
Lapszemle. 

A „Neue kirchliche Zeitschrift" cimű folyóirat 1916. (XVII,) 
évfolyamának utolsó három füzete van előttünk s ezek tartalmát 
akarjuk ismertetni. A 10. füzetben folytatódik és befejezést nyer 
Grützmacher R. H. erlangeni tanár cikke az ó- és az új-protestan-
tismus felfogásáról az egyházra vonatkozólag. Még az 1915-iki 
évfolyamban foglalkozott Grützmacher az ó- és az új-protestan-
tismus theologiatörténeti problémájával s kimutatta, hogy Troeltsch 
állásfoglalása több előfutó (igv pl. főleg Rothe, Dilthey s mások) 
gondolatainak összefoglalása. Az 1916-iki évfolyamban kezdte 
tárgyalni az egyház tanát s az előző füzetekben előadta már az 
egyház fogalmának történetét Lutherig. Most a 10. füzetben 
foglalkozik Rothe, az egyházjogászok (Rieker) és az újprotestan-
tismus felfogásával az egyházról. Griitzmacher kutatásai igen 
tanulságosak és kézzelfoghatóan mutatják, hogy az újorotestan-
t'ismus nem valami új fejlődés, hanem régebbi typusok megújítása. 
„Das „Neue" liegt darin, daß man „Altes" wieder vornimmt, die 
Enkel ihre Großväter gegen ihre Väter ausspielen." 

A mi három utolsó füzetünkben ismerteti azután Wallher V. 
rostocki tanár a német bibliafordításokat 1525-ig, melyek 
Luther fordításának vetélytársai voltak. Lundgreen tanár ismerteti 
az uj szövetség fáit, melyeknek imerete az uj szövetség magyaráza-
tánál elég fontos. Wohlenberg G. erlangeni tanár pár újszövetségi 
aprósággal gazdagítja ismereteinket, igy foglalkozik a Lk. 2 , u-ben 
található liymnus angelicus-szal s Harnacknak arra vonatkozó 
nézetével. Végül kiemeljük még Schling erlangeni egyházjogász 
dolgozatát a gör. keleti egyház jogáról általában s különösen 
Romániában, Bulgáriában s Görögországban, Rädel lelkész cikkét 
a dogmatika határairól s anyagáról és Drüseke fejtegetéseit Ján. 
1 4 . m a g y a r á z a t á r a . 

Az 1917-iki (XXVIII. évfolyam első fele vagy 1 6. füzete is 
rendelkezésünkre áll már ismertetés céljából. Az évfolyamot ebben 
az évb:n is Bezzel H. a nemrég meghalt bajor főkonsistoriumi 
elnök nyitja meg az ő szokott mélyen járó, eredeti gondolkodásra 
valló visszapillantásával az előző évre. Ehhez csatlakozik mindjárt 
két történeti dolgozat, az egyikben Weber bonni tanár Hamann 
és Kiergegaard, az; Irrationalismus e két prófétája alakjával toglal-
kozik, inig a másikban Cordier lelkész Rousseaut és a nemzeti, 
egységvallás problémáját teszi vizsgálódása tárgyává. Igen tanulságos 
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aztán Schlüter lelkész cikke Luther küzdelméről a kapitalismus 
ellen, melyből meggyőződünk, hogy reformátorunk mily alaposan 
ismerte már a kapitalismus lényegét és több javaslattal állt elő 
annak leküzdésére. Ha ezek közt pl. a kamatszedés tilalma ina 
inar teljesen el is avult, úgy a közbeeső kereskedés eltörlése, a 
justum pretium behozatala a ini háborús időnk sok nyomorúságára 
is jo volna. 

Grützmacher R. H. ebben az évfolyamban is szerepel megint 
az ó- és újprotestantismus problémája fejtegetésével, nevezetesen 
tárgyalja azoknak ethikáját. A harmadik füzetben tárgyalja a 
nemkeresztyén ethika typusait, az ötödik füzetben pedig a bibliai 
ethikát typikus sajátosságában. 

