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b) Külföldi irodalom. 
Nitzsch, F?iedrich: Lehrbueh der evangelischen Dogmatik. 

Zweite verbesserte Aufl. Freiburg i. Br. und Leipzig 1896. 
Akad. Verlagsbuehhandlung von J. C. B. Mohr (P. Siebeck). 
XVIII. 610. 1. nagy 8-adrét. Ára 14 márka. 

E mű a <Satnmlung theolog. Lehrbücher;» czím alalt megjelenő 
Mohr-féle vállalatnak egyik kiadványa, mely vállalatnak eddig megjelent 
nevezetesebb művei HólUsmann izagogikája, Harnack dogmatörténete, 
Möller és Müller egyháztörténete stb. 

Nitzsch dogmatikájának első kiadása két részben 1889. és 1891-ben 
jelent meg. Tankönyve «a dogmatikai kérdések mai irodalmi állásával* 
akarja megismertetni a hallgató theologusokat, ép azért «a dogmatikai 
elvek* tanára (keresztyénség, írás, protestantismus) nagy súlyt fektet. 

Maga a dogmatika, Nitzsch szerint <az evang. ker. hittudatnak 
tudományos előadása és megvédése, a jelenkor gondolat- és kifejezés-
formáiban föltüntetve, mint a mely az apostoli korszak gondolatformái-
val nem mindenütt egyezik* (1. 1.). E ker. hittudat megvédése azonban 
még nem vezet a dogmatikának az apologétikával való összezavarására, 
sőt inkább tudományunk leíró és bizonyító eljárása a ker. dogma tudo-
mányos beigazolhatását vonja maga után* (6. 1.). A dogmatika a «bibliai 
theologiával sem azonos, sőt inkább az újszövetségi ker. tannak a jelen-
kor gondolatformáiban való előadása*. A dogmatika forrása (3. §.) szerző 
szerint «a kijelentés subjektiv szelleme, a ker. tapasztalásból eredő s a 
ker. közösség szelleme által áthatott egyéni vallásos tudat, melyben azon-
ban a biblia s az egyház szelleme tükröződik vissza* (11. 1.). E definitió 
Schleiermacher és Lipsius mellett a positiv irányú Hoffmann és Franknál 
is megtalálható. Normája a dogmatikának Nitzsch szerint «az írásnak szer-
vesen összefüggő tanirányzata s az egyházi hitvallások vallásos tantar-
talma* (13. 1.) úgy azonban, hogy «a dogmatikusnak az azokban talál-
ható hittartalom további normális fejlődésére is kell hatnia >. Én ezzel, 
Köstlin és Schulz nyomán, még a gyakorlati szempontot is összekötve, 
azt mondanám, hogy a hittan az írásban s az egyházi hitvallásokban 
foglalt ker. hittartalmat önálló tudományos rendszerben abból a czélból 
adja elő, hogy a hittudat tisztázása és fejlesztése mellett egyúttal a gyü-
lekezeti hitélet gyakorlati fejlesztését és nemesítését is szem előtt tartsa 
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A dogmatika fogalmáról, czéljáról, forrásáról, encyclopaediai állásá-
ról, irodalmáról és beosztásáról a bevezető §-ok szólanak. Jól mondja 
szerző, hogy «a dogmatika a theologia leglényegesebb tudománya* (15.1.) 
s azt kivánja a szónoktól és vallástanítótól, hogy «gyakorlati működésűk 
mellett a hittan tekintetében is világos belátással s szilárd tudományos 
meggyőződéssel bírjanak*. Igen ügyesen vonja meg Schleiermacher nyo-
mán a dogmatika körét a morállal, bibliai theologiával, apologétikával 
és vallásphilosóphiával szemben, s kimerítő részletességgel és előkelő 
modorban ismerteti a dogmatika történetét s az újabb és legújabb dogma-
tikai irányokat (5. és 6. §.) Paedagogiai tapintattal vezeti be az olvasót 
a dogmatika történetének négy korszakába (prot. alapvetés, scholastika, 
pietismus-rationalismus, a positiv evang. hittannak organikus helyreállí-
tása), & öt csoportja osztva fel a mai dogmatikus irodalmat (confessiona-
lismus, specifikus biblicismus,; Schelíing-Hegel-féle spekulatív irányzat, 
Schleiermacherhez való csatlakozás, Lipsius és Ritsöhl-féle ujkantianismus). 
Pár szóval mesterileg jellemzi az egyes korszakok és irányzatok főbb 
dogmatikusait. A Ritschl-féle iskola által előidézett 80-as és 90-es évek 
hittani irodalma tbeol. ismeretkörünk egyik leggazdagabb fejezetét képezi. 

