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Prolegomena
(Rendszeres teológia / Prolegomena)

Istenről  mindenkinek vannak gondolatai,  akár elkötelezetten hívőnek, akár ateistának véli
magát.  Az  Istennel  kapcsolatos  gondolkodás  határozott  nyomot  hagyott  az  emberiség
történetében:  épp  úgy  alakította  és  formálta  a  történelem  globális,  vagy  egész
társadalmakra  ható  eseményeit,  mint  ahogyan  markáns  szerepe  lett  az  egyes  emberek
személyes  életének  színterében  is.  Bárkit  vagy  bármit  is  értünk  Isten  személye  alatt,  az
Istennel kapcsolatos gondolatok „mindenhol ott vannak”, személye tehát megkerülhetetlen
és szükséges eleme az emberiség kollektív tudatának. 

Ha  valaki  az  Istennel  kapcsolatos  felfogásokkal,  nézetekkel  és  látásmódokkal  kíván
foglalkozni, mindenféleképpen értékes lehet ha gondolkodásában rendszerbe szedi az egyes
elemeket.  Nagyon leegyszerűsítve ezt a  rendszert  nevezhetjük  teológiának,  melyet  sokan
hittudományként is emlegetnek.1 Fontos megjegyezni, hogy a teológia kifejezés alatt mi csak
és kizárólag keresztény teológiát fogunk érteni!

A következő rövid bevezetéssel az  a  célom,  hogy  bemutassam, magam milyen szisztéma
alapján gondolkodom a teológiáról: mit takar maga a kifejezés és a teológia milyen szerkezeti
egységekre osztható fel. A megközelítés szükségképpen tartalmazni fog szubjektív elemeket
is – noha igyekeztem törekedni az objektivitásra.

A teológia szó jelentése

Mit  jelent  maga  a  teológia  kifejezés?  A  teológia  művelői  nem  teljesen  azonosan
magyarázzák, ugyanakkor az általános szemlélet szerint egy szóösszetételről beszélünk, mely
a  theosz  (Isten,  istenek)  és  logosz (beszéd,  szó,  illetve  később  a  tudományok  szokásos
elnevezése)  fogalmaiból  tevődik  össze.  Így  a  teológia  az  Istenről  szóló  beszédet  vagy
tudományt  jelenti,  nagyjából  olyan  módon,  ahogyan  a  biológia  az  életről  való  beszéd
(görögül a  biosz életet jelent).2 Charles C. Ryrie ezzel kapcsolatban még megjegyzi, hogy a
teológia kifejezés értelmezhető úgy is, mint a vallásos hit ésszerű értelmezése.3

Robert Culver nézete szerint a teológia kifejezést legalább négyféle értelemben használják. A
legtágabb jelentése a keresztény valláshoz kapcsolható szemléletek, tanítások, információk
gyűjtőfogalmát  takarja.  Kissé  szűkebb  értelmezés  szerint  kifejezetten  a  keresztény  hit
tanítási rendszerét is teológiának hívják, sőt egyesek ezeken belül csak a  dogmatikát vélik
1 A teológia a közkeletű meggyőződéssel ellentétben  nem keverendő össze a vallástudománnyal: utóbbi  az
emberiség  különféle  vallásainak  jelenségeit  komplex  módon  vizsgáló,  azok  történetét,  elemeit  összevető
társadalomtudomány. A vallástudomány objektíven áll a különféle vallásokhoz és egyik mellett sem kötelezi el
magát.
2McGrath[2002], 121.o.
3Ryrie[1996], 13.o.
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teológiának.  A  legszorosabb  vélemények  alapján  csak  a  kifejezetten  Isten
személyéről szóló tanítások tartoznak a teológia tárgykörébe.4

Melyik értelmezés a helyes? A teológiát mi a legtágabb értelemben fogjuk használni, mint az
Istennel,  és  a  Vele  kapcsolatos  dolgokkal  foglalkozó  tudományterületet.  Ebben  az
értelemben tulajdonképpen a hittudomány jelző írja le talán a legpontosabban a teológiát.

A teológia felosztása, teológiai diszciplínák

Mint  minden  más  tudományterület,  úgy  a  teológia  is  többféle  ágra,  vagy  idegen  szóval
teológiai  diszciplínára  osztható.  A  most  következő  felosztást  lehet  önkényesnek  nevezni,
mégis úgy vélem, hogy általában megfelel annak a képnek, ahogyan a teológia szerkezetéről
gondolkodni szoktak.5

4Culver[2010], 65-66.o.
5Lábjegyzetben szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a revelatiogeneralis.wordpress.com weboldalon is ez a
felosztás képezi azokat a kategóriákat, melyekben a tanulmányok készülnek.
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Mint látható, a teológiát az előzőek értelmében négy fő csoportra oszthatjuk,
melyek különféle alkategóriákra bomlanak:

• A Biblia teológia tárgykörébe a következő diszciplínákat soroljuk:
◦ Izagógika: az elnevezés a görög nyelvből  érkezik és egész pontosan bevezetést

jelent.  Lényegét  tekintve  az  egyes  biblia  könyvek  szerzőségével,  keletkezési
körülményeivel, a szövegek hagyományozásával, tartalmával és hatástörténetével
foglalkozik.

