, a „tudás" számára hozzáférhetet-
len, ellenben megközelíthető a hitbeli megismerés számára? A 
különféle világnézeti irányzatok ezekre a kérdésekre különböző 
feleletet adtak. De mivel a racionális-tudományos gondolkodás 
számára szinte axiómaszerű alaptétel volt az, hogy az ismeré-
sünk számára megközelíthető világon túl nincs is olyasmi, amit 
valóságnak lehetne mondani, azért a filozófiai gondolkodásnak 
legjobb esetben is azt kellett felelnie ezekre a kérdésekre, hogy 
a hitbeli megismerés bizonytalan. A teológiai apologetika leg-
többször arra törekedett, hogy kimutassa: a keresztyén hit és a 
tudás között nincs ellentét, hit és tudás nemcsak hogy nincsenek 
ellentétben egymással, hanem ellenkezőleg, harmonikusan meg-
férnek egymás mellett, sőt alátámasztják egymást. 

Már ez a néhány vázlatos vonás is muta t ja , hogy a keresz-
tyénség az újkorban mennyire más viszonyba került a hitetlen 
világgal, mint az ókorban. Amíg az ókori világnézeti harcban a 
keresztyénség a maga hódító erejének és erkölcsi, de egyúttal 
szellemi fölényének a tudatában harcolt a pogányság ellen, addig 
az újkorbán egyre inkább védekező hadállásba szorult a győzel-
mesen előretörő világnézetekkel és a „radikális immanencia-tu-
dat" térfoglalásával szemben. Már a felvilágosodás'ellen folyta-
tott küzdelemben összezsugorodott az, ami védhetőnek látszott, 
a „természeti vallás" három alaptételére: Isten, a lélek halhatat-
lansága és az akarat szabadsága voltak a végső bázisok. Kant 
kriticizmusa logikailag ezeket is védhetetleneknek minősítette. 
A modern teológia olyan módon igyekezett kikerülni a kriticiz-
mus által támasztott nehézségeket, hogy a „vallást" kivonta a 
„tudás" területéről és azt mint élményt az érzés világában igye-
kezett lerögzíteni. A Schleiermacher által alkotott vallás-foga-
lomnak, amely a vallást „a feltétlen függés érzésé"-nek minősí-
tette, itt van a nagy apologetikai jelentősége. 
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A modern filozófia azonban a hitnek, mint élménynek a 
biztosítását is igyekezett lehetetlenné tenni. Ez Feuerbach Lajos 
<1804—1872) jelentősége a vallásfilozófia történetében, amikor 
„illuzió"-nak minősítette a vallásnak azt az igényét, hogy meg 
tud ja ragadni a transcendens valóságot. A vallásos hitnek a tá r -
gya — Feuerbach szerint — nem más, mint a saját be nem tel-
jesedett vágyaink kivetítése a ra j tunk kívül levő világba. A val-
lás éppen ezért „illúzió": nem az Isten teremtet te az embert , 
hanem az ember alkot magának „isteneket", amikor emberi 
vágyakat és elgondolásokat a végtelenbe vetít. 

Evvel a radikális immanencia-tudattal szemben a keresz-
tyénség egyre égetőbbnek érezte az apologetika munkáját , amely 
ily módon a teológiai tudománynak egyik legközpontibb és leg-
döntőbb jelentőségű feladatává lett. Azonban a modern teológia, 
amely a vallásból, ill. hitből indult ki és azt tet te gondolkodásá-
nak fundamentumává, valójában tehetetlen volt a modern im-
manencia-tudatban gyökerező támadásokkai szemben. Nem tudta 
védeni pozícióját Feuerbach kritikájával szemben sem, mert hi-
szen ha a vallásos tudat vagy a vallásos élmény számunkra az 
egyedül hozzáférhető valóság, akkor annak a tartalma valóban 
ki van téve az illúzió veszélyének. Ezért a modern teológia 
kénytelen volt a keresztyén hit szubsztanciájából is egyre többet 
feladni. 

A modern világnézeti harc azonban nemcsak abban az ér -
telemben vált jelentőssé a teológiai tudomány számára, hogy 
égetővé tet te az apologetika kialakítását, hanem még inkább 
abban a tekintetben, hogy kényszerítette és mindig újból kény-
szeríti a keresztyénséget és vele együtt a teológiát a sa já t elő-
feltételei szigorú megvizsgálására. Valóban, joggal kerül az illu-
zionizmus gyanújába minden olyan „vallás" és az a keresztyén-
ség is, amely az Istenhez való viszonyt az embertől, a vallásos 
élményből kiindulva, mintegy alulról felfelé menve igyekezik 
megragadni és „biztosítani". Az illuzionizmus gyanújával szem-
ben csak az a hit állhat meg, amely felülről lefelé, az Isten ön-
magát közlő kinyilatkoztatásából támad. Ezért utasítja el a teo-
lógiai eszmélés az apologetikának azt a módját , amely akár az 
értelmi belátáshoz szólva igyekezik a keresztyén hitet „igazolni", 
akár pedig a hit és tudás területének a szétválasztásával véli biz-
tosítani a keresztyén hit életterületét. A teológiai eszmélés kép-
viselői, — köztük első sorban maga Barth, — ezért joggal bizal-
matlanok a szokásos értelemben vett apologetikával szemben. 

Az egyre inkább élesedő világnézeti harc azonban égetően 
szükségessé teszi a keresztyénség helyes apologiáját és ezzel 
együtt az ú j apologetikai magatartás kialakítását is. Szükségessé 
az apologetikát nemcsak az a körülmény teszi, hogy a modern 
világnézetek a keresztyén hit végső fundamentumát támadják 
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meg, és így a gyakorlatban is kényszerítik a keresztyénséget a 
védekezésre, hanem még inkább azzal, hogy a modern világkép 
kialakítása és vele együtt a modern világnézetek állandóan kér-
déseket tesznek fel a hitnek. Amikor a hit keresi ezekre a kér-
désekre a helyes választ, és amikor e válasszal együtt kész arra, 
hogy számot adjon hitének és reménységének az alapjairól, va-
lamint hitének az értelméről, akkor ez apologetika. Az apolo-
getikát akkor alakítjuk ki helyesen, ha azt a hit válaszaként ér-
telmezzük azokra a kérdésekre, amelyeket a modern világkép 
és a jelenkori világnézetek adnak fel neki. Ezt a választ azonban 
mindig csak az evangélium üzenetének a tolmácsolásával együt t 
adhat juk meg: e nélkül a válasz nemcsak csonka, hanem értel-
metlen is. Ugyanakkor természetesen a keresztyén hit is ad fel 
kérdéseket a mai embernek és a jelenkori gondolkodásnak. Csak 
ha a mai ember hajlandó a neki az evangélium üzenete által fel-
tet t kérdéseket komolyan venni, válik számára az apologetiká-
ban adott felelet „értelmessé", de meggyőzővé is. így a helyes 
értelemben vett apologetika mindig az evangélium örömüzeneté-
nek tolmácsolásává válik, — természetesen mindig az evangé-
lium olyan hirdetéséről van szó, amely valóban választ ad a más 
nézeten lévők kérdéseire. Ezért az apologetika előfeltétele az a 
teológiai munka, amelyet a teológiai tudomány a saját területé-
nek különféle elágazásaiban teljesít. Az apologetika mintegy 
summázza a teológiai tudomány munkájának eredményeit, hogy 
megadhassa a helyes választ a világnézeti harc során eléje kerülő 
kérdésekre. 

6. FEJEZET 

Polemika és ökumenika 

A puiemika 

A rendszeres teológia a dogmatika egyik elágazásaként t a r t ja 
számon a „polemikát", régi nevén „theologia polemica"-t vagy 
a reformátusok régi szóhasználata szerint „theologia elenchti-
ca"-t. A polemika szószerinti jelentése szerint „harcos teológia". 
A polemikának, mint teológiai „harc"-nak a feladatkörét pedig 
úgy határozhatjuk meg, hogy az valamely hitvallás („confessio") 
igazolása annak kimutatása révén, hogy a többi felekezetek hit-
vallása és tanítása helytelen. Ezért a polemika főként azokkal a 
különbségekkel (ú. n. „választótanokkal") foglalkozik, melyek 
az egyes keresztyén felekezeteket egymástól elválasztják. Fel-
adata tehát kettős. Először is a felekezeteket elválasztó tanokat 
a keresztyén tanítás egészének a világításába kell helyeznie. En-
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nél a megvilágításnál igyekszik a polemika megmutatni azokat 
a tévedéseket és hibákat, amelyek a tárgyalt tanítás tekintetében 
belopakodtak. Így pl. az úrvacsoráról szóló tanítás tárgyalásánál 
a polemiika feladata, hogy megmutassa, milyen hibák és hely-
telen tanítások torzí t ják el az úrvacsora-tant egyes egyházaknál. 
De ezt nem végezheti el a polemika a nélkül, hogy meg ne oldja 
a másik feladatot: t. i. igazolnia kell a saját egyháza tanításának 
a helyességét. Ezt az igazolást mindenek előtt a Szentírás t anú-
bizonysága a lapján kell elvégezni. Más szóval a polemika nem 
állhat meg ott, hogy más felekezetek tanítását „cáfolja", hanem 
ugyanakkor a sa já t egyházának a tanítását is igazolnia kell és 
pedig főként oly módon, hogy a saját tanításának a Szentírással 
való egybehangzását mutatja ki. 

A polemika a reformáció nyomán beállott egyházi szakadás 
következtében indult meg a 16. században főként akkor, amikor 
az ellenreformáció mindenütt felvette a harcot a reformáció el-
len. Így a polemika nem is annyira mint teológiai tudományág 
indult meg, hanem inkább mint az egyházi életben jelentkező 
gyakorlati harc. A jezsuiták fellépése, Bellarmin Róbert (1542— 
1621, jezsuita, u tóbb bíboros) „Disputationes de controversiis" 
c. Γ581—1593 megjelent műve, amely egyebek közt Pázmány 
Péternek is mintául szolgált „Az igazságra vezérlő Kalauz" meg-
írásánál, valamint a trienti zsinat (1545—1565) végzései döntő 
jelentőséggel voltak a polemikus harcok kialakulására. Elő-
ször Chemnitz Márton (1522—1586, wittenbergi professzor, ma jd 
braunsohweigi szuperintendens) f ordult szembe „Examen concilii 
Tridentini" c. nagyszabású művében a római egyháznak a tr ienti 
zsinaton kialakított tanrendszerével. Az éles teológiai harc azon-
ban nem korlátozódott katolikusokra és evangélikusokra, ha-
nem hamarosan megindult evangélikusok és reformátusok közt 
is. Ez a harc csak a pietizmus és a felvilágosodás idejétől fogva 
tompult le és csendesedett el, amikor a felekezeti ellentét a fel-
világosult gondolkodás hatása a la t t lecsiszolódott és az egyházak, 
főként a két protestáns egyház közelebb kerül t egymáshoz. 

A katolikus egyháznak a 19. században bekövetkezett ú j 
előretörése nyomán, főként pedig a jezsuita rendnek a vissza-
állítása után ú j ra megindult a katolikus polémia a protestantiz-
mus ellen, — most nem annyira a keresztyén tanítás, mint in-
kább a történeti kutatás síkján. Ez jobban megfelelt a kor gon-
dolkodásának is. A dogmatikai viták megoldhatatlanoknak bizo-
nyultak és a gyülekezetek számára elveszítették az érdekességü-
ket, mert a köztudatba is beivódott az a gondolkodás, hogy a 
hitigazságokat nem lehet logikai úton bebizonyítani. Viszont a 
történeti szempont érvényesülése a teológiában és hasonlóan a 
kor gondolkodásában is a figyelmet a keresztyénség történetére 
és benne azokra a mozzanatokra irányította, ahol összesűrűsödik 
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a történeti igazság kérdése. A felvilágosult gondolkodás igen éle-
sen fordult szembe éppen a katolikus egyházzal és történeti vo-
nalon támadta a pápaságot, a szerzetességet és különösen a je-
zsuitákat stb. Viszont a katolikus polémia főként a reformátorok, 
első sorban Luther és Kálvin személyét és művét támadta. 

