
Az apostoli hitvallásért folytatott harez. 

Az apostoli hitvallás, mint Dr. Luther Márton kis kátéjának 
2. része, nagy és fontos szerepet játszik evangélikus egyházunk 
vallástanításában. Azután használjuk a keresztelésnél hitünk 
rövid összefoglalása gyanánt. Sok helyütt, főleg Németországban, 
a konfirmácziónál és a lelkészek felavatásánál is használják és 
rendes helye van a vasárnapi isteni tiszteletben. Bajorországban 
a bibliai leczke felolvasása után befejezi az oltári szolgálatot. 
Szászországban helyette egy éneket, mely a Credót tartalmazza 
(pld. „Wir glauben all' an einen Gott" vagy hasonlót) énekelnek. 

Fontos azután, hogy az apostoli hitvallás ev. egyházunk 
hitvallásai közt is helyet foglal. A Concordia-könyvben egyházunk 
különös symbolumai előtt az ú. n. általános symbolumok közt 
első helyen az apostoli hitvallás áll. Az apostoli hitvallásnak 
tehát úgy egyházunk hitvallásai közt, mint istentiszteletében 
előkelő hely és fontos szerep jutott. Ehhez hozzájárul még, hogy 
az ókori egyházban keletkezvén és a legtöbb keresztyén 
egyháznak is lévén symboluma, az ókori egyházzal való kapcso-
latnak és a keresztyén egyház egységének fontos tényezője. 
Mindez érthetővé teszi, hogy egyrészt az újabbkori szabadelvű 
theologiai irány hivei, kik az apostoli hitvallással teljesen egyet 
nem értenek, mint lelkészeknek sokszor lévén vele dolguk, vele 
összeütközésbe jutnak és ezen reájuk nézve nyomasztó helyzetnek 
véget vetni igyekeznek. Arra törekednek tehát, hogy az apostoli 
hitvallás mindennemű istentiszteleti használatát megszüntessék 
vagy legalább megváltoztassák. Ez természetesen a hitvallás 
támadására vezet. Evvel szemben másrészt azok, kik az apostoli 
hitvalláshoz ragaszkodnak, védelmére kelnek. így keletkeznek 
azután az apostoli hitvallás körüli harczok. 

A mult század utolsó tizedében kitört apostolikumi vita 
is így keletkezett. Eredete Lic. Schrempf Keresztély leuzendorfi 
evang. lelkész személyéhez fűződik. Sch. egy württembergi 
pietista családból származik. Fitestvére, mint a conservativ 
párti „Reichspost" szerkesztője, ott küzdött az evang. egyház 
positiv irányú harczosai mellett. Schrempf, mint a legtöbb 
württembergi theologus, Tübingenben, mint az ú. n. Stiftnek 
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tagja végezte theol. tanulmányait. Ő maga mondja, hogy már 
első semestereiben „rohamos gyorsasággal" szakított pietista 
múltjával. Ezen szakítás azonban nem a tübingeni theologiának, 
hanem Kant philosophiájának és a dán Kierkegaard befolyása 
alatt állt be. De ugyancsak a philosophia tanulmányozása volt 
az, amely őt megint positivabb viszonyba hozta a keresztyén 
valláshoz. Mikor 1884-ben elhagyta az egyetemet, mégis még 
„vallási dolgokban nagy kritikus, sőt skeptikus" volt. Nem 
csoda hát, hogy aggályai voltak, mikor az egyház szolgálatába 
lépett. Mint lelkiismeretes, sőt skrupulosus ember érezte az 
ellenmondást saját meggyőződése és hivatalával vállalt ama 
kötelezettség közt, hogy abban a szent íráshoz és az ev. egyház 
tanához kell magát tartania. Schrempf ezen aggályait őszintén 
fel is tárta egyházi főhatóságának egyik lelkésztagja előtt. Ez 
felületesen eloszlatta azokat, de hosszabb időre őt megnyugtatni 
nem tudta. Sehr, több évig viselte ezen terhet, de az ellentét 
elviseléséhez hozzá nem szokott, Az 1891. év jul. 5-én Máté 
6> 19-34· felett kellett prédikálnia. Lelkiismerete nem engedte, 
hogy híveinek hirdesse ezt az igét: „Keressétek először az 
Istennek országát és annak igazságát", míg ő maga külső 
okból a kereszteléseknél az apostoli hitvallást használja, amely 
az ő hitének meg nem felel. Azért elhatározta, hogy mindjárt a 
prédikáczió után leendő keresztelést az apostoli hitvallás nélkül 
végezi. Úgy is cselekedett és ezen eljárását valamint ama 
elhatározását, hogy a jövőben is így fog cselekedni, dékánusának 
bejelentette. A tárgyalások egyházi hatóságával folytak még, 
mikor gyülekezete körében is megtudták a dolgot és különböző 
hírek kezdtek róla elterjedni. Ekkor Schrempf augusztus 9-én 
a dolgot gyülekezete előtt is nyilvánosságra hozta. De gyülekezete 
most felszólította, hogy ne is prédikáljon többé nekik és a 
konsistoriumhoz fordult azon kéréssel, hogy küldjön nekik más 
lelkészt. Már augusztus 18. felfüggesztették Schrempfet állásától 
és 1892. julius 3. kimondták az ítéletet, hogy a király elhatáro-
zásából az elvállalt hivatali kötelesség elleni vétség miatt 
hivatalából elbocsátják.1) 