◦ Exegetika: egyesek szerint talán a leglényegesebb terület. Az exegézis kifejezés a
görög  exegeomai szóból  származik,  melynek  jelentése  elbeszélni,  értelmezni,
kifejteni. A bibliai szövegek értelmezésével, magyarázatával foglalkozik, melynek
folyamatába  sokak  szerint  a  hermeneutika is  beleértendő,  azaz  az  exegetika
eredményeinek  alkalmazása.  Az  exegetika  lényegét  tekintve  az  izagógika
eredményeit is felhasználja.

• A Rendszeres teológia tárgykörébe a következő diszciplínák tartoznak:
◦ Apologetika:  ugyancsak  görög  kifejezés  (apologeomai),  mely  a  jog  világából

érkezett  és  eredetileg  védőbeszédet  takart  –  ma  pedig  hitvédelmet  jelent.
Tulajdonképpen a keresztény hit racionális alapokon történő indoklását, illetve a
tévtanítások elleni védekezést szokták az apologetika fogalma alatt érteni.

◦ Dogmatika:  megfogalmazza  és  rendszerbe  foglalja  a  keresztény  hit  tartalmát,
egyszerű szavakkal  rendszerezett  módon  tárgyalja  és adja  elő,  mit  hiszünk. Az
egyes felekezetek teológiai nézetei – azaz dogmatikájuk – gyakran nem teljesen
azonos.  Nem  jelöljük  külön,  de  a  dogmatika  tárgykörébe  tartoznak  olyan
területek  is,  mint  a  krisztológia  (azaz  a  Krisztus  személyével  foglalkozó
magyarázatok), a  szoteriológia  (azaz Krisztus munkáját, a megváltást magyarázó
dogmatikai  nézetek),  illetve  az  eszkatológia  (mely  a  végső  időkkel  foglalkozó
tudományág).

◦ Ekkléziológia:  az  Egyházzal,  egyházvezetéssel,  egyházi  struktúrákkal  foglalkozó
terület.

◦ Etika:  a  keresztény  hit  erkölcsi  hatásaival  és  vonatkozásaival  foglalkozó
tudomány, melyet teológiai etika néven is emlegetnek.

◦ Prolegomena:  a  teológiával  magával  foglalkozó  terület  –  tulajdonképpen jelen
tanulmányunk is ide kapcsolódik.

• Az Egyháztörténelem (vagy más néven Történeti teológia) alá tartozó elemek:
◦ Egyetemes  egyháztörténelem:  az  Egyház  egészének  történelmével

szisztematikusan foglalkozó tudomány.
◦ Felekezeti  egyháztörténelem:  egy  adott  felekezet  egyháztörténelmével

szisztematikusan foglalkozó tudomány.
◦ Magyar  egyháztörténelem:  kifejezetten  a  magyar  egyháztörténelem  kérdéseit

taglaló tudomány.

• Végül a Gyakorlati teológia csoportja a következő területekre bontható:
◦ Homiletika:  a  keresztény  igehirdetéssel,  prédikálással  és  retorikával  foglalkozó

tudomány. A homiletika nem csak elmélet, hanem egy igehirdetés elkészítésének
és elmondásának gyakorlatára is kitér.
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◦ Katechetika:  a  hittanoktatás  vagy  hitoktatás  szegmensére
összpontosító  tudomány,  mely  a  gyermek-  és  felnőttképzést
egyaránt magában foglalja.

◦ Liturgika: az istentisztelet formai elemeivel foglalkozó ág.
◦ Missziológia: a keresztény hit terjesztésével, az evangélizáció kérdéseivel törődő

teológiai diszciplína.
◦ Poimenika:  a  gyülekezeti  pásztorlás,  lelkigondozás  tudnivalóit  összegző

tudományág. 

Felsorolt  listánk  valószínűleg  nem teljes,  de  azért  mégis  áttekintő  képet nyújt  a  teológia
felosztásáról. Természetesen minden diszciplínának vannak  segédtudományai, melyeket itt
és most nem tartottunk szükségesnek felsorolni. Ezek a kiegészítő tudományok hasznosnak
bizonyulhatnak  az  alkalmazás  során,  így  például  az  exegetika  gyakran  segítségül  hívja  a
bibliai nyelveket (héber, arámi, görög)  vagy az  irodalomtudomány eredményeit, ahogyan a
poimenika a szükséges esetben támaszkodhat a  pszichológia által  nyújtott lehetőségekre.
Ehhez hasonlóan az Egyháztörténelem csoportjába tartozó szakágak gyakran támaszkodnak
a  művészettörténet  vagy az  archeológia kutatásaira, vagy az apologetika felhasználhatja a
vallástudomány javaslatait saját területén.

A lényeg persze mindezzel nem az, hogy merev formákba öntsük az emberek Istenről és „az
Ő dolgairól” származó gondolatait  – ahogy korábban már szó esett róla,  a fenti  szerkezet
nincs kőbe zárva és az idő előrehaladtával változhat. Arra azonban mindenképpen jó, hogy
rendszerbe foglalja  a gondolatokat,  melyek akár áttekinthetőbbé is  tehetik mindazt,  amit
teológia név alatt érteni szoktunk.
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