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csiség, a melynek megtagadása a tudományos módszer alkalmazásának 
világában is keservesen megboszulja magát. 

A «keresztyén természetvizsgálódás* fejezetében azt bizonyítja 
szerző, hogy a csuda vallásoserkölcsi czéljánál fogva az érvényben lévő 
természeti törvények felett áll. s Istennek a természeti világra való köz-
vetlen hatására vezetendő vissza. S mivel a természeti törvényeiben az 
isteni akaraterőnek fokozatos nyilvánulásáról, hogy úgy mondjuk: kifo-
lyásáról van szó, azért szerző szerint végelemzésében tekintve minden 
dolog isteni és nem természeti. Egy értelme van annak, ha azt mondjuk, 
hogy csuda nincsen, vagy hogy a lét körébe tartozó minden egyes jelen-
ség csudás jellegű. — Bennünket ez a csudafogalom nem elégít ki. Ha 
minden isteni, és természeti érzéki nincsen, akkor az Isten és a világ 
közötti viszony más nem lehet, mint pantheisticus acosmismus. S tényleg 
Spinoza pantheisticus acosmismusa kisérti szerző csudafogalmát, a mely 
a világ 8 különösen az embervilág relatív önállóságát az Istennel szemben 
teljesen megtagadja. 

Szerintünk a csuda vallásoserkölcsi fogalom, mely Jézus és az 
apostoloknál is istenországa uralmát czélozza. A csuda az emberi nem 
isteni nevelésének szolgálatában áll a hivő gyülekezet talaján, a miért is 
sajátos alapja és czélja van. A csudában egy magasabb természeti össze-
függés érvényesül, mely azonban messze fölötte áll a természeti törvény 
merev mechanismusának. A csudafogalom külöuösen azt igazolja, hogy 
a feltétlen érvényű erkölcsi törvénynek a legfőbb természeti törvény is 
szolgálni kénytelen. Az a természeti világ czélja, hogy az istenországa 
megvalósuljon, a mint hogy a természet a szellemnek, a természettudo-
mány a szellem tudományainak szolgálni kénytelen. Ezt a tanúságot me-
rítettük szerzőnek értékes monographiájából. Se. M. 

Ringier: Ueber Glauben und Wissen. Eine Orientirung 
in den wichtigsten Fragen der christlichen Dogmatik. Bern 
(Wysz) 1896., X. 276. 1. Ára 4 márka. 

Szerző műve a vallásos ismeretnek egyik igen régi problémájával, 
a hitnek és a tudásnak egymáshoz való viszonyával foglalkozik. Eddigelé 
magának a problémának a formaiázásában volt bizonyos kétértelműség 
észlelhető, mely lehetetlenné tette a biztos eredményeknek megállapítását 
s a probléma lehető megoldását. A hit fogalmát majd ismeretelméleti, 
majd félig vallásos értelemben vették, a mi csak összekúszálta a hit lénye-
géről. hatásáról és jelentőségéről adott fogalommeghatározásokat. Ez indí-
totta Biedermannt, a nagyhírű zürichi dogmatikust arra, hogy spekulatív 
dogmatikai tankönyvében «a hit és tudás* elnevezését a «vallás és tudo-
mány* elnevezésével cserélje föl, hogy ezzel elhárítsa a probléma meg-
oldását megnehezítő kétértelműséget. 

Szerzőre nézve a problémának megvizsgálása csak kiinduló pontul 
szolgál arra, hogy annak fonalán végig kiséije az olvasót a ker. hittani 
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rendszer főbb kérdésein. Szerző az ú. n. közvetítő theologia híve s annak 
szellemében bírálja Biedermannak és Langnak problémánkra vonatkozó 
fejtegetéseit. Ismeri & Ritschl-féle iskolát is, a nélkül azonban, hogy annak 
befolyása alá került volna. Szerző közelebbről lm mer tanár követője, kinek 
újszövetségi bermeneutikája és theologiája a német tudósok körében isme* 
retes. Különösen apologétikai és dogmatikai előadásaihoz csatlakozott, a 
melyek főleg a svájczi tbeologusok körében — bár csak füzetes alakban 
— ismeretesek. Azok mellett bőven használta föl szerző Rothe «Zdr Dog-
jn&tik> czímű úttörő monographiáját és Schweizer jeles hittanát. A csuda 
és a kijelentés fogalmának meghatározásában sokat tanult e két jeles 
theologustól. Még Straussra, e negatív irányú hegeliánus kritikusra is 
van méltányló szava. «Leben Jesu» czímü művéről elismeri, hogy a theo-
logiát sok kirívó félszegségtől megtisztította, a hit dolgaiban elvi egységre 
és döntő megállapodásra törekedett, s a későbbi positivebb irányú kriti-
kának utat egyengetett. Hisz Strauss nélkül nincs tObingai iskola s Baur 
nélkül nincs a mai fejlett bibliái kritika, a melynek terén a prot írás-
magyarázati tudomány érdemeit még egy Döllinger is elismerni volt 
kénytelen. 

A christologiában Krisztus személye egyetlen jelentőségének vallás-
erkölcsi oldalára fekteti a fősúlyt s közel jár Lipsius felfogásához. A csuda 
fogalmánál a szellemi és vallásos-erkölcsi csudát vitatja, mi czélból Lázár 
feltámasztására hivatkozik, a mely a Lukács-féle parabolából keletkezett. 
Az egyházi dogma velejét, az ú. n. elégtétel theoriáját Anselm-féle typu-
8ában, mint érzéki juridikai jellegűt elveti, s annak Schweizei^féle értel-
mezését fogadja el. A trinitás ontologiai magyarázatával szemben a kije-
lentésen alapuló háromsági tant vallja, s abban a keresztyénségnek speci-
fikus különbségét látja a zsidóság merev montbeismusával s a pogányság 
zűrzavaros pantheismusával szemben. Igy tanítják ezt Ritter és Zeller is 
a bölcselők közül. 

A mű szép bizonyítéka a svájczi szabadelvű s mégis komoly val-
lásos szellemnek. Reproductiója azoknak a benyomásoknak, a melyeket 
szerző a modern hittanok elolvasásánál nyert, ép azért kevésbbé önálló 
a gondolatokban vagy azok csoportosításában. Úgy látjuk ebből, hogy 
Svájczban az ú. n. közvetítő theologia közelebb áll a liberális vagy mo-
dern, mint a positiv hívő theologiához. Se. M. 

Kroger. Die Grundbegriffe christiicher Weltanschanung. 
Eine philosophische Studie. Leipzig, 1896. 120 lap. Ara 
1.75 márka.% 

Ez érdekes és tanulságos műnek apologétikai czélja van. Az emberi 
gondolkozás örök törvényeit Összbangzásba akarja hozni a keresztyén 
vallásos világnézet alapelveivel. Schleiermacher módjára a vallást meg-
vető művelteket akarja felvilágosítani a keresztyén vallás észszerűsége és 
egyetemessége felől Mély érzéke van a szerzőnek a keresztyén vallásos 
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