Schrempf elmozdítása után történt azután az, hogy 

' ) Schrempf esetét, m i n t az apostolikumi v i ta kiinduló pon t j á t csak 
röviden lehetett érintenünk. Az érdeklődő S c h r e m p f esetére vonatkozólag 
bővebb felvi lágosí tást találhat Schrempf idevonatkozó i ra ta iban: Akten zu 
meiner En t l a s sung aus dem Würt tembergischen Kirchendienst . Gött. 1892. 
1 mk. — Eine F rage an die ev. Landeskirche Wür t tb . ' s 1892. — Zur Pfar re rs -
frage (1893). Drei religiöse R e d e n (1893). Na tür l i ches Chr is tentum (1893). 
An die Studenten der Theologie in Tübingen (1893). A „Christi. Wel t" 1892. 
évf. (23. kül. 34. v. ö. S6. 38. száma) és 1893. évf. (10., 13., 16., 17. s z á n j -
ában bőven foglalkozik az esettel. Igen jól á l l í t j a össze az anyagot és 
igazságosan itéli meg Schrempfe t Zahn: Der Kampf um das Apostol ikum 
(Nürnberg 1893) cz. e lőadásában a 6. s k. l apokon. 
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Harnack- hoz, a berlini egyetem theol. tanárához egyetemi 
hallgatóknak küldöttsége jött azon kéréssel, vájjon tanácsolj a-e 
nekik azt, hogy Schrempf esetéből kifolyólag kérvényt nyújtsanak 
be az ev. egyház főtanácsához, melyben az apostolikumnak a 
lelkészek felszentelési fogadalmából és az istentiszteletből való 
eltávolítását kérnék. Harnack egyháztörténeti óráján felelt ezen 
kérdésükre és feleletét a „Christliche Welt" 1892. évi 34. 
számában nyilvánosságra hozta. Ezen felelet volt a mult század 
apostolikumi vitájának alkalmi oka. A vita alapja természetesen 
mélyebben feküdt és Harnack felelete csak az. alkalom volt, 
mely az ellentétek kitörésére okot adott. De ezen jelentősége is 
indokolja és a rá következő viták megértése szükségessé teszi, 
hogy a feleletet a következő fordításban közöljük: 

1. Én a kérdezőkkel osztom azon nézetet, hogy az ev. 
egyházhoz illenék, hogy az apostolikum helyébe vagy mellé oly 
rövid hitvallást tegyen, a mely az evangéliomnak a reformáczió 
korában és a következő időben elért értelmezését világosabban 
és jobban fejezné ki és egyúttal azon botlányokat is meg-
szüntetné, melyeket ama hitvallás szószerinti szövege sok komoly 
és őszinte keresztyénnek, laikusoknak és lelkészeknek, okoz. 

2. Én a kérdezőkkel Schrempf esetét adott, sőt kész 
alkalomnak tartom, hogy az apostolikum használatának és 
érvényének kérdését az ev. egyházakban ismét szellőztessék és 
ettől a jelenben való előrelátható sikertelenség miatt vissza ne 
riadjanak. Én azt hiszem, hogy az ev. egyházak egyetemes 
zsinatainak komolyabb és égetőbb feladatuk nincs is, mint az, 
hogy a hitvallások kérdését szabadon mérlegeljék. 

