
A theologia mint tudomány. 
Különös tekintettel Troeltsch methodologiai törekvéseire. 

Mi hát akkor azon álláspont, amely ily következmé-
nyekkel nem jár és esetleg a keresztyén vallás megértésére 
is alkalmasabb, mint Troeltsch methodismusa ? Az eddigi 
álláspontok kritikája, azt hiszem, már sokszor megnyitotta a 
perspektívát ezen helyes álláspontra és azok hibái utalnak 
azon útra, amelyen járnunk kell, hogy a keresztyén vallást 
igazán megértsük. 

Mindenütt azt láthattuk, hogy ezen álláspontok mód-
szerükkel — ha esetleg egyik-másik oldalát és részét a 
keresztyén vallásnak meg is értik, sőt ebben ismereteinket 
tán határozottan előbbre is vitték, nem érnek el odáig, ahol 
a keresztyén vallás igazságainak bizonyossága fundamento-
tomát kell keresni. Azt is láttuk, hogy ezen végső alap 
mindig a keresztyén ember valláserkölcsi meggyőződése, a 
keresztyén vallásos tapasztalat volt. Akárhogy akarja is 
Troeltsch, vagy akárki más, a keresztyén hitet a kö-
zönséges emberi tapasztalatnak, a természetes embernek 
álláspontjáról megérteni és követeli ezért az ily állás-
ponthoz szabott tudományos módszerek egyedüli jogo-
sultságának elismerését és e szerint a keresztyén vallás-
nak más vallásokkal egy alapon való vizsgálását: ezen 
törekvések ós követelések mindaddig jogosulatlanok és 
eredménytelenek is lesznek, amíg a keresztyén vallás lénye-
gével ellentétben állanak. Hogy pedig ez így van, azt mindenki 
be fogja látni, aki megfontolja azt, amit az Úr mondott 
Nikodemusnak (Ján. 3.3.) és tapasztalásból tudja, hogy 
Pál apostol igazat mondott, mikor 1. Cor. 2. l4et- irta, 
(v. ö. 2,8.9.). Szóval arról a tényről van szó, amelyet a leg-
ujabbkori theologusok majdnem kivétel és pártkülönbség 
nélkül elismernek, hogy t. i. a keresztyén vallás igazságát 
csak az képes megérteni ós úgy előadni, hogy más is meg-
értse, aki a keresztyén hitben él és így annak álláspontján 
áll. A keresztyén hit igazságait nem lehet olyannak bizo-
nyítani, aki ilyen hitben való életet nem él. A természetes 
ember álláspontjáról tehát és innen vett módszerekkel erre 
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képesek nem vagyunk. Különben is a keresztyén hitet vala-
kiben ébreszteni ember egyáltalán nem, s így semmiféle tu-
dományos módszer sem tudja. Erre csak Isten képes. És 
erre csak egy út van, az t. i., hogy az isten igéjének hir-
detése útján isten megragadja szívünket ós megtérít minket. 
A megtérés és újjászületés, vagyis a keresztyén vallásos 
tapasztalat talajára való lépés az egyedüli útja annak, hogy 
hitre ébredjünk és azután a hitbeli tapasztalataink tudatra 
emelése által keresztyén hitismeretre, a keresztyén vallás 
igazságairól való meggyőződésre szert tegyünk. Szóval itt, 
a vallási igazságok terén épúgy, mint az erkölcsi és az ér-
zéki tapasztalat körébe eső ismereteknél is, szükséges elő-
feltétele ezen ismeretekről és igazságokról való bizonyossá-
gunknak a megfelelő tapasztalat. Ahol ez nincs meg, ott 
természetesen nem lehet szó a keresztyén igazságok meg-
ismeréséről sem. Már pedig a természetes ember éppen az 
által különbözik a hivő embertől, hogy neki ily tapasztalata 
nincs, vagy ha valamikor volt is, az előtte már kétségessé 
vált. Az υ tapasztalatának köre tehát a vallásos tapasztalat-
tal szegényebb és ha e hiány ellenére is Ítéletet mond a 
keresztyén vallásról, azt az Ítéletet helytelen, ferde szem-
pontból mondja ki, szóval ismerete, fogalma róla egész ter-
mészetesen helytelen torzkép lesz. 

A vallásos ismeretekről való bizonyosság ezek szerint 
természetesen az embereknek szűkebb körére fog szorítkozni, 
mint pld. az érzéki ismeretek bizonyossága. Azaz ke-
vésbé általános lesz. De ez nem bizonyít semmit ezen val-
lási ismeretek igazsága ellen. Még az érzéki ismereteknek 
is az érzéki tapasztalat a feltótele. Aki vak, nem ismeri a 
színeket. De meg van a lehetősége annak, hogy szemét meg-
operálják ős akkor látja ő is azokat. Épígy a hitetlen em-
berre, mondjuk minden emberre nézve meg van adva annak 
a lehetősége, hogy megtérve, megismerje az isteni kijelentés 
titkait. Ha még hozzávesszük, hogy épen akkor tér vissza 
eredeti emberi természetéhez — melyet a bűn megrontott — 
azt mondhatjuk, hogy a keresztyén vallásos tapasztalat ál-
láspontja az igazi, természetes álláspont, míg a természetes 
ember álláspontja a visszás, a kivételes állapot. 

