
A keresztyénség vallástörténeti helyzete. 

Manapság a theologiai vitatkozások előterében kétségtelenül 
az a probléma áll, mely elé a vallástörténeti kutatások állították 
a keresztyénséget. A keresztyénség izolálásáról oly értelemben, 
hogy minden többi vallást egyszerűen babonának, tévedésnek 
minősítsünk, többé szó sem lehet. A kérdéseknek egész sora vár 
tisztázásra, hogy így rendeztessék a keresztyénség és többi val-
lások közti viszony s én épen az idevonatkozó kísérletekkel 
kívánok foglalkozni. Tehát nem vallástörténeti osztályozást akarok 
adni, hanem főleg a keresztyénség fog foglalkoztatni, más, történe-
tileg megismert vallásokhoz való viszonyában. 

Régebben ilyen alakjában a problémát nem ismerték. A 
philosophia valami csodálatos következetességgel negligálta a 
vallások történeti alakjait, a görög philosophiától elkezdve, 
Kantig az a törekvés vezetett, hogy a vallást lényege, értéke és 
valósága szerint a gondolkozás útján állapítsák meg. Mikor Kant 
a vallást a theoretikus ismeretek közül kizárta, annak mintegy 
történeti jelenségeire utalta a kutatókat. 

Herder és Lessing voltak annak az újabb történetbölcseleti 
felfogásnak első alapvetői, mely nem tesz különbséget profán és 
nem profán között, hanem a bibliát is történetileg akarja meg-
érteni, úgy tekinti azt, mint nevelőeszközt az Örökkévalónak kezé-
ben. Krisztust történeti jelentőség illeti meg, aki által hirdetett 
nagy igazságok hatás nélkül nem maradtak volna irásbafoglalás 
nélkül sem. Az ezen a nyomon támadt irodalmi munkálkodás 
aztán a keresztyénséget eredetének és létrejövetelének kérdései-
vel együtt az exakt történelmi vizsgálódások körébe vonta be. 
Ámde ezáltal egyszersmind megfosztották supranaturális jelle-
gétől, a kijelentést az emberi észben keresték s a keresztyénség-
nek, mint történeti jelenségnek, vagy phiinomenonnak csak relativ 
jelentőséget tulajdonítottak. Abszolút, felül nem múlható voltáról 
szó sem lehetett. 

Schelling és Hegel spekulációja próbált segíteni a dolgon. 
Az emberiség egész történetét egy nagy egésznek fogták fel, 
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mely az anyag és szellem folytonos kiengesztelődése útján az 
emberben öntudatra jutott örökkévaló szellemnek fokozatos fej-
lődését mutatja, úgy, hogy a valóság minden ponton csak az 
általános észt, vagy eszmét mutatja a fejlődés bizonyos stádiumá-
ban, legfejlettebben természetesen az emberi szellemben. A vallás 
is az emberi ész egyik alkotó része. Ennek megfelelőleg a vallás-
történeti fejlődés is egységet alkot, s egymással minden pontja 
kausalis és teleologikus vonatkozásban áll, a végcél pedig a vallásos 
eszmének realizálódása, mely a keresztyénségben, mint a leg-
tökéletesebb vallásban történik meg. Krisztusban az isteni ész 
testesül meg, a fejlődés az isteni és emberi eggyélevésében vég-
pontjára jut. 

Egy század szellemi munkája igyekezett ezeket az eszméket 
a keresztyénség számára értékesíteni. A legkülönbözőbb szem-
pontokból vitték belé az evolutio eszméjét a vallások történetébe 
orthodox és liberális táborból egyaránt. A hegeli idealizmusnak 
manapság két fő irányzata van, egyik az optimistikus, Bieder-
mann és Pfleiderer, másik a pessimistikus, Hartmann és Drews 
munkáiban képviselve. Ez utóbbi irányzat adott okot némelyek-
nek az 1880-as években, Buddha tanainak népszerűsítésére.1) 

Mai korunk a fejlődés gondolatának önmagában helyes 
volta mellett is átlátta a rendszer túlzásait. Hiszen valóságos 
erőszaktétel a valódi történeten, abba így a szellemnek egységes 
fejlődését belemagyarázni. Ö n k é n y e s kombinácziók azok, melyek 
az egyes valláscsoportok között lépcsőfokot (fetisismus, P o l y t h e i s -
mus, monotlieismus) állapítanak mee. Történelmileg legalább 
abszolúte nem mutatható fel kor, amikor az emberiség vallása a 
monotheismust nélkülözte volna: az ős babyloni vallás papjai, 
Baentsch újabb kutatásai2) alapján, épugy ismerték az egy Istent, 
mint a mai Afrika néger törzsei között ismeretes neve3) s viszont 
a legmagasabb istenfogalom mellett is ott vannak a babonás, sőt 
polytheistikus elemek. Jól distingválni kell tehát: nem mutat-
ható ki történelmi fejlődés útján, bogy az emberiség vallása tote-
mismus, animismus, fetisismus stb. lépcsőfokain fejlődött volna 
fel a monotheismusig, hanem az alsóbb fokok, u. n. népvallások 
ismérveit mindenütt a magasabb fokú vallások mellett találjuk. 
Ugyanezt kell mondanunk a természeti, erkölcsi és váltságvallá-
sokra való felosztásról. Ez a különbségtétel sem a fejlődés menetét 
mutatja, hiszen mindenik vallásban ott szerepelnek a természeti 
és erkölcsi érdekek, sőt az erkölcsi érdekek erősebb hangsúlyo-

Y. ö. Eró'ss L. Buddhista katekhismus bev. 
2) Altorientalisclier und israelitischer Monotheismus. 
3) Chantepie de la Saussaye: Lehrbuch der lieligionsgeschiehte I l - te 

Autí. I., 26. W u r m Handbuch der Keligionsgeschichte Il-te Aufl. 1908. 
37 kvk. 
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zása egyenesen a vallás felbomlására vezet. Tehát nem mutat-
hatja a vallásnak fejlődését. Amellett találkozunk olyan érdekes 
jelenséggel, mint pl. Amerikában, hol a vad indiánusok vallása 
erkölcsi, vallásos képzetek tekintetében sokkal magasabban áll, 
mint a művelt aztékeké és inkáké. Általában, ha ethikai vallásos 
képzetek szerinti osztályozást vessünk fel, az egyes népeknél 
sok esetben nem fejlődést, hanem degenerációt látunk, ezt állít-
hatjuk pl. a chinai, brahman, buddhista, egyptomi vallásokról.1) 
A pogányság fokozatos terjedésének igen érdekes példája az 
Istar, Astarte, Anáhita, Kybele, Aphrodite erkölcstelen kultuszá-
nak mind szélesebb körűvé létele annak bizonyságául, hogy a 
természeti és erkölcsi vallások nem egymást felváltó fejlődési 
fokot képeznek, sőt ellenkezőleg, létezik visszafejlődés. A váltság 
gondolata meg pl. a buddhismusban a lélekvándorlással való 
kapcsolata folytán alig tartalmaz újabb mozzanatot. 

