
A magyarországi ág. hitv. evang. egyház theo-
logiai rendszere." 

Az evang. egyetemes egyház 1900. évi közgyűlése a theo-
logiák és a tanítóképző intézetek rendezésének ügyében egy 
bizottságot küldött ki, melynek a theologiák ügyéről tanácskozó 
albizottsága készítette a fenti czimet viselő javaslatot. Hogy ezt 
éppen theologiai rendszernek, systema theologiaenak nevezte, annak 
a kis tévedésnek bizonyosan az az oka, de egyúttal a kétség-
telen bizonyítéka is, hogy egyetlen szakember sem volt a bizott-
ságban. 

A megbízatás, a melynek alapján a tervezet készült; a 
czél, a melyet szolgálni van hivatva; a messze jövőre kiható 
óriási jelentőség, a mely megvalósulása esetén a nyomában kelni 
fog; az életbevágó változtatásoknak egész sorozata, a melyeket 
tervez, mind-mind egyenesen kihívja a legnagyobb érdeklődést, 
a legkomolyabb tárgyalást, a legbehatóbb bírálatot. Hogy e 
Szaklapban is szóvá teszszük e tervezetet, azt az a sajnálatos 
körülmény teszi érthetővé, sőt követeli meg, mert e „rendszer", 
talán akaratlanul is egy életképes főiskola halálát és a theolo-
giai tudományos munkálkodás teljes veszedelmét készíti elő 
az evang. egyházban. 

Hogy tisztán lássuk, miről is van szó, rövidesen meg kell 
emlékeznem a történeti előzményekről. Nem kezdem messze, 
csak a pozsonyi theol. akadémia alapításáig megyek vissza. 
Csaknem húsz esztendeig tartó tervezgetés és alkudozás után 
az egyetemes egyház a pozsonyi gyülekezet nagyszerű támoga-
tásával végre 1882 őszén megnyithatta teljesen szakszerűen be-
rendezett egyetemes theol. akadémiáját Pozsonyban. Szakszerű-
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ségét bizonyította az, hogy az egyház ez akadémián a theologiai 
fó'tudományszakok mindenikének rendes tanszéket állított s igy 
hat rendes és két magántanári állást szervezett. Ha a sok küz-
delem és alkudozás miatt nem is lehetett mindjárt olyan aka-
démiát létesíteni, amilyent már évtizedekkel előbb az emelkedett 
lelkű Prónay Gábor az acsai értekezleten tervezett, s amilyent az 
egyetemes egyház szüksége, tekintélye és a jövő feladatai meg-
kívántak volna, mégis tagadhatlan, hogy az utóbbi idők egyik 
legszebb és leghatalmasabb alkotása az egyetemes akadémia 
volt. Mert ha nem is lehetett ez akadémiát mindjárt a külföldi 
egyetemek színvonalára emelni, mégis oly főiskolát létesített 
benne az egyetemes egyház, a mely a tovább fejlesztésre min-
denkép alkalmas. Miként a pozsonyi egyházzal kötött szer-
ződés és az akadémia előmunkálatai mutatják, csakugyan ez is 
volt állandóan a czél. Az egyetemes egyházban hitt is mindenki 
annyi erőt és komolyságot, hogy akadémiáját fokozatosan mind 
tovább fejleszti. S nem is tagadhatja senki, hogy erejének s 
tehetségének mértéke szerint az egyház e kötelezettségének mind 
ez ideig eleget tenni igyekezett. 

Az egyetemes theol. akadémia tanárai is kezdettől fogva 
mindig érezték a hivatás nagyságát, a melyet be kellett tölte-
niök, ezért kezdettől fogva mindent elkövettek az akadémia tu-
dományos színvonalának emelésére. Nemcsak az idealista 
Schneller tett meg e tekintetben minden lehetőt, hanem a ta-
nári kar valamennyi tagja a komoly tudományos munkálkodás-
nak szentelte minden erejét és idejét. A theologiai tudomány 
szakszerű művelésének igy a pozsonyi egyetemes akadémia 
mindenkor góczpontja volt. 