Új és a maga nemében úttörő Nitzsch müve azért, mert a dogma-
tikának egész tanépületét egy egységes foelvre (<Fundamentalsatz> 7. §.) 
építi fel. Ezt a főelvet így formulázza: «Jesus Christus ist durch Verwir-
klíchung (oder «Aufrichtung») des Reiches, Gottes in der Menschheit der 
bleihende Mittler des Heiles derselben geworden*. (39. 1.) Ebben a főté-
telben, mint a dogmatika kardinális alapfogalmában s tudományos jellege 
által is követelt egységes alapelvében következő központi gondolatok fog-
laltatnak : az emberiség üdve Krisztus művének utolsó czélja; az Isten 
országa annak eszköze és Jézus Krisztus ez üdv megalapítója és 
betetőzője. 

A dispositiót illetőleg Nitzsch a dogmatikának alapvető («dogma-
tikai elvek tana») és kifejtő (cspeciális*) részét különbözteti meg. Az első 
résznek a hittani alapelvekkel, a másodiknak az evang. ker. hittudat tar-
talmával van dolga. A dogmatika mindkét részére «a fentebbi egységes 
főtételnek analyzálása alapján jutunk el és pedig a ker. anthropologiára 
vezet el az emberi üdv, a szorosabb értelemben vett ker. theologiára az 
istenországá s a ker. christologiára és soteriológiára az istenországa saz 
üdwalósítás fogalma* (40. 1.). Ebbe ca schémába* a ker. hitrendszernek 
Összes mozzanatai befoglalhatók, s ilyen egységes főtétel mellett a dog-
matika rendszeres tudományos jellege minden irányban megóvható. 

Csak természetesnek találjuk, hogy Nitzsch különös gondot fordított 
a dogmatika I. vagy alapvető részére, az általa ú. n. «dogmatikai elvek 
tanára*, mint a dogmatika «momentán legégetőbb kérdéseire*. Ez elvek-
hez tartozik a vallás, a keresztyénség, az írás s a protestantismus ere-
detének és. lényegének különösen az utolsó két évtizedben sokat megvita-
tott kérdése. 
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A «dogmatische Principienlehre* első darabja a vallás eredetének 
és lényegének a kérdése. Sorra foglalkozik e szakasz 8—18. §«ában a 
régebbi dogmatikusok vallásfogalmával; Feuerbach, Lange. Bender és 
Holsten «Illusions hypothesisével*, a vallásnak tisztán anthropológiaí, 
elméleti, aesthetikai^ gyakorlati eudaraonista, ethikai és mystikus meghatá-
rozásaival s ez összes gondolatelemeket összefoglalva annak a meggyőző-
désének ád kifejezést, hogy a vallás gyakorlati szükséglet, melynek objektív 
és subjektiv, elméleti és mystikus oldala van, s mely az embernek, mint 
szellemi és erkölcsi lénynek magasabb rendeltetéséből, személyes élettö-
rekvéséből és üdvre való vágyódásából egészen természetszerűleg követ-
kezik. E vallásfogalom meghatározásában nagy érdeme van Kant, Schleier-
macher ós Hegel mellett főleg Ritschlnek, Kattannak, Herrmannak, Dornernek, 
Lipsiusnak és Pfleiderernek. Bámulatos részletességgel és alapossággal 
tájékoztatja itt szerző az olvasót a vallásfogalom gazdag irodalmában, 
úgy, hogy e tekintetben egyedül áll e dogmatika az újabb irodalomban. 

A dogmatikai elvek tanának második szakasza «az istenországa 
bibliai eszméjével vagyis a keresztyénség lényegével* (19—40. §.) foglal-
kozik. Többen egy abstrakt központi eszme alapján határozzák meg a 
keresztyénség sajátszerű lényegét (Lessing, Hegel és Kant). Ezzel szemben 
szerző szerint «a keresztyénség történeti vallás, a melynek lényege • ala-
pítójának személye és műve által van meghatározva*. Ennyiben «erede-
tében megvan adva annak tartalma is egyszersmind*. Közelebbről a 
keresztyénség «zuhöchst Seligkeits, dann Heiligkeitslehre*, mivel «az első 
és utolsó, az evangéliumban nem a jónak követelménye, hanem maga 
a nyújtott positiv jó*. A vallásnak és a keresztyénségnek tisztán subjek-
tiv felfogásával szemben annak apriori való objektivitását hangsúlyozza, 
s épen olyan objektív jellegűnek mondja a kijelentést is. «A lumen inter-
num sohasem pótolhatja a különös isteni kijelentést* — mondja szerző 
— egészen helyesen. 