Nem fogadhatjuk el tehát az egyetemes fejlődést, mert 
immanens erők pusztán a vallást megfejteni nem volnának képe-
sek, eltekintve a kölcsönhatásoktól, a kausalitás törvényét ismét 
és ismét áttörve látjuk annak jeléül, hogy a magasabb szellemi 
élet a szabadság s nem természeti kényszer hatása alatt áll. Aztán, 
még ha lehetőnek tartanánk is egy legtökéletesebb fejlődést, 
kausalis okok alapján maga a fejlődés lenne abszolúttá, de hogy 
a legmagasabb kijelentésnek egy individuum legyen a közvetí-
tője, az lehetetlenné válnék. Már pedig a vallás nem egyetemes 
fejlődés, nem az emberiségben jut tökéletességre, hanem minden ' 
esetben személyi élmény, tehát legtökéletesebb kifejlődésének is 
történeti személyhez kell kötve lenni. 

A positivismus rendszerével ez alkalommal foglalkozni 
nem képezheti feladatunkat, ámde annyival inkább figyelembe 
kell venni, mint a keresztyénség vallástörténeti helyzetére vonat-
kozó másik megoldási kísérletet, az u. n. vallástörténeti módszert. 
Rendszerbe foglalója, Troeltsch Ernő heidelbergi tanár nevezi így 
s kiindulásául a Kant-féle kritikai idealismust nevezi meg. Különben 
az irányzat nem új, különösen egy évtized óta a theologusoknak 
egész tábora foglalkozik a vallások történeti méltatásával, a főcél 
„minden szellemi történésnek a fejlődés gondolata szerint rendezett 
immanens magyarázata," sőt már bizonyossággá is lett, „hogy a 
keresztyénség az eddigi vallásos fejlődés kulminációját mutatja" 
(Bousset). Ide sorolhatók Rauwenhoff2), Sabatier3), továbbá több 
neves philosophus, mint Eucken, Class, Siebeck4) művei. 

1) Wurm 138 kv. 1Ó8 kv. 213. Chant. d. 1. S. I. 190 II. 106 kvk. s tb 
2) Wijsbegeerte van den Godsdinst. 
3) Esquisse d 'une philosophie de la religion. németre fordította Baur . 

Ismertette szerző Pro t . Szemle 1903. 
4) Lásd Lelkészegyesület 1909—10. évi számait. 
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Troeltsch rendszerének érdekes mindjárt kiindulása. Keresz-
tyénség és tudomány között — mondja — ama kérdésben létre-
jött paktum, amely szerint az első a kijelentés, utóbbi pedig a 
természeti istenismeret legyen, felbomlott. A tudomány megszűnt 
levezetett világnézlet lenni, empirikus, reális ismeretek képezik 
tartalmát; a keresztyénség nem a középkori egyház többé. Főként 
a kritikai munkálkodás mindent a történeti kritika szemüvegén 
nézvén, ledöntötte a ker. és nem ker. vallástörténet közötti válasz-
falat. A psykhologia pedig a vallásokban ugyanazon lélektani 
jelenségekre akadt és így elérkezett az idő, a keresztyénségnek az 
általános vallástudományba befoglalására.1) A modern história 
jelszava: a „kivétel nélküli történeti felfogás" s „a kritikai forrás-
analysisre és psykhologiai analogiakövetkeztetésekre felépített fej-
lődéstörténet",2) indította Tröltschöt arra, hogy „a supranaturalis-
musnak minden olyan maradványát feladja, mely a keresztyén-
ségnek a vallástörténelmen belől különleges helyet biztosít" s erre 
szolgál az a vallásbölcsészet, mely „a vallás egyetemes jelenségéből 
s történelmi fejlődésmenetének vizsgálatából"3) indul ki. 

Persze már itt a kiindulásnál kétségbe kell vonnunk e mód-
szer exakt történeti jellegét. Hiszen más tudományok sem boldo-
gulnak hypothesisek nélkül s annyival kevésbbé lehet szó exakt 
tudományról, a vallásos tapasztalat s a vallás lényegének vizsgá-
latáról. Maga Tröltseh bevallja, hogy „a tudományok legfőbb fel-
adatai oly térekre nyúlnak át, hol azok exakt megfejtése lehe-
tetlen".4) Reánk nézve pedig a ker. üdvbizonyosság szempontjából 
sem fogadható el ez a kiindulás, mely előzetesen mindent kétsé-
gesnek vesz. Legfeljebb a hit utólagos igazolásáról lehet ily módon 
szó, de nem arról, hogy így szerezzük meg magunknak a bizo-
nyosságot. 

Troeltsch koncepciója szerint aztán az egyetemes vallástör-
téneti fejlődés s a keresztyénség ez alapon való megindokolása 
széleskörű philosophiai előmunkálatok út ján lesz lehetővé, amelyek 
közül első feladat a valláspsykhologiának jut. Ennek kell meg-
állapítani, hogy vájjon a vallásos tünemények, kombinációk, leve-
zetések útján jönnek-e létre, vagy nem.5) A vallásos tünemények 
általános alapindokának, gyökerének kérdése manapság foglalkoz-
tatja az anthropologusokat és praehistoriknsokat is épűgy, mint 

!) Die wissenschaftliche Lage etc. 1. Theol . Szaklap 1906. Dr . Daxer 
cikke. A theologia mint tudomány 153. kv. 

2 j Die Absolutheit d e s Christentums und die Religionsgeschichte 
1902. 1., 3. 

3) Zeitschrift f ü r Theo l . und Kirche 1898. Tröltseh cikke : Geschichte 
und Metaphysik 9 kv. 

