
Az uj theologia. 

Ily cimmel — „The new theologie" — jelent meg nem 
rég az angol könyvpiacon egy nagy feltűnést és némely kö-
rökben kinos megdöbbenést okozó könyv. Százával je lentek 
meg néhány hónappal ezelőtt napi és heti lapokban, folyó-
iratokban a kritikai ismertetések e könyvről. Lelkészek, 
tudósok gyűléseken és szószékeken foglaltak állást e könyv-
ben hirdetett tanok ellen vagy mellett. Megszólaltatták az 
atheista tudomány nagymesterét , a német Haeckelt ós az 
angol istentagadás matador já t , a szocialista lapnak „Clari-
onnak" szerkesztőjé t : Batschfordot is e könyv ér tékét 
illetőleg. A könyv elterjedésére vonatkozólag jellemző, hogy 
az előttem levő példány, a melyet a munka megjelenése 
után nem sokkal szereztem, már az „5-ik kiadás" jelzésés-
sel került forgalomba. Csodálatos jelenség ez a mi felfogá-
sunk szerint! A ki azonban figyelemmel kíséri a külföldi 
theologiai mozgalmakat, nem fog csudálkozni ezen. Én úgy 
látom, hogy már rég érdeklődtek az emberek annyira a vallás, 
illetve a theol. kérdések iránt , mint épen most. Tudósok és 
laikusok szinte lázas érdeklődéssel fordulnak, figyelnek azon 
irány felé, a honnan valami aj megoldást reménylenek a 
lelkeket mozgató nagy problémákra nézve. Az igen kényel-
mes agnoszticismus, ha jól ítélünk, úgy látszik kezdi hitelét 
veszíteni és a „tudomány csődje"-nek elfogadása ellen, mint 
ezt untalan megismétlődő jelenségekből lát juk, a materialis 
és ideális felfogások egymással vetélkedve védekeznek. Ko-
moly, számottevő gondolkodók, természettudósok, nem kö-
zönnyel, hanem legnagyobb érdeklődéssel közelednek a 
valláshoz és szólalnak fel ennek alapigazságai mellett vagy 
ellen. És a mi különösen érdekel bennünket, a kik a p rak 
t ika theologia szolgálatában ál lunk: ezek a theoretikus néze-
tek most már nem elégesznek meg azzal, hogy tanár i ka-
tedrákban vagy muzeumokban vonják meg magukat, hanem 
uta t és módot keresnek arra, hogy el jussanak nagy tömegek 
értelem és érzelem világába, hogy ott életet mozgató és 
formáló elvekké váljanak. 

Hogy csak egy-két példát hozok fel erre nézve. Nem 
rég jelent meg az angol könyvpiacon egy rövid katechiz-
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mus „The substance of faith, a Catechisme for Parents and 
Teachers" cím a la t t a manchesteri egyetem fizika tanárának, 
Sir Olivér Lodgesnak tollából, a ki a modern tudományt és 
a keresztyénség alapigazságait egyeztető elveit a gyermekek 
házi és iskolai val lásoktatása körében óha j t j a érvényesíttetni. 
És Németországban is a modern theologia az u. n. vallástörté-
neti iskola hivei száz meg százezer példányban adják közre 
a keresztyénségnek, mint történelmi vallásnak főbb tényeit 
és igazságait tárgyaló népszerű theol. műveiket. Az ellenpárt 
— a régi hit hivei — sem teszi össze tét lenül kezeit és így 
mozgalom van mindenfelé. Lá t juk Angliában és Németor-
szágban a ker. miszticizmus újraéledését a „Convention"-ok-
ban, illetve „Gemeinschaftsbewegung"-ban. 