Igen érdekes a negyedik füzetben Schaeder kiéli tanár előadása 
a jelenkorkövetelményeiről a theologiával szemben, azután Uckeley 
königsbergi tanár oroszországi theologiai kurzuson tartott előadása 
az evangéliomról és a háborús kegyességről. A mi füzeteinkben 
bírálja azután Kunze greifswaldi tanár „Religion und Sittlichkeit " 
cim alatt Mandel Η. rostocki theologus müvét: „Die Erkenntnis 
des Übersinnlichen". Nem szabad elfelejtenünk Molwitz lelkész 
dolgozatát Luthernek a gyennekkereszlségre vonatkozó tanáról 

A 6. füzet Caspari erlangeni gyakorlati theologusnak van 
szentelve születése 70. napjára (1917. jan. 19.). Az erlangeni 
egyetem theol. tanárai irták a jubiláris szám cikkeit. Zahn Τ. 
Lukács 3. könyvéről értekezik, Lötz V. a kehely symbolumát 
tette vizsgálódása tárgyává, Bachmann a 30 éves háború és az 
egyházi ének témáját fejtegeti. Griitzmacher az erlangeni iskola 
által képviselt ethikai typusról értekezik, Jordan pedig az első 
erlangeni egyetemi prédikátoroknak az egyház hitvallásaival 
szemben elfoglalt álláspontját tárgyalja, Preuss H. végül Luther 
„Erős várunk" c. énekének rythmusáről irt igen érdekes cikket 
Még a nem rég elhalt Wohtenberg hagyatékából is hozza a füzet 
egy kis dolgozat vázlatát János jelenései könyvének gyakorlati 
felhasználásáról. 

Szóval a Neue kirchliche Zeitschrift1 most is igen ajánlásra 
méitó, tudományos theol. folyóirat, melynek tanulmányozása ér-
demes a fáradságra. 

A N. kirchl. Zeitschrift melléklete, mely azonban önállóan is 
rendelhető, a Theologie der Gegenwart"* cimű könyvismertető 
folyóirat. Ebből is is ismertetésre vár az 1916. évfolyam 6. füzete, 
melyben Wohlenbeig G. erlangeni tanár ismerteti az előző év új 
szövetségi irodalmát. 

' Neue kirchliche Zeitschrift, herausgegeb von D. Wilhelm Engelhardt. 
Leipzig, A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung Werner Scholl Vierteljähr 
Mk. 2.50. 

5 Die Theologie der Gegenwart herausgegeben von Prof. I). R. H. 
Griitzmacher in Erlangen u Aa. Durch jede Blichhandlung wie durch die 
A. Deieherts;he Verlagsbuchhandlung Werner Scholl Leipzig Königstr. 25 zu 
beziehen Preis jährlich 3.50 Mk., für die Bezieher der N. kirchl Zeitschr. 
2.80 Mk. 
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Az 1917-iki évfolyam 1. füzete megint Grützmacher R. H. 
tollából való s ismerteti a rendszeres theologia irodalmát. Szerző 
figyelembe veszi a philosophiát is. A füzet végén Dymling svéd 
tanár ismerteti az északi országok theol. irodai nát. 

A 2. füzetben Uckeley königsbergi tanár sorba veszi a gya-
korlati theol. irodalmat s szól többek közt a Zöllner fősnper-
intendens által felvetett kérdésről is, vájjon nélkülözheti-e az 
egyház hitvallását s e kérdésre nemmel felel. Azután ismerteti 
a háborús prédikációkat is. 

Végül a 3. füzetben bírálja Grützmacher Gy. münsteri tanár 
az ó- és középkori egyháztörténettel foglalkozó legújabb könyve-
ket. Ezek közt van többek közt Hauck könyve, mely az Anglia 
és Németország közti egyházi vonatkozásokat tárgyalja, az egy-
házatyák müvei fordításának gyűjteménye s mások. 

A „Theologie der Gegenwart" röviden s eléggé alapos módon 
ismerteti a legújabb theol. irodalmat s így olyanoknak, kik az 
újabb irodalom ismerete színvonalán akarnak maradni, melegen 
ajánlható. 

D. Gy. 