A modern világnézeti -harc, a teológiai eszmélés és az oeku-
menikus mozgalmak közelebb hozták egymáshoz az egyházakat, 
első sorban a protestáns felekezeteket. Ez most nem annyira 
lagymatag „türelmességet" eredményez, hanem inkább egymás-
nak jobb és mélyebb megismerésére sarkall. Amikor pedig az 
oekumenikus munkában különböző egyházbeli vezetők és teo-
lógusok együtt dolgoznak, a történetileg keletkezett különböző-
ségek ellenére is kezd érvényesülni a keresztyén összetartozás 
tudata és az a felismerés, hogy a Krisztushoz való hűség első sor-
ban a keresztyén egységen való munkálkodást követeli. Evan-
gélikus értelemben polemikáról valóban csak olyan értelemben 
lehet szó, hogy a felekezeti különbségek és ellentétek megvilá-
gításának, egymás jobb és helyesebb megértését, végső fokon 
pedig a keresztyén megbékélést és egységet kell szolgálnia. -

Az „oekumenika" 

A keresztyénség jelenkori életében egyre nagyobb jelentő-
ségre tesznek szert a felekezetekre tagolódott egyház egységét 
kereső, ú. n. „oekumenikus mozgalmak". A tárgy fontossága 
megmutatkozik a vele kapcsolatos egyre növekvő és már szinte 
áttekinthetetlen irodalomban, de abban is, hogy az egyházak-
nak mind szélesebb nyilvánossága foglalkozik az oekumenikus 
mozgalmak által felvetett kérdésekkel. 

Régebben is beszéltek egyesek olyan „iréniká"-nak neve-
zett külön teológiai tudományágról, melynek tárgya a felekeze-
tek közötti megbékélés. Ez a tudományág mintegy a fordí tot t ja 
lett volna a polemikának. Akkoriban azonban ez a szempont 
nem tudott a teológiai tudományban érvényesülni, még pedig 
azért nem, mer t nem tudta teljesen elhárítani a gyanút, hogy 
mögötte inkább a felvilágosodás gondolkodásának érdekköre 
húzódik meg. Ma azonban az oekumenikus munka olyan széles-
körűvé lett, hogy az kezd — a benne foglalt szempontok gazdag-
sága miat t — külön tudománnyá fejlődni. 

Az „oekumenikus" szó a görög „oikumené" (a. m. „lakott 
föld", „orbis terrarum") latin változata. Az „oekumenikus egy-
ház" az egész lakott földet, embervilágunkat átfogó egyházat 
jelöli meg. Ennek a megjelölésnek a származéka az „oekume-
nikus mozgalmak" és „oekumenika" megjelölés. 

Az oekumenikus mozgalmak vizsgálatánál több mozzanat is 
találkozik. Egyfelől vizsgálnunk kell nemcsak az oekumenikus 

182 



mozgalmak történetét, hanem a keresztyénség történetében fe l -
lépő különféle olyan törekvéseket is, amelyek a skizmák és e re t -
nekségek által darabokra tagolódott keresztyénség egységének 
•helyreállítására törekedtek. Ennek a vizsgálatnak vissza kell 
nyúlnia az ókori és középkori keresztyénség történetébe, amikor 
az első szakadások keletkeztek. De másfelől ennek a vizsgálat-
nak arra kell törekednie, hogy minél jobban és minél mélyebben 
megismerje az egyes keresztyén egyházak valóságos belső életét 
és azokat a mozzanatokat, amelyek az illető egyház életét taní tás 
és istentisztelet, állandóan élt keresztyén hi t és erkölcsiség, szo-
ciális helyzet, stb. tekintetében jellemzik, meghatározzák és így 
alakítják. Végül pedig a keresztyén tanítás és élet terén a teo-
lógiai elmélyedés segítségével kell keresnünk az egységre vezető 
utat. Lényegileg tehát három fonal fonódik egybe az oekumeni-
kában, mint az oekumenikus mozgalmak teológiájában: az egy-
háztörténet, a szimbolika és a rendszeres teológia vonala. Az 
utóbbi részben a dogmatikára és etikára, részben pedig külön-
legesen a polemikára támaszkodik. Ezek közt a mozzanatok közt 
kétségkívül a rendszeres teológia adja a döntő iránymeghatáro-
zást. Ezért az „oekumenikát", amennyiben ilyen tudományág a 
keresztyén teológia körében valóban kialakul, a rendszeres teo-
lógiai tudományágak közé kell számítani. 
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IV. SZAKASZ 

A gyakorlati teológia 

1. FEJEZET 

A gyakorlati teológia felosztása 

Az egyház szolgálata, az evangélium üzenetének tolmácso-
lása a gyülekezet és azok felé, akik ezt az üzenetet még nem 
hallották, az egyház üzenetének konkrét formálása az istentisz-
teleti életben és az egyházi szolgálat különféle ágaiban, valamint 
a gyülekezeti élet különféle alkalmain és a gyülekezet különféle 
rétegei felé, — mindez a gyakorlati teológia tárgykörébe tar-
tozik. 

Ennek alapján adódik a gyakorlati teológia következő fel-
osztása : 

1. az istentiszteleti szolgálatot vizsgáló tudományok: 
a) homiletika, v 
b) liturgika, 

2. a többi gyakorlati teológiai tudományok: 
a) katechetika, 
b) lelkipásztorkodástan és vele kapcsolatban az egyházi diakónia, 
c) missziótudomány, 
d) egyházjog. 

2. FEJEZET 

A gyakorlati teológiáról általában 

A gyakorlati teológia alapkérdésé 

Az egyház a maga szolgálatát, nevezetesen az evangélium 
üzenetének tolmácsolását a gyülekezetben és a gyülekezeten kí-
vül az egyházi (ill. gyülekezeti) szolgálat különféle ágaiban tel-
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jesíti. A „gyakorlati teológia" tulajdonképeni alapkérdése az, 
hogy ezt a szolgálatot hogyan teljesíti helyesen és hogyan kell 
teljesítenie, hogy az helyes legyen. — Ezért a gyakorlati teo-
lógiának az a feladata, hogy az egyház szolgálatát beleállítsa a 
teológiai gondolkodás összefüggésébe, ennek a szolgálatnak az 
értelmére és a 'szolgálat helyes teljesítésére ráeszméltessen, eb-
ben útbaigazítást és irányítást adjon. 

Λ gyakorlati teológia kialakulása 

Az egyháztörténet folyamán nagyon korán, már az ókor-
ban találkozunk olyan kísérletekkel, amelyek az egyházi élet és 
szolgálat különféle megnyilatkozásait és ágait a teológiai gon-
dolkodás eszközeivel, tehát „tudományosan" igyekeznek meg-
ragadni és a teológiai felismerést hasznosítani az egyházi szol-
gálat -ihelyes elvégzése érdekében. Ebbe a körbe tartoznak az 
egyházi atyáknak azok a munkái, melyek a papi tisztet és szolgá-
latot tárgyalják."1 

A „theologia practica" név ill. megjelölés azonban· csak a 
középkor folyamán alakult ki, főként a fülbegyónással kapcso-
latban. A középkor vége felé azokat az ismereteket kezdették a 
theologia practica névvel megjelölni, amelyekre a lelkésznek a 
lelkészi szolgálat és hivatal helyes ellátása, főként a hívek gon-
dozása. a gyóntatószéki gyakorlat érdekében volt szüksége. Így 
..theologiai speculativa"-nak mondották a teológia kérdéseinek 
azt a tárgyalását, amely filozófiai, különösen is metafizikai szem-
pontok segítségével fej tet te ki a keresztyén tanítást. Vele szem-
ben a theologia practica lényegileg két irányból gyűj t i össze az 
anyagát: egyfelől a lelkipásztori gondozás és a gyóntatószék szá-
mára oly fontos theologia morális köréből, másfelől pedig a lel-
készi hivatal kifogástalan ellátása érdekében fontos egyházjogi 
ismeretek területéről. Ezekhez járulnak azután 'még a szüksé-
ges homiletikai ismeretek, az igehirdetés szolgálata, valamint a 
liturgikai ismeretek az istentisztelet tartása („mise-olvasás") ér-
dekében. A „gyakorlati teológia" így meglehetősen szervetlenül 
össze halmozott ismeretek gyűjteménye volt a nélkül, hogy eze-
ket az önmagukban összefüggéstelen ismereteket a gyakorlati 
teológia alapkérdésének, az egyházi szolgálat értelmének a meg-
világításába helyezték volna. 

A protestáns teológia körében Hyperius András (1511—1564) 
marburgi teológiai professzor ismerte fel azoknak az egyházi 
szolgálatoknak („ecclesiarum προίξεις ") a fontosságát, melyek ma 
a gyakorlati teológia tárgykörét a lkot ják s követelt ezek szá-
mára ú j teológiai tudományágat. „De ratione studii theologici" 
című művében (1556) már lényegileg le is írta a gyakorlati teo-
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lógia körébe tartozó tudományokat. Modern tudományos érte-
lemben azonban Schleiermacher volt az, aki a „gyakorlati teo-
lógia" tárgykörét a „Kurze Darstellung des theologischen Stu-
diums" c. művében először kifej tet te és a teológiai tudományok 
sorába szervesen beleillesztette. Schleiermacher a gyakorlati teo-
lógiát a maga egészében és minden egyes ágában szorosan az 
egyházra vonatkoztatta és azt úgy határozta meg, mint az egy-
házi szolgálat különféle ágainak a tudományos alapvetését. A 
gyakorlati teológia e szerint az értelmezés szerint sokkal több. 
mint a lelkészi hivatal vezetése és teendőinek a végzése érdeké-
ben szükséges ismeretek halmazata, mer t feladata, hogy az egy-
házi szolgálatot „világos tudattal rendezze és céljához elvezesse". 
Ha azt így értelmezzük, akkor Schleiermacher híres szava sze-
rint a gyakorlati teológia „a teológiai studiumok koronája", 
amennyiben előfeltétele minden más teológiai s tudium és mint 
ilyen „általában az utolsó a teológiában."0-' 

Schleiermacher alapvetése nyomán alakult ki a modern 
protestáns teológia körében a gyakorlati teológia. Tárgykörének 
a beosztására, valamint az egyes tudományágak feldolgozására 
nézve azonban egységes alapszempont nem alakult ki, hanem 
az igen gyakran változott a modern teológiában uralkodó áram-
latok és iskolák szerint. Leginkább az jellemezte a gyakorlati 
teológiát, hogy a modern teológia gondolkodásának megfelelően 
erős hangsúly volt a történeti szemponton. Ezért nagy szorga-
lommal dolgozták ki az egyes tudományágak történetét és 
ugyanez a történeti szempont érvényesült az egyes kérdések fel-
vetésénél és tárgyalásánál is. De ugyancsak a történeti szempont-
ból folyik egy másik jellemző mozzanat is: a lélektani szempont-
nak az alkalmazása és érvényesítése a gyülekezeti szolgálat kü-
lönféle ágaiban. Amikor a gyakorlati teológiát így művelték a 
modern teológia körében, akkor ennek különösen két irányban 
volt igen nagy jelentősége. A történeti alapvetés kiszabadította 
a gyakorlati teológia egyes tudományágait abból a szűklátókörű 
gondolkodásból, mely az egyházi szolgálat kérdéseit tisztára a 
gyülekezeti gyakorlat szempontja alá állította és a kérdések tár-
gyalását csak abban a vonatkozásban értékelte, hogy belőlük 
mit lehet a lelkészi szolgálatban hasznosítani. A lélektani szem-
pont alkalmazása pedig elmélyítette a gyakorlati teológia egyes 
munkaágait és az egyházi szolgálatot igyekezett közelebb hozni 
a mai emberhez és a gyülekezet valóságos életéhez. A gyakor-
lati teológia beillesztése a modern teológia gondolatkörébe vi-
szont sokszor avval a veszedelemmel is járt, hogy nem eszmélt 
rá az egyházi szolgálat tulajdonképeni mibenlétére. Mikor pe-
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dig munkájánál — jórészt régi hagyományok alapján — segítsé-
gül vett egyes világi tudományágakat (pl. a homiletikánál a re-
torikát, katechetikánál a neveléstant, stb.), akkor egyes tudo-
mányágak könnyen csak az illető világi tudományágak alkalma-
zásának látszottak. 