De mindezek daczára sem lett azzá, amivé kellett volna 
lennie. De nem is lehetett, mert az akadémia fejlesztése nem 
történt oly arányban, amint azt a gyakorlati élet, a kor szelleme, 
az egyetemes egyház érdeke és tekintélye kívánta. Az egyetemes 
egyház theologiai akadémiája mind máig csonka és befejezetlen. És 
ennek okait nemcsak az anyagi viszonyokban, hanem az akadémia 
sajátságos szervezetében, az egyetemes egyház öntudatának 
meggyengülésében, és bizonyos kerületi érdekek túlságos elő-
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térbe nyomulásában találhatjuk fel. Ε szempontok együttes érvé-
nyesülése vetette fel egy évtizeddel ezelőtt, s ápolta egész mosta-
náig az egyesités gondolatát. Kezdetben az is az egyetemi 
színvonalon álló fakultás létesítését tartotta szem előtt. Az 
egyesités terve azonban az alapítványok kérdésén megfeneklett. 

Ε kudarcz után az lett volna természetes, ha az egye-
temes egyház a törvény rendelkezésének megfelelően a maga 
theol. főiskoláját fakultássá teszi. Ez egyetlen helyes meg-
megoldást azonban az egyesités, beolvasztás, rendezés, az állami 
fakultás állítása kérdéseinek folytonos felszínen tartásával mind 
ez ideig elodázták. De mert mindenki érzi és tudja, hogy ezt 
az ügyet valahára mégis csak rendezni kell, s mert a három 
theol. főiskola egymáshoz való viszonyát a gyakorlati élet éppen 
úgy, mint a zsinati törvény követeli, ezért a mult évben egy al-
bizottságot küldöttek ki a theologiák rendezésére vonatkozó 
végleges tervezet készítésére. Ε tervezet most előttünk fekszik. 
Roppant fontossága követeli a komoly tárgyalást. 