*) Absolutheit etc. 70. 
5) Windelband: Die Philosophie im Beginn des zwanzigsten Jahr-

hunderts. II. Autlage 1907. Tröltseh cikke: Religionsphilosophie 4 7 4 
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az empirikus psykhologusokat, amazok a vallásosság kezdetleges, 
emezek mai fejlődési állapotát kutatják. Közöttük foglalnak helyet 
a valláshistorikusok, kik meg a vallás nagy, történeti megnyilat-
kozásaival foglalkoznak. Bárha az anthropologiai kutatások ered-
ményét szívesen kell is fogadni, positivismus volna a vallást a 
kezdetleges emberi szellemre vezetni vissza; annak lényegét az 
élő, jelenlegi vallások analysisében kell keresni. I t t természetesen 
első sorban a kutatónak saját vallásossága jön figyelembe, de 
egyúttal különös, charakterisztikus esetek is, amennyiben az ilyenek 
a normalisnak csak fokozásai. Az analysisnek aztán követelménye, 
hogy az illető önmagán tapasztalja a vallásos állapotokat, vagy leg-
alább képes legyen „utánérezni" azokat.1) Fődolog a vallásos 
tüneményt a maga naivitásában fogni fel, tehát a tudományos ér-
telmezés által nein befolyásolt vallásos tapasztalatot kell kikeresni.2) 
A valláspsykhologiai kutatások között mindenek fölött magasra 
emeli Tröltsch az angol-amerikai methodust, melynek kiváló kép-
viselője William James.3) Ε methodus szerint vizsgálva a vallást, 
a tapasztalatok és tünemények mérhetlen sokfélesége tűnik szemünk 
elé, melyek „önállóak", egészen sajátszerűek4), úgy hogy „egy 
önálló, egységes öntudati tüneményről van itt szó, mely azonban 
alakjára nézve nem egységes".6) Charakíeristikuma e tüneménynek 
„az isteni jelenlétének érzete"6), ez a centrális jelenség, úgy, hogy 
a mystikát a vallás őstüneményének is nevezhetjük, t. i felsőbb 
hatalmak jelenlétébe s működésébe vetett hit az, a velők való 
belső egyesülés lehetőségével egybekötve.7) 

Mindezzel még eme jelenségek igazsága s realitása felöl semmi 
nem mondatott8), ennek megállapításához az ismeretelméleti eljárás 
szükséges, mely nélkül a vallás spiiitualizálása, materializálása s 
elferdítése jöhetne létre.9) Tehát nem arról van szó, hogy a vallási 
objectumok önmagában levő létezését bizonyítsuk, hanem a jelen-
ségekről, arról, hogy a vallási eszmék képzésének szükségszerű-
ségét és törvényességét megvizsgáljük.10) Meg kell keresni a val-
lásban uralkodó s teremtő észtörvényt, látszatot és igazságot egy 
általános törvényre való redukció útján el kell választani.n) Kant-

1) Troeltsch Psychologie und Erkenntnistheorie in der lieligions-
wissenschaft 1905. 6—11.; Keligionsphilosophie 474. 

2) Die Kultur der Gegenwart I . Abt. IV., 2. II . Aull . 1909. Troeltsch 
cikke: Wesen der Religion und der ßeligionswissenschaft 29. v. ö 7 kvk . 

s) The varieties of religions experience London 1902., németre 
fordította Wobbermin. 

Psych, und Erk. Ιδ. 
5) Keligionsphilosophie 475. Gesch. und Met. 28. 
G) Psych, und Erk. 16, Kel. Phil . 475. 
7 j Kultur der Gegenwart 30. 
ή Psych, und Erk . 17. 
8) Rel. phil. 476. 

10) Kultur der Gegenwart 30. 
11) Psych, und Erk . 24. 

Theol. Szaklap. VIII. évi. 2 
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nak a theoretikus megismerésről való tana alkalmazást talál a 
vallásra is, amennyiben a jelenségek sokféleségében itt is az aprio-
rikus törvény igazíthat el bennünket. Csakhogy különféle korrek-
túrákat kell tennünk. Psykhologiai és ismeretelméleti kutatás 
között szigorú kiilömbséget kell tenni, annak Kanti értelmében'), 
ámde mi az ismeretelméleti törvényt csak a psykhologiai tünemények-
ben ismerhetjük meg. Ebből folyik, hogy a mi megismerésünk mindig 
csak megközelítő lehet s a psykhologiai és ismeretelméleti elemek-
nek teljes szétválasztása lehetetlen, annyival inkább, mivel latens 
észtartalmak, melyek öntudatossá nem lettek, mindig maradnak. 
Ha tehát szorosan külömbség teendő a látszólagos és reális 
között, mindig marad egy rész megfoghatatlan, mert az egész 
valóság sohasem racionalizálható. És így a vallás psykhologiai 
tényeinek redukciója is a bennök uralkodó általános öntudat-
törvényekre mindig csak megközelíthető lesz, mindig számolni 
kell az irrationalissal, mint látszattal és tévedéssel, mely a 
rationalishoz tapad.2) Másik korrektura Kantnak az empirikus és 
intelligibilis ész közötti különbségtételére vonatkozik. A vallás, 
mint az érzékfeletti munkája, az intelligibilis énnel van össze-
köttetésben és a psykhologiai vizsgálat eredménye ugyanez volt, 
t. i. hogy a vallást autonom öntudat eredményezi.3) A theoretikus 
megindokolás úgy lesz lehetővé téve, hogy felvesszük, hogy az 
ilyen autonom, rationális tényéknél nem pusztán psykhologiai 
kapcsolódásokról van szó, hanem megvan nekik intelligibilis 
jellegük is és „nem pusztán immanens, phänomenalis összefüggés 
létezik, hanem a phanomenális és intelligibilis, psykhologiai és 
rationalis öntudati valóság között rendszeres költsönhatás van." 
„A két én nem egymás mellett létezik, hanem egyik a 
másikat teljesen áthatja."4) „Az abszolút belenyúlik a psyk-
hologiainak lefolyásába."5) Ezek a tények természetesen a 
kausalis összefüggésnek felette állanak. ,,Lehetőnek kell lenni, 
hogy a phanomenális énben a benne latens intelligibilis én teremtői 
ténye folytán a személyiség, mint az autonom ész megvalósulása 
teremtetik, fejlődik, minélfogva az intelligibilis a phanomenalisból, 
a rationalis a psykhologiaiból előtör." Ε nélkül a teremtői mun-
kásság nélkül a vallás nem az lenne, ami t. i. a „szabadság 
ténye, a kegyelem ajándoka, az érzékfelettinek a természeti-phiino-
menalis, lelki életet áttörő működése, a szabad önátadás termé-
szeti motivációt megszüntető ténye."6) Még egy korrekturát kell 
felemlíteni, s ez maga a vallásosság problémája, mely minden-