A teológiai eszmélés igyekszik a gyakorlati teológiát is elmé-
lyíteni a teológia központi értelme alapján. Ezt első sorban an-
nak a révén igyekszik elérni, hogy megvizsgálja: mi is az egy-
házi szolgálat, a „ministerium" a kinyilatkoztatás világításában. 
Az egyházi „ministerium" alapvető újszövetségi értelmének 
a tisztázása azonban elválaszthatatlan annak a megvizsgálá-
sától és feltárásától, hogy mi az a gyülekezet, amelyben a 
„ministerium" a maga feladatát teljesíti.63 Ezeket az alapelvi 
tisztázásokat a gyakorlati teológia nem végezheti el önmaga, 
hanem segítségül kell vennie az írásmagyarázati és rend-
szeres teológia munkájá t és annak elért eredményeit. Ezért a 
gyakorlati teológia olyan értelemben „támaszkodik" a többi teo-
lógiai tudományág munkájára és eredményeire, hogy azokat al-
kalmazza az egyház életére és szolgálatára. Ezért nemcsak az 
egyházi „ministerium" helyes értelmének és feladatainak kér-
déseit kell az ige világításába helyeznie, hanem az egyházi szol-
gálat különféle elágazásait, mint az igehirdetést, istentiszteletet, 
az egyházi oktatást és minden lelkipásztori szolgálatot is. Innét 
kell megvilágosodnia a gyülekezet egész életének és annak is, 
hogy az egyházi „ministerium" hogyan teljesítheti szolgálatát 
helyesen részben az egyház építésére, részben pedig a világ felé. 
A gyakorlati teológia azonban nem elégedhetik meg avval, hogy 
az egyházi szolgálat mibenlétét fe l tár ja oly módon, hogy a teo-
lógiai ismerés eredményeit hasznosítja a gyakorlati teológia mun-
katerületén adott egyes egyházi szolgálati ágak felé. Az egyházi 
szolgálat helyes értelmének a feltárását normává kell tenni az 
egyházban valósággal folyó szolgálat és az egyházi élet minden 
megnyilvánulása felé. Ez történik meg akkor, amikor a gyakor-
lati teológia vizsgálat alá veszi az egyházban valósággal folyó 
szolgálat tényszerű állapotát, vizsgálja annak egyes elágazásait 
és azokat az evangélium kritikája alá helyezi. Amikor a gyakor-
lati teológia az egyházban folyó szolgálatot az evangélium mér-
tékével méri és a szolgálat helyes értelmének normájával szem-
besíti, egyúttal útmutatást is ad az egyházi szolgálat helyes tel-
jesítésére.64 
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3. F E J E Z E T 

Az istentiszteleti szolgálatot vizsgáló tudományágak 

Λ homiletika 

A „homiletika" a gyülekezeti igehirdetés tudománya. Tárgya 
tehát a gyülekezeti igehirdetés, tekintet nélkül arra, hogy milyen 
keretben folyik az. Tárgyköre pedig kiterjed a gyülekezeti is-
tentisztelet különféle formáira, továbbá bibliaórákra, evangé-
lizációs igehirdetésekre, valamint egyéb istentiszteleti cselekmé-
nyekre, nevezetesen a szentségek kiszolgáltatásával és más egy-
házi cselekményekkel (esketés, temetés, stb.) kapcsolatos ige-
hirdetésekre. A homiletika feladata, hogy a gyülekezeti igehir-
detés (a „prédikáció") történeti formáit és sajátos jellegét (is-
tentiszteleti és egyéb ú. n. kazuális formáit fel tár ja , kifejtse és 
ennek alapján fel tárja azokat a szabályokat, melyeknek a segít-
ségével az igehirdetést alakítani kell. 

A „homiletika" név a görög όμιλεΐν ( = „beszélni", „beszél-
getni", azután „megszólítani valakit") igéből származik. A görög 
ομιλία annyi mint „tanítás", „előadás", azután az ókori egyházi 
szóhasználatban „prédikáció". A „homiletika" tehát a „prédi-
káció" tudománya. 

A homiletikának mint teológiai tudománynak az értelme-
zése at tól függ, hogy mit értünk prédikáción és mit tekintünk 
a prédikáció céljának. Az ókori egyház és ugyanúgy a protes-
táns ortodoxia is a „tanítást" tekintet te a prédikáció feladatá-
nak és céljának. Ε szerint a prédikációnak az a feladata, hogy a 
gyülekezetet és annak minden egyes tagját „tanítsa" a tanként 
értelmezett evangéliumra, megismertesse vele az egyház tanítá-
sát, a kinyilatkoztatás titkait . A prédikáció tehát főként az érte-
lemhez szól és az értelmi belátáson keresztül igyekszik az embert 
megnyerni az evangélium számára és Isten akaratának cselek-
vésére indítani. A prédikációnak evvel a nagyon egyoldalú értel-
mezésevel fordult szembe a pietizmus. Szerinte a prédikáció, va-
lamint általában az igehirdetés feladata, hogy megértésre indítsa 
hallgatóit. A pietista prédikáció tehát nem az értelemhez és a 
belátáshoz szól, hogy azt meggyőzze, hanem főként az akaratra 
igyekszik hatni és az akarat megmozgatásán keresztül akar ja az 
embert hitre és cselekvő keresztyén életre indítani. Az akarati 
elhatározáson keresztül igyekszik ez az igehirdetési gyakorlat 
elérni, hogy az ember alávesse magát az evangéliumnak, „meg-
tér jen" és „átadja magát az Űrnak". A pietista prédikáció így 
„építeni" akar. Schleiermacher szembeszállott az igehirdetés 
ortodox és pietista értelmezésével, amikor azt hangsúlyozta, 
hogy az igehirdetésben a gyülekezet hittudatát kell megszólal-
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tatni és kifejezésre jut tatni : ez az értelmezés a prédikációt abból 
az alapszempontból tekinti, hogy az a gyülekezet istentisztele-
tének, a „kultusz"-nak az alkotó eleme. Ezért nevezik a prédi-
kációnak ezt a nemét „kultuszprédikáció"-nak („Kultpredigt"). 

Mindezeknek a prédikáció-értelmezéseknek közös a hibája: 
valamennyi az emberből és annak szükségletéből indul ki. 
mindegyikre jellemző az antropocentrikus szempont uralma. A 
teológiai eszmélés viszont az igehirdetésben is igyekszik érvé-
nyesíteni a theocentrikus szempontot. A gyülekezeti igehirdetés 
kiindulópontja nem lehet az, hogy az embernek szüksége van 
keresztyén tanításra, megtérésre vagy hogy az ember ünneplő 
hangulata kifejezési formát keres a prédikációban, ill. az isten-
tiszteletben. Ezért a prédikáció alakításánál és felépítésénél nem 
is lehetnek döntők az emberi-történeti-lélektani szempontok, — 
bármennyire fontosak is azok magukban véve. A különféle előbb 
említett prédikáció-értelmezések mind azt kérdezik: hogyan kö-
zelíthetjük meg leginkább az embert, milyen lélektani kapcsoló-
pontot kell keresnünk, hogy megértse és befogadja a tanítást, 
a megtérésre hívó igét, stb. Noha a homiletika nem hanyagol-
hatja el ezeket a kérdéseket sem, mégis, ha ezeket tesszük meg 
az alapvető kérdésekké, akkor ennek eredménye könnyen az 
lehet, hogy az igehirdetés tulajadonképeni feladata és célja el-
sikkad vagy eltorzul. 

Az igehirdetés feladatát helyesen csak akkor ragadjuk 
meg, ha arra figyelünk, hogy az igehirdetésben nem az emberi 
szó a döntő, hanem Isten igéjének a megszólalása. Az emberi 
szó csak a közvetítőnek a szerepét és feladatát tölti be. Az ige-
hirdetés feladata tehát az, hogy az igehirdető emberi beszéde en-
gedjen a Szentlélek munkájának, s hogy a Szentírás igéjén ke-
resztül hozzánk közeledő Isten utat találhasson a gyülekezethez, 
ill. az Istent kereső emberhez. Ha az igehirdetés értelmét így 
határozzuk meg, akkor természetesen szintén szükség van arra, 
hogy számoljunk az emberrel, lelki alkatával, életkörülményei-
vel, társadalmi helyzetével, stb. De ezek a lélektani és törté-
neti szempontok csak eszközi szerepet nyerhetnek abból a cél-
ból, hogy az igehirdetés magának a Lélek munkájának nyisson 
utat. A homiletikának úgy kell megragadnia feladatát, hogy 
egész munkájá t az igehirdetés helyes értelmének a felismerése 
hassa át. 

A homiletika anyagát fel szoktuk osztani materiális és for-
mális homiletikára. A materiális homiletika tárgyalja az igehir-
detés alapjául szolgáló textus kérdéseit, a formális homiletika 
pedig a textus igehirdetői feldolgozásának a szabályait. 

A homiletika, kül. a formális homiletika kidolgozásánál igen 
sokszor segítségül veszik a retorika, különösen pedig a retorikai 
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előadóművészet szabályait és tapasztalatait. Ilyen esetben a ho-
miletikát sokszor „egyházi szónoklattan"-ként kezelik. Azonban 
a „szónoklat" nem alkalmas kategória az igehirdetés számára. 
Mert az igehirdetésnek nem annyira a hallgatók esztétikai Ízlé-
sét kell kielégítenie, — feladata tehát nem a retorikai gyö-
nyörködtetés, — hanem inkább bizonyságtétellé kell lennie a 
Krisztusban szerzett váltságról. A prédikációnak nem az elő-
adóművészet eszközeivel kell a hallgatókat megnyernie, hanem 
a Krisztusban nyert váltságról való tanubizonyságtétellel kell 
az élet igéjét átadni a hallgatóknak, hogy a hitetlenek az élet 
igéjét vegyék, megtérjenek és életükben megújul janak, a gyüle-
kezet pedig egyre er'ősebben megalapozódjék Krisztus igéjében 
és az általa munkált ú j életben. 

A liturgika 

A liturgika a „liturgia" tudománya, pontosabban, az a gya-
korlati teológiai tudomány, amelynek tárgya a keresztyén isten-
tisztelet. Feladata pedig az, hogy megvizsgálja: mi a helyes ke-
resztyén istentisztelet, és útbaigazítást adjon az istentisztelet he-
lyes alakítására, Istennek „Lélekben és igazságban való imá-
dására". 

A „liturgia" szó a görög λειτιυργός-1κ>1 származik, ez pedig 
annyit jelent, mint „hivatalnok", „tisztviselő"; a belőle származó 
λειτουργία jelentése: „közszolgálat", az egyházi szóhasználatban 
pedig: „istentiszteleti szolgálat".05 „Liturgiá"-nak mondunk min-
dent, ami az istentisztelet, sőt a keresztyén kultusz körében tör-
ténik akkor, amikor a gyülekezet „segítségül hívja az Ür nevét" 
(1. Kor. 1, 3). „Liturgia" tehát nemcsak az istentiszteleti szolgálat 
egy része (az oltári szolgálat) vagy ennek egyes darabjai (az éne-
kelt részek), ahogyan ezt sokan sokszor rosszul gondolják, hanem 
az egész istentiszteleti cselekmény. 

„Liturgiká"-nak az elmondottak alapján a gyakorlati teo-
lógiának azt az ágát mondjuk, amelynek tárgya a kultusz, az 
istentisztelet. A liturgika körébe tartozik mindennemű istentisz-
teleti cselekmény: a gyülekezeti istentisztelet különféle formái 
(vasárnap délelőtti, délutáni, esti, hétköznapi istentiszteletek), 
továbbá egyéb istentiszteleti cselekvények, mint a szentségek ki-
szolgáltatása, (az úrvacsora különben eredetileg a vasárnapi is-
tentisztelet szerves része), végül a különféle „kazuáliák" rendje : 
esketés, temetés stb. 

A liturgiát Schleiermacher óta tárgyalja a protestáns teoló-
gia a gyakorlati teológia körében. Így a liturgika több, mint a 
katolikus „szertartástan", mely leírja az istentiszteleteket és ú t -
baigazítást ad azok helyes végzéséhez: a mi értelmezésünk sze-
rint a li turgikának feleletet kell adni azokra a kérdésekre is, 
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hogy mi az istentisztelet helyes értelme és hogyan válik az is-
tentisztelet valóban Istennek „Lélekben és igazságban való imá-
dásává" (v. ö. Jn. 4, 24!). 

A liturgika csak úgy fej thet i ki helyesen tárgykörét, ha ál-
landóan tekintettel van a keresztyén istentisztelet történeti ala-
kulására. Ezért a liturgikának egyik legfontosabb témaköre az 
istentisztelet története. Istentiszteletünk jelen formája az isten-
tiszteleti hagyományra támaszkodik, abból nőtt ki. A gyüle-
kezet is igen erősen reagál minden az istentisztelet rendjében 
eszközölt változtatásra. Az istentisztelet rendjében a gyülekezet 
évszázadok drága örökségét érzi s egynek tudja magát az el-
múlt nemzedékekkel, amelyek ugyanúgy imádták és dicsérték 
Istent. Ezért a liturgika feladata, hogy megtanítson ennek az 
örökségnek a helyes megértésére és megbecsülésére. Azonban 
ugyanakkor a liturgikának mindig fel kell vetnie és tisztáznia 
azt a kérdést: mi a keresztyén istentisztelet tulaj donképen, me-
lyek annak az igazi elemei és helyes formái. Ennek a kérdés-
nek a felvetésénél a liturgika nem nélkülözheti a Szentírás, fő-
ként pedig az Újszövetség útmutatását . Ezért igen fontos, hogy 
a liturgika számon vegye: mit mond a Szentírás, különösen pedig 
az Újszövetség a helyes istentiszteletről. Az istentisztelet tör-
ténetét éppen úgy, mint annak jelenlegi rendjét tehát a Szent-
írás, főként pedig az Újszövetség világításába kell állítanunk, 
így nyerünk útbaigazítást az istentisztelet helyes alakítására és 
pedig egyaránt arra, hogy megbecsüljük az istentisztelet rend-
jében ránk maradt gazdag örökséget, valamint arra is, hogy azt 
az evangélium világításában új í tsuk meg. 