3. De ily törekvéseknél nem lehet ez a jelszavunk, az 
apostolikumot el kell törölni, mert az ilyen jelszó fegyverré 
válna a keresztyénség ellenségeinek kezében és igazságtalan is 
volna az apostolikum vallási értékével és tiszteletre méltó 
korával szemben, továbbá erőszakot jelentene az olyan ev. 
keresztyénekkel szemben, kik hitüket az apostolikumban teljesen 
és megütközés nélkül kifejezve látják és végül nem felelne meg 
azon állásnak sem, melyet a reformáczió egyházai a mult hit-
vallásaival szemben elfoglaltak és elfoglalni kénytelenek lesznek 
mindaddig, míg új, reformátori tetthez szükséges erőt vagy 
új reformátori személyiséget nem nyernek. 

4. Azért ez idő szerint csak oda irányulhat minden 
törekvésünk, hogy vagy az apostolikumot a liturgiái használatból 
eltávolítsák vagy legalább megadják a gyülekezeteknek a lehető-
séget, hogy ne kelljen nekik azt használniok vagy egy másik 
hitvallással helyettesítsék. 

5. Ezen törekvéseknek csak akkor lesz biztos kilátásuk 
sikerre, ha azon rövid hitvallást, melyet az apostolikum mellett 
vagy helyett használni akarnak, tényleg formulázni és létrehozni 
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tudják és ha ez alakjára és erejére nézve a régit felülmúlja. 
Még nagyobb mértékben mint az államban, az egyházakban is 
csak úgy szabad valamit tagadni, ha egyúttal építünk is. 
Minden más tevékenység csak árt; az új hitvallás puszta 
kívánása még nem elég, bármily őszinte és komoly is legyen az. 

6. Az apostolikumnak szószerinti értelmében való elfogadása 
nem lehet a keresztyén és theologiai érettség próbája. Ellen-
kezőleg egy érett, az evangéliom megértése és az egyháztörténet 
tanulmányozása által képezett keresztyén embernek az apostolikum 
több mondatán meg kell botránkoznia („ein gereifter, an dem 
Verständnis des Evangeliums und an der Kirchengeschichte 
gebildeter Christ [wird] Anstoss an mehreren Sätzen des 
Apostolikums nehmen müssen"). De megfordítva el is lehet 
várni az érett és képzett theologustól, hogy annyi történeti ér-
zéke legyen, hogy az apostolikum nagy értékéről és igazságbeli 
tartalmáról (Wahrheitsgehalt) meggyőződjék és annak alapgon-
dolataihoz positiv állást foglaljon el, amely neki lehetővé teszi, 
hogy az apostolikumban saját hitének egy régi bizonyságát is-
merje fel. 

7. A symbolum minden egyes mondatával szemben szó-
szerinti értelmében persze ily positiv álláspontot elfoglalni nem 
lehet. Itt következő három körülményt kell megfontolni: a) hogy 
maga az ev. egyház sem tartja meg a symbolum minden mon-
datának szószerinti értelmét („szentek közössége") b) hogy egy 
mondata Pál ap. tanának ellenmond („a test αάρξ feltámadása") 
és azért az egyház alapelvei szerint sem tartható fenn szószerinti 
értelmében és c) hogy az őszes egyes események, melyeket a 
keresztyén ember vall, nem mint puszta események, hanem azon 
láthatlan vonatkozások és értéknél fogva, melyeket a hit bennük 
felfedez, foglalnak helyet a hitvallásban. 