• 

!) Kei. phil. 471 kv. 
2) Psych, u. Erk. 29—32. 
3) Psych, u. Erk. 38. 
4) Psych, u. Erk. 39. 
η Kel. phil. 473. 
6) Psych, u. Erk. 40 kv. 
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kor az észben meglevő apriorira vezetendő vissza. Nem egy a 
vallással, hanem csak a psykhikai jelenségek kategóriája. A vallá-
sos apriori magából az észből kiinduló vonatkozás az abszolút 
lényhez, akit, mint minden valóság és érték kiinduláspontját és mér-
tékét ismerünk el.1) Ennek a puszta formának valósággá lételéhez 
aktualizálásra van szükség. Mysticismus nélkül, melyet a vallás-
psykhologia is lényegesnek ismert el, valóságos vallás nem létezik 
és ez abban áll, hogy a vallásos apriori megtelik tartalommal az 
izgalmi állapot folytán, hogy ez a vallásos izgalom összeköt az 
istenségnek benne jelen levő kijelentésével és önközlésével.2) Az 
aktualis vallás a transcendenshez való viszonyt valóságos élménynek 
fogja fel és mindig magának a vallásnak kifejezésével jelölendő: 
inspiratio, kijelentés, vallásos tapasztalatok stb.3) így áll tehát 
a vallásos tapasztalat egy isteni és egy emberi alkotórészből. A 
vallás nem egyéb, mint a transcendens valóság megragadása, aki 
„minden öntudatnak ős oka", akire vezethető vissza az összes 
öntudati tartalom. A vallásos apriori tehát, épen mivel az észből 
kiinduló vonatkozást fejezi ki az abszolút substantiához, össze-
köttetésben áll a többi apriorikkal is, elsősorban az ethikaival, 
aztán a logikaival és aesthetikaival, úgy, hogy a vallásos eszme 
érvényessége mellett az ezekkel való harmóniája is bizonyságul 
szolgál másodsorban. S mivel ez a harmónia többé vagy kevésbé 
teljes lehet, azért, hogy az érvényességi kritériumnak különböző 
foka állhat fent a különböző vallásokkal szemben.4) 

Foglalkozzunk röviden az elmondottak cáfolatával.5) A vallásos 
tünemények vizsgálatára vonatkozólag Tröltsch is elismeri, hogy 
elsősorban a saját vallásosság jön figyelembe, mi pedig azt állítjuk, 
hogy e nélkül u. n. utánérzésről sem lehet szó. Az érzetekkel 
egyáltalán úi;y vagyunk, hogy akkor van felőlük tiszta fogalmunk, 
ha átérezzük őket, egyébként pathosz maradnak, mennyivel inkább 
így kell lenni a legmagasabb érzelemmel, a vallással. Ez esetben 
pedig lehetetlen feltenni, hogy az idegen vallásos tapasztalatok 
utánérzése subjektiv átalakulásokon ne menjen keresztül. Hiába 
hangsúlyozzák ezek szerint az objektiv tudományos vizsgálódást, 
exakt, teljesen elfogulatlan ismeretről ott nem lehet szó, ahol 
ennyire subjektiv befolyások alatt áll az ember. Sőt e tekintet-
ben még tovább lehet menni. Felvethetjük a kérdést, hogy mi a 
kritériuma az öntudat ama jelenségeinek, melyeket vallásosaknak 
szoktunk nevezni? Valami objektiv ismérv van itt, vagy ellen-

Kul tu r d. Gegenw. 31. 
2) Psych, und Erk. 46 kv. 
3) Kel. phil. 478. 
4) Rel. phil. 476. kv. Kultur d. Gegend. 31. 
5) Az itt elmondandókhoz v. ö. Hunzinger „Probleme und Aufgaben 

der gegenw. syst. Theologie" 1909. című műve első dolgozata vonatkozó 
részeit: Die Philosophischen Grundlagen der religionsgesch. Methode". 
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kezőleg itt is a saját vallásosságra vagyunk utalva? Psykhologiai 
uton itt vajmi kevés eredményt érhetnénk el, legfeljebb bizonyos 
normákat lehetne megállapítani, melyek általános ismérveken 
alapulván, a vallásos tüneményeket a minimumra szállítanák. 
Ellenben a vallásnak, m i n t olyannak felismeréséhez saját vallá-
sosság szükséges, benne kell élni abban a vallásban, már előre 
meg kell lenni bennünk azoknak az ismérveknek, amelyekhez 
minden vallásos tüneményt szabhatunk. így pl., hogy a vallás az 
istenivel, vagy az érzékfelettivel való érintkezésbe lépés, azt csak 
az tudja, aki maga is érzi. A vallásnak, igenis túl kell vezetni 
az érzéki világ határain, de vájjon az empirico-psykhologiai vizs-
gálat eltarthat-e idáig, van-e módjában bebizonyítani, hogy a vallás 
csakugyan az, aminek lenni állítja magát? Bizonyára nincs, az 
érzéki észrevételek körébe tartozó vallásos tüneményektől az 
érzékfelettire felemelkedni nem objektív vizsgálódás, hanem egyedül 
a vallásos hit útján lehetséges. Valamint az erkölcsi törvényből 
folyó postulatumnak elfogadhatjuk a legfőbb törvényadó gondo-
latát, anélkül, hogy lényegére biztos adataink lennének, épúgy 
immanens öntudati tények transcendens következtetésekre semmelyik 
esetben sem vezethetnek. És a psykhologia a vallásos tünemé-
nyeknek qualitativ önállóságát, kausalis le nem vezethetőségét 
elismerni sohasem fogja. Abszolúte nem fogja ezek szerint fel-
adatának elismerni, hogy a tünemények bizonyos csoportját, mint 
vallásost, elkülönítsen, hanem még ha egyelőre nem tud is 
magyarázatot adni, fenn kell tartani, hogy előbb-utóbb sikerül 
azokra a vallásos jelenségekre immanens, pliänomenologiai magya-
rázatot találni. Ugy, hogy exakt psykhologia az ilyen megfejtés-
sel szemben inkább ellenséges álláspontot fog elfoglalni. Exakt 
úton még azok a vallásos tünemények is illusioknak látszanak, 
amelyek mellett a subjektiv vallásosság bizonyságot tesz. A 
psykhologia mindenütt öntudati ténykedést lát és így más krité-
riumok keresendők illusio és vallásos tapasztalatok egymástól 
való megkülönböztetésére. 

