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Schmidt V.: Moderne Tfaeologie des altén Glaubens, 
160 1. Ára 2*50 márka. Ugyanattól: Die Forderung elner 
modernen positiven Tfaeologie. Gtitersloh (Bertelsmann) 1906. 
131 lap. Ára ugyancsak 2*50 márka. 

Németországi prot. egyházi és iskolai szemléimben gyakrabban 
érintettem, hogy Németországban van ma már egy „modern positiv 
theologiaa melynek programmját is ismerjük. Fölvetette azt 
Seeberg berlini theol. tanár és ismert nevű dogma- és egyháztörté-
netíró, tovább fejtette ki Kaftan (össze nem tévesztendő Ritschl ' 
nagyhírű tanítványával, a berlini dogmatikussal) „az egy ház tarto-
mányról" szóló négy fejezetes iratában, ki azt „a régi hit modern 
theologiájának" nevezte, s rendszeresen összefoglalta Grützmacher 
rostocki theol. tanár „Studien zur system. Theologie" czimtt művé-
nek „a modern positiv theologia követelményeiről* szóló szakaszá-
ban. Főbb gondolatai a következők: A positiv theologia is lehet 
modern, mivel a „modernismus nemcsak elvetendőt és keresztyén-
ellenest, hanem assimilálót, a keresztyénségnek megfelelőleg átala-
kíthatót is foglal magában". Hogy a positiv theologiának is modern-
nek kell lennie, kitűnik abból, hogy úgy a história bizonysága, mint 
a gyakorlat követelményei szerint a theologiának mint tudománynak 
is meg kell értenie kora szavát és megvalósítania annak követel-
ményeit. A valóban modern ember reális törekvésein és szükségletein 
kell fölépítenie a modern keresztyén ember élet- és jellemképét s 
tudományos világnézetét és korántsem egy Kant vagy Goethe tüne-
ményes eszményképén. 

Ennek a theologiának tartalma a fejlődés és a kijelentés 
fogalma körül csoportosul, ép azért ő is ismeri a keresztyénség 
vallástörténeti értelmezését. A fejlődés fogalmát, a tudománynak ezt 
a legsarkalatosabb rúgóját komolyan kell vennie a theologiának, 
nem csupán a modernek kedvéért, hanem a miatt, hogy elvégre az 
isteni kijelentésnek megtisztultabb felfogását nyerhessük és gyakor-
latilag is hirdethessük a gyülekezetben. E fejlődés fogalma nem 
érinti a vallás és a keresztyénség lényegét, sőt inkább a fejlődő 
keresztyén istenfogalomnak megfelelőleg hozzájárul annak tisztul-
tabb felfogásához és megértéséhez. E fejlődés fogatmának átvitele 
az ószövetségre s a keresztyén egyházi tanfejlesztésre egész más 
és gazdagabb képét nyújtja az ószövetségi vallásnak és az egyházi 
dogmának egyaránt. A kijelentés fejlődésének gondolata ma már 
nélkülözhetetlen a theologiában s nélküle valódi tudományos theol. 
ismeret nem is lehetséges. Ez teszi éppen a jellegzetes különbséget 
a régi óprotestáns s a mai modern orthodoxia között. A természet 
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és a kijelentés, lét és létesülés világa többé nem mint merev 
ellentétek állanak egymással szemben, sőt inkább kölcsönösen 
feltételezik és kiegészítik egymást. Mert hát e theologia szerint a 
causalitás törvényének a belső ember világára is van értéke és jelen-
tősége. 