Mindezek után most már érthető, miért nem érték el 
az eddigi álláspontok a keresztyén vallás minden igazságait 
s miért nem érthették meg azt. De egyúttal világos az is, 
hogy minderre csak olyan állásponton leszünk képesek, amely 
a keresztyén vallásos tapasztalat alapján áll; ez a keresz-
tyén hit álláspontja. Ezt kell elfoglalni a theologiai tudo-
mánynak is, ha tárgyát, a keresztyén vallást, igazán és tel-
jesen, egész mélységében és terjedelmében meg akarja érteni. 

A theologiai tudomány a keresztyén hit igazságát tehát 
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nem fogja bizonyítani, hanem igazságát feltételezi, hogy azt 
megértse és másokkal is, akik annak alapján állanak, meg-
értesse. Épen ezért nem is kell oly módszer után kapkodnia, 
amelyet csak ezen bizonyítás érdekéből akarnak reá erő-
szakolni, (anélkül, hogy vele célt érhetnének) hanem meg 
kell maradnia a keresztyén vallásos tapasztalat álláspontján. 
Innen megérti aztán azon igazságokat is, melyeket helytelen 
módszer mellett csak tagadni lehet, a kijelentést, a super-
naturalismust stb. De megérti innen az alacsonyabb fokon 
levő álláspontokat és azok igazságát is, mig megfordítva, az 
alacsonyabb álláspontról a keresztyén vallást meg nem ért-
hetjük. Éppen azért esetleg még igazságosabb lehet az ily 
állásponton álló theol. tudomány az alacsonyabb fokú val-
lásoknak s így a vallástörténetnek méltatásában is, ha becsü-
letesen kimondja, hogy a keresztyén hit álláspontjáról itéli 
meg, mint az oly eljárás, mely csak rejtve, vagy öntudatla-
nul vezérelteti magát valami halvány keresztyén álláspont 
által, és nyíltan azt hirdeti, hogy ilyen „előítélet" nélkül 
egy álláspontról itéli meg a keresztyén és pogány vallá-
sokat. 

Attól sem kell félnünk, hogy így a theologiát elszige-
teljük a többi tudományoktól. Megmarad annak még szám-
talan érintkezési pontja azokkal; annyi amennyi érintkezési 
pontja van a keresztyén hitnek a természetes élettel. Ezen 
a téren merülnek fel egyes kérdések és problémák, melye-
ket a theologiának figyelemmel kell kisérnie; innen erednek 
oly támadások, melyek a hitet érik. Ezek folyton ébren 
tar t ják a theologiában az érintkezés szükségét a többi tu-
dományokkal. Nem kell tehát félni, hogy a theologia magá-
nyos magaslatán érintetlen marad a tudományok eszme-
áramlatainak szélétől. 

Persze mi sem akarjuk félreismerni azoknak szándé-
kát, akiK a többi tudományokkal való kapcsolatot és azok 
módszereinek alkalmazását a theologiában sürgetik. Sőt mi 
is elismerjük azt nagyon tiszteletre méltó indító oknak, 
hogy a modern embereket a keresztyénség számára meg 
akarják nyerni. Csakhogy fenti fejtegetéseinkből világos lesz, 
hogy ez sem bizonyos sem semmiféle tudományos módsze-
rekkel és így a keresztyén vallás igazságainak megrövidí-
tésével el nem érhető, de nem is lehet feladata a theologiá-
nak, mint tudománynak. Mert ennek csak egy feladata van, 
t. i. megérteni a keresztyén vallást. Ezen tisztán theoreti-
kai cél lebeg szemei előtt és ennek követésében semmi más, 
csak az igazság kutatása vezérli. Azért teljesen eltekint at-
tól, hogy eredményei fontosak-e és használhatók-e mindjárt 
minden közvetítés nélkül az egyházi élet gyakorlati kérdé-
seiben, a lelkészi teendőknél, a prédikálásban, lelkipásztor-
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kodásban stb. Sok olyan kérdés és probléma is érdekli, 
amely a laikus szemében csak sző'rszálhasogatásnak tetszik. 
Előtte ezeknek megoldása is méltó az δ fáradságára. 