De teljesen fordítva jár el Tröltsck az ismeretelméleti fel-
adat meghatározásánál. Az t akarja ugyanis, hogy a valláspsykho-
logiailag megállapított anyag figyelembevételével vizsgálja az meg 
a vallásos tünemények létrejövésének törvényszerűségét, a rationalis 
apriorit. Ámde, ha egy ilyen, pusztán formai meghatározódás 
képezi a kérdés tárgyát, akkor mi szükség van a psykhologiailag 
megállapított anyaghalmazra? Kant pld. mikor azokat a törvényeket 
vizsgálta, amelyek alatt mi valami érzéki benyomást észreveszünk, 
felfogunk (tér, idő stb.), teljesen eltekintett a vizsgált tárgyaktól 
s egyedül a felfogó képesség formális meghatározódásainak meg-
állapítására törekedett, fel lát a logikából indult ki. Há t Tröltsch 
hogyan képzeli ezt? Ο nem a fogalomképzés szabályait akarja 
vizsgálni, hanem a vallásos tapasztalatokat akarja racionalizálni, 
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tehát azoknak tartalmi kritériumait akarja megállapítani, az 
irrationalist különválasztani egy soha be nem végződő processus 
folyamán. Pedig a kettő nagyon ellentétben áll egymással s meg-
mutatja az utóbbi szerzőjének célját. Tröltschnek ugyanis a vallásos 
apriori kutatásával nem ismeretelméleti céljai vannak, az öntudatban 
benne rejlő hajlamnak akarja ő ilyen módon a vallást bebizonyí-
tani, amelyre nézve az a racionalizálási processus a folytonos 
fejlődést jelenti a kijelentések, kultura behatása következtében. 
Tehát vallástörténeti felfogásának előzményéül szolgálna ez. Ámde 
épen ebben rejlik cáfolata is. Mert hiszen a vallásos megismerés 
törvényeinek nem fejlődésszerűeknek, hanem állandóknak kellene 
lenniök. Kant formái pl. minden, érzéki tapasztalat létrejövetelének 
determinisztikus feltételeit adják. Szükségképen azok szerint a 
formák szerint kell gondolkoznunk. A vallásos tapasztalat azonban 
ilyen formákkal magát megkötni nem engedi. Végtelen sokfélesége 
sem zárja ki, hogy ujabb és ujabb formája mutatkozzék, vagyis 
az utóbbinak egyáltalán nincs determinisztikus jellege. A vallásos-
ságra nézve nem a kényszer, hanem az önelhatározás, a szilárd 
meggyőződés a fó'fontosságú1), épenúgy, mint az ethikai tettnek is 
akkor van igazi értéke, ha szabad akaratból származik az. És ez 
onnan van, mert a vallásos apriori ismeretelméletileg be nem 
bizonyítható. Mert hát az intelligibilis én létezése, bármily szépen 
magyarázza is azt Tröitsch, pusztán a hitre támaszkodó követ-
keztetés, ámde annak az autonom öntudatnak közbelépése az 
öntudat phänomenalis befolyásánál exakt úton be nem bizonyít-
ható. A jelenségek köréből a minden kausalításon felül állónak 
körébe átlépni az exakt tudomány nem képes, bárha hitünk azzal, 
mit Tröitsch a vallás tényezőiül elismer, megegyezzék is. Azoknak 
a transcendens érintkezéseknek tényleges volta nem az ismeret-
elmélet, hanem a metaphysika körébe tartozik. Első sorban is mi 
jogosítja fel Tröltschöt azokban a mystikus érzelmi izgatásokban 
kijelentést találni? Ο azokat a Kant által vizsgált természeti 
benyomásokkal egyenlőknek veszi, pedig toto coelo különböznek 
egymástól. Szó sincs nálok olyan általános törvényszerűségről, 
mint ahogy érzéki tapasztalatai mindenkinek vannak. Tehát már 
az maga kérdés, hogy a psykhologia elfogadja-e ezeket az érze-
teket tényleg létezőknek, vagy egyszerűen illusióknak nyilvánítja 
őket. Általános törvények alá semmi esetre sem vonhatók, ami 
exakt voltukat kizárja. De továbbá ezek mögött a jelenségek 
mögött kijelentést, transcendens valóság önközlését feltételezni, 
igazán csak praktikus szükségérzetből folyhatik, theorétikailag 
azonban a vallásnak igazolására nem szolgálhat. Magának Tröltsch-
nek mély vallásosságát minden esetre igazolja. De másfelől 

!) Ezt maga Trooltsch hangsúlyozza Kel. phil. 438. Kultur der Gegen-
wart 2 , 32. stb. 
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a vallásos apriorinak, mint amely transcendens valóság meg-
ragadását jelképezi, fogalmával sem sokra mehetünk, mert oly 
általánosságban van az tartva, hogy a vallásos képzetek alakí-
tására befolyással nem bírhat. Egy oly lénnyel vonatkozásba lépni, 
mely minden ismeret kiindulását és egységét képezi, inkább a 
gondolkozás számára szükségképen! s Hunzinger méltán állíthatja, 
hogy itt épúgy lehet materialisztikus, mint theisztikus megfej-
tést adni.1) 

De lássuk tovább Tröltschöt. Az elhatározó eredmény, amit 
az ismeretelmélet alapján nyer, az, amit másutt úgy fejez ki, hogy 
„az immanens öntudat útján lehet logikailag olyan helyes követ-
keztetést vonni, amely az öntudat eló'tt transcendens valóság meg-
ismerésére vezet'?3) Ezen a tételen alapszik a fejlődéstörténeti 
Idealismus, mely „a történelem, vagy szellem metaphysikájának" 
kutatásából indul ki, ahol tehát első sorban egy szabályt kell 
találni, melynek segélyével az emberi szellem egysége és az egy-
séges fejlődés megállapítható. A tartalom minden sokfélesége 
dacára „egy megállapított s lezáruló cél van tűzve" az emberiség 
elé s a felé haladtában megvan „a kölcsönhatás a materialis világ-
ban való munkájával is." Ezért, hogy a fejlődés nemére tekintettel 
kell lenni, hogy vájjon „ez a fejlődés immanens erők puszta, 
determinisztikus kifejtése-e, vagy pedig szabadon választott küz-
delem valami szellemi tartalom győzelme érdekében", és hogy 
milyen viszonyok állanak fenn az ideális erők és az élet physikai 
feltételei között.3) Azonban ez a terraészetphilosophiai probléma, 
valamint az abszolútnak metaphysikája inkább a természetbölcse-
lőkre bízandó.4) I t t fődolog a vallás említett történetphilosophiája, 
vagy a szellem metaphysikája, melynek célja „a tünemények sok-
féleségét úgy felfogni, mint amelynek eredete belsőleg egységes 
és következményeiben bizonyos normativ cél felé tör".5) Össze-
hasonlító valláskutatásról van tehát szó, mely a lokális különb-
ségek mellett a typikus szabályszerűséget keresi s melyhez a 
typikus fejlődésről való tan is tartozik, amennyiben ezek a válto-
zások szintén szabályszerűséget mutatnak.u) Azonban Hegelnek 
konstrukciója csak a cél kitűzésében helyes, ennek elérésére 
azonban más methodikai és logikai utak választandók. Nevezetesen 
„az abszolút deduktiv metaphysikája helyett" oly metaphysika 
alkalmazandó, mely a tényekből von le következtetést, azok okaira 
„visszakövetkeztet" s mindenek felett meg kell keresni azt „a 
teleologikus fejlődéstörvényt, mely a történelemphilosophiának 