Az istentisztelet az egyháztörténet folyamán sok változá-
son men t keresztül. De a gyülekezeti „összegyülekezésnek" v. ö. 
Mt. 18, 20), t. i. az istentiszteletnek az alaptartalma mindig 
ugyanaz volt: Isten igéjének a hallgatása és tanulása, valamint 
az úrvacsora és a keresztség szentségeinek a kiszolgáltatása. Az 
istentisztelet újszövetségi alapelemei, t . i. Isten igéjének olva-
sása, hallgatása és értelmezése, azután imádság, éneklés, hit-
vallás, bűnvallás és oldozás, végül keresztség és úrvacsora szin-
tén állandók az évszázadok változásaiban. Az istentisztelet for-
mája, a „konkrét l i turgia" azonban az idők folyamán sok válto-
záson ment keresztül. A régi egyház gazdag liturgikus öröksége 
különösen a protestáns egyházak nagy többségében már a pro-
testáns ortodoxia idejétől fogva fokozatosan veszendőbe ment . 
Ez részben összefüggött avval is, hogy az istentisztelet egyre in-
kább megfogyatkozott újszövetségi tartalmában. Az ige hirde-
tése megüresedett és emberi beszéddé lett, az úrvacsora és a 
keresztség elveszítették központi jelentőségüket a keresztyén 
életben, sőt részben (kül. a keresztség mint az egyházba felvétel-
nek és a névadásnak a szertartása) egyenesen szekularizálódott. 

191 



Az istentiszteleti élet belső elerőtlenedése azonban nem korlá-
tozódott a protestáns egyházakra, hanem éppen úgy megmutat-
kozott a kato' jkus igyházban is. 

Először a katolikus egyházban jelentkezett olyan „liturgikus 
mozgalom", amely arra törekedett, hogy a régi liturgikus kin-
cseket felelevenítse, belevigye a katolikus hívek köztudatába és 
ennek révén megelevenítse az egész istentiszteleti életet. 
Hasonló, vagy legalább is a katolikus mozgalmakra emlékez-
tető irányzatok egyre erőteljesebben jelentkeznek az evangé-
likus egyházban is. A liturgikus mozgalmak nálunk is arra 
törekesznek, hogy régi liturgikus kincsek felelevenítésével 
„széppé" és ezáltal vonzóbbá tegyék az istentiszteletet annak 
a hívőnek, akinek misztikus sóvárgását és esztétikai vágyó-
dását kielégítetlenül hagyja istentiszteletünk puritán egyszerű-
sége és az az igehirdetés, amelyet az őt környező világból 
mindenünnen feléje harsogó sok beszéd miatt üresnek érez. 
Sokszor éppen ezért a liturgikus mozgalmakra úgy tekintenek, 
hogy bennük rejtőzik az egyház igazi életének titka és azt vár-
ják tőlük, hogy meghozzák az egyház várva várt megújhodását. 

Istent „Lélekben" (t. i. Isten Lelke által) és „igazságban" 
(t. i. Isten igazi valójának, azaz veritas-ának és vele együtt 
kinyilatkoztatásának megfelelően) akkor imádjuk, ha maga Isten 
szól hozzánk igéjében, ha megbizonyosodtunk bűneink bocsá-
nata felől és ha Krisztusban szerzett váltságával lehajol hoz-
zánk, megúj í t ja életünket és mi mindezt hívő hálaadással és 
dicsérettel, Isten megvallásával és magasztalásával fogadjuk. 
Istennek ehhez a Lélekben és igazságban való imádásához az 
istentisztelet minden eleme csak eszközi jelentőségű. Ez azt 
jelenti, hogy a liturgia elemei nem jelentéktelenek, hanem 
éppen ez az eszközi jelentőségük van. Az egész liturgiának 
tehát ezt az igaz imádást kell szolgálnia. Nincs azonban a li tur-
giának magában való jelentősége, nincs is jelentősége sem a 
szépségének, sem egyes elemeinek azért, mer t ilyen vagy amo-
lyan tradíció fűződik hozzájuk. Mihelyt a liturgia mint az 
istentisztelet rendje megfeledkezik erről az eszközi jelentősé-
géről vagy éppenséggel öncélúvá lesz, azonnal veszélyezteti az 
Istennek igazi, Lélekben és igazságban való imádását. Ha a 
gyülekezet Istent valóban Lélekben és , igazságban imádja, 
akkor az istentisztelet eleven és a gyülekezet abban él, meg-
újhodva él, mert Isten új í t ja meg. A gyülekezetet azonban nem 
a liturgia, hanem az Isten ú j í t j a meg. Azért mindennél dön-
tőbb az, hogy az Isten tiszteletére egybegyűlt gyülekezetben tisz-
tán és igazán, hallhatóan és fenntar tás nélkül szóljon Isten 
igéje és maga Krisztus ajándékozza a bűnbocsánat és az ú j élet 
a jándékát . Az istentiszteletet igazzá nem a liturgikus formája, 
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hanem Isten valósággal megszólaló beszéde és a gyülekezet hite 
teszi, amely felelet Isten eleven igéjére. 

A liturgikának egyik fontos feladata, hogy ilyen értelem-
ben mutasson utat az istentisztelet helyes kialakítására. 

Λ liturgia-tudomány és a himnologia 

A liturgika munkaterülete rendkívül gazdag: az istentisz-
telet a gyülekezet életének mindig a legközpontibb megnyilat-
kozása volt és az évszázadok folyamán rendkívül nagy forma-
gazdagságot alakított ki. Ez érteti meg, hogy a liturgikának két 
mellékhajtása is t ámadt : egyik a liturgia-tudomány, a másik 
a himnologia. Mindkettőben kapcsolódik a történeti és a gya-
korlati teológiai szempont. 

a) Az ó-egyházi liturgiák (istentiszteleti rendek) kialakulá-
sának a történetét ku ta t j a a „liturgia-tudomány" („Liturgie-
wissenschaft"). Főként katolikus teológusok alakították ki, 
részben a liturgikus mozgalmak hatása alatt, de másrészt a 
liturgikus mozgalmakat élesztették és táplálták a liturgia-tudo-
mány körébe tartozó kutatások is. Tárgykörének a fontossága 
és témagazdagsága ú jabban egyes protestáns teológusokat is 
arra indított, hogy belekapcsolódjanak az ó-egyházi liturgiák 
történetének a kutatásába. 

b) Inkább protestáns területen alakult ki a „himnologia", 
az egyházi énekek („himnuszok") „tudománya". Tárgya az 
egyházi énekek és az egyházi éneklés története. Az egyházi 
ének a protestáns istentiszteletnek egyik legfontosabb és leg-
szebb alkotóeleme. Rendkívül gazdag történetének a feltárása, 
sok feledésbe merült kincsnek a felkutatása, és ú jból a gyüle-
kezetek szolgálatába való állítása, a történelem folyamán defor-
málódott énekek eredeti alakjának a felkutatása és helyreállítása: 
ezek mind beletartoznak a himnologia tárgykörébe. Tárgyának 
a gazdagsága és témájának a szépsége miatt a himnologia 
művelése egyik legszebb és legkedvesebb gyakorlati teoló-
giai feladatkör. 

4. FEJEZET 

A többi gyakorlati teológiai tudományágak 

A katechetika 

A katechetika tárgya a keresztyén egyház oktató-nevelő 
szolgálata, pontosabban a felnövekvő i f júság körében végzett 
tanító szolgálat. Feladata pedig, hogy megállapítsa a felnövekvő 
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ifjúság körében végzendő szolgálatnak a teológiai és pedagógiai 
előfeltételeit, követelményeit és anyagát, valamint, hogy útba-
igazítást adjon e szolgálat helyes végzésére. 

A „katechetika" név a görög κατηχεΐν = „oktatni", „nevelni" 
szóból származik (v. ö. Lk. 1, 4; Csel. 18, 25; Rm. 2, 18; 1. Kor. 
14, 9; Gal. 6, 6). Ezt a görög szót már korán kezdték használni 
annak az egyházi tanításnak a megjelölésére, amelyben a ke-
resztségre jelentkezetteket, a „katechumén"-okat részesítették, 
így az egyház hamarosan nagy figyelmet szentelt ennek az 
egyházi oktató tevékenységnek. Erre az egyházi szolgálatra 
adott útbaigazítást Augustinus híres műve: „De catechizandis 
rudibus", az első keresztyén vallásoktatási módszertan. A ke-
resztyénség elterjedésével az egyháznak az i f júság körében 
végzett szolgálata egyre kiterjedtebbé lett, főként a középkor-
ban, amikor elsősorban Nyugaton az egyház vette át — legalább 
is igen nagy mértékben — a nép nevelésének és iskoláztatá-
sának az ügyét. Jelenleg is egyik alapvető egyházi feladatnak 
kell mondanunk azt a szolgálatot, amelyet az egyház a fe l -
növekvő ifjúság körében az evangélium hirdetésével és a 
keresztyén tanítás elemeinek elsajátíttatásával végez. 

A katechetika anyaga rendkívül gazdag és sokszínű t á r -
gyának és feladatkörének a széles skálájához mér ten: 

a j A katechetika feladata, hogy tisztázza és megállapítsa 
az egyházi nevelés előfeltételeit, vagyis az i f júság körében vég-
zendő tanító szolgálat értelmét és célját. 

b) A katechetikának kell megállapítania az i f júság körében 
végzendő tanító szolgálatnak az anyagát a felnövekvő i f júság 
korának különféle fokozataihoz mérten. Az anyag főként a 
Szentírásra, vagyis „bibliai történetre" és „bibliaismeretre", 
egyháztörténetre, végül az egyház tanítására: „hit"- és erkölcs-
tanra, és kátéra ter jed ki. 

c) A katechetikának kell kiválasztania a helyes eszközöket 
az if júság körében végzendő szolgálat számára. Alapvető fon-
tosságúak e tekintetben a biblia, a káté és az énekeskönyv. 

d) Végül a katechetikának kell megállapítania és kidol-
goznia e szolgálat számára a helyes metodikát. 

Az egyház oktató-nevelő szolgálata a mult században és az 
elmúlt évtizedekben erősen függött a különféle pedagógiai 
irányzatoktól, annál is inkább, mer t több fontos pedagógiai 
irányzat megteremtője egyházi ember volt vagy munkáját az 
egyház árnyékában végezte. Az egyház nevelő munkája így 
sokszor világi pedagógiai irányzatok függvényévé lett. A teo-
lógiai eszmélés azonban ezen a téren is ú j tájékozódást keres. 
Ez az ú j tájékozódás sem veti meg azt a szolgálatot, amelyet a 
lélektan és a neveléstudományok adnak, sőt igyekezik az így 
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nyert eszközöket minél jobban felhasználni. Azonban tisztában 
van azzal, hogy a keresztény „hitet" nem lehet .„megtanítani" 
úgy mint valamely más tárgyat, min t pl. a történelmet vagy 
matematikát. Az egyház szolgálata e tekintetben nem is merül-
het ki bizonyos egyházi anyag elsajátíttatásában, még csak a 
keresztyén életrend szerinti nevelésben sem. Az egyház fel-
adata az ifjúság körében az, hogy megszólaltassa sajátos adott-
ságok közt az evangélium üzenetét. Az ifjúság, pontosabban az 
egyház tagjai közé felnövekvő megkeresztelt és az egyházat 
szabadon felkereső i f júság körében kell ezt a munkát végeznie. 
Ennek a szolgálatnak az egyik ága a „tanítás": a keresztyén 
tanítás elemeinek elsajátíttatása. A másik ága pedig a nevelés, 
t. i. a keresztyén erkölcsi életre való nevelés. Mindegyiket át 
kell hatnia annak a tudatnak, hogy e szolgálat akkor nyeri el 
értelmét, ha vele az i f júság számára megszólaltatjuk az evan-
géliumot és ha e szolgálatban sikerül az ifjúságot az evangélium 
új életet teremtő erejének hatása alá vonni. 