8. De ezen megfontolások még nem vezetnek czélra az 
apostolikum egy mondatával szemben („fogantaték szent lélektől, 
születék szűz Máriától"), mert itt olyasvalami szerepel mint 
tény, ami sok hívő keresztyén előtt hihetetlen és amit a többi 
egyházi értelmezésekkel („Umdeutung") kapcsolatban máskép 
értelmezni azért nem lehet, mert különben éppen az ellenkezőjét 
kellene belemagyarázni. Itt tehát tényleg bajban (Notstand) van 
minden őszinte keresztyén ember, akinek ezt a symbolumot mint 
hitének kifejezését kell használnia, de ama mondat igazságáról 
meggyőződni nem tud. A legegyszerűbb megoldásnak az látszik, 
hogy azok, akik ama mondatot el nem ismerik, lelkészek ne 
legyenek vagy ne maradjanak és azon laikusok, akik ugyanily 
helyzetben vannak, azon egyháztól, amely ezen symbolumot 
fenntartja, visszavonuljanak. Azokat, akiket lelkiismeretük kény-
szerít, hogy így cselekedjenek, tényleg nem is lehet máskép 
mint csak komolyan rábeszélni, hogy lelkiismeretük ellen ne 
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cselekedjenek, mert a lelkiismeret ellen valamit tenni ez a legnagyobb 
rémület. De azt már nem lehet mondani, hogy ily férfiak lelki-
ismeretességének általános törvénynek kellene lennie. Ha egyet-
len egy mondat miatt, amely legalább is nem áll a keresztyén-
ség középpontjában, azon képesség, hogy valaki a gyülekezetet 
— melybe született — építse és annak belső életében részt 
vegyen, megszűnne, akkor vallásos gyülekezet egyáltalában nem 
állhatna fenn. Mert hogyan volna lehetséges a történetben és 
istentiszteletben oly intézkedéseket létesíteni, amelyek minden-
ben mindenkinek meggyőződését fejeznék ki és senkit meg nem 
botránkoztatnának és hogyan volna elgondolható, hogy ezen 
intézmények a keresztyén ismeretnek minden — még a próbát 
is kiállott — változását követhetnék. Azért nem lelkiismeretlen-
ség, hanem lehetséges és erkölcsileg igazolható álláspont az, 
amelyet az elfoglal, aki az egyházban, még mint tanitó is meg-
marad, noha ezen mondaton és hasonló dolgokon megbotrán-
kozik. De ezen megmaradás csak akkor igazolható erkölcsileg, 
ha az illető theologus a) egyházának alapgondolatával egyetért, 
b) ott, ahol — még ellenfelénél is — megértésre számíthat, el-
térő nézetét nem titkolja és c) azon határok közt, melyeket hi-
vatása neki kiszab, eme bajos állapot (Notstand) megszünteté-
sén dolgozik. És ilyenben valóban találja is magát. Azért, amint 
egyrészt nem köteles, hogy ezért erejét egyházától, amely nem 
a törvény egyháza, megvonja; úgy másrészt köteles, hogy a 
maga részéről ezen bajos állapot megszüntetésén dolgozzék. 
Csak igy tarthatja meg jó lelkiismeretét. Munkája az ő hivatása és 
képessége szerint különböző lesz. A nyilvános agitáczióra szük-
séges jogot és erőt bizonyára csak kevesen fogják magukban 
megtalálni, ha magukat megvizsgálják. Sokszor meg a hangos 
agitácziónak épen ellenkező eredménye is van. 

9. Azon kérdésre, vájjon jövendő lelkészek, kik ezidő szerint 
még theol. hallgatók, tekintettel jövőjükre jogosultak-e arra, 
hogy az apostolikum eltörlésére irányuló mozgalmat kezdjenek, 
csak nemmel felelhetek és pedig a következő okokból: a) mert e 
jelszó az apostolikum eltörlése, egyáltalán helytelen (1. fent); b) 
mert akkor is, ha a feladatot azon határok közt hagyják, 
melyeket fent vázoltunk, nézetem szerint tanulók oly kérdések-
ben, milyen a szóbanforgó, egyáltalán nyilvános ítéletet ne 
mondjanak; c) mert ezen különleges kérdés tárgyalása oly 
keresztyéni és tudományos érettséget tételez fel, amilyenre a 
tanulók legfeljebb tanulmányi idejük végén tehetnek szert, vala-
mely agitáczió azonban biztosan a fiatal és legfiatalabb diáko-
kat is magával ragadná s így nagyon is aggasztó és nem örven-
detes látványt nyújtana, sokak lelkiismeretét zavarba hozná és 
nem kevesekben nemsokára kínos bűnbánatot ébresztene. (Lásd 
különösen még az 5. alatt megjegyzetteket is). 