1) Probleme 39. 
2) Gesch. und Met. 45 kv. 
3) Gesch. und Met. 40 kv. 
4) Gesch. und Met. 45. 
B) Kultur der Gegenw. 31. 
6) Kel. phil. 460. 
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utolsó, legfontosabb fogalma"1) és amely a különböző kijelentésekre, 
egyetemlegességre és egyedüli igazságra vonatkozó igényeket meg-
fejti.2) Azonban a tényekből vont következtetésekre elég csak a 
fejlődés csúcspontjait figyelembe venni, amilyenek a zsidóság, 
keresztyénség, iszlám, brahmanismus, buddhismus, zoroastrismus 
és az ész, vallás philosophiai kísérletei.3) „Az abszolút szellemi 
célra irányuló erők egymás mellett, különböző pontokon előtörését'' 
jelentik ezek, „melyeknek mindenike tartalmának gazdagságát 
közelebbről saját szűkebb körében fejleszti ki, mígnem a szabad, 
szellem-erkölcsi küzdelem mindeniknek értékfokait megállapítja 
s történelem-philosophiai rendezésük folytán a megítélésükhöz 
szükséges centrumot megtalálja." Ha van az egésznek gyűjtő-
pontjául alkalmas kijelentés, „az csakis személyes, történeti ese-
mény lehet", mert „egy csak körvonalaiban megismerhető, de 
teljes alakjában mindig transcendens cél a történelemben mindig 
csak individualiter feltételezett módon fogható fel." Ennek a 
küzdelemuek sorsa azonban nem a tudósok között, hanem künt 
az életben dől el. Szó sincs róla, hogy a ténylegesből a vallás 
általános fogalmát megalkothatnánk, mindig célok és ideálok 
lebegnek előttünk, a megvalósulás pedig mindig transcendens 
marad. A fejlődés nem successio, hanem „a magasabb szellemi 
élet kiemelkedéseit, előtöréseit, kijelentéseit jelöli az, egyikszer 
tisztábban és mélyebben, másikszor gyöngébben, zavartabban, míg 
nem összefüggő kifejezésre talál és innen tovább vezet útja, egész 
azon célokig, melyek minden emberi tudást és képzeletet túlhalad-
nak. Ez a fejlődés gondolatának el nem múló magva."4) 

Ami most már a jelenlegi vallásoknak a fejlődésben elfoglalt 
helyzetét és jelentőségét illeti, a magasabb rendű, új képződések 
megállapításánál az analógia és fejlődés törvényei vezetik a 
nyomozást. Mindenesetre legfontosabb itt a keresztyénség elő-
állásának kérdése. Azonban nem pusztán történetileg kell eljárni, 
mely feltétlen relativismusra vezetne, hanem történetphilosophiailag 
s egyúttal a vallásos öntudat analysisének figyelembe vételével. 
Tröltsch természeti vallásokat és ethikai személyiség vallásait vesz 
fel s a 2-ik alaknak teljes előtörése a keresztyénségben látható.5) 
A keresztyénség az egyedüli szakítás a természeti vallás határaival 
és feltételeivel és a magasabb világ, mint végetlenül értékes, 
minden mást feltételező és alakító személyi élet odakínálása. 
A keresztyénség gyűjtő pontja és összfoglalatja a vallás minden 
megismerhető fejlődéseinek, egy új életnek kezdete. De épen 

Kultur der Gegenw. 31., Gesch. und Met. 45. 
2) Gesch. und Met. 11. 
8) Absolutheit etc. 55 kv. 
Ί) Absolutheit 60—C6. v. ö 31. 
5 j Kel. phil. 461., 405., 483. v. ö. a különféle osztályozásokat ..Theol. 

Szaklap" 1909. 4-ik sz., Dr. Antal cikke. 
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azért nem zárható ki, hogy még egy másik csúcspont is lehető; 
csak a hit tehet felőle bizonyságot, hogy egy magasabb vallás nem 
valószínű és bogy a vallásos fejlődés benne célját elérte.1) Az 
abszolútot a történelem egy pontján abszolút módon bírni akarni, 
nem egyéb, mint ábránd, az abszolút igazság a jövőnek, a történelem 
végének van fentartva. Abszolút vallásnál nincs „küzdő hit, hanem 
változhatatlan biztos ismeret; a tökéletes váltságot, tökéletes 
ismeretet a jövő hozza.2) Jézus maga is a váltságot a világ végére 
teszi, amikor az igazak megjutalmaztatnak.3) 

"Végezetre, amennyiben a vallás nem pusztán lelki tevékeny-
ség, hanem egyúttal a hit reális objectumának, az isteneszmének 
is állítása, szükség van a vallás metaphysikájára. Az isteneszme 
persze csak a vallásos hit útján hozzáférhető, de amellett az em-
beri ész benső egysége miatt vonatkozásaiban összhangzásba kell 
hozni a többi tudományos ismeretekkel is. így van szükség az 
isteneszme philosophiai tárgyalására, mely az említett metaphysikai 
visszakövetkeztetések útján tehető, melyek mint utolsó fogalmak, 
a tapasztalat egységesítésének munkájából állanak elő. A vallás-
tudomány így lesz szorosabb érteleinben vett vallásbölcsészet, ahol 
tehát az istenfogalom nem produktuma, hanem tárgya a philo-
sophiának. Végeredményileg persze azon fordul meg a dolog, hogy 
azt „az idealismust megvédelmezzük, mely a mindent elnyelő 
naturphilosophiai fogalmakkal szemben az ész szellemi kincseit a 
világ ősokához kapcsolja hozzá" s „a monismussal szemben, mely 
csak az önmagával azonos substantia alakulásait ismeri", „az ab-
szolút öntudatnak az őt részben tartalmazó, véges szellemekhez 
való viszonyában folyton új kezdetek és valóságok lehetőségét 
bebizonyítsa". Persze ehez a vallásos isteneszmének átalakítása 
és a modern, tudományos világképhez alkalmazott konformálása 
is szükséges.4) 

