
b) Külföldi irodalom 

Haering Th.: Der chrístliche Glanbe (Dogmatik). 
Calw & Stuttgart (Calwer Verlagsverein) 1906. 616 lap. Ára 
kötve 9 márka. 

Szerzőnk Ritschlnek, a hires göttingai hittadósnak egyik leg-
híresebb tanítványa és Ritschl azon követői közé íartozik, a kik 
jeles elméleti hittudósok és kiváló gyakorlati egyházi férfiak. 

Előszavában a hittani irodalom tekintetében Luthardt és Kaf-
tan s a bibliai tananyag értékesítésére nézve Hackenschmidt dog-
matikájára utal. 

Egy rövid bevezetésben (7—20. 1.) a hittan fogalmával, a 
keresztyén hit s a modern tudat egymáshoz való viszonyával és a 
hittan felosztásával foglalkozik. A hittan „a keresztyén hit tudo-
mányos előadása", vagy máöszóval „a dogmák egységes, össze-
függő kifejtésea. Mint „a hitnek rendszeres tudománya", a modern 
tudatnak nem egy alakjával szemben találja magát, a melylyel 
szemben „az örökkévaló evangélium hitigazságainak ismeretével" 
kell védekeznie. A dogmatikát (s az ethikát is) tehát megelőzi az 
apologitika. Mint tudomány két főrészre oszlik, ú. m. a keresztyén 
hit megalapozására és kifejtésére. Az elsőnek tárgya a keresztyén 
vallás lényegének és igaz voltának kimutatása; a második a szoro-
san vett hittani rendszert fejti ki. A hitrendszernek tárgya a 
Krisztusban megjelent isteni kijelentés. E kijelentés — mondja 
Ritschl-el egyezőleg — forrása, normája és alapja minden keresz-
tyén hitismeretnek. 

Müve első vagy alapvető részének vagyis a keresztyén hit 
apologétikai megállapításának czíme: „A keresztyén hit és annak 
ellenei" (23 —195. 1.). E résznek három szorosan összefüggő kér-
dése a keresztyén vallás lényege, igazsága és a keresztyén hittan 
normája. A keresztyén vallás lényegének ismertetésénél behatóan 
foglalkozik a vallásnak tárgyi (istenfogalom, életszükséglet, odaadás, 
kijelentés) és psychologiai oldalával, különösen meggyőzően fejte-
getve a vallásnak a tudományhoz, művészethez és erkölcsiséghez 
való viszonyát, s a szakasz végén bő vallástörténeti alapon tár-
gyalja a vallás eredetének kérdését. 
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A keresztyén vallást tökéletes isteni vallásnak tartja, a mely-
nek minden más vallásalakkal szemben való jellemző sajátsága 
abban van, hogy benne a tartalmi (istenországa) s az alaki elv 
(kijelentés) teljesen egy és ugyanaz. „Jézus maga az evangélium, 
kinek vallása és személyisége egymástól elválaszthatatlan", mondja 
Harnack-al szemben, ki szerint „csak az atya és nem a fiú a való 
az evangéliumba". A szakasz végén mesteri rajzát adja a római 
katholikus és protestáns keresztyénség mélyreható hittani különb-
ségének. „Katholikus és protestáns egyháznak alapjában véve eltérő 
felfogása van a keresztyénségről. Az üdvjó, az istenfogalom, az 
embernek Istenhez való viszonya és Jézus megváltói személyisége 
egészen más a katholicizmusban és más a protestantizmusban." 