A javaslat tartalma rövidesen a következő: 1—28 lapokon 
ki van fejtve a „theologiai rendszer", 29—43. lapokon a meg-
okolás. A „theologiai rendszer" XI. szakaszra oszlik. Az I. sza-
kasz „Alapelvi határozatok". Itt, amint azt a megokolás mutatja, 
az Egyh. Alk. 215. §.-ban kifejezett „egyetemes jelleg" félreértése 
okozta azt a felfogást, mely szerint az egyetemes jelleg magában 
rejti a három theol. főiskola uniformizálását. Az „egyetemes 
jellegűség" ezt nem kívánja, de még azt sem jelenti, hogy az 
egyetemes egyház tartozik a kerületek által alapított, kezelt és 
fenntartott főiskolákat segíteni vagy fenntartani, hanem csak azt, 
hogy az egyetemes egyház mindeniket az egyetemes egyház 
javára működőknek tekinti s igy bizonyítványaikat egyetemesen 
érvényeseknek és kötelezőknek nyilvánítja. Ha e mellett támo-
gatja is őket, helyesen teszi, de azért nem köteles e miatt a 
maga saját intézetét feláldozni. A II. szakasz „A theol. főiskola 
feladata és alakjai" czímen az Egyh. Alk.-tói eltérően a theol. 
fakultást és a theol. akadémiát különbözteti meg. Az akadémia 
elnevezést azért kívánja a törvény által intézeteknek nevezett 
theologiákra is alkalmazni, mert a ref. egyház theologiái is ezt 
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a nevet viselik. Igen, de feledi, hogy azokon a szakrendszer 
lehető keresztülvitelét is megtaláljuk, mig e javaslat a szak-
rendszert teljesen megszűnteti s az általa tervezett intézetek 
csakis czimükben maradnak akadémiák. Már magának a theo-
logiai főiskola" feladatának a meghatározása is mutatja ezt a 
felemás szempontot. A javaslat szerint „a theol. főiskola feladata: 
a theologiának, mint elméleti és gyakorlati tudománynak az ág. 
hitv. ev. egyház tanai és a tanszabadság elve alapján való önálló 
művelése, s egyszersmind a magyarországi ág. hitv. ev. ker. egy-
ház számára alkalmas lelkészek, középiskolai vallástanárok és 
theologiai tanárok képzése." Megjegyzem, hogy a theol. tanári 
képzésnek a középiskolai vallástanári képzést fölibe helyezi. A 
theol. fakultást igy képzeli: „A theol. fakultás olyan egyetemi 
színvonalon álló s az egyetemi szakrendszer szerint szervezett 
theologiai tanintézet, melynek czélja a bölcsészeti és theologiai 
tudományok önálló művelése s e mellett a lelkészi hivatal gya-
korlására szükséges ismeretek közlése." A fakultáson tehát sem 
vallástanárokat, sem theologiai tanárokat nem képeznek. A theol. 
akadémia szerinte „négy évfolyammal biró olyan theologiai fő-
iskola, melynek első három évfolyamában kiválóan az elméleti 
theologiai, a negyedik évfolyamában pedig kiválóan a gyakorlati 
theologiai tudományok adatnak elő, tekintettel a theol. főiskola 
feladatát képező irányelvekre." A II. szakasz „Tananyag és tan-
rend a theologiai akadémiában" czimen 6 csoportba szedi az 
előadandókat, melyekhez 11-féle seminariumot csatol. Ezt a 
tananyagot középiskolai módon be is osztja úgy, hogy a tanul-
mányozásra se tanárnak, se tanulónak ideje nem maradhat. A döntő 
szempont pedig ennek megállapításánál egyrészt a „tanári munka-
erő kellő kihasználása", másrészt az intézetekbe való átlépés 
megkönnyítése. Colloquium kötelezőleg mindig az első félév végén 
tartandó. Minden év végén külön vizsgálat van s a tanítás szept. 
1-től június 30-ig a karácsonyi és húsvéti szünetek kivételével 
folytonos. Minden tanár köteles tankönyvet használni. A IV. sza-
kasz a „Theologiai tanárok"-ról szól. A középiskolai tanárok 
fizetéséből indulva ki elsőbb is a fizetésüket állapítja meg. Az-
tán elfeledkezve arról; hogy főiskoláról van szó. a rendes tanár 
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után teszi a magántanárt s csak azok után a félreértett rend-
kívüli tanárt. A tanári karnak döntő tagjaiul kívánja tekinteni 
a bejáró óraadókat is. Ez azonban bizonyosan ismét csak egy 
kis félreértés lesz. Az V. szakasz a „Theologiai akadémiai hall-
gatók" czimen, a VI. szakasz a „Fegyelem" czimen, a VII. sza-
kasz a „Theologiai akadémiai vizsgálatok" czimen részint a 
régi gyakorlatot kanonizálja, részint egészen új intézkedéseket 
tervez. A VIII. szakasz a „Felavatás, gyakorlati év, segéd- és 
helyettes lelkész" dolgait szedi rendbe. A IX. szakasz a „Lel-
készi, theologiai tanári és vallástanári képesítés "-ről szól. Tehát 
a vallástanár képesítését itt is magasabbnak jelzi, mint a theo-
logiai tanárét. A X. szakasz „A theologiai akadémia kormány-
zatáról szól. A XI. aztán „A theologiai Rendszer alkalmazása a 
létező theologiai főiskolára" czimen az egész munkálat koronáját 
képezi. Itt tűnik ki, hogy a javaslat főczélzata az volt, hogy 
Eperjest és Sopront kiemeljék tarthatatlan helyzetükből s az 
egyetemes egyház Pozsonyban lévő egyetemes theol. akadémiá-
jával egyenrangú theologiai akadémiának nyilvánítsák". Csakhogy 
az „egyenrangúság" nem a czimen fordul meg. Nem is az ennek 
az elérésére vezető út, hogy mert Eperjest nem lehet Pozsony 
színvonalára felemelni, hát Pozsonyt kell Eperjes szintjéig lefo-
kozni. Ε lefokozás vádja ellen, — mert érzi, hogy rászolgált, — 
a javaslat tiltakozik ugyan, de tényleg ezt munkálja, a mikor 
Pozsonyból egy rendes tanárt Eperjesre kiván áthelyezni, egyet 
magántanárrá akar lefokozni, s a magántanárt Sopronba óhajtja 
áttétetni, csakhogy az „egyenrangúságot" elérhesse. 

A javaslat a maga egészében szomorú jelensége annak, 
hogy korunk valóban nemcsak a nagy alkotásokra képtelen, 
hanem még az elődök hagyatékának a fejlesztésére, sőt megtar-
tására sincs elegendő ereje. Ma a megalkuvás, az alkalmazkodás, 
a paktálás korát éljük. S nyomainkat nem maradandó alkotások, 
hanem romok és törmelékek jelzik. 

