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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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van «erőszakos gyanúsításokkal*, sőt «rágalmazásokkal* és szerzőjét 
«Scbacher>-nek mondja «zwischen Judencfaristentum und Heidenchristeii-
tum*. Ez az anathéma épen nem illik e szép biographia keretébe, s nagyon 
is megzavarja annak különben szép összbangzatát. Mennyivel igazságo-
sabban ítéli meg Krüger <das Dogma vom neuen Testament* 1896. czimű 
müve Baur és Schwegler kritikai munkásságát. Pedig Schwegler ama 
tévtanának, mely szerint a zsidóság lényeges befolyással volt az őskeresz-
tyénség kifejlődésére, sok igaz gondolatelemet tulajdonit a mai elfogulat-
lanabb bibliai kritika. E tekintetben kár volt követnie szerzőnek a <renegát* 
Ritschl «Entstehung der alkatholiscben Kircbe* czímü müvét. Mert min-
den rombolásai mellett jót is tett az a tübingai iskola, ba mást nem, 
hát rostált és tisztított. 

Annál kellemesebben hat az olvasóra a «Zwei Bonner Studentenjahre* 
és <Das Schlussjahr in Bonn* czímü fejezet. Valósággal imponál a nemes-
lelkű unionista Nitzsch theologiai alakja, ki «yilágító alakja a közelmúlt 
prot. theol. generátiónak*. Az 1848/49. frankfurti parlament főbb alakjait 
is közvetlen szemléletek és tapasztalatok nyomán rajzolja a szerző, kinek 
szemei előtt ölték meg szept. 18. Zichnowszkyt, a conservativ herczeget, 
és Anerswaldot, a hős generálist. Közeli viszonyban állott Arndtal, a híres 
dalossal is, ki előre megjövendölte az egységes ifjú Németországot. A mű 
végül mély betekintést nyújt a rajani tartomány egyházi és iskolai 
viszonyaiba. 

A mü második kötete hallei tanári éveit fogja ismertetni. Több 
ízben volt az egyetem rektora s fontos megbízásokban járt el a porosz 
kormány részéről. Kegyelmet és erőt az agg tndósnak az Istentől, müve 
szerencsés befejezéséhez! Se. M. 
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