Λ lelkipásztor kodástan 

A „lelkipásztorkodástant" régebbi névvel „pastoralis"-nak 
(„theologia pastoralis"), újabban pedig „poimeniká"-nak is szok-
ták mondani. A latin „pastoralis" és a görög „poimeniká" meg-
jelölés a pásztori szolgálatra utal. (A latin „pastor" és a görög 
,,poimén" annyit jelent mint „pásztor"). 

Az egyház szolgálatának egyik ága a gyülekezet gondozása. 
A gyülekezet gondozásában első helyen a lelkipásztori szolgálat 
áll. A kifejezés a nyá j a t gondozó, legeltető pásztor képéből 
ezármazik. Ez a kép m á r az Újszövetségben is Krisztusra a „jó 
Pásztor ' - ra ^ J n . 10, 10), a lelkek „főpásztorára" (1. Pét. 5, 4) 
mutat. Krisztus vezeti, legelteti és gondozza övéit. De ő ád a 
gyülekezetnek is „pásztorokat" (Ef. 4, 11), akikben az ő pász-
tori szolgálata folytatódik. Minden ilyen gyülekezeti pásztori 
szolgálat csak Krisztus pásztori szolgálatának a jegyében tör-
ténhetik, mint az ő szolgálatának a tükröződése és folytatása. 

A lelkipásztorkodástan erre a pásztori szolgálatra ad útmu-
tatást. Tárgya tehát a gyülekezetben végzendő pásztori szol-
gálat és feladata, hogy kidolgozza ennek a szolgálatnak az alap-
feltételeit és értelmét, fe l tár ja annak eszközeit és u ta t mutas-
son annak helyes végzésére. 

A gyülekezeti szolgálat annak minden tagjával és rétegével 
foglalkozik. Természetszerűleg azonban különös figyelemmel 
fordul a gyülekezetben azok felé, akik súlyos kísértések alatt 
szenvednek vagy különleges gondozásra szorulnak. 

A gyülekezet gondozását nemcsak a felnövekvő if júság és 
a felnőtt gyülekezeti tagok lelki gondozásának a formájában 
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végezzük, hanem a betegek, az elaggottak és a fogyatékos testi 
képességűek gondozásával is. A segítő szeretetnek ezt a szolgá-
latát nevezzük — a görög διακονία szóval „diakoniá"-nák. 
A mul t században kialakult szóhasználat ezt a szolgálatot ne-
vezte „belmissziónak". De a „diakónia" jobb és kevésbbé félre-
érthető megjelölés. Ez a szolgálat a tárgya a „diakónia-tudo-
mánynak", amelynek feladata, hogy a gyülekezeti segítő szolgálat 
mibenlétét, teológiai előfeltételeit és követelményeit, valamint 
helyes eszközeit és módszereit tisztázza. 

Az egyház kezdettől fogva segítő szeretettel fordult tagjai 
közt a betegek, nyomorultak és elesettek felé. Ahogyan maga 
Krisztus is gyakorolta a gyógyító és segítő szolgálatot, ugyan-
úgy érzi magát a gyülekezet elkötelezve erre a szolgálatra. 
Fontos azonban az, hogy a gyülekezetnek ez a szolgálata „lelki 
szolgálat" legyen. A lélek szolgálata ugyan soha sem választ-
ható el a testi élet ápolásától és gondozásától, azonban az egy-
háznak a különleges küldetése az, hogy azoknak hirdesse a 
megbékélés evangéliumát, akik testi fogyatékosságaik vagy 
szenvedéseik miatt Istenhez való viszonyukban veszélyeztetet-
tebbek, mint a gyülekezetnek testi egészség szempontjából 
egészséges tagjai. Azért ennek a szolgálatnak az igazi tartalma 
mindig Krisztus szeretetének a továbbadása az elesettekhez, a 
betegekhez és szenvedőkhöz, a foglyokhoz és nyomorultakhoz, 
a megbélyegezettekhez és kivetettekhez, stb. azért, hogy e 
krisztusi szeretettel őket is bevonjuk Krisztus megsegítő és 
életet adó szeretetének hatókörébe. 

A protestantizmus területén a mult század folyamán alakult 
ki és virágzott fel a „belmisszió". Az egyház életének sok egyéb 
fogyatékossága mellet t ez a szolgálat a maga különféle elága-
zásaival a keresztyén szeretetnek mindig ragyogó példája volt. 
Az egyházban azonban először fejlődött ki és nőtt nagyra a 
szeretet valóságos szolgálata. Csak ennek a századnak a folya-
mán érvényesültek a teológiai tudományban olyan törekvések, 
amelyek ennek a segítő szeretetnek a keretében végzett szolgá-
latot teológiailag megalapozni és a gyakorlati teológia körébe 
beilleszteni igyekeznek. így ennek a gyakorlati teológiai tudo-
mányágnak a kialakítása még folyamatban van. 

Λζ evangélium hirdetése a világ felé 

Az egyház szolgálata nemcsak a gyülekezet különféle réte-
geit és egyes tagjai t veszi gondozásba, hanem Krisztus parancsa 
(Mt. 28, 20) értelmében azokhoz is fordul, akik még nem hal-
lották az evangélium örömüzenetét. Az evangélium hirdetését 
a pogány népek felé nevezzük missziónak (régebben: külmisz-
sziónak). A misszió a világkeresztyénségnek egyik legnagyobb 
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és széles területeken végzett feladata. Az egyház a missziói 
parancsnak nagy felelősségtudattal és széles körben kidolgozott 
munkamódszerekkel igyekszik megfelelni. 

A misszó lényegileg két egymástól jellegzetesen megkülön-
böztethető ágat muta t : a pogánymissziót és a zsidómissziót. Az 
elsőt úgy- is nevezhetjük, hogy ez a jelenkornak megfelelő 
módszerekkel Pál apostol missziói küldetésének a nyomdokain 
jár, míg a zsidómisszió mintegy Péter apostol életművét foly-
tatja (v. ö. Gal. 2, 7). 

A zsidómisszió különleges jelentőséggel bír az egyházra 
nézve. Hiszen a missziónak ebben az ágában arról a választott 
népről van szó, amelyre nézve ma is áll Isten ígérete: „Meg-
bánhatatlanok Isten ajándékai és az ő elhívása" (Rra. 11, 29). 
De különleges jelleget kap ez a szolgálat azért is, mivel benne 
oly népről van szó, melyet Isten ugyan „rész szerint" megkemé-
nyített , „amíg a pogányok tel jes számban bemennek" Isten 
királyságába, de mégis avval az ígérettel, hogy „az egész Izráel 
üdvözül" (Rm. 11, 25—26; v. ö. 11, 7). Ezért ennek a szolgá-
latnak különös ígérete van s az egyháznak azt fokozott felelős-
séggel kell hordoznia. 

A pogánymisszió munkája az újkorban a 18. századtól fogva 
indult el s különösen a 19. században virágzott fel, terebélye-
sedett el egyre inkább. Ma világos, hogy ennek a missziónak 
sok, részben súlyos kezdeti hibája volt. Ezek közé tartozik, 
hogy a missziótársulatok nagyrészt olyan területeken kezdették 
el munkájukat , ahol az európai népek gyarmatosítást végeztek, 
így a misszói munká ja olyan színezetet kapott, mintha a gyar-
matosító tevékenység egyik ága volna. Ezt a hibát csak fokozta, 
hogy a missziótársulatok és az egyes misszionáriusok engedtek 
a nacionalizmus kísértésének és a gyarmatosítás szolgálatába 
állottak. Ez jutott kifejezére abban, hogy a missziók nem any-
nyira az egyetemes keresztyénséget terjesztették, hanem a 
pogány népeket a maguk angol, német, francia, amerikai, hol-
land, finn, norvég, svéd, stb. színezetű keresztyénsége számára 
akarták megnyerni. De nem kevésbbé súlyos tehertétel volt a 
missziók szolgálata számára az is, hogy az evangélium öröm-
hírét felekezeti színeződésben hirdették. így a missziói terüle-
teken nemcsak megmutatkozott a keresztyénség felekezeti meg-
oszlottsága, hanem a felekezeti versengés és civódás hátrányára 
volt az evangélium tolmácsolásának is. 

Az az ítélet, amely alá az egyház missziói m u n k á j a is került , 
különösen az utolsó emberöltőben rámutatott ezekre a bajokra. 
Ezért az egyház szeme egyre inkább megnyílik annak a felisme-
résére, hogy a misszió munkájától el kell hár í tani minden e 
világi, politikai befolyást és ügyelni kell arra, hogy a misszió 
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szolgálata azoknak a népeknek a javára történjék, amelyek közt 
az folyik. Ez egyre inkább megtörténik akkor, ha a misszionált 
népek körében sikerül sa já t vezetésű fiatal egyházakat létesí-
teni s ha e fiatal egyházak maguk viszik tovább a misszió 
ügyét. 

Az evangélium hirdetése a pogány népek közt mindig az 
egyház elsőrendű feladatai közé tartozott. Ennek a külde-
tésnek a tudatában indult el a misszió az újkorban is. Csak 
amikor ez a munka már folyt, ébredtek rá az egyházban egye-
sek arra, hogy e szolgálat teológiai előfeltételeit tisztázni kell. 
Ε mellett szükségessé vált a missziói munkaterület , a missziói 
szolgálat és az elért eredmények számbavétele is. Mindez olyan 
széles mederben folyó teológiai munkafeladatokat adott , hogy 
azok a század eleje óta hova-tovább egybefoglalódnak külön 
teológiai munkaággá, melyet missziótudománynak szoktunk 
mondani. Ennek keretében szoktuk számbavenni a) azokat a szű-
kebb vagy tágabb értelemben vett egyházi szerveket, amelyek 
a misszió feladatát végzik, b) azokat a munkaterületeket , ahol a 
misszió munkája folyik (,,missziói földrajz"), c) a misszió mun-
kája által elért eredményeket (ez részben a „missziói statisz-
tika", részben pedig a missziók területén alakult gyülekezetek 
és a f iatal egyházak ismertetése; végül ide tartozik d) a misz-
sziótörténet is, amelyről az egyháztörténettel kapcsolatban is 
szóltunk (v. ö. 155. k. lap). 

Mindezeknél jelentősebb azonban azoknak a teológiai kér-
déseknek a tisztázása, amelyek a misszió munkájával kapcso-
latosak. Ezeknek a kérdéseknek a körében a legfontosabb helyet 
foglalja el az evangélium viszonyának tisztázása a misszionált 
népek világképéhez és világnézetéhez, társadalmi, történeti és 
gazdasági adottságaihoz. Az a feladat, amely e téren a teológiai 
tudományra vár, nemcsak a missziók munkája , hanem a keresz-
tyénség jelene és jövendője szempontjából is rendkívül nagy 
jelentőségű. Helyes megoldás nem is lehetséges anélkül, hogy 
a teológia ne keresné az evangélium igazi és mély értelmét a 
missziói feladat világításában. Csak ha ezt a feladatot sikerül 
a keresztyén teológiának megoldani, szabadul meg az evangélium 
azokból a bilincsekből, melyeket a nyugati kultúra és a benne 
kialakult történelmi és társadalmi viszonyok raktak rá. Mindez 
a missziótudományt különösen jelentőssé teszi az egész teológia 
munkája számára. 

Az egyházjog 

Az egyház ebben a világban mint látható szervezet él. 
Minden ilyen szervezetnek kell, hogy legyen jogi szerkezete is, 
mellyel a maga belső felépítését, valamint a külső világhoz való 
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viszonyát szabályozza. Az egyházjog tárgya tehát az egyház, 
mint szervezet, feladata pedig egyfelől, hogy leír ja ezt a szer-
vezetet, másfelől pedig, hogy megállapítsa és tisztázza az egy-
háznak mint szervezetnek a (teológiai) értelmét, mibenlétét és 
fe l tár ja azokat a követelményeket, melyeknek e szervezetben 
érvényesülniök kell, valamint megmutassa azokat az eszközöket, 
melyeknek a segítségével az egyház szervezete helyese» a lkot -
ható meg. 

Az egyházjog a jogtudományoknak is egyik — hagyomá-
nyosan fontos —• ága. Hiszen az egyház egyike a legfontosabb 
szervezeteknek, amelyek a nyugati népek történetében kiala-
kultak. A jogtudomány számára az egyházjog fontosságát az 
értteti meg, hogy az egyház különleges jelentőséget nyert egyéb 
társadalmi és jogi képletek mellett , különösen is az állam mel -
lett és az ehhez való viszonyban. Így a jogtudomány a sa já t 
körében is tárgyalja az egyházjogot. 

