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eszméjét*, a miért is «a valódi philosophia a keresztyén hit lépcsőjére 
vezet*. A hit és tudomány közötti egység nem holmi spekulatív theoriák. 
hanem az erkölcsi czélok terén keresendő. Megismerni az igazságot és 
cselekedni a mennyei atya akaratát, ez az igazi philosophia. A keresz-
tyénség tehát a valódi philosophia, mivel az isteni kijelentésen alapuló 
közvetlen bizonyosságot nyújt ja s az örök életről biztosít, tehát Istenben 
gyökerezik s az örökkévalóság jellegét viseli magán. S tényleg a sok 
philosophiai rendszernek tanulságokban gazdag története csak megerősíti 
e magasabb értelemben vett keresztyén philosophia örökkévalóságát. Kár, 
hogy szerző ez alapvető gondolatok mellett feledte azt, hogy a keresz-
tyénség örök történeti üdvtényekre alapítja hitét, míg a philosophia, ha 
mindjárt a legfőbb jóról szóló tannak is definiáljuk, csak a természetes 
emberből indul ki s aonak véges értelmi erejéből és képességeiből él és 
táplálkozik. S épen abban van a keresztyénség előnye és fölénye a philo-
sophia fölött. Ss. M. 

Ecke: Die theologische Schnle Albrecht RitschPs und 
die eyang. Kircbe der Gegenwart. I. Band Die theologische 
Schule Ritschrs. Berlin, 1897. XII. 318. lap. Ára 5 márka. 

A Ritschl-féle theologiának, a melynek főbb elveivel a «Prot. Szemle* 
egyik tanulmánya már régebben foglalkozott, ma már nemcsak iskolája, 
hanem egész irodalma van. Úgy a liberális, mint a positiv körök gyak-
rabban írtak és értekeztek e theologiáról, s a 80-as években állandó tár-
gyát képezte a lelkészi értekezleteknek. A Ritschl elleni polémia élessége 
olykor-olykor a Hesshusius és Flacius-féle dogmatikus vitákra emlé-
keztetett. 

Kétszeresen szükségesek tehát azok az objektív ismertetések, a melyek 
mint régebben Thikötter és ma Eckemüve, igaz valójában s a tudományra 
s az egyháziasságra vonatkozó jelentőségében méltányolják a legújabb 
göttingai theologiai iskolát. Tanulhatnak azokból a liberális s a positiv 
theol. körök egyaránt. 

A Ritschl-féle iskolában, tudvalevőleg ma már több árnyalat van, 
sőt a mester alapgondolataitól való több rendbeli eltérés észlelhető. Köve-
tői közül többen a modern orthodoxia nyelvén szólanak ott, a hol maga 
Ritschl a szigorúan tudományos fogalom-meghatározásokkal és kifejezés-
módokkal élt, sőt vannak, a kik az ő alapgondololatnak az egyházi tan-
alakokkal való összeegyeztetésére is törekesznek. S bár Ritschl követői 
a legnagyobb pietással csüngnek mesterükön, alapgondolatainak tovább 
fejlesztésére és megtisztítására vonatkozó theol. privilégiumukra mégis 
méltán tartanak igényt 

A protestáns theologia az evangéliumi alapgondolatok intensivebb 
megértése czéljábol nemcsak megengedi, de sőt követeli a különböző theol. 
iskolák létjogosultságát, a melyek a kritika és a polemika tudományos 
fegyvereivel kölcsönösen javitják és kiegészítik egymást. A kívánatos csak 
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az. hogy a különböző iskolák a közös munkára s a közös czélra tekintve 
szolgálják az egyházat, tisztán világítsák meg és fejtsék ki a hittartalmat 
ismertessék a theologia történetét, helyesen értelmezzék a hit forrásait 
s tovább fejleszszék a tanformulázást, a cultust s az egyházszervezetet, 
szóval, hogy mindannyian az egyház legfötib ezé íjának, az Istenországá-
nak szolgálatába álljanak. A miért is ki van zárva az óprotestáns ortho-
doxia türelmetlen korszakára emlékeztető kölcsönös gyalázkodás, fanat ikus 
pártmozgalom, a személyeknek gyanúsítása s az ellenfél módszerének és 
positióinak fölületes és Könnyelmű megítélése, a mire a theologia törté-
netének eddigi szomorú tanulságai szerint a «rabies theologorum* veze-
tett. A kritikai-históriai iskola bátran megállhat a spekulatív vagy tisztán 
bibliai iskola mellett, s a conservativ traditionális pártárnyalat a refor-
mátori alapgondolatokat tovább fejlesztő és következetesebben alkalmazó 
irányzat mellett, csak hasznára és ne kárára váljanak a közegyháznak! 

A Ritschl-féle iskola sem törekszik a többiek elnyomására vagy 
pláne egyeduralomra, csak részt kér magának a prot. egyházban a maga 
charismáinak lehető megvalósítására, a reformáczió nagy örökségének meg-
védése, kifejtése és gazdagítása tekintetében. Többet maga Ritscbl sem 
kivánt. A pietismus, az unió ínystica s a dogmatika orthodox metbodusa 
elleni polémiáját, nemkülönben egyéb sajátos positióit, a melyek annyi 
félreértést és elkeseredést szültek mindenfelé, csak az méltányolja és érti 
meg igazán, a ki Ritschl prolegomenáit «a pietismus történetéhez* ismeri 
és belátja, hogy mennyi veszedelmet hárított el az ev. egyháztól és annak 
theologiájától az ő polemikája, s milyen reformátori ősjavakat mentett 
meg és biztosított Rómával szemben. Hisz a Ritschl rendszere a «sola 
fide s a clara et sufficiens sacra seriptura* szilárd alapjaira és erősségeke 
helyezkedve ítél meg mindent a prot theologiában. S közelebbről a «cer-
titudo salutis* evang. alaptanának biztosítása és helyes megértése tekin-
tetében bárki is aligha tett és fáradott többet napjaink bármely irányú 
theologusai közül, mint Ritschl, a mennyiben a ker. Istenfogalom köré-
ből s annak hivatalos egyházi fórumlázásából kérleihetlenül eltávolította 
a neoplatonikus, thomistikus és skotistikus tisztátalan gondolatelemeket^ 
s kimondotta, hogy üdvéről csak az a keresztyén lehet bizonyos, a ki 
hitében megtalálta a mi urunk Jézus Krisztusnak atyját és Istenét. 

A theol. pártok kölcsönös megértésének és békés együttműködésé-
nek szolgálatában áll Ecke ismertető müve Ritschl theologiájáról, mely a 
theol. pártokat arra a Pál-féle intésre emlékezteti, hogy »mindeneket meg 
vizsgáljatok s a mi jó, azt megtartsátok*. Mert Istenországában békének 
kell honolnia, s az tán : non pro schola, sed pro regno Domini laboremus? 

Sz. M. 
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