Meggyőzően fejtegeti továbbá, hogy az ész és a lelkiismeret vallási 
elvül nem szolgálhat s azért szükség van különös isteni kijelentésre. A 

. lelkiismeretről szóló 33. §. a könyvnek egyik legszebb része. A fentemlí-
tett vallásfogalom alapján s az összes gondolatelemek összefoglalásával 
Nitzsch a keresztyénség lényegét akként definiálja, hogy a keresztyénség 
vallásos és ethikai üdvözítő erő egyaránt (201. 1.). 

A ker. kijelentés történeti okmánya a Szentírás. Különbség van 
írás és Isten igéje között. A szent szerzők inspiratiója elválasztandó az 
irás inspiratiójától. Ez inspiratio a szent írók habituális és nem átmeneti 
tulajdonsága. Az írás absolut tévedhetetlensége nem állítható! Luther 
minden szent iratot a szerint ítél meg: «ob sie Christum treibe». Ép 
azért evang. vallásosság és szabad bibliai kritika nem zárja ki egymást. 
Az inspiratio folytán a szent szerzők kiválóan képesíttettek az isteni kije-
lentés tényeinek bebizonyítására és magyarázására. 

Az elvek tanának utolsó darabja «a protestantismus lényegéről* 
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(232—255. 1.) szóló. A milyen viszonyban van a keresztyénség a vallás, 
olyanban van a protestantismus a keresztyénség eszméjéhez. A protes-
tantismus maga az eredeti, tiszta evangéliumi keresztyénség, tehát több 
a protestálásnál vagy a humanigmusnál vagy ethnographiai meghatáro-
zásoknál. A katholicismus az istenországa helyére az empirikus egyházat 
s az evangélium helyére a törvényt állította. A protestantismus kettős 
alapelve a megigazulás és az írás, mely utóbbinak, mint kánonnak meg-
ítélésénél azonban a vallási szempontok mellett a tudományos kritikaiak 
is tekintetbe jőnek. A protestantismusnak a traditióhoz való viszonya 
kritikai. 

A traditio római elve, mint keresztyénellenes a priori elvetendő. A 
protestantismust nem a tan és betű, hanem az Isten igéje élteti és Krisztus 
szelleme vezérli. 

A speciális dogmatika dispositióját mindenben nem követhetjük, 
csak annyit említünk meg, hogy egységes dogmatikai főtételéből kifolyólag 
antropologiából és christologiából, tehát három részből áll a dogmatika 
ú. n. speciális főrésze. Az egyes dogmatikai czikkelyeknél Nitzsch nagyob-
bára a reprodukáló-kritikai módszert alkalmazza. így p. o. az eredendő bűn 
tanánál (315. 1.), hol Frank és Hofmanntól tanult, az úrvacsora tanánál 
(544. 1.), hol Kahnist követi, s végül a chiliasmusnál (544. 1.), hol Kliepboth 
művének sokat köszönhet. Annál az alapvető hitczikknél, a melylyel a 
schmalkaldi czikkek szerint «áll vagy esik az ekklézsia», helyesen utal 
a szerző arra, hogy az apologia nem különíti el egymástól a justificatio 
s a regeneratio fogalmát, <azonban nem is azonosítható egymással* (571.1.). 
Az egyház lényegileg véve Nitzsch szerint az istenországával nem azono-
sítható, «mivel az istenországa egyenlő mértékben vallásos és erkölcsi 
közösség, az egyház ellenben közelebbről specifikus vallási közösség* 
(510. 1.). Itt különben Ritschl fejtegetései mellett Frank szép gondolatait 
(II. 379. 1.) követi. Szépen és szellemesen védi továbbá a <de novissi-
mis* fejezetében a feltámadás hitét e szavaival: «Die Individualitát ist 
durch (wenn auch verfeinerte oder átherische) Corporalkat besser sicher-
gestellt, als durch Spiritualitat* (601. 1). De nem helyeselhetjük szerző* • 
nek apokatastasis panthon Schleiermacher-féle tanát, mivel az az erkölcsi 
személyiségtől elválaszthatatlan szabad akaratnak a tanával ellenkezik. 
(606 1,) Különben erős bibliczitás jellemzi az eshatologiai részt is. 