Az egyházjognak teológiai jelleget az a körülmény ád, hogy 
nem ragadhatja meg a feladatát egyoldalúan a jogtudomány 
elveinek érvényesítésével, hanem szükségképen magától az egy-
háztól, közelebbről pedig az Újszövetségtől kell megkérdeznie, 
mi is valójában az az egyház, melynek jogi szerkezetét le aka r j a 
írni, ill. meg akar ja alkotni. Az egyházjog csak akkor oldhatja 
meg feladatát helyesen, ha mindig szem előtt ta r t ja az egyház 
újszövetségi értelmét és valóságát. 

Ilyen módon az egyházjog egyformán beletartozik a jogi és 
a teológiai tudományok sorába. A teológiai tudományok sorában 
az egyházjogot a gyakorlati teológia keretébe illeszthetjük bele 
leghelyesebben, — de mindig annak a hozzátoldásával, hogy e 
tudományágnak a jogtudományok közt is van helye. 

A katolikus egyház számára az egyház szervezete — neve-
zetesen a pápaságban kiteljesedő hierarchia, — az isteni kinyi-
latkoztatás egyik eleme. Ezért a katolikus egyházban az egyház 
szervezete is az isteni kinyilatkoztatásra épül fel. Ez a körül -
mény biztosít a katolikus egyházban különleges jelentőséget 
az egyházjog vagy más néven a „kánonjog"68 részére. A re fo r -
mátusok ugyancsak hajlandók azon az alapon elindulni, hogy 
az Újszövetségből levezethető az egyházi szervezetnek olyan 
rendszere, mely az isteni kinyilatkoztatás tekintélyével rendel-
kezik. 

Ezzel a gondolkodással szemben mi evangélikusok az Ágos-
tai Hitvallás alapján tudjuk, hogy az egyházi szervezet mindig 
„emberi jogon" jött létre (v. ö. az Ágostai Hitvallás XXVIII. 
cikkét). Ezért az egyháznak semilyen szervezetét nem vagyunk 
hajlandók az isteni kinyilatkoztatás tekintélyével és dicsfényével 
körülvenni. Viszont éppen ezért annál fontosabb, hogy mindig 
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újra tisztázzuk, mi az egyháznak s a benne rendelt „gyülekezeti 
szolgálat"-nak („egyházi hivatal"-nak) az igazi és tulajdon-
képeni valósága az Újszövetség szerint. Ennek a valóságnak a 
felismerése alapján kell vizsgálat tárgyává tennünk az egyház-
történet folyamán kialakult minden egyházi szervezetet és így 
kell keresnünk azokat a közösségi formákat , amelyeknek a segít-
ségével az egyház a legjobban végezheti a maga szolgálatát és 
küldetését, t . i. az evangélium üzenetének a hirdetését és az 
isteni kegyelem ajándékainak a közvetítését. Az egyházjog fel-
adata mindig az, hogy a maga szabályaival minél jobb lehető-
séget adjon az egyháznak feladata és küldetése teljesítésére. Az 
egyházjog ez t akkor éri el, ha mindig abból az egyházból indul 
ki, amelyet maga az Újszövetség tanúsít és ha e teológiai szem-
pontnak a vezetésével dolgozza ki a jogtudomány által rendel-
kezésére bocsátott eszközöket és módszereket az egyházi szer-
vezet felépítésére. 
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J E G Y Z E T E K 

Β Κ V KZ ET ES 
1 A teológiai tudományba való bevezetést hagyományosan teológiai 

enciklopédiának szokták mondani. Az „enciklopédia" szót a 18. század-
ban Franciaországban a felvilágosult tudományosság képviselői, az ú. n. 
„enciklopédisták" kezdték használni és vele az egész emberi tudást át-
fogó, összegyűjtő és mintegy leltározó műveket jelölték meg. Ma az ilyen 
fnunkákat inkább „lexikon"-oknak mondjuk. Az enciklopédia megjelölést 
Inkább akkor használjuk, amikor valamely tudományszak ismereteit 
gyűjtjük össze, mintegy leltározva azokat, hogy a szakkutatás számára 
könnyen hozzáférhetővé tegyük azokat. Az ilyen szak-enciklopédiákat 
vagy valamely tudományszak egyes ágai szerint rendszeres kifejtésben 
lehet kidolgozni, vagy pedig „lexikonszerűen", azaz címszavak szótárszerű 
elrendezésében. 

A teológia körében az „enciklopédia" elnevezést Mursinna „Primae 
Imeae encyclopaediae theologicae" c. 1764-ben megjelent· műve honosí-
totta meg. A teológia egész anyagát összefoglaló munkák természetesen 
régebben is voltak, — írtak ilyeneket már ókori egyházi tudósok is, — 
azonban csak Mursinna műve óta jött szokásba, hogy az ilyen munkákat 
„teológiai enciklopédiákénak nevezzük. 

I. RKSZ 
1 A „hivatás" szóval ma a legkülönfélébb életpályákat szoktuk meg-

jelölni. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy ennek a szó-
nak a használata és értelme az újszövetségi szóhasználatban, főként 
1. Kor 1, 26 és 7, 20-ban gyökerezik: a „hivatás" igazi értelme szerint 
Isten által történő „elhivatás". Az újszövetségi szónak a mai használatát 
jórészt a reformáció indította el avval, hogy az isteni elhivatást hang-
súlyozta minden „élethivatás"-ban. 

2 „Ó-protestáns dogmatikusokénak a 17. és 18. századbeli dogma-
tikusokat nevezzük, azokat, akik az egyházi ortodoxiát képviselik. 

3 „A keresztyén ember szabadságáról" írt iratában (27. porit) mondja 
Luther a hit által megigazult és Istentől kegyelmet nyert ember nevé-
ben: „Íme, az Isten engem, méltatlan és kárhozatra méltó embert 
minden érdemem nélkül egészen ingyen és tiszta irgalomból Krisztusban 
és Krisztus által megajándékozott az igazságnak és üdvösségnek a teljes 
gazdagságával, úgyhogy immár nincs semmi másra szükség, mint hogy 
ezt higgyem. Ezért ennek az A t y á n a k . . . ezentúl szabadon, szívesen és 
ingyen meg akarom tenni mindazt, ami neki kedvére van; felebarátom 
számára is Krisztussá akarok lenni, ahogyan számomra is az lett Krisz-
tus . . ." 
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4 Bonaventura: „Scientia sine caritate inflat, Caritas sine scientia 
aberrat, scientia cum caritate aedificat" (v. ö. Bilz: Einführung in die 
Theologie, 1935, 155. lp.). 

5 Luther: Römerbrief (ed. Ficker, I. 65) Rm 7, 16-hoz: „Siimul sum 
peccator et iustus, quia facio malum et odio malum, quod facio". 

6 Aquino-i Tamás írja (Summa theol. suppl. q. 35, a. 1, ad 3): „Ad 
idoneam executionem ordinum non sufficit bonitas qualiscunque, sed 
requiritur bonitas excellens, ut sicut illi, qui ordinem suscipiunt, super 
plebem constituuntur gradu ordinis, ita et superiores sint merito sancti-
tatis" (v. ö. Bilz, id. h. 158. lp.). 

7 Hieronymus: in ep. ad Titum c. 2 (Migne, Patr. lat. 26, 590): 
„Vehementer ecclesiam Christi destruit meliores laicos esse quam cle-
ricos" (v. ö. Bilz, id. h. 158). 

8 Itt a „test" megjelölést Pál apostol szóhasználata szerint értjük: 
evvel a szóval az apostol az egész embert jelöli meg, mint a bűn hatal-
mában és jármában vergődő ó-embert, tehát az nem lényünknek testi 
részét jelöli meg megkülönböztetve a lélektől. Ez a szóhasználat értteti 
meg, hogy az apostol számára a „testi indulatok" közé tartoznak olyan 
bűnök is (mint pl. irigység, hiúság, kapzsiság, stb.), amelyeknek semmi 
közük sincs a testi élethez. 

9 V. ö. Luther: így imádkozzál! c. iratát. 
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II. RÉSZ 
1 Arist. Met. VI, 1, 19; XI, 7, 15. 
2 A megkülönböztetés Varro-tól származik, v. ö. Augustinus, de civ. 

Dei VI, 5. 
3 Pl. Augustinus a régi görög költőket, főként Orpheust mondja 

„teológus"-nak (de civ. Dei, XVIII, 14). 
4 August, de civ. Dei VIII, 1. 
5 Summa theol. 1, q. 1, a. 7. w w 
6 August, de trin. XIV, 1. 
7 így mondja pl. Quenstedt: „Theologia, si vim usumque vocis spec-

ies, nihil aliud est quam λόγος περί τοΰ 3ccü και περί των θειων, sermo 
de Deo et rebus divinis, uti πνευματολογία sermo vel doctrina de spiritibus, 
αστρολογία sermo de astrís. V. ö. Schmid: Die Dogmatik der evang.-luth, 
Kirche, 7. kiad., 1893, 2. lap. 

8 V. ö. Hollatz meghatározását: Schmid, id. h. 
9 A teológia — Hollatz szerint — „sapientia eminens practica, e 

verbo Dei revelato docens omnia, quae ad veram in Christum fidem 
cognitu et ad sanctimoniam vitae factu necessaria sunt homini peccatori, 
aeternam salutem adepturo". V. ö. Luthardt—Jelke: Kompendium der 
Dogmatik, 15. kiad., 1948, 2. lp. 

10 Luthardt, Kompendium d. Dogmatik, 11. kiad., 1914, 4. lap. 
11 Az „anima naturaliter christiana" képzete Tertullianustól szár-

mazik, v. ö. apol. 17 (Loofs: Dogmengeschichte, 4. kiad. 1906, 153. lp.). 
12 Augustinus, conf. I, 1. 
13 „Christianity as old as the Creation, or the Gospel a Republication 

of the Religion of Nature" volt Tindal 1730-ban megjelent művének a 
címe. V. ö. Joyce: Deism (Hastings: Encyclopaedia of Religion and Ethics, 
vol. IV, 1911, 535 k. lp.) 

14 V. ö. Simon Richard (1638—1712, francia oratorianus) kutatásait. 
15 „Über die Religion, Reden an die Gebildeten unter ihren Ver-

ächtern", megjelent 1799-ben. 
10 Schleiermacher: Der christliche Glaube. 2. kiad. 1830. 3. és 4. §. 
17 Schleiermacher, id. h. 3 k. lpk. 
18 Wobbermin: „Der einheitliche Urgrund des menschlichen Seelen-

lebens"; RGG 2. kiad. V, 172. lp. 
19 Stephan: Geschichte der evang. Theologie, 1938. 91. lap. 
20 Schleiermacher, id. h. 11. §. 
21 V. ö. Wobbermin értelmezését, id. h. V, 174. lp. 
22 V. ö. Kattenbusch, RE 3. kiad. XXI. 905. lap. 
23 „Kurze Darstellung d. Theol. Studiums", 2. kiad. 1. és 5. §. 
24 Id. h. 1. §. 
25 Schleiermacher: Glaubenslehre, 2. kiad. 15. §. 
28 A Nagykátéban, az 1. parancsolat magyarázatában mondja Luther: 

„Amint gyakran mondottam, a szív bizodalma tesz valakit Istenünkké 
vagy bálványunkká. Ha a hit és a bizadalom igazi, akkor Istened is igaz 
Isten. Viszont ha a bizodalom hamis és téves, akkor szükségszerűen iste-
ned is haimis isten. Ε kettő ugyanis összetartozik: hit és Isten. Már most 

újból mondom, — amin szíved csüng és amiben bizakodik, az való-
sággal a te istened." 

27 V. ö. Schleiermacher: Der christl. Glaube, 2. kiad. 14. §: „Es gibt 
keine andere Art an der christlichen Gemeinschaft Anteil zu erhalten, als 
durch den Glauben an Jesum als den Erlöser." 

28 V. ö. Kattenbusch, id. h. 907 k. lpk. 
29 Einstein a relativitás tanát 1905-től fogva építette ki, azonban az 

európai szellemi életben csak az első világháború után lett világnézetfor-
máló hatalommá. 1916—1920. jelent meg Einsteintől a „Die Grundlage der 
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allgemeinen Relativitätstheorie", 1920-ban pedig az „Über die spezielle 
und allgemeine Relativitätstheorie": ezek indították el a relativitáselmélet 
körül a világnézeti harcot. 

30 A „Das Heilige" 22 kiadást ért meg s így a legelterjedtebb modern 
teológiai műnek számít. Az európai nyelveken (angol, svéd, spanyol, olasz, 
holland, francia) kívül lefordították pl. japánra is. 