A „keresztyénség lényege" után a „keresztyénség igazságá-
nak bizonyítására tér át a szerző. Apologiája a hit és tudás 
tengelye körül forog. A keresztyénség története a szerint oszlik 
két nagy részre, a mint a hit a tudás vagy a tudás a hit fölött 
dominál. A valódi apologitikának gyökerei az evangélium legfőbb 
értékének s Krisztusban megjelent legfőbb valóságának egységes 
felfogásában rejlenek. Itt behatóan ismerteti a reformáczió, Kant, 
Schleiermacher, a közvetítő, liberális, bibliai és Ritschl-féle theo-
logia s legújabban a vallástörténeti módszert követő theoiogusok (p. 
o. Tröltzsch) apologétikáját, annak beigazolásául, hogy a keresztyén-
ség, mint a megváltás s a megszentelődés vallása, maga az igazság. 
Jól mondja; hogy a tudásnak határai vannak, a melyeknek áthida-
lása csak a hitnek lehetséges. A hit bizonyító ereje annak szabad-
ságában s a kijelentésben van. A kijelentés szükségessége a val-
lásnak a valódiság iránti vágyában keresendő. A megváltás alapelve 
a megváltó istenember történeti személyiségétől el nem választható. 
A kijelentés szellemi és erkölcsi jellegű. A kijelentés lényeges 
tartalma a bibliai Krisztus és az ő evangéliuma. 

Istennek a Jézusban való történeti kijelentése forrása, alapja 
és normája a mi keresztyén vallásos hitünknek. Minden vallás 
éltető lelke a kijelentés s Jézusban a legértékesebb valódiságnak 
jelentette ki magát a kegyelem istene. Ebben van megadva a keresz-
tyén vallás abszolutsága is egyszersmind. A keresztyénség a szemé-
lyes kijelentésnél fogva a vallási fejlődés befejezője, az emberi nem 
összes vallási törekvéseinek és reményeinek teljessége s az emberi 
szív minden vallásos-erkölcsi követelményeinek és szükségeinek ki-
elégítése. 

A keresztyén vallás lényegéről és igazságáról szóló apologé-
tikai fejtegetésekből egészen természetszerűleg folyik a keresztyén 
hitismeret lényege ágy a dogmatika fogalma, mint módszere, nor-
mája és beosztása tekintetében. A keresztyén bitismeret lényegileg 
véve a kijelentés értelmezése, mivel a kijelentés forrása, alapja és 
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normája minden keresztyén hitismeretnek. A keresztyén hittételek 
tehát nem csupán kedély állapotokkal, hanem a kijelentés valódiság 
gának: Istennek és az ő Szeretetországának élő személyes elsajá-
tításával azonosak, a mi egyúttal útbaigazító a hit és a tndás viszo-
nyának értékelésére. 

A keresztyén hittan normája nem lehet más, mint az írás, 
mivel az abban foglalt isteni kijelentés forrása, alapja és normája 
minden hitismeretünknek. Gyönyörűen rajzolja meg itt az írásnak 
hitet ébresztő ós fejlesztő erejét s normatív tekintélyét, a melynek ok-
irataiban azonban történetgrammatikai és kritikai alapon különbséget 
kell tennünk annak eredeti benső vallásos tartalma és kortörténeti 
jellege között. 8 ugyanaz irányadó az ó- és újszövetség egymáshoz 
való viszonyának meghatározásánál is. Sohase feledjük azt, hogy 
az Írás nem dogmatikai tankönyv, sem káté, sem vezérfonala a 
kijelentés történetének, sem pedig imádságos könyv. Mint a hitnél, 
úgy az írásnál s az abban foglalt kijelentésnél is különbséget kell 
tennünk annak objektivitása 8 a személyes Istennel közösségre törekvő 
szubjektivitása között. 

A hittan alapvető részének utolsó szakasza a dogmatikai mód-
szerről szól. Evangélikus egyházunk csak az íráson alapuló dogma-
tikát ismer, a mint minden keresztyén hitismeret a kijelentés hit-
beli értelmezésével, személyes elsajátításával azonos. Másrészről 
azonban keresztyén hitről csak ott szólhatunk, a hol erkölcsi aka-
rattal van dolgunk, a miért is a keresztyén hit s a keresztyén 
élet egy szervesen összefüggő egész A dogmatika és ethika tehát 
folytonosan egymásra van utalva. A hittan felosztása tekintetében 
Kálvin, Schleiermacher, Schweitzer és Kahnís módszerét követve, 
az apostoli hitvallás hármas hittárgyát veszi felosztási alapul s a 
hitrendszer felépítésében külön szól „az Istenben, mint atyában", 
„a Jézus Krisztusban, mint Isten fiában" s „a szentlélekben" vetett 
hitről, s e hármas kategória alá foglalja az egész rendszeres hit-
tanni anyagot. 