Valóban jeles dogmatikai tankönyvvel van itt dolgunk, a melyet 
melegen ajánlunk theologusaink, tanáraink és lelkészeink szíves figyel-
mébe. Az is előnye a műnek, hogy positiv evangéliumi, nem pedig luth. 
felekezeti színű és ízű. Előkelő előadási modora, irodalmának gazdagsága 
és megbízhatósága s még a részletekben is teljes tájékozottsága tanulsá-
gos és szellemes olvasmánynyá teszik a művet. Az a bámulatos mun-
kásság. a melyei a legújabb két évtized prot. irodalma positiv gondolatok 
felépítésében a dogmatikai részletkérdések terén felmutat, szerző könyvé-
ben szabatosan, világosan és kritikai világításban van ismertetve. Már 
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pedig ez a theologia evangéliumi alapgondolatokban igen gazdag, s a leg-
újabb theol. iskolák mindegyike hordott egy-egy igaz gondolatelemet a 
jövő theologiának fölépítéséhez. így Schleiermacher és Rothe mellett p o. 
egy Dorner, Frank, Lipsius, Ritschl és Kaftan rendkívül gazdagította és 
termékenyítette hittudatunkat. E gondolatgazdagságnak ügyes kompen-
diuma a Nitzsch dogmatikája. Se. M. 

Beyschlag: Aus meinem Leben. Halle (Strieen), 1896. 
558 1. Ara 7 50 márka. 

Az önéletrajzok a németországi theologusok között épen nem ritkák. 
Hasé jenai tanárnak ezelőtt 25 évvel karácsony táján megjelent <Ideale 
und Irrthümer* czimű műve az újabb theol. irodalomnak egyik gyöngye. 
E művet gyors egymásutánban követték: Harless, Gerock, Lang, Thi 
kötter, Rogge és Beyschlag önéletiratai. Tanulságosak ez önéletrajzok 
azért, mivel korrajzokká tágulnak s közvetlenségükkel hű képet nyújtanak 
a fontosabb egyházi és irodalmi eseményekről. 

Beyschlagot magyar prot. közönségünk is ismeri. «Jézus élete* és 
<Újtestamentomi theologia* czimű müve első rangú irodalmi jelenség. Hall-
gatói is többen voltunk a magyar theologusok közül. Előkelő egyénisége, 
ritka szép irálya s szónoki ereje előkelő német theologussá avatják. 
Önéletrajza tehát közvetlenül is többünket érdekel. 

Fiatalabb éveinek «emlékezései és tapasztalatai* sorában ismerteti 
a frankfurti ifjú éveket, a bonni és berlini akad. tanulmányéveket, a frank-
furti kandidaturát, trieri küzdelmes lelkipásztori szolgálatait s a karlsruhei 
udvari főpapi működési éveket. Előadása rendkívül vonzó és közvetlen. 
Korunk — úgymond — oly rohamosan halad, hogy a fiatalabb generatio 
a multak emlékeit alig ismeri. Pedig a múlttal való életeleven összefüg-
gésre is áll az írás ama szava: «hogy a gyermekek sziveinek vissza kell 
térnie az atyákhoz*. Haladásunk — igy folytatja tovább — inkább formai 
és külső természetű, a melyből hiányzik a komolyabb vallásos-erkölcsi 
tartalom, napjainkban a gőz és villám századában a németeknél is gyor-
san dolgozunk, gyorsan gondolkozunk és gyorsan élvezünk. Az élvezetek-
ben is az a jelszó: «fokozni rohamosan* s «tömöríteni a végletekig*. 
Haladásunknak a benső szellemi erkölcsi élet épen nem felel meg. Hatal-
munk és életrevalóságunk mellett is bizonyos erkölcsi stagnális, sőt hanyat-
lás észlelhető a népélet összes rétegeiben. Másként nézzük ma az emberi 
élet talányát és feladatát, mint csak egy rövid emberöltővel is ezelőtt. 

Kár, hogy igazán klasszikus kulturhistóriai képeit egy szenvedélyes 
polemikus fejezet homályosítja el. Nem méltó hozzá az a szenvedélyes 
polémia, a melynek hangján a tübingai iskola theologusait müvében meg-
ítéli. Baur kritikai müveit még Strauss művei alá helyezi s Baurt «tenden-
tiosus hazugságokkal* vádolja az újszövetségi kritika terén. Schwegler 
«Nachapostolisches Zeitalter* czimű művéről azt mondja, hogy az telve 
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