31 A következőkben általában a „kinyilatkoztatás" megjelölést hasz-
nálom az ugyancsak elterjedt „kijelentés" helyett. A „kijelentés" szó t. i. 
nagyon félreérthető: „kijelentés"-nek mondunk egyszerű emberi megnyi-
latkozásokat (valaki valamilyen „kijelentést tesz", stb.). A „kinyilatkoz-
tatás" szó nincsen annyira benne a mindennapi szóhasználatban, ünne-
pélyesebb és utal az isteni eredetre. 

32 A „modern teológiával" való leszámolás és a Schleiermacher-
kritika szempontjából fontos „Die Mystik und das Wort" (2. kiad. 1928) 
c. műve, az „ige teológiája" módszeres alapvetése szempontjából pedig 
..Vernunft und Offenbarung" (1941) c. műve. 

33 Amikor a teológiai gondolkodásnak a középpontjába a „kinyilat-
koztatás", ill. annak tartalma, az „ige" kerül, és ez válik a teológiai tudo-
mány „tárgyává", akkor evvel lényegileg a teológiának az az értelmezése 
újul fel, amely a lutheri reformáció hitében gyökerezik. A reformáció 
műve az evangélium újra-felfedezése volt, az evangélium tárgyi tartalma 
pedig Istennek a Jézus Krisztusban adott váltsága, más szóval az „ige". 
Ezért beszélnek egyesek a teológiai eszméléssel kapcsolatban „reformá-
tort teológiáról". Ha ezt a kifejezést az utóbbi értelemben vesszük, akkor 
helyes. Egyébként azonban a „reformátori teológia" megjelölés könnyen 
félreérthető, mert azt a benyomást kelti, mintha lett volna valamilyen 
egységes és általánosan elfogadott „reformátori teológia" és mintha ennek 
a felújításáról, reprisztinálásáról volna szó. 

A „kinyilatkoztatás"-nak a manapság használt fogalma nem egészen 
egyezik az újszövetségi fogalommal. V. ö. a kinyilatkoztatás-fogalomhoz 
Brunner: „Offenbarung und Vérnunft", főleg 21. k. lpk., továbbá u. a.: 
„Die christliche Lehre von Gott", 1946, 16 k. lpk., valamint Althaus: „Die 
christliche Wahrheit", 1947, 1. köt., 25. k. lpk. 

34 A „radikales Immanenzbewusstsein" és „radikale Diesseitigkeit" 
fogalmaihaz v. ö. Brunner: Vernunft und Offenbarung, 5. lp. 

35 V. ö. Brunner: Wahrheit als Begegnung, 1938. 
36 V. ö. Althaus, id. h. I, 7 k. lpk., aki ugyancsak a teológia hármas 

gyökeréről beszél. 
37 Kähler: Wissenschaft der christlichen Lehre, 3. kiad. 1905, 6. lap. 
38 A Comma Joanneumra vonatkozó szeotszóki döntés 1897. jan. 

13-án kelt; az 1927. június 2-án kelt ugyancsak szentszéki nyilatkozat az 
előző döntést enyhítette. V. ö. Denzinger—Bannwart: Enchiridion symbo-
lorum, 17. kiad., 1928, nr. 2198. 

38 V. ö. „Kurze Darstellung". 
40 V. ö. „Theologische Enzyklopaedie", 1893. 
41 A reformációt elindító 95 tétel között a 62. ezt mondja: „Verus 

thesaurus ecclesiae est sacrosanctum evangelium gloriae et gratiae Dei" 
(EA op. lat. var. arg. 1, 290). 
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JEGYZETEK A III. RÉSZHEZ 
1 V. ö. Beyer ThW ( = Kittel: Theol. Wörterbuch) III, 604. k. lpk. 
2 V. ö. Eissfeldt: Einleitung in das Alte Testament, 1934, 628 k. lpk. 
3 V. ö. Kümmel: Notwendigkeit und Grenze des neutestamentlichen 

Kanons (Zeitschrift f. Theol. u. Kirche, 1950, 270—313. Ipk.). 
4 FC „de comp, regula atque norma" (ρ. 570). 
5 Schmid: Dogmatik, 367. lap. 
* Schmid, id. h. 370. lap. 
7 Hase: Hutterus redivivus, 8. kiad., 1855, 301. lap: „Virtus diviína, 

qua pollet Scriptura Sacra intrinsece et per se, ex ordinatione et com-
municatione divina, etiam ante et extra omnem usum" (Calov). 

8 Schmid, id. h. 372. lap. 
9 Schmid, id. h. 27. lap. 

10 V. ö. Schmid: Dogmatik, 8. 1p. 
11 V. ö. Luthardt—Jelke: Komp. d. Dogmatik, 131. lp. 
12 A bajt tetézte, hogy az ó-protestáns dogmatika 2. Tim. 3, 16-ot 

helytelenül értelmezte. Luther még helyesen fordította a mondatot („Alle 
Schrift von Gott e ingegeben. . ." , hasonlóan a Vulgata is: „omnis scrip-
tura divinitus inspirata utilis e s t . . ." ) . Az ó-protestáns értelmezés azon-
ban két mondatnak fogta fel a szöveget: „A teljes írás Istentől ihletett és 
hasznos . . ." (így már Károlyi Is, nyilván már az ortodox értelmezés 
álapján). Azonban nem lehet vita tárgya, hogy a mondat első fele nem 
külön mondat (görögben ki kel lene tenni a segédige-állítmányt!) és hogy 
az „és" nem Vezet be új mondatot. A görög και itt „is" értelemben 
veendő és az egész mondat azt akarja körülírni, hogy „minden írás" (t. .i 
akár egyes íráshelyekről van szó, akár pedig egész iratokról), „amelyet 
Isten Lelke ihletett" egyúttal hasznos i s . . . A magyar fordítás: „teljes 
írás" helytelen! 

13 V. ö. Schmid, id. h. 21. lap. 
14 V. ö. Schmid, id. h. 22 k. lpk., Luthardt, id. h. 346 k. lpk. 
15 V. ö. Luthardt—Jelke: id. h. 133. Ip. 

A „Von freier Untersuchung des Kanons" c. 1771—1774. meg-
jelent, 4 kötetes művében; ν. ö. Strathmann: Die Krisis des Kanons der 
Kirche, „Theol. Blätter", 1941, 295. lp. 

17 Már Paulus Η. E. G. (1761—1851, heidelbergi professzor, a racio-
nalizmus egyik vezér-képviselője) 1800-ban megjelent evangélium-kom-
mentárjában (jellegzetes címe: „Philologisch-kritischer und historischer 
Kommentar . . .") az evangélium görög szövegét „mint az őskeresztyénség 
történetének az alapját" tárgyalja. A mult század utolsó harmadában 
pedig Overbeck Ferenc (1837—1905, baseli professzor) székfoglaló előadá-
sában (jellemző cím: „Entstehung und Recht einer rein historischen 
Betrachtung der neutestamentlichen Schriften", 1871) arról beszél, hogy 
az újszövetségi iratok „a keresztyénség keletkezésének" a „legrégibb ok-
mányai". — Hogy a Szentírás körüli vitában tulajdonképen miről van 
szó, azt kitűnően világítja meg Käliler 1895-ből származó tanulmánya: 
„Unser Streit um die Bibel" (Kahler: Zur Bibelfrage, 1937). 

18 Strausz Dávid: Das Leben Jesu kritisch bearbeitet c. műve 1835— 
36-ban jelent meg. Renan Ernő „La vie de Jésus" c. műve 1863. június 
24-én jelent meg s még abban az évben 10 kiadást ért meg; a következő 
évben megjelent belőle rövidített népies kiadás is, amelyből még ugyan-
azon évben 15 kiadás kelt el; azonkívül majd minden európai nyelvre 
lefordították (v. ö. Goguel: Das Leben Jesu, 1934, 410. lap). Schweitzer 
összeállítása szerint Strausz Dávid könyvével 60, Renanéval 85 egykorú 
vitairat foglalkozott; v. ö. Geschichte der Leben Jesu Forschung, 2. kiad. 
1913, 643 k. Ipk. 
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19 Delitsch Frigyes asszírológus 1902-ben és 1903-ban három előadást 
tartott „Babel und Bíbel" címen és bennük Izráel történetét a babyloni 
kultúra világításába állította. Tételei élénk vitát eredményeztek: több 
mint 80 önálló értekezés foglalkozott a vitakérdéssel. V. ö. Döller: Babe) 
und Bibel (Lexikon f. Theol. u. Kirche, I, 1930, 890 k. lpk.). 

20 V. ö. Schweitzer: Die psychiatrische Beurteilung Jesu, 2. kiad., 
1933. 

21 V. ö. pl. az egyházias teológia egyik kimagasló képviselőjének, 
Ihmels Lajosnak (1858—1933, lipcsei professzor, a világlutheranizmus 
egyik vezéralakja) a meghatározását: a Szentírás „das urkundliche Zeug-
nis von der göttlichen Offenbarung, wie sie innerhalb einer gottmensch-
lichen Geschichte sich vollzieht", „Centralfragen der Dogmatik", 3. kiad., 
1918, 70. lap. 

22 V. ö. Luther híres előszavát Jakab leveléhez az 1522-i Újszövet-
ségben. (EA 63, 156.) 

23 „Die christliche Lehre von Gott", 116. 1p. 
24 Erre is Brunner mutat rá, id. h. 117. lap. — Gerhard volt az első, 

aki dogmatikájában első helyen tárgyalta a Szentírásról szóló tant, úgy, 
hegy az minden egyéb hitcikkelyt megelőzött. 

25 Id. h. 116. lp. 
26 Ezt nyomatékosan hangsúlyozza Eiert: „Der christliche Glaube", 

1940, 217. lp. 
27 Nyomatékosan hangsúlyozza ugyanezt Barth is: „Isten igéje maga 

az Isten a Szentírásban. Mert miután Isten mint az Ür egykor Mózeshez, 
a prófétákhoz, az evangélistákhoz és az apostolokhoz szólt, ugyanezeknek 
az írott igéje által mint ugyanaz az Űr szól egyházához. Az Írás szent és 
Isten igéje, amennyiben a Szentlélek által az egyház számára az Isten 
kinyilatkoztatásáról szóló tanubízonyságtétellé lett és mindig is lesz." 
(„Die kirchliche Dogmatik", 2. kiad., I, 2, 1939, 505. lp.) Barth részletesen 
kifejti az Írás tekintélyét, de miként Brunner, ő is elutasítja az Írásnak 
az ó-protestáns inspiratio-tan szerint feltételezett formális tekintélyét, sőt 
arról is beszél, hogy az Írás tévedhetősége nemcsak annak történeti, ha-
nem vallásos, ill. teológiai tartalmára is kiterjedhet (u. o. 565. lp.). 

28 Hasonló szempontot alkalmaz már Pál apostol is. 1. Kor. 9, 9 idézi 
Dt. 25, 4 rendelkezését: „Ne kösd fel a nyomtató ökörnek a száját!" Az 
apostol számára azonban gondolkodásának egyik alaptétele, hogy ami a 
kánonban van, az „mi érettünk Íratott meg" (1. Kor. 9, 10; Rm. 15, 4). 
Ezért kérdezi: „Vájjon az ökrökre van-e gondja az Istennek?" Ha tehát 
szószerint Dt. 25, 4 rendelkezése az ökrökre vonatkozik is, a valóságban 
az apostol szerint az „mi érettünk" és reánk vonatkozóan Íratott meg. 
Ennek a hermeneutika! elvnek az alapján érvel Pál az említett íráshely 
alapján úgy, hogy azt az apostoli szolgálatra vonatkoztatja. 

20 A hivatkozott emlékeztető vers több alakban maradt ránk. Ehhez 
a leggyakoribb alakjához v. ö. Iteinrici, Real-Encykl. 7. köt. 734. lp. — Az 
allegorikus magyarázathoz v. ö. Dinkler: „Bibelautorität und Bibelkritik", 
Zeitschr. f. Theol. u. Kirche, 1950, 7-6. lp. 

30 Ezt hangsúlyozni kell, noha kétségtelen, hogy maga az Űj szövetség 
is alkalmaz hasonló írás-értelmezést, különösen akkor, amikor ószövetségi 
igéknek ad újszerű értelmet. Ez az utóbbi értelmezés nem is annyira 
allegorikus, hanem „tipologikus". V. ö. Goppelt Leonhard: Typos. Die 
typologische Deutung des Alten Testaments im Neuen. 1939. — Jézus 
példázatainak is inkább „szimbolikus", mint allegorikus értelme van. 
Ugyancsak szimbolikus jellegű, amikor pl. Jel. 19, 8 maga vonatkoztatja 
a „tiszta vásznat" a szentek „igaz cselekedeteire". 