Érdekes, hogy a trinitás tanát a harmadik kategóriába sorozza 
s ide foglalja az eskatologiát is. Magának a hittani rendszernek 
fölépítésében s egyes darabjaiban az eddig ismert nyomon halad, 
épp azért annak beható ismertetését is mellőzhetjük. 

Szerzőnk, mint látjuk, rendszeres dogmatikát irt. Megveti az 
alapot s' aztán tovább épít rajta. Előnye a világos fejtegetés, az 
evangéliumi melegség, a tudományos jellege és a praktikus érzék. 
Hiánya az irodalom mellőzése az egyes hittani kérdések szakszerű 
ismertetésénél. Föltűnő az is, hogy a modern pozitív theologia 
ismertetését is mellőzte. Különben legközelebb áll Ritschl volt hallei 
hittudós dogmatikai vezérfonalához (2. kiad. 1902). Legerősebb 
oldala az apologétikai jelleg s a hit és tudás problémájába való 
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mélyebb beletekintés. A hittan apologétikus jellegének ez erőteljes 
kidomboritása folytán Haering könyve korszerű és aktuális, melyből 
nemcsak tanulni, de épülni is lehet. 

Haering, Th.: Das ehrfstliehe Leben (Ethik). Zweite 
Auflage. 4—5 Tausend. Calw & Stuttgart (Calwer Verlags-
verein) 1907. 464 lap. Ára kötve 750 márka. 

Méltó társa és kiegészítője a fentebb ismertetett dogmatiká-
jának. Az irodalmat itt is mellőzi. £ helyett utal Luthardt és Her-
mann ethikájára és Schultz, Kim és Reischle vezérfonalára. Utób-
bihoz áll legközelebb. Az első kiadással szemben behatóbban és 
határozottabban fejtegeti Nietzsche és az eud&monizmus ethikáját; 
mélyebben kutat a lelkiismeret, az erkölcsi törvény s a szabadság 
kérdésében; pontosabban körvonalozza az evangélikus s a katholi-
kus ethika közötti különbséget; gyakorlatiasabb érzékkel ismerteti 
a kötelesség és hivatás, a bűnbocsánat és megtérés ethikai pro-
czesszusát, s tárgyalásainak körébe vonja a család, művészet, for-
radalom és büntetőjog kérdéseit. Erős írásbeli alapja mellett sem 
felejtkezik meg a modern élet követelményeiről, a mennyiben jól 
ismeri és meggyőzően méltatja a szocziálethika s a kulturprobléma 
jelentőségét. 

Ethikája is bevezetésből, alaposztó vagy apologétikai részből 
és a tulajdonképeni rendszerből áll. 

Bevezetésében közelebbről az ethika nevével, a bölcseleti 8 
a theologiai erkölcstan egymáshoz való viszonyával s a beosztással 
foglalkozik. Jól mondja, hogy napjainkban a keresztyén erkölcstant 
is apologétikai alapon kell felépíteni. 

Következetesen sürgeti a hit és az élet elválaszthatatlan egy-
ségét, a melyben a hitbizonyosság a dogmatikának záróköve és az 
ethikának kiinduló pontja, míg viszont az eskatológia mindkettőnek 
betetőzése. 

Ethikai rendszerének alapvető vagy apologétikai része „A ker. 
erkölcstan és annak elleneitf czímet visel, a melynek hármas tárgya 
az erkölcstan alapfogalmai, annak ellenesei és sajátos igazsága. 
Az alapfogalmak között behatóan foglalkozik az erkölcsiség értékét, 
tartalmát, alakját, eredetét, és érvényét illető kérdésekkel.' Erkölcsi 
cselekvőségnek mondja a czélok, szabályok és motívumok szerint 
való cselekvést, a melynek lényege a természeti vagy érzéki lét 
felett való uralom s az Isten iránti tisztelet és bizalom (V. ö. Kant-
nál „a gyakorlati ész" világát). További jellemző sajátsága lénye-
gét, eredetét és érvényét tekintve annak „kategorikus imperativus* 
jellege s a kulturától való sajátos különbsége. 

Sz. M. 