Mi tehát a theologiai tudománynak teljes szabadságát, 
melynek csak tárgyában van meg a korlátja, megóvjuk. De 
meg vagyunk győződve, hogy az ilyen theologia, ha a hit 
álláspontján állva a keresztyén vallás igaz és teljes megis-
merésére vezet, avval az egyháznak is a legjobb szolgálatot 
teszi. Ha az ő segítségével a lelkészek megismerkedtek a 
keresztyén hittel, ha az ő útmutatása mellett saját vallásos 
tapasztalatuk alapján megértették annak teljes tartalmát ós 
azt szeretni, érte lelkesedni tanultak, akkor a kellő bölcse-
ség és tapintat megtanítja őket arra, hogy az adott körülmé-
nyek közt hogyan hirdessék az igét, hogyan járjanak el lel-
kipásztorkodásukban, hogyan a keresztyén hit védelmében 
és azoknak megnyerésében, kik tőle elidegenedtek. Szóval 
mi sem becsüljük kevésre a modern emberek megnyerését. 
Csakhogy mi ezt nem tudományos, hanem gyakorlati egy-
házi feladatnak tartjuk, melynek megoldásához — úgy re-
méljük — épen az olyan theologia járulhat hozzá legtöbbel, 
amilyent mi kívánunk. Persze ami thologiánk, mely tudja, 
hogy ezen elidegenedés végső gyökere nem a tudomány ál-
tal eloszlatható ismeretbeli nehézségekben, hanem mélyebben, 
a vallásos tapasztalás fogyatékosságban rejlik, meg fog ben-
nünket óvni túlzott reményektől és ezek nyomában járó lan-
kasztó csalódásoktól is, de annál nagyobb buzgalomra fog 
serkenteni az ige hirdetésében alkalmas és alkalmatlan idő-
ben, amely egyedül van hivatva a hitet ébreszteni vagy erő-
síteni. 

Szóval az ilyen, a keresztyén hit álláspontján álló theo-
logia, ha első sorban theoretikus tudomány is, mégis a leg-
áldásosabb gyakorlati működésre is képesíthet és alkalmas 
lehet arra, hogy azokat, kik vele lelkiismeretesen foglal-
koznak, a legszebb eredmények elérésére segítse. Azért is 
valóságos egyházi theologia, az. 

Végül ilyen theologiára, mely a keresztyén hit állás-
pontján áll, mindig szükség lesz. A többi tudományok hova 
tovább mind határozottabban a természetes ember állás-
pontjára állanak s azért a keresztyén hit megértésére képe-
sek és elegendők nem lesznek. Azt ugyan nem fogjuk ne-
kik megtilthatni, sőt óhajtjuk, hogy a keresztyen vallással 
a maguk elvei szerint foglalkozzanak. Örömest tanulni is 
fogunk tőlük. De a dolog természete úgy hozza magával, 
hogy a theologiának külön foglalkozását vele a hit állás-
pontjáról nem tehetik feleslegessé. Épen azért csak is ily 
theologia óvhatja meg önállóságát ős az az idő soha sem 
fog elérkezni, amikor azt a többi tudományok közt feloszt-
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ják és a theologiai fakultást joggal feloszlathatják. Legfelebb 
akkor, ha a naturalismus világnézete győzedelmeskedik az 
egész vonalon, kivéve tán kisebb köröket, amelyekben ta-
lálható lesz az a hétezer is, kik nem haj to t tak térdet a 
Baálnak. 

Ha tehát most visszatekintünk fejtegetéseinkre, azt hi-
szem joggal mondhatjuk, hogy a theologia igenis tudomány 
és pedig a tudomány teljes szabadságával és minden gya-
korlati mellókcél kizárásával. Csak azon feltótelekhez van 
kötve, melyek tárgyával, a keresztyén vallással vannak 
adva. Ennek álláspontját kell elfoglalni, hogy tárgyát igazán 
megérthesse és meg ne semmisítse, vagy ra j t a csorbát ne 
ejtsen. Az ily theologia megóvja létét és önállóságát és vé-
gül legjobban szolgál az egyháznak is. És ha a theologia 
így tárgya természetével adott álláspontján szilárdan állva 
lelkes, szorgalmas munkával, a többi tudományok munkájá-
nak szemmel kisérésével eredményeiknek tekintetbe vételé-
vel a keresztyén vallás megértésében mind tovább fog ha-
ladni, akkor δ is eredményeket, sikereket fog elérni. És a 
mint a többi tudományok tudományosságának elismerése 
nyomon követte azok sikereit, úgy a becsületes munka ered-
ményei a theologia terén szintén mind szélesebb körökben 
utat fognak törni azon belátásnak, hogy bizony a theologia 
is olyan tudomány inint a többi, ha nem is áll apriori olyan 
álláspontra és nem is engedi magára erőszakolni oly mód-
szerek alkalmazását, a melyek már eleve is magukban fog-
lalják tárgya igazságának tagadását és minden valóságnak 
teljes naturalisálását. 
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