Ebben a gondolatkörben mozog Schmidt Vilmosnak, a nagy-
hírű boroszlói rendszeres theologusnak mindkét müve, a melyekben 
Kaftan, Grützmacher és Seeberg, a „modern positiv theologiát" tár-
gyaló müveire való folytonos utalással, e theologia világánál kriti-
kailag fejtegeti a „régi hit" lényegét, mely is abban áll, hogy az 
isteni kijelentés a Jézus Krisztus történeti személyiségében a maga 
egész teljességében megvalósult, s éppen ebben rejlik az ő egyetlen 
isteoüúsága és természetfölötti eredete. Ezzel a régi hittel áll vagy 
esik a keresztyénség, a melynek lényege a keresztyén istenfogalom-
ban, az úgynevezett különös revelátióban jut kifejezésre. Majd beha-
tóan ismerteti e modern theologiának Kant kritikai bölcseletével, 
névszerint az elméleti és gyakorlati ész megkülönböztetésével való 
szerves összefüggését, a vallásos egyéniség autonómiáját s a theo-
lógiának a világfelfogással, a psychophysikával s a történettudomány-
nyal való összeegyeztetését. Szerzőnk „anakronizmusnak" deklarálja 
a mai theologiának (és a bölcseletnek) minduntalan hangoztatott 
Kantra való visszatérését. 

Második müvében ugyancsak „kritikai megvilágításban" meg-
állapítja a metaphysikát mellőző modern theologia gnózisát s benne 
a Ritschl-féle történeti moráltheologia egyik mellékhajtását látja. 
Igen ügyesen szembeállítja e „modern" felfogást egy Darwin, Lieb-
mann, Lange és Háckel felfogásával, mely majdnem a keresztyénség 
megtagadásáig jutott el. Kimutatja közelebbről ebben az úgyneve-
zett modern positiv theologiában a kijelentés és a fejlődés fogal-
mának egymáshoz való viszonyát, s e theologiának „az objektív 
világ megismerésére" s „az egyes személyiség belső vallásos erköl-
csi világára való alkalmazását". Különösen kevés értéket kölcsönöz 
e theologiának az ethikában. 

Szerző fejtegetései erős dogmatikai érzékkel vannak megírva. 
De helyenként a tárgyilagosság rovására iokább élesek, mint meg-
győzők s inkább aforistikusak, mint egységesen összefüggök. Apolo-
gétikai-polémikai éle főleg Kaftan és Seeberg ellen irányul. Külö-
nösen utóbbinak* „Németország ev. egyháza a XlX-ik században" 
(1904) czímü müvét veszi éles bírálat alá s egyenként bonczoígatja 
a jelenkori vallásos, theologiai és egyházi kérdéseket tárgyaló fej-
tegetéseit, a melyekben többi között az az állítás is található, hogy 
„a modern positiv theologia a jelenkori német ev. egyháznak egyik 
legégetőbb kérdése és szükséglete." De rendkívül tanulságossá teszi 
szerzőnk mindkét müvének fejtegetéseit az a körülmény, hogy foly-
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tonos figyelemmel van a legújabb német theologiai és phüosophiai 
irodalomra s még Comte, Nietzsche és Spenczer világfelfogását is 
belevonja tárgyalásának körébe. Szerzőnk különben olvasóközönsé-
günk előtt nem ismeretlen. Csak nemrég ismertettük az ő vaskos 
Symbolikáját B „az erkölcsi világ küzdelme" czimü hatalmas apologe-
tikai müvét. Erős theologiai egyéniség sugárzik ki minden egyes 
müvéből. 

A M. Prot Irodalmi Társaság pályázatot hirdet Koszorú 
czimü kiadványsorozatának 1907. évi tíz füzetére. 

Kívántatnak evangéliomi vallásos és erkölcsi elbeszélések, 
rajzok, életrajzok, jellemképek prózában vagy versben. 

Tartalmilag az a fő feltétel, hogy az evangéliom lelke és 
ereje lüktessen bennök, hogy a hitre erősítőleg s az erkölcsre neme-
sitőleg hassanak. Alakilag az a fő, hogy népszerűen és tősgyökeres 
magyar nyelven szóljanak. 

A füzetek terjedelme egy kis nyomtatott ívnél rövidebb és 
másfélnél hosszabb nem lehet. A közlésre elfogadott dolgozatok a 
Társaság tulajdonába mennek át és ívenként 50 (ötven) koronával 
dijaztatnak. 

A pályázat nyilt, bárki részt vehet benne; jeligés levélke 
nem szükséges. A kéziratok folyó évi június 15-ig a Társaság 
alólirott titkárához (Budapest, Kálvin-tér 7. sz.) küldendők be. 

A választmány határozatából 
Budapest, 1907 márczius 15-én 

Sz. M. 
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