A bizottságnak az lett volna a feladata, hogy oly javas-
latot készítsen, a melynek alapján a három theologiai főiskola 
mindenike a maga sajátos jellemének és czéljának megtartásával az 
együttes munkálkodás és a haladás útjára léphet. S e helyett oly 
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javaslattal állott elő, a mely a két kerületi theologiát csak-
ugyan emeli ugyan, de az egyetemes egyház akadémiáját örökre 
megbénítja, a tudományos munkásságnak pedig teljesen útját 
vágja. Nem mondom, hogy ez volt a czélja, de azt igenis állí-
tom, hogy ez lenne a javaslat eredménye. Az pedig szomorú 
rendezés, a mely életképes intézményeket tipor el. Nagyon 
hasonlít ez ahhoz az eljáráshoz, a mikor valaki a rozoga 
épület tatarozásához az új épület falaiból szedi ki az ép 
téglákat. 

A javaslat kimondott czélja a gyönge Eperjesnek és Sop-
ronnak erősítése. Mindenki örömmel üdvözli ezt a szükséges 
erősítést. De hogy miért kellene ezért Pozsonyt gyöngíteni, ezt 
igen bajos belátni. Az bizonyos, hogy négy tanfolyamú főiskolát 
három tanerővel fentartani, mint azt Eperjes cselekszi, példátlan 
dolog a főiskolák történetében. De ezen nem úgy kell segíteni, 
hogy Pozsonyt megbénítsák, hanem, hogy Eperjesnek adják meg 
a rendezkedésre szükséges anyagi segítséget. 

Azt mondja a javaslat, hogy Pozsonyban a tanárok sokan 
vannak; munkaerejük nincs kellően kihasználva, mert hetenként 
csak 10 órára vannak kötelezve. Ez a vád nemcsak nem illik 
a mai korba, nemcsak nem méltó az evangéliumon nyugvó egy-
házunk emelkedett szelleméhez, de nem is méltányos. Akkor 
volna helyén, ha a pozsonyi egyetemes akadémia tanárai nem 
szentelnék minden idejüket a komoly tanulmányozásra. De hát 
azt az ellenségük sem állíthatja, hogy amióta csak az akadémia 
fennáll, a pozsonyi akadémia tanárai nem jártak mindenkor a 
legelső sorban ott, a hol komoly tudományos munkáról volt szó. 
De különben is a főiskolai tanár nem óraadó, hanem kutató. 
Nem napszámba dolgozik, hanem hivatásból. Nem az intézet 
statutumai, hanem a hajlamai irányítják és szabályozzák. A 
főiskolai tanár állása bizalmi állás a szó legszebb értelmében. 
Azt megteheti a főiskola fenntartó hatósága, hogy a választás-
nál alaposan meggondolja, kibe helyezi bizodalmát, de ezt a bi-
zodalmat nem szabad mégcsúfolnia azzal, hogy óraszámhoz köti 
a tanár munkásságának értékelését. Magának az akadémiának 
alapításakor sokkal emelkedettebb szempont vezette az alkotókat. 
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A tiz órát csak mértékül állapították meg. S hogy a maga 
szakát mindenik teljes erejével művelhesse, ezért kötötték ki, 
hogy az akadémia tanárai semmiféle magánórát nem vállalhatnak, 
mellékfoglalkozást nem űzhetnek, más intézetekben is csak a 
felsőbb hatóság engedélyével segédkezhetnek. Szinte csodálatos 
hát a javaslat ama rendelkezése, mely a theol. tanár óraszámát 
18—22-ben kívánja megállapítani. Ez visszaesés nemcsak a 
múlttal, hanem még a középiskolával szemben is. Aki 18—22 
órát ád hetenként, az a megmaradt szabad idejét nem tölti az 
íróasztal felett görnyedve, hanem pihenést, szórakozást fog 
keresni. Nagyon téves az a felfogás, hogy csak akkor van a 
professor munkaereje kihasználva, ha mennél több órát adatnak 
vele. A külföldi főiskolákon a rendes tanár kötelező óraszáma 
4—5. Külföldön még azt is megteszik, hogy egy-egy tudósnak a 
szakszerű tanulmányozás lehetővé tétele érdekében teljes fel-
mentést adnak az előadásoktól. Tanulmányútakra küldik s csak 
a tudós munkásságot kívánják tőle. Hiszen a főiskolai tanár 
tiszte már nem a tanítás, hanem a tudomány művelése. 
Munkálkódásának a gyakorlati jelentősége aztán abban van, 
hogy a munkálkodása eredményét előterjeszti. S munkaereje 
akkor van kihasználva, ha alkalmat, időt adnak neki a tanul-
mányozás beható folytatására, ha munkakedvét fokozzák, ha 
gondtalanságát biztosítják. A főiskolai tanár akkor tölti tehát 
be igazán a hivatását, ha nem az akadémiai katedrán, hanem 
az íróasztala mellett tölt mennél több órát. A katedrán töltött 
órái így lesznek igazán értékesek, tanulságosak, főiskolához 
méltók. Nagyon rosz politika cLZj 3j mely a tanárt meg akarja 
fosztani a tanulmányozáshoz szükséges időtől és nyugalomtól. 
Megtakaríthatnak tán vele egy tanári fizetést, de e csekély 
értéken elveszítik az igazi értéket: a tudomány művelésében, 
önálló és készséges kutatásában rejlő szellemi kincseket. 
Csodálatos,· hogy ezt ez az egyetemes bizottság szem elől 
téveszti akkor, amikor a középiskolai tanárnak, a népiskolai 
tanítónak s minden oktatással foglalkozó embernek is az óra-
számát lehetőleg leszállítani igyekeznek, mert mindenki jól tudja, 
hogy bizonyos lelki nyugalomra van szüksége annak, akitől 
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eredményes szellemi munkát várnak. Annál nagyobb nyugalomra, 
annál több időre van azonban szüksége annak, akinek az állása 
természete maga megköveteli az önálló tanulmányozást. Az erők 
helyes kihasználása a főiskolán csakis az lehet, hogy aki dolgozik, 
annak adjanak még több alkalmat, még több időt a munkásságra, 
s ne akadályozzák a tanulmányozás szabad s kedvvel űzött folyta-
tásában. 