Teljes elismeréssel az iránt a körültekintő és sok tanulságot 
magában foglaló munkásság iránt, melyet a fent vázolt rendszer 
szolgáltat, kénytelenek vagyunk annak gyöngeségeire is rámutatni. 
És pedig természetesen, mivel annak követői rendszerint tudo-
mányos megbízhatóságát emelik különösen ki a suprauaturalismus 
híveivel szemben, első sorban annak exakt tudományos jellege 
jön figyelembe, anélkül, hogy Ítéletünkkel a valódiságot is cáfolni 
akarnánk. H a valaki azt hinné, hogy az elfogultságtól azért sza-
badabb ez az álláspont, mert a vallásról az egyetemes vallástör-
téneti eszmék alapján Ítélkezik s nem pusztán a keresztyénség 

i) Absolutheit 78., 80. kv. Gesch. u. Met. 35., 55. Kult. d. Gegenw. 
31. kv. 

Absolutheit 86. kv. 
3) Gesch. u. Met. Iá . v. ö. 5. 
ή Kult. d. Gegenw. 32. kv. 
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képezi az ismérvet és hogy ez a körülmény annak egyetemes ér-
vénye mellett indokul hozható fel, az nagyon csalódik. Troeltsch 
fejló'déstörténeti idealismr.s alapján akar ítélkezni, ami azt jelenti, 
hogy a többi vallások rovására a keresztyénség számára akarja 
odaítélni tudományos eljárással az igazságot, tehát bizonyos ellen-
séges szándék vezeti amazok ellenében.1) Ezért, hogy mindjárt a 
kiindulásnál valami szabály kereséséről van szó, amely ugyan a 
történelmi anyag ismeretével, de mégis philosophiai úton állapí-
tandó meg s melynek valamely határozott célt kell szolgálnia. 
Mint „történetphilosophiáról, nem szigorúan vett tudományról"2) 
van tehát itt szó szerző saját bevallása szerint, mi mondhatnánk, 
hogy tudományos dogmatismus vezeti őt vizsgálódásaiban. Még 
inkább megfosztja pedig egyetemes érvényétől a rendszert annak 
célja, mely nem más, mint a keresztyénség apologetikája.3) És 
így a vallásos érdekeltség épúgy megvan nála, mint az általa 
támadott orthodoxia követőinél, aminthogy fentebb láttuk, az 
egyéni vallásosság szokott rendesen az Ítélkezés ismérve lenni. 
Ez a belső, vallásos tapasztalat ösztönzi őt, hogy az idealismus 
álláspontjára helyezkedjék ra mindent megsemmisítő, naturphilo-
sophikus eszmékkel szemben". Már pedig az olyan vallástörténet, 
melynek a vallásos tünemények és azok összefüggésének leírásán 
kiviil valami más célja is van, dogmatikus megítélési módhoz van 
kötve, amelyet tehát aszerint értékelhet mindenki, amilyen az ő 
vallási egyénisége. Es hogy áll a dolog magának a vallástörté-
netnek feladatával? Első sorban is a „visszakövctkeztetések" 
révén oly metaphysikai feladatok háramolnának reá, melyek messze 
kivül esnek határain. A természettel vonatkozásban álló, ámde 
azzal szemben előtörő, önálló szellemi élet, továbbá a természet 
szerepe, magának az abszolútnak metaphysikája mind külön vizs-
gálat tárgyát képezné itt, amelyekről pedig egyedül a hit tudhat. 
A puszta, kausalis törvények nem elégségesek itt a magyarázatra, 
azok útján le nem vezethető működésekről van itt szó, a 
„kegyelem" útján egy érzékfeletti világgal való kölcsönhatásról. 
A vallástörténelem maga „isteneniberi" jelzővel illettetik s 
va'ltságprocessus nevét viseli,4) a kijelentés viselőiben valami 
abból az ideálból jutott kifejezésre, mely bennünk él. Méltán 
mondja Hunzinger, hogy a kijelentés ilyen fogalma permanenssé 
teszi a csodát, túllép az orthodoxia határán.5) És ugyan miért ez 
az engedékenység? hogy az egyetemes, vallástörténeti fejlődés 
megállapítható legyen. Pedig a történelemből a szellemi élet egy-
sége s határozott cél felé haladása megállapítható soha nem lesz. 

11 Zeitschrift fü r Theol. und Kirche 1898. Kaftan: Erwiderung 79. 
2) Absolutheit 70. 
s) Kul tur d. Gegenw. 32. kv. 
4) Gesch. u. Met. 29., 38. 
5) Probleme etc. 50. 
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Az abban vetett hit puszta postulatum, melynek semmi exakt, 
tudományos jelentősége nincs. Tröltschnél azonban annyiban 
másként alakul a dolog, mert ő, mint mondottuk, nem pusztán 
immanens, öntudati tüneménynek tartja a vallást, hanem hisz a 
történelem folyamán Isten kijelentésében. Eltekintve azonban 
attól, hogy a pogány vallásokban található sok babonát, varázslást 
ő sem tarthatja kijelentésnek, azon fordul meg minden, hogy 
direkt vallásos tapasztalat útján megindokolható-e ez az álláspont. 
Mert végeredményileg mindig arról a vallásos hitről van itt szó, 
hogy Isten az emberiség vallásos fejlődését céljához vezéreli.1) 
És épen ennél az elhatározó pontnál mond csütörtököt a fejlődés-
törvény. Mert egyetemesen kötelezővé azt csak vallásos tapasz-
talat utján lehetne tenni, a tudományos bizonyítás pedig ki van 
zárva. Érdekes különben a fejlődés fokainak megállapítása. 
Tröltsch határozottan elitéli, hogy valami ismérvet, vagy amint 
szokás, vallási ideált állapítsunk meg, hanem magából a tény-
halmazból kell a fejlődés menetét megállapítani, szigorú objek-
tivitással. Ks hogyan történik az, hogy a magasabb fokról igyek-
szünk megérteni az alacsonyabb fokon álló vallások relativ igaz-
ságait s a bennök kifejezésre törő erőket. Amennyiben most már 
a keresztyénség a legmagasabb vallás, ime az önkéntelen keresz-
tyéni álláspont s Kaftan azért mondja, hogy „ennél az eljárásnál 
a legfontosabbat, nevezetesen az ideált, kéz alatt, állítólag mint 
tudományos eredményt, becsempészik."2) 