Theol. Szaklap. II évi'. 3 
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Midőn a szándékot és óhajtást, amelyekből a kérdés kiin-
dúlt, tisztelem, végül még csak két tanácsot adhatok a kérde-
zőknek, amelyeknek követése által ők illőbb és biztosabb módon 
érhetik el azt, amit óhajtanak. Először a dogmatörténetnek és 
a symbolikának szorgalmas tanulmányozása, hogy úgy a hit-
vallások eredeti értelméről, mint ezen értelmük történetéről és 
— sokszor egészen új értelemig való — változásáról maguknak 
igazi tudást szerezzenek és hogy magukat látszólag vagy tény-
leg idegen gondolkodási módokba beletalálják és azoknak igaz-
ságbeli tartalmát kitalálhassák. Azután ragaszkodás az egyete-
men netán nyert, az úgynevezett vagy igazi hagyománytól eltérő 
vallásos meggyőződésűkhez, nehogy rövid időre a hivatalbalépés 
után az ismét elmosódjek vagy megtört lelkiismerettel félreté-
tessék, amiről egykor meggyőződtek. Agitációk nem használnak, 
legkevésbbé ha még nem eléggé érett személyektől indulnak ki. 
De ha mindnyájan, mint férfiak, az egyházi hivatalban hiven 
ragaszkodnak azon eszmékhez, melyeket mint ifjak magukévá 
tettek, akkor bizonyára aranykorszak virrad fel Jézus egyházára 
és ama bajos szükségbeli állapotok is, melyeket most el kell 
viselni, megszűnnek. 

Függelék: Az apostolikum lényeges tartalma azon hit val-
lásában áll, hogy a keresztyén vallásban ezen javak: „szent 
egyház", „bűnök bocsánata", „örök élet" ajándékoztatnak, hogy 
ezen javak birtoka az istenben, mindenható atyában, az ő fiában, 
a Jézus Krisztusban és a szent lélekben való hitnek vannak 
megígérve és hogy azokat Jézus Krisztus, ami Urunk megsze-
rezte. Ezen tartalom evangéliomszerű. 

Harnack, ezen a küldöttség kérdésére adott válaszának 
nyilvánosságra hozatalával megindult az apostolikumért folyta-
tott vita. Első sorban a lapok voltak azok, amelyek Harnack 
válaszára figyelmeztettek és abból azt kiemelték ami az apostolikum 
elleni állásfoglalásra vonatkozik. Elüljárt két politikai konserva-
tivpárti és egyúttal határozott keresztyén, egyházi szellemű lap, 
a „Reichsbote" és különösen az úgynevezett „keresztes újság" 
(Neue preussische f [ = Kreuz] Zeitung). Ez utóbbi közölte elő-
ször (386. számában) Harnack fenti válaszát és azután sorjában 
hozta az ellene irányuló czikkeket. Csatasorba álltak a positiv 
irányú egyházi lapok is; így „Der evang. kirchl. Anzeiger für 
Berlin" (35. sz.), a (Stöckerféle) „Deutsche evang. Kztg." (35. sz.) 
az „Evang. Kztg." (39. sz.), a hannoveri lelkészek lapja (Hannover. 
PastoralCorresp. 19. sz.), az „Allgem. ev. luth. Kztg." (37. sz.), a 
positiv unió havi folyóirata, a „Kirchl. Monatsschrift" (12. sz.) 
és mások. Nem lehet czélunk és feladatunk ezen lapok vélemé-
nyét egyenként és egész terjedelmében itt közölni1). Csak arra 

l) Aki a részletek i rán t érdeklődik, meg ta l á l j a az illető lapok megfelelő 
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arra szorítkozunk, hogy czikkeiknek főbb gondolatjait kie-
meljük. 