31 August quaest. evang. II, 19 (Migne P. L. 35, 1340. k. lp.) v. ö. 
Dodd: The Parables of Kingdom, 1950, 11. k. lpk. 

32 V. ö. Strathmann, id. h. 303. lp. 
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33 „Da ich ein Mönch war, war ich ein Meister auf geistliche Deu-
tung, allegorisierte alles. Nun habe ich's fahren lassen, und ist meine 
erste und beste Kunst, tradere scripturam simplici sensu; denn literalis 
Sensus, der tut's, da ist Kraft, Lehre und Kunst darin"; v. ö. Heinrici, 
id. h. 734. lp. 

34 V. ö. Heinrici, id. h. 
35 „Kurze Darstellung" 140. g. 
38 U. o. a 134. §-ban Schleiermacher elhárítja a kánonnak olyan 

fogalmát, amely lehetetlenné tenné az általános érvényű hermeneutikai 
szabályok alkalmazását, és hozzáfűzi, hogy ezeket csak akkor lehetne 
elkerülni, ha a kánonnak „valamiféle csodálatos inspirált tökéletes meg-
értését" lehetne feltételezni. 

37 A messiási próféciák és beteljesülésük kérdéséhez v. ö. Bultmann: 
„Weissagung und Erfüllung" Studia Thoelogica, II, 1 és Zeitschr. f. Theol. 
u. Kirche, 1950, 360—383. lpk. 

38 „Der Römerbrief", 1924, XI. lp. 
39 Az újabb herméneutikai irodalom szinte áttekinthetetlen. V. ö. 

Lerle Ernst: Voraussetzungen der neutestamentlichen Exegese, 1951. 
40 „Die Inspiration der Heiligen Schrift" 1925 (eredetileg megjelent 

a „Pastoralblätter" LXVII. kötetében). A történeti-lélektani és a pneu-
matikus írásmagyarázat közti különbségtétel megtalálható már a mult 
században a híres tübingeni írásmagyarázónál, Beck J. T.-nál, v. ö. Gir-
gensohn, i. h. 3. lp. 

41 Id. h. 5. lp. 
42 Id. h. 15. lp. 
43 Az oxfordi Wadhaím-College-ben tartott konferencia által megálla-

pított irányelvek (ú. ,n. „Wadham-i irányelvek") megjelentek az „Arbeits-
plan der Studienabteilung des Oekumenischen Rates" (1949) c. ökume-
nikus kiadványban (Beilage zum Amtsblatt der Evang. Kirche in Deutsch-
land, 1949, 11. füzet). Az idézetek az id. h. 14. k. lp-ján. 

44 A katolikus teológiában „bibliai kortörténet'-nek többnyire nem 
a bibliát környező világ történetét mondják, hanem a „bibliai kor" belső 
történetét, tehát kb. azt, amit mi „bibliai történet"-nek szoktunk mon-
dani. 

45 V. ö. Wach Joachim: Das Verstehen, 3 köt. 1926—1929; Horváth 
István: A történetkritikai és theológiai írásmagyarázat („Károlyi-emlék-
könyv", 1940, 211 k. lpk.). 

46 Horváth, id. h. kül. 216. lpk. 
47 V. ö. Heinrici, RE VII, 735. lp. 
48 Flacius Matthias: Clavis Scripturae Sacrae, 1674, II. köt. 12. lap. 
40 V. ö. Bultmann: Neues Testament und Mythologie (eredetileg az 

„Offenbarung und Heilsgeschehen" c. iratban, 1941). A hozzá kapcsolódó 
már-már áttekinthetetlen irodalomból v. ö. Bartsch: Kerygma und Mythos, 
2 kötet, 1951—1953; Gloege: Mythologie und Luthertum, 1952; Karner: 
Mítosz vagy evangélium, 1944. 

50 V. ö.Barth: Kirchliche Dogmatik, III, 1. köt., 69 k. lpk. (idézi 
Diem: Theologie als kirchliche Wissenschaft, 1951, 107 k. lpk.). 

51 A jelen század 20-as éveitől fogva a teológusok figyelme egyre erő-
sebben fordul a herméneutika felé; a legfontosabb irodalomból ki kell 
emelni: Dobschütz: Vom Auslegen insonderheit des NT's, 2. kiad. 1926; 
Torm: Hermeneutik des NT's 1930; Bultmann: Das Problem der Herme-
neutik („Zeitschr. f. Theol. u. Kirche", 1950, 47—69. lpk.), Reisner Erwin: 
Hermeneutik und historische Vernunft („Zeitschr. f. Theol. u. Kirche", 
1952, 223 k. lpk.), Lerch David: Zur Frage nach dem Verstehen der Schrift 
(„Zeitschr. f. Theol. u. Kirche", 1952, 350 k. lpk.), Lerle: Voraussetzungen 
der neutestamentlichen Exegese, 1951. (Ez utóbbi a 98 k. lpk-on részletes 
herméneutikai irodalmi tájékoztatót is ad.) Ugyancsak részletesen foglal-
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kőzik a hermeneutikai kérdésekkel Barth („Kirchliche Dogmatik", I, 2, 
505—830. Ipk.), végül ν. ö. Diem, id. h. 91—111. lpk. — Különösen élessé lett 
a hermeneutikai kérdés az utóbbi évtizedekben az Ószövetség értelme-
zése tekintetében. Az egyház számára az Ószövetség nem Izráel vallá-
sának a történetére vonatkozó dokumentumok gyűjteménye, hanem Isten 
kinyilatkoztatásának a könyve, amely Krisztusra mutat és igazi értelmét 
Krisztus által nyeri el. A jelen század harmincas éveitől fogva Vischer 
Vilmos hangsúlyozta az Ószövetség tanúbizonyságtételét Krisztusról (v. ö. 
„Das Christuszeugnis des Alten Testaments" c. művét, 2 k., 1935 és 1942). 
Legújabban az Ószövetség hermeneutikai kérdését különösen Baumgärtel 
Frigyes „Verheissung" (1952) c. műve vetette fel. V. ö. ehhez az „Evang. 
Theologie"-ben megjelent tanulmányokat: v. Rad Gerhard: „Verheissung" 
(1953, 13. k. 406 k. lpk.) és Baumgärtel: „Ohne Schlüssel vor der Tür des 
Wortes Gottes?" (1953, 13. k. 413 k. lpk.) — Ide tartozik még Lerch David: 
Isaaks Opferung christlich gedeutet, (1950) és Baumgärtel: Das herme-
neutische Problem des Alten Testaments („Theol. Litztg.", 1954, 199. 
k. lpk.). 

62 Cicero, de oratore; Tacitus, annales I, 1. 
55 „Dogma" görög szó s eredetileg filozófiai alaptanítást, azután vala-

mely, az állam által kiadott rendelkezést jelölt meg. Így használta ezt a 
szót pl. Luk. 2, 1; Csel. 17, 7 is. Az egyházban a 4. század óta jelölik 
meg vele az egyház által elismert és rögzített hittételeket. A katolikus 
egyház dogmán azt az Isten által kinyilatkoztatott vallásos igazságot 
érti, amelyet az egyház (a zsinat, ill. a tanítói hivatal) hivatalos döntéssel 
mint hittételt lerögzít. Katolikus meggyőződés szerint a dogmák változ-
hatatlanok. 

Általánosabb értelemben ma „dogmá"-nak mondanak minden (nem-
csak vallásos) lerögzített és így többé-kevésbbé változhatatlannak minő-
sített tételt. Így beszélnek politikai, gazdasági, tudományos, stb. dogmák-
ról is. Dogmatikus gondolkodásnak pedig azt a gondolkodást szoktuk 
mondani, amely megállapított és elfogadottnak minősített vagy gondolt, 
ill. kritikátlanul alkalmazott tételekből indul ki, tehát a gondolkodás 
kiinduló tételeit nem bizonyítja és nem hajlandó igazolni. 

54 V. ö. Althaus, id. h. I, 18. lp.; „Die systematische Theologie hat 
die christliche Wahrheit in ihrer uns heute betreffenden Gültigkeit be-
gründend darzulegen". 

55 V. ö. az erlangeni v. Hof mann híres szavát: „Ich, der Christ, bin 
mir, dem Theologen, eigenster Stoff meiner Wissenschaft"; idézi Söe 
Ν. H.: Christliche Ethik, 1949, 414. lp. 

56 Althaus: Grundriss der Ethik, 1931, 9. lp.: „Die Dogmatik handelt 
von dem Christenstande, sofern er uns gegeben, die Ethik, sofern er uns 
aufgegeben ist". — Figyelni kell azonban arra, hogy az etika és a dogma-
tika különbsége nem az, hogy míg az utóbbi az „evangéliumot" (tehát 
Isten kegyelmi ajándékát), addig az első a „törvényt" (t. i. Isten köve-
telő akaratát) fejti ki. V. ö. Söe id. h. 13. lp.: „Die christliche Ethik ist 
die Lehre von der Einstellung zum Leben und von dem Wandel, wozu 
Gott durch die Erlösung in Christus Menschen ruft und neu schafft. Sie 
beschäftigt sich also mit der Frage nach Gottes Anspruch auf die Füh-
rung unseres Lebens und Gottes Handeln mit den Menschen zur Ver-
wirklichung seines Anspruchs." 

" V. ö. Eiert: Das christliche Ethos, (1949), 19. lp. 
58 V. ö. Eiert, id. h. 24 k. lp. 
59 Nikomachosi etika, II, 2, 1; 1103b. 
60 V. ö. Söe, id. h. 13. lp. 
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61 Ezek közül ma is érdemes megemlíteni a következőket: Chryso-
stomus: „A papi tisztről" (περί ίερωσύνης); Augustinus: De catechizandis 
rudibus; Ambrosius: De offieiis clericorum; Nagy Gergely: Liber curae 
pastoralis. 

6i „Kurze Darstellung", 257., 275., 337. §§ 
63 Ezért a gyakorlati teológia újabb rendszerei általános alapvetésül 

— néha külön gyakorlati teológiai tudományágként — kifejtik az egyházi 
ministeriumról és a gyülekezetről, mint a gyakorlati egyházi szolgálat 
munkaterületéről szóló tant ( az utóbbit nevezik „ekkleziológiának" vagy 
„ekkleziasztikának"). Így pl. Fendt: Grundriss der praktischen Theologie, 
2. kiad., 1. rész, 1949. Nálunk Makkai Sándor fejtette ki a gyakorlati teo-
lógiát ilyen irányban. 

1,4 A mult század közepétől fogva több jelentős kísérlet történt a gya-
korlati teológia rendszerének a kiépítésére. Ezek közül a legfontosabbak: 

a) Schleiermacher teológiai alapvetésének a talaján erősen biblikus 
jelleggel dolgozott Nitzsch Κ. I. (1787—1868, berlini professzor), aki a 
gyakorlati teológiának egyik legnagyobb hatású képviselője volt; főműve: 
„Praktische Theologie", 2. kiad. 1859—1860. 

b) Ugyancsak Schleiermacher teológiai alapvetéséből indult ki, de 
lutheránus konfesszionalista alapon épült fel Harnack Tlieodosius (1817— 
1899, erlangeni, majd dorpati professzor) rendszere; „Praktische Theolo-
gie" c. műve megjelent 1877—1878. 

c) A lélektani szempont érvényesül a jelen század eleji gondolkodás-
nak egyik legnagyobb hatású képviselőjénél, Niebergall Frigyes (1866— 
1932, heidelbergi és marburgi professzor) ..Praktische Theologie" c. művé-
ben (1918—1919). 

d) A jelen század huszos éveitől fogva egyre erőteljesebben érvé-
nyesül a gyakorlati teológiában is a teológiai eszmélés. Ennek legjelen-
tősebb képviselői Thurneysen Eduard, Fendt Leonhard, Dedo-Müller, 
Trillhaas, W. stb. 

65 A keresztyén szóhasználat az ókorban „leiturgiá"-nak nevezte a 
különféle egyházi szolgálatokat, köztük az istentiszteletet is. A keleti 
egyházban az úrvacsorai istentiszteletet nevezték liturgiának. A jelenlegi 
szóhasználat a katolikus egyházban Mabillon 1685-ben megjelent „De 
liturgia Gallicana" c. műve nyomán, az evangélikusoknál pedig kb. 
1700 táján terjedt el. V. ö. Fendt, id. h. 2. rész, 3. lap. 

"" A „kánonjog" elnevezés a katolikus egyházjog középkori gyűjte-
ményétől a „Corpus iuris canonici"-től ered. „Kánon"-okba foglalták a 
zsinatok törvényeit; a középkorban pedig az egyházi szervek által alko-
tott jogszabályokat nevezték „kánonok"-nak (canones) megkülönböztetésül 
attól, hogy a világi (főként császárok által alkotott) jogszabályokat j-,tör-
vényekének (leges) nevezték. 
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