Mindemez élénk szellemi mozgalmok u j vágyakat ger-
jesztenek a legjobbak sziveiben. A nemrég elhunyt kiváló 
költőpap Dr. Watson a theologia renaissancea után óhaj-
tozott, vagyis olyan theologia után, a mely a régi nagy igaz-
ságokat a modern ember által megértet t alakban ter jeszt i 
elé. Nem uj borra , hanem u j tömlőkre van, mondá, szükség, 
a régi mállottak helyébe. Modern theologia, a régi hit szá-
m á r a ! ez a mit untalan hangoztatnak. A lényeget megtar-
tani, lehető világosan mindenki által é r the tő nyelven pre-
cizirozi, a többit feladni, vagy legfeljebb, mint a hagyomá-
nyok által megszentelt költészetet, ékitést felmutatni, ez az, 
mit oly sokan sürgetnek. És még annyit, hogy mindeme ér-
deklődésnek központ ján ott áll az, kiről a „keresztyénség 
lényegének" nagynevű szerzője is azt mondja, hogy az em-
beriséget nem lehet eléggé és elégszer figyelmeztetni arra , 
hogy Jézus itt élt közepette. 

Már most könnyen megérthet jük, hogy Angliában nem-
csak theologusok, hanem a nagy közönség köréből is sokan 
lázas érdeklődéssel fordultak e könyv felé, a mely a leg-
nagyobb szabadegyház lelkészének, Campbellnek tollából 
eredt, a ki mint a hírneves Porkernek utóda és London egyik 
legbefolyásosabb lelkésze, a City Temple szószékéből hirdet te 
már előzőleg is u j theologiájának tanait . Könyvének elő-
szavában is jelzi, hogy ő csak azon elveket öntötte egy 
egységes egészbe, a melyek szerint gyülekezetének Isten 
igéjét hirdette. A mi a könyv címét illeti, erre megjegyzi, 
hogy az „uj theologiának" alapelve oly régi, mint maga a 
vallás és hogy mégis e nevet választotta, illetve fogadta el, 
ez azért van, mer t valóban u j ezen alapelvnek a modern 
élet minden feltételeire és megnyilvánulásaira vonatkozó 
alkalmazása. 

Ha most már figyelemmel olvassuk ezt a 14 feje-
zetből álló, lendületes nagy szónoki hévvel, tiszta szép irállyal 
megírt könyvet , könnyen reá találunk a r ra az alapelvre, 
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amelyet ő a theologia rekonstrukciója körül alkalmaz. Isten 
immanens a világban és az emberben ! Ezt az elvet kell oda 
állítani a ker. igehirdetésben vezérlő gyanánt. „Istenről mit 
sem tudunk, csak azt, amit felőle megértünk az universum-
ban és a mi lelkünkben. A vallás, a hit nem egyéb, mint a 
léleknek felelete az universum felhívására, a léleknek oda-
fordulása az ebben lévő Isten felé, amely létének forrása és 
célja. Isten az universummal szemben, minden létnek ok-
nélküli oka, a végtelen sokféleségben magát kifejező egy-
séges és egységesítő elv. Istenben nem hinni: lehetetlenség, 
minden ember, aki önmagában hisz, annak hinne kell Isten-
ben is, mert lehet-e valami Istenen kivül ? A mindenség 
Is tennek önmagát kifejezésre ju t ta tn i óhaj tása által jö t t 
létre. Ez a kifejezésre ju t ta tás öröktől fogva való és napról-
napra megujul, mert Isten untalan ujabb meg ujabb ós mind 
magasabb, tökéletesebb létalakokban fejezi ki önmagát. (Evo-
luczio.) Az embernek feladata, hogy segédkezzék Isten ezen 
teremtő munkájában és azt csak akkor teheti, ha hű marad 
valódi lényegét (trne self) alkotó Istenhez. Ha igy gondol-
kozunk Istenről és önmagunkról, az önmagában is, kell, 
hogy inspiráljon bennünket. 

Az ember tehát legbensőbb, való lényegére nézve egy 
az Istennel, ebben áll az istenképűség. Minden létező az 
Istenben egy egységes egészet a lkot (oneness). De azért, és 
ezt hangsúlyoznia kell Campbellnek, van egyéni lét is. Min-
den lót öntudat. Az öntudat különböző ter jedelmű; minél, 
szélesebb ez az öntudat annál többet képes megragadni 
az isteni öntudatból, amely minden létnek, öntudatnak tel-
jessége, u. i. a végtelen öntudat, akiben minden öntudat 
eggyé lesz. Az egyéni öntudat tehát elválhatlan össze-
függésben van az egésszel ős tel jességre csak az egésznek 
megragadása által ju t . Az egyéni lét, az egyéni öntudat 
meg nem semmisülhet, mert tartalma, nem semmisíthető meg. 
És kell, mondja Campbell, egy olyan régiónak léteznie, a 
hol minden korlát nélkül tudomására jutunk annak, hogy 
egyek vagyunk az Istennel, vagy mint ő mondja az 
„Atyával". 