Mindjárt a legelső nyilatkozatok Harnack ellen elismerik 
ugyan, hogy Harnack óvta és vissza is tartotta a tanulókat az 
agitácziótól és helyteleníti a jelszót, hogy az apostolikumot el 
kell törülni (1. a felelet 3. pontját). De annál nagyobb erélylyel 
mutatnak rá Harnack azon szavaira is, — melyek mind ezt 
hatástalanná teszik és egyenesen kihívják az ellenmondást. így, 
mikor azt mondja, hogy az apostolikum sok komoly és őszinte 
keresztyén embert megbotránkoztat (1. p.), hogy azt a liturgiái 
használatból eltávolítani . . . vagy más hitvallással helyettesíteni 
kell (4. p.) Zöckler szerint (Ev. Kztg. 39. sz.) az, amit az apos-
tolikum, ezen tiszteletre méltó irat hátrányára mond, túlsúlyban 
van. Tanácsa odairányul, hogy addig, míg tanulók, ne próbálják 
eltávolítani, de mint lelkészek majd megtehetik. „Nem bizal-
matlanság és ellenszenv ápolása, hanem a kegyeletes odaadás 
felkeltése az egyház hitvallásai iránt kellene, hogy azok törek-
vése legyen, kik egyházunk jövendő szolgáinak tanulmányait 
vezetik." Nathusius (greifswaldi theol. tanár) a „Konservative 
Monatsschrift" (okt. számá-ban) az egészet „ein Programm zur 
Kampftaktik einer Partei gegen die Grundlagen der Kirche" név-
vel illeti. Legjobban bántotta ellenfeleit Harnack azon állítása, 
hogy az érett, az evangéliom megértése és az egyháztörténet 
tanulmányozása által képzett keresztyén embernek az apostolikum 
több mondatán meg kell botránkoznia." (6. p.) „Amíg meg nem 
botránkoznak, — mondják — az apostolikumon, távol állanak 
azon érettségtől és mívelségtől, milyennel egy keresztyén ember-
nek bírni kell." Ellentmondanak H. azon állításának, hogy e 
mondat „fogantatott szent lélektől, születék szűz Máriától" szük-
ségbeli állapotra mutatna. Általában elitélik Harnack ama okos-
kodását és azt sophistikának minősítik, mely szerint „ily férfiak 
(mint pld. Schrempf) lelkiismeretessége általános törvény nem 
lehet . . . nem lelkismeretlenség, hanem erkölcsileg igazolható 
álláspont az, amelyet az elfoglal, aki az egyházban, még mint 
tanító is megmarad, noha az apostolikum egyes mondatain vagy 
hasonló dolgokon megbotránkozik." (8. p.) „Unsrer Meinung nach 
ist hier die rechte, evang. Wahrhaftigkeit nicht mehr zu erken-
nen" — írja a keresztes újság (393. sz.) Ezen még a 8. pont 
a) b) ős c) alatti limitatiók sem változtatnak. Egyes hangok még 
rámutatnak arra a visszásságra, hogy az egyetem theol. tudo-
mányának képviselői mily féltékenyen zárkóznak el az egyháztól 
jövő befolyások elől (t. i. a tanárok kinevezésében), míg ők 
folyton azon vannak, hogy csalhatatlan hatalmi kijelentéseikkel 

czikkeit vagy azok kivonatát , t a r ta lmát a Chronik der c h r i s t l . Welt 1892. évf. 
36. sk. minden egyes számában és az 1893. évf.-ban. 

3* 
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az egyházi életet az ép divatos tudományos elméletek szerint 
alakítsák. Erre Harnacknak nem egy kategorikus kijelentése ad 
okot. Már lehet hallani olyan hangokat is, melyek a vita későbbi 
szakában mind erősebb visszhangra találnak, hogy éppen abban 
kell az egyházra nézve igen visszás szükségbeli állapotot látni, 
hogy vannak papok, kik a tiszta evangéliom ellen beszélnek és 
cselekednek és tanárok, kik tanítványaikat erre tanitják, (Hann 
Pastcorr. 29. sz.) hogy az egyház jövendő szolgáit „evang." fa-
kultásokon, „evang." tanárok — alapvető tanai tagadására ta-
nítják (Kirchl. Mon. 12. sz). Külön figyelmet érdemel az Alig. 
ev. luth. Kztg. (39. sz.) nagyjelentőségű czikke [sejtem, hogy 
Luthardt tollából való], amely épen az apostolikum kifogásolt 
eseményeit (a 2. czikkben) tartja lényegének. „Das ist gerade 
das Grosse am Apostolikum, dass es Thatsachen enthält, dass 
es die granitnen Säulen in die Erde gesenkt hat, auf denen der 
Bau des kirchlichen Glaubens und Bekenntnisses ruht." Mivel az 
apostoli hitvallás az apostolok, a régi egyház és a mi egyházunk 
hitét tisztán és igazán kifejezi, azért megmaradunk mellette a 
keresztelésnél, a vallásoktatásban, a konfirmácziónál és az isten-
tiszteletben. 