De a javaslatnak a tudományos szabadság korlátozása és 
a főiskolai színvonal leszállítása talán a legszomorúbb részlete. 
Mindkettőnek emelését várhattuk joggal s mindkettő meg-
tagadását kell tapasztalnunk. Azt vártuk, hogy a teljesen 
„egyetemi szakrendszer szerint berendezett" egyetemes theologiai 
akadémiát a törvény rendelkezésének megfelelően fakultássá 
fogják emeltetni, s e helyett az évtizedek keserves küzdelmein 
annyira-mennyire felemelkedett s fejlődésnek indult jól rendezett 
főiskola további fejlődésének az útját is beláthatlan időkre 
elvágják. Azt vártuk, hogy a tudomány szabadságának és a 
haladásnak újabb erős biztosítékokat emelnek, s most egyszerre 
csak be akarják hozni a külső tekintély uralmát. Mikép fér 
meg ezzel a tanszabadság, mikép az önálló kutatás? a javaslat 
készítője talán érti, én érteni nem tudom. Mennyivel emelkedettebb 
az eddigi szervezet, s maga az Egyházalkotmány is! Az nem a 
tanoknak, hanem az egyház hitelveinek megtartására kötelez. 
Azoknak a hitelveknek, amelyeknek csak történeti jelenségei 
a dogmák; azoknak a hitelveknek, melyek örök igazságok, melyek 
az egész evangélikus keresztyén életfelfogás és vallásos világ-
nézet tengelyeit képezik. Az evang. egyház ép abban különbözik 
más vallásos közösségektől, hogy míg másutt az egyházhoz való 
tartozásnak sok intézményes tényezője is van, addig itt az egy-
házhoz való tartozás elvi, benső, szellemi. A sokféle egyéni 
képesség és adomány közt az összetartó kapocs az azonos lélek 
De az azonos lélek, az azonos szellem mindenkiből a maga 
szájával szól, a maga nyelvével beszél. A haladásnak abban van 
az előfeltétele és a biztosítéka, ha mindenki szabadon érvénye-
sítheti a benne élő szellemi adományokat. Ezeket uniformizálni 
nem lehet, nem is szabad, külső feltételekhez kötni helytelen, de 
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az azonos szellemet erősíteni ép a szabadság lehető teljes biztosítása 
alapján, üdvös és áldásos. Nemcsak az Egyházalkotmánynyal 
szemben mondhatjuk hát ellentétesnek a javaslat e rendelkezését, 
hanem teljes joggal mondhatjuk azt is, hogy ez nem az evang. 
egyház szelleme. Ez az uniformizáló, mindent a külső' tekintély 
igájába hajtó katholicismus kisértő árnyéka. Ez ellen pedig 
nemcsak a tudomány szabadsága, hanem egyházunk szelleme 
nevében is tiltakoznunk kell. 