Már az eddigiekből is látható, hogy Campbell uj theo-
logiája tu la j donképen nem pozitív theologia. Előszavában 
ígéri ugyan, hogy az általa adott theologia egy minden 
habozás nélküli visszatérés a keresztyén forrásokhoz a modern 
gondolat világánál, mert az a vallásos tapasztalat, amely az 
emberiséghez Jézus u t ján eljutott , elégséges a mi szüksé-
geinkre. De mi csalódtunk már az eddigiekben is. A törté-
nelmi pozitív alapokra, vagy mondjuk a Jézus vallásos tapasz-
talatára, öntudatára épített theologia helyett kaptunk egy 
a priori felvett épen nem „uj" Weltanschauungot, amely nem 



2 9 4 Β, Pap Is tvin . 

a modern tudomány világosságát, hanem a monismus kétes 
ér tékű mécsesét t a r t j a kezében. Maga Campbell is bevallja 
ezt, midőn világnézletét — Standpoint — ideális monismus-
nak nevezi és e szerint konstruálja a maga rendszerét. „Csak 
egy szubstancia van és ez az egységes minden létben kife-
jeződő öntudat". A monismus harca a dualizmus ellen! Monis-
mus és dualizmus, mindketten a merev intellektualizmus 
szülöttei, amelyek Kain és Ábelként agyarkodnak egymásra. 

Szerepet cserélgetve. Campbellnél a monismus játsza 
Kain szerepét, mert untalan ádáz haraggal fordul a dualiz-
mus ellen. „Egyszer s mindenkorra szakitanunk kell a kar-
dinalis tévedéssel", mondja. Pedig ő sem szakított vele, mert 
midőn a filozofálás teréről átlép a theologia mezejére, ugyan-
csak védekezik azon konsekvenciák ellen, amelyek a merev 
monismustól önként következnek. A monismus és pantheis-
mus korrelativ fogalmak. Már pedig Campbell kézzel lábbal 
védekezik a pantheismus vádja ellen. De midőn védekezik 
és azt mondja, hogy az ő Istene nem e világba bezárt volt 
erő, hanem ennek az universumnak öntudatos énje, immanens 
de azért mégis felüláll a végtelen mindenségen, akkor már 
alkudozásra lép azzal a felfogással, amely Isten transcenden-
ciáját hangsúlyozza. Csakhogy Campbell ezen pantheizmus 
elleni védekezése dacára is sűrű kirohanásokat intéz a theiz-
mus és különösen a keresztyénség azon felfogása ellen, 
amely a történelmi forrásokon alapul. 

Különösen feltűnő ellentmondásokba keveredik Campbell 
akkor, amidőn Jézusról tárgyal. A merev monismus, illetve 
pantheismus nem tud mit csinálni Jézussal, valóban ez ama 
szegletkő, amelyen minden bölcselkedése darabokra törik. 
Campbell szinte lángoló lelkesedéssel szól Jézusról, ő „a leg-
magasabbnak félreismerhetlen kijelentése". De ez is csak 
frazisnak tűnik fel előttünk, ha olvassuk ez t : „Jézus Isten, 
de mi is azok vagyunk". Isten, Jézus, ember egyek, csak 
fokozati különbség van közöttük az őket alkotó lényegre 
nézve. Nem következetes Campbell akkor sem, midőn Krisz-
tus abszolutságát hirdeti, mondván, hogy benne az abszolút 
másokért létező isteni élet öltött testet, nála az emberi 
tökéletes és kész volt és megfordítva, mert hiszen egy léleg-
zet alatt azt is mondja, hogy minden ember potencialiter 
Krisztus. 