Ennek a fejlődési processusnak legmagasabb pontját fog-
lalná el tehát a keresztyénség, ámde milyen megnyirbált tarta-
lommal. Hiszen épen azt az anyagot kellene elveszítenie, ami 
különállását, egyedül álló voltát biztosítaná. A kérdés az, hogy 
„a vallásos öntudat különböző, történeti aktualizációban mennyi-
ben jelenti ki magát ugyanazon normáltartalom és ezt a kijelen-
tést a szellemi élet fejlődése segíti-e elő, vagy magának, a 
vallásos öntudatnak természetéhez tartozik a folyton előretörés, 
mint amely az egyetemes fejlődés egyik kiegészítő részét képezi.3) 
Tehát egyfelől mindenütt ugyanazon normaltartalomról van szó, 
még pedig transcendentalis cél értelmében használva ezt a szót, 
más felől vagy egyetemes vagy vallástörténeti fejlődésről. Sem 
egyik, sem másik a keresztyénség igényeivel össze nem egyez-
tethető. A tökéletes egyház szerintünk is az időknek végén fog 
elkövetkezni, amikor az Atya akarata megvalósul. Ez azonban 
nem zárja ki, hogy tökéletes kijelentését birjuk már itt e földön. 
Persze a historisinus nem engedi meg az abszolútnak a történe-
lemben megjelenését, lehetetlenné teszi azt hármas törvénye: a 
kritika, analógia és kölcsönhatás. Az első szerint csakis való-

1) Ihmels: Die Selbständigkeit der Dogmatik 1901. 19. 
2) Erwiderung 80. 
3) Kol. phil. 479. 
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színűséggel bírhatnak Ítéleteink, úgy hogy ez által minden ered-
mény bizonytalanná lesz; a második szerint minden történésnek 
egyformasága van kimondva, analógia nélkül semmi nem létezik; 
végre a kölcsönhatás a történelmi összefüggéstől való minden 
izolálást kizár, mely az immanens kuusalnexus határát túllépné, 
íme, ennyiben nem férhet tehát össze az üdvtörténeti suprana-
turalismus útján megindokolt abszolutság. Ezért a tudománynak 
nyitva kell hagyni annak lehetőségét, hogy magasabb vallásos 
képződés állhat elő, mint a keresztyénség. Azonban, bárha csak 
túl nem szárnyalt vallás neve illeti meg, tehát relativ abszolutság, 
nyugton lehetünk, nem valószínű a túlszárnyaltatása, itt csak az 
apriori lehetőséget nem szabad kizárni. Különben, mondja Troeltsch, 
az abszolutság igénye minden vallásban többé-kevésbbé benne 
van, nem egyéb az, mint a vallás átérzett erejének és igazságá-
nak kifejezése. Benne a vallásalapítónak Istennel való mély, benső 
összeköttetése szól, ezért pl. Jézus élete is titokteljes. Ettől külön-
bözik az abszolutságnak apologetikai célból megindokolt igénye, 
mely épen az eredeti vallási erő és naiv vallásos hitbizonyosság 
elernyedésének bizonysága.1) Egyszóval Troeltsch még kedvező 
színben is akarja felmutatni azt, ami nélkül pedig a keresztyén-
ség történeti jelentőségét veszíti. Isten nem különös kijelentését 
közli Krisztusban az emberiséggel, nem teljes önközlése jelent meg 
benne. Buddha, Mohamed, vagy Zarathustra épúgy prófétái az 
Istenségnek, mint Jézus; a Vedák, Zend-Aveszta vagy a Korán 
épúgy istenileg inspirált művek, mint a biblia. A keresztyénség 
és alapítója a történetphylosophia útján megnyerik a maguk köz-
ponti jelentőségét, a csúcspontot jelzik, egy új élet kezdetét, ennél 
tovább menni azonban nem lehet. A központot képező váltság-
munka relativ értékűvé lesz, a váltságnak egy tökéletesebb útja 
is lehetővé levén, az Idvezítő nem az egyedüli szegeletkő, amelyen 
kívül más nem vettethetik és ebből kifolyólag a keresztyén üdv-
bizonyosságnak is vége, kétség s remény váltakozó érzelmei fog-
lalják el annak helyét. Mert az az állítás, hogy a hit előtt azért 
még abszolút vallás lehetne a keresztyénség, kiengesztelhetetlen 
ellentét Troeltsch eddigi eljárásával : hogyan állhatna meg a tudo-
mányos eredménnyel szemben a keresztyén bizonyosság. Előbbi 
az utóbbit okvetlen megsemmisíti, még ha oly igen él is az az 
iránti szükségérzet. 

S mindez az áldozat azért volna szükséges, hogy egy, talán 
a tudományosság nagyobb fokán álló rendszert nyerjünk. Mert 
hiszen azon fordul meg minden, hogy hajlandók vagyunk-e az 
idealismust választani mindenféle monisnms, kriticismus, vagy 
positivismus ellenében,2) tehát a hit elhatározásán. De ha sub-

») Absolutheit etc. 103., 113. kvk. 
ή Absolutheit 71. Kultur d. Gegenw. 2., 32. 
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jectiv elhatározás a döntő, ott állunk, ahol a régi rendszerrel, s 
még hozzá bizonytalanná is tettük a keresztyénséget; ki tudja 
ugyanis, hogy egy persa vagy buddhista nem a maga vallását 
tenné-e első helyre? A vallásban a lényegesnek értékelése teljesen 
személyi dolog s számítás útján ki nem mutatható.1) A keresz-
tyénségnek bizonyára óhajtása az, hogy végérvényesen rendeztes-
senek ügyei a többi tudományokkal. De a végeredmények amaz 
egyeztetése csakis vallási alapon történhetik, úgyszintén kizárandó 
a keresztyén vallásos tapasztalaton kivül álló, minden istenfogalom. 
Az evolutionak fent tárgyalt elmélete azonban sem a tudományos 
követelményeknek meg nem felel, sem a keresztyénség speciális 
érdekeit figyelemben tartani nem tudja. Nagy és hasznos tanu-
ságait azonban készséggel elismerjük. 

Dr. Lencz Géza. 
(Folyt, köv.) 

') Alig. Ev. Luth. Kirchenzeitung 1907. Dr. Matthes: Zur modernen 
religiongesch. Auff. des Christ. 995. 