Más álláspontot foglalt el a theologiai liberálismus lapjai-
ban, milyenek a Prot. Ver. Corresp., Neues evang. Gemeindeblatt, 
melyekhez még néhány liberális vagy hasonló politikai lap is 
csatlakozott, mint a Nationalzeitung, a Magdeburger Zeitung stb. 
Az utóbbiak inkább csak az egyező pontokat emelik ki, melyek-
ben Harnackkal egyetértenek. De a theologiai vagy jobban 
mondva egyházi lapok, főleg a Prot. Ver. Corr. az eltéréseket is 
szóhoz juttatják. Nevezetesen kiemeli ez, hogy Harnack nem megy 
elég messzire. Harnack álláspontját közvetítőnek, „nagyon mér-
sékeltnek" nevezi és nagyon kifordítja Harnack nyilatkozatának 
azon oldalát, amely az apostolikum javára szól és eltávolítását 
illetőleg türelemre és óvatosságra int. így aztán annál jobban 
helytelenítheti, hogy Harnack az apostolikum istentiszteleti hasz-
nálatából eredő szükség javítását ad Calendas Graecas elnapolja. 
A hitvallások képződésének ideje elmúlt és így Ritschl iskolája 
sem lesz képes uj dogmák alkotására. Felesleges, az apostoli 
hitvallás iránt oly tiszteletet és szavai megértéséhez a legapró-
lékosabb elmélyedést azokba követelni. Hogy Harnack állás-
pontja nem helyes, abból is látszik, hogy egyik fejtegetésében, 
mely közel jár a kazuistikához, sok paptól csak valami „másod-
rangú lelkiisméretességet" kiván. Ez a liberálisok szerint is oly 
visszás, hogy szerintük „im höchsten Grade peinlich berührt." 
A jelenkornak uj hitvallásra nincs szüksége és a mult hitval-
lásai sem lehetnek dogmatikailag kötelezők. Azért a theol. libe-
rálismus mindig követelte, hogy az apostolikum használata a 
gyülekezetek tetszésére bízassék. Csak kár, hogy ezen törekvő-
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sében a Ritschlféle közvetítő theol. irány támogatására nem szá-
mithatnak. Természetes, hogy ezen kívül még a positiv irányú lapok 
czikkei ellen is fordulnak és azokat megczáfolni igyekeznek. 

Harnack pártján állott a Christliche Welt és a fent neve-
zett liberális politikai lapok. Ezen oldalról még Schrempf eseté-
vel kapcsolatban fejtette ki Rade, a lap kiadója, hogy az egyház 
feladata az, hogy őszintén és keresztyén szellemben rendezze 
azt, ami most tényleg, de per nefas fennáll, t. i. ismerje el a 
modern theologia jogosultságát az egyházban. Azt lehet mon-
dani, hogy ugyanezen czél elérésére törekedett Harnack is, 
mikor a Christliche Welt ugyanazon számában nyilvánosságra 
hozta fent közölt válaszát. Ugyanez az alaphangja azon czikknek 
is, melyet a göttingeni tanár, Schultz Η., írt Schrempf esetére 
vonatkozólag a Chrl. Weltbe (38. sz.) Azt kérdezi, vájjon helyes-e 
az, hogy a keresztyén gyülekezet istentiszteleti hitvallásában 
oly álláspontot tételez fel, melyet történeti míveltséggel bíró tag-
jai csak bizonyos fentartásokkal fogadhatnak el. Ebben áll a 
szükség állapota (Notstand), melyet Schremf esete megint egy-
szer napvilágra hozott. Segíteni rajta csak úgy lehet, ha az 
egyház azt, ami úgyis tény, elismerné és elejtené azt, amit a 
reformáczió még fentartott, bár csak a római felfogás mellett van 
jogosultsága. Ki kellene jelenteni, hogy a hitvallásokkal való 
egyetértést nem jogilag, hanem erkölcsileg, nem mint hozzá-
járulást minden egyes mondatához, hanem mint a keresztyén 
egyház fejlődésének hivő elismerését kell érteni. Evvel még az 
egyház hitvallását sem kellene megtámadni, ami ellen az különben 
joggal tiltakozhatna, mert új hitvallást csak új egyház létesít-
hetne. („Nur eine neue Kirche könnte ein neues Bekenntnis 
erzeugen".) Csak emberi jogot kellene megváltoztatni, a hitvallások 
jogi érvénye helyébe az erkölcsit kellene tenni és elismerni azt, 
ami úgyis tény. Ezt megtehetné az ev. egyház zsinatain, hiszen 
a hitvallás tantörvény úgy sem lehet, különben az egész modern 
tudományos theologiát, még az egyházit is az egyházból ki 
kellene zárni. Hogy a zsinatok erre hajlandók legyenek — erre 
az egyházi közvéleményt elő kell készíteni. Ez a modern theo-
logusok és a mívelt egyháztagok hivatása.1) Hasonlóan okos-