Krisztusban hinni, őt követni, tulajdonképen nem jelent 
egyebet, mint önmagunkban vagyis a bennünk lakó örök 
Krisztusban hinni. Erősen védekezik az unitarizmus vádja 
ellen. Szerinte az unitarizmus mai megjelenési alakjában 
merev deizmus — és ebben van is igazsága — az ő alapelve 
pedig ezzel homlokegyenest ellentétben áll. Felfogása szerint 
unitarizmus és trinitarianizmus különben sem jőnek számi-



Az uj theologia. 295 

tásba, az δ theologiája nem felekezeti theologia, hanem olyan 
nézőpont, amely a dogmáknak egy egészen u j és kibékítő 
ér telmet ad. Isten megjelent testben, ez az uj theologia 
vezérelve, csakhogy ez nemcsak Jézusra nézve áll, hanem 
az egész emberiségre. Előbb utóbb mindenkiből Jézus lesz, 
mert hiszen lényegünkben mindnyájan egyek vagyunk. Álta-
lában szereti János evangéliumát és leveleit idézni állításai 
bebizonyítására, természetesen azon helyeket, amelyek az 
immanencia és a monismusra nézve kedvező haugzásúak. 

A legkülönösebb része a Campbell-féle uj theologiának 
az, a mely megváltásról, üdvösségről és ezekkel kapcsolatban 
a jóról, bűnről és büntetésről tárgyal. Hiszen ezen kerdések 
már mélyen belenyúlnak a gyakorlati ker. életbe. Előre bo-
csátom, hogy Campbell, mint a modern, „uj" theologusok 
legnagyobb része, felkapaszkodva valamely theoria vessző-
paripájára, lépten-nyomon főlényes lekicsinyléssel nyilatkozik 
ezen problémák tárgyalása közben is az „evangéliumi", 
népies theologia mindenképen elvetendő téves dogmáiról. 
Már pedig, a ki figyelemmel olvassa Campbell könyvét , 
könnyen reáakad ama nagy ellentmondásra, a mely az δ 
theoret ikus ós prakt ikus ál láspontja között van. 

A merev monizmus álláspontján természetesen a bűnt, 
a rosszat nem létezőnek mond ja ; a rossz, a bűn csak nega-
tiv terminusok. A jó a lét, a rossz a nem lót. Midőn a létező 
— a jó — magasabb kifejezést keres és ebben akadályra 
talál, akkor veszi észre a rosszat. A jó feltételezi a rosszat, 
mint a fény az árnyat, az utóbbinak azonban nincs léte ön-
magában. A szenvedés is nem létező, az csak egyszerű 
visszahatás a megsemmisülés ellen. 

Különösen a bűnről szóló tanítása keltet t nagy vissza-
hatást. A mi természetes is, mer t minden nyilt vagy leplezett 
pantheismusnak itt, a körül van Achilles sarka. A jó és rossz 
egyek, a bűn és az erény is egy v. i. nem egyéb mint kere-
rés, vágy Isten, vagyis az öröklót, egység után, csakhogy 
az egyik az igazi, a másik a hamis uton való keresés ; az 
egyik életre, a másik, mint az egésztől — Istentől — való 
elszakadás, megsemmisülésre vezet. Az Isten léte Campbell 
szerint egy összesített egység, a mely felöleli minden lehető 
éntudatnak alakját s így a bűnt is. v. i. ezen felfogás sze-
rint a bűn is az isteni lényeg egyik alkotó része. 