S ha már a tekintély feltétlen uralmát akarja a javaslat 
megalapítani, akkor következetesen tovább is kellett volna 
mennie. A mikor a főiskolai tanárt tankönyvek használatára 
kényszeríti, akkor már a tudományos szempontot a jövendő 
theologiai főiskolákról úgyis kiküszöbölte örökre. Ha eddig ment, 
s ha a külső tekintély alá helyezi a tudományos kutatást, 
akkor ezeket a használandó tankönyveket a püspöki „imprimatur" 
jelzéssel feltétlenül el kell láttatnia. 

Tudom én azt nagyon jól, s nem is akarom feledni, hogy 
a javaslatnak ezek az intézkedései azért készültek, mert mindig 
akadnak, akik a tudomány szabadsága czímén meg is támadják 
az egyház tanait vagy gúnyolják, tán rombolják is az egyház 
legszentebb javait. De ez koránsem tesz annyi kárt, mint ha a 
tudományos kutatásnak teljesen útját vágjuk. Az eleven embert 
nem úgy szokták féken tartani, hogy ketreczbe zárják, vagy 
kezét-lábát levágják, hanem úgy, hogy a benne lévő energiát 
helyes munka szolgálatába terelik. Azt is tudom, hogy a dogma 
kiemelését az a tapasztalat szülte, hogy a szabadság jelszavával 
egyesek minden felekezetiességet támadnak, sőt sokszor vallástalan 
elméleteken lovagolnak. De ez sem olyan baj, mintha a véle-
mény szabad nyilvánítását a szájkosárrendszerrel lehetetlenné 
teszik. A theologiai tanszékek betöltésénél elvégre is van az 
egyháznak módja arra, hogy a neki legjobban megtelelő 
embereket ültesse a főiskolák tanszékeire. De ha azok közt 
vannak túlzók is, azokkal szemben sem szabad soha feledni, 
hogy a mikor azok az igazságot kutatják, feltétlenül az evan-
géliumi egyház érdekeit és javát szolgálják. Mert az evangélium 
egyháza a felvilágosultság és szabadság otthona. A reformátió 
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nem a 16. század egy eseménye csak, hanem egy elv diadala; 
nem történeti puszta tény csupán, hanem egy folyton megújuló 
folyamat, amelynek vége csakis akkor szakad, ha az igazságot 
mindenki ismeri és cselekszi is. Ez igazság pedig nem áll készen 
sehol, egyetlen egyház tanrendszerében sem, mert az igazság 
egyedül az Istennél van. Ezt kutatni, megismerni és megismer-
tetni mindenkinek kötelessége s ennek a munkásait szabad 
mozgásukban gátolni vétek. A kutatás szabadsága, a tudomány 
önállósága, az egyén függetlensége érdekében tehát e „rendszer" 
uralomra emelése ellen tiltakoznunk kell. Azt is tudom, hogy 
a tankönyvek behozatalával a tanulók helyzetét akarják meg-
könnyíteni. De hát eltekintve attól, hogy theologiai tankönyveink 
egyáltalán nincsenek, vannak tárgyak, amelyekhez nem is 
lesznek soha, mert pl. az írásmagyarázat tankönyvét elkészíteni 
egyenesen lehetetlen. 

A javaslat tervezője úgy látszik nem ismeri a seminariumok 
természetét és feladatát sem, mert különben nem hozott volna 
11 semináriumot javaslatba. Természetes, hogy a tervezet szerint 
ezek mindenikét köteles a theologus végigdolgozni. Ma is sok a 
kötelező seminai'ium, de a komoly munkálkodás érdekében ezen 
is változtatni kellene. Ki kellene mondani, hogy minden theologus 
minden félévben egy seminariumban dolgozni köteles. Mert ha 
több seminariumban kell dolgoznia, sehol se végez becsületes 
munkát. Összecsapott munkának meg van ugyan tetszetős 
látszata, de értéke és haszna nincsen. A seminarium a főiskola 
tulajdonképi jellemzője. Mert ez az a műhely, amelyben a tudós 
a tudomány leendő munkását bevezeti a tudomány kutatásának 
a methodusába. Ott már nem a maga munkája eredményét 
terjeszti elő, hanem együtt dolgozik azokkal, kik az övéhez hasonló 
tudományos magaslatra emelkedni kivannak. A főiskolai semi-
narium igazi jelleme azt kívánná, hogy minden theologus csak 
egyetlen semináriumot látogasson éveken keresztül. Azt, amely 
az ő jövendő szakjának a feldolgozásával foglalkozik. A semi-
narium úgy, amint az a magyar theologiákon van bevezetve, 
voltakép csak gyakorló óra, de nem a tudós munkára alkalmat 
nyújtó együttes tanulmányozás tere. Ezért hogy c-akis az 
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dolgozik benne, aki éppen a kijelölt munkát elhozza, s a ki 
esetleg hivatalos bírálatot mond róla. A többire nézve a semi-
narium legtöbb esetben eredménytelen. A javaslat ezt a helytelen 
eljárást nemcsak szentesíti, hanem egyenesen a középiskolai 
havi munkák köteles hozatalának a párhuzamosává teszi. A 
gyakorlati theologiai seminariumot azonban a tudományos 
seminariumokkal nem szükséges éppen azonos szempont alá 
vonni s így a gyakorlati seminarium látogatását akár a tanul-
mányozás egész idejére is kötelezó'vé lehetne tenni. így a 
gyakorlati érdeknek is. azt hiszem, elég volna téve. 

A fó'iskolai jelleggel ellenkezik az évenkénti vizsgálat, só't 
igazában a kötelező colloquium is. Ez utóbbit csak a főtárgyakra 
kellene szorítani, a vizsgálatokat pedig a pozsonyi mintára kell 
tovább is fentartani. Az egész oktatást pedig nem az éves, 
hanem a féléves, rendszer szerint kell berendezni. 

De persze a javaslat merőben csak gyakorlati czélokat tart 
szem előtt. A theologusokra nézve, hogy jő gyakorló papok 
lehessenek. A professorokra nézve, hogy munkaerejük alaposan 
ki legyen használva. Ami az első pontot illeti, arra nézve csak 
azt jegyzem meg, hogy egyházunknak csakugyan nagy szüksége 
van arra, hogy jó és öntudatos vezetői legyenek. Ennek a 
biztosítéka azonban nem bizonyos teendők elvégzésének begyakor-
lása, hanem bizonyos szellemnek elsajátítása. Nem csak azt kell 
áz evang. lelkésznek tudnia, mit mikép végezzen, hanem sokkal 
inkább azt, hogy mit miért cselekszik és mond. A fő követelmény 
tehát a lelkészképzésnél az, hogy aki egy nép vezetője akar 
lenni, annak kiforrott jellemnek kell lennie, aki meggyőződésből 
él, aki világos czéltudattal, emelkedett életnézettel, evangéliumi 
szellemmel teljes világnézettel áll, él és vezet. Az evangéliumi 
lelkészi hivatást nem szabad mesterséggé alacsonyítani. Aki 
öntudatos ember, mindenütt megállja a helyét, aki nem az, ha 
még úgy tudja is, hogyan kell a funktiókat végeznie, mégis 
több kárt tesz, mint hasznot. Persze, hogy azt is tudnia kell 
minden papnak, mit hogyan kell végeznie, de ezt a legutolsó 
egyházfi is megmondja neki. A theologián begyakorolni ezt 
különben sem lehet, mert evang. egyházunknak egyik jellemző 
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gyöngesége az is, hogy ahány egyházközség, annyiféle formája 
van benne az istentiszteletnek. Avagy a theologiának kell itt 
egyformaságot teremtenie? Akkor mondassék ki törvényben, 
hogy csakis a theologiák által tanított módon szabad funktiót 
végezni. De hát a theologiai intézeteknek első' sorban tudományos 
a feladatuk s így még a gyakorlatnak is csak az elméletét 
adhatják meg. De a mennyiben mégis a begyakoroltatásra több 
időt óhajtanak fordíttatni, minthogy ez sem tanárra, sem tanulóra 
nem fárasztó, érte a tudományos foglalkozást csonkítani nem 
szabad. Mert a mit a javaslat mond, hogy „a gyakorlati életben 
szükséges tudnivalókra és használhatókra" különös gond fordítandó, 
„az ezekre fordítandó idő és munka pedig, a túlterhelés kikerülése 
végett, azon tantárgyaktól vonandó el, a melyek a gyakorlati 
theologusra nézve kisebb fontosságúak", sajnálatos visszaesés a mai 
állapottal szemben. S a mint a tanrend mutatja, az exegesis és 
a dogma- és vallástörténet azok a tárgyak, melyek a gyakorlati 
theologusra nézve kisebb jelentőségűek, mert ezeknek óraszámát 
szállították le, illetőleg a dogmatörténetet és vallástörténetet be 
se vették. Mit ért a javaslat ezen, „az ez irányú hézag kipótlá-
sára az elméleti theologusnak elég alkalmat ád aztán az egyetem 
én nem tudom. 