De ezek tueoriák és Campbellnek, mint ezt mindnyájan 
megjegyezték, sokkal finomabb ker. erkölcsi érzéke van, sem-
hogy a merev intellektuálismus szülte tételhez az igehirde-
tés terén következetesen ragaszkodott volna. Azért szinte 
minden átmenet nélkül kijelenti, hogy minden bűn nem egyéb, 
mint önzés, v. i. midőn nem az egésznek élünk, hanem attól 
elszakadva csak önmagunkat keressük. Az emberi lélek 
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cselekvései a szeretet és az önzés határai között folynak le. 
Az Isten v. i. az egész fele irányuló — Godward — élet a 
szeretet, az önmagafelé irányuló — telfward — pedig az ön-
zés, a bűn élete. Az önzés is az életet keresi, csak míg a 
szeretet több életet talál azáltal, hogy felosztja önmagát, 
vagy beleolvad az egészbe, az önzés v. i. a bűn elveszti az 
életet azáltal, hogy csak önmagának ól. Az élet Isten, és 
aki helyes uton keresi az életet, másoknak és önzetlenül 
él, az találja meg Istent. Jézus élete egészen a szeretet je-
gyében folyt le, δ benne az élet teljessége lakozott, ezért 
Megváltó δ s ha Ο vele, mint a ki „legmagasabbnak félre-
nemismerhetö kijelentése" egyesülünk, akkor vagyunk meg-
váltot tak, idvezültek, akkor leszünk mi magunk is mások 
„megváltói", mert hisz a megváltás szülte üdvösség nem 
egyéb, mint az önzés, a bűn megszűnése. Mindenki „idvezült" 
már i t t e földön, a ki másokért ól, dolgozik. Ebben áll a 
megtérés, megigazítás, megszentelődés is. Felismerjük, hogy 
életünk elhibázott akkor, ha azt az önzés jegyében folytat-
juk , és azután élünk mindinkább másoknak, felosztva ön-
magunka t az egészért. Ez mind szép és Campbell remek 
nyelvezetű, ékesen szóló sorait olvasva, azonnal felismerjük 
a kollektivizmus lánglelkű apostolát. Theologiáját a radi-
kalis szocialisták számára szánta. Ezeknek kínálta fel az 
ideális monizmust a materiális monizmussal szemben. Ez az 
u j theologia missziója: azon szellemi ideálok világosságát 
felgyújtani és éleszteni a szociális mozgalomban, a melyeket 
az emberek tudatlansága és tapintatlansága kioltott. A 
szociális mozgalomban is, mondja Campebeil, Isten van. 
Figyelmessé kell „tenni erre az embereket, hogy lássákebben 
ós önmagukban Őt, a kit követve megváltatnak. 

A szociáldemokraták theologusát lát juk ama kijelen-
téseiben is, a melyek szerint helyesebb volna a szegényeket 
küldeni misszionáriusokként a gazdagokhoz, mint megfor-
dítva, valamint ott is, midőn az ekklóziaszticismus ellen 
fordulva kijelenti, hogy az angol munkáspár t — Cabourporty 
— is Istenországa, mert emberek egyessége, a kik Isten 
országának eljövetelén fáradoznak. 

Ide konkludál tehát az „uj theologia", melyet főbb vo-
násaiban ismertettem. Ha Campbell lelkesült sorait olvassuk, 
mindenfelől az ember iránti mélységes szeretet, az altruizmus 
sugárzik felénk. Az ember apotheozisa e könyvnek tartalma. 
De mindenütt látunk félben maradt igazságokat és csalódva 
tesszük le e könyvet, mely előszavában oly sokat ígért és 
mégis oly keveset ad abból, ami igazán értékes arra nézve, 
hogy az embert emberré tegye. Azok, a kik ragaszkodnak a 
„régi" igazságokhoz, ezek mértékével mérve könnyűnek ta-
lálják ezt az u j theologiát, azok pedig, a kiknek Campbell 
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a keresztyénséget ilyen theologia alakjában ajánlta fel, ki-
mutatják, hogy levakarva róla a keresztyéni, evangéliumi 
mázt nem egyéb, mint ama meztelen humanizmus, a melyet 
a Clorion szerkesztője hirdet „God or man" cimű röpiratában. 
Az ár tehát, a melyet Campbell és társai a keresztyén igaz-
ságok tőkéjéből elpazarolnak azért, hogy a szociáldemokra-
tákat és a „modern embert" beédesgessék a keresztyénség 
körébe, nagyon magas, mert a „modern ember" felismeri, 
hogy ez nem valódi keresztyénség többé és megfogadván a 
Campbellék tanácsát, hogy ne hallgassunk mi se Pálra, se 
senkire, csak önmagunkra, a bennünk lakozó jobb énre — 
Istenre — közönyösen mennek el mindazok mellett, a kik 
akár régi, akár uj theologiát hirdetnek. 

„És senki, a ki ót iszik, mindjárt u ja t nem kiván inni, 
mert azt mondja : az ó egészségesebb!" 

B. Pap István. 