A mi pedig a tanárok munkaerejének kihasználását illeti, 
erről már szólottam. De szólnom kell még arról, hogy a javaslat 
a szakszerűséget a tanártól nem kívánja meg. A tanári vizsgálat-
nál szól ugyan erről is, de a tananyag megállapításánál nem 
érvényesíti. Hiszen az egyes tanszakoknak külön képviselői 
nincsenek. A tanárok csak óraadók, kik a bemutatott hihetetlenül 
primitiv tanrend szerint 18—22 órában tanítani kötelesek. Azt 
feledi a javaslat, hogy a tananyag legalább hat rendes tanárt 
követel, de feledi azt is, hogy az egyik szak tanárának, ha a 
szakszerűséget meg akarnák tartani, aránytalanul több órája 
volna, mint a másiknak. És a szakszerűség teljes megszűnte-
tésével a javaslat a „theologiai akadémiát" egyenesen a közép-
iskola színvonala elé sülyeszti le. 

Szomorú tünet ez a javaslat. A nivellálás egyik tünete. 
Ezért áll ellentétben a Protestantismus szellemével is, a mely 
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az egyéniség önálló jogát és érvényesülésének a lehetó'ségét 
mindenkor biztosítani törekszik. Ez a jelleme, ez az alapja, ez 
a hivatása, S ezzel áll és esik. A mikor a javaslat az anyagi 
szükség czímén a történeti alapokon sajátosan kifejlett és fejló'dő 
theologiai fó'iskolákat nem a sajátosságukban rejlő erő és hivatás 
támogatásával emelni, hanem uniformizálni akarja, helytelen 
politikát űz, s végtelen kárt tesz egyházunknak és a tudománynak 
egyaránt. Minthogy e javaslat nemcsak a zsinati törvény 
intentióival, hanem az egyetemes egyház érdekeivel, a történelmi 
fejlődéssel és a protestantismus szellemével is erős ellentétben 
áll, s minthogy az egyetemes akadémiára vonatkozó részében a 
pozsonyi egyházzal kötött alapszerződéssel is homlokegyenest 
ellenkezik: lehetetlen, hogy életbe léphessen. De mégis szomorú, 
hogy a mult törekvéseinek, a jelen szükségletének, a jövő 
érdekeinek teljes megtagadásával ilyen javaslat megteremhetett 
éppen most, a mikor egyházunknak azt kellene bebizonyítania, 
hogy a rohamosan haladó tudománynyal nemcsak nem áll 
ellentétben, de sőt annak kutató társa, biztos otthona. Ε javaslat 
mint sötét pont ott fog ugyan állani egyházunk történetében a 
jövendőben is, de jól esik hinnem, hogy árnyéka nyomtalanul 
elvonul a nélkül, hogy sorvasztana s az életre képes alkotásokban 
kárt tenne. 

liciffay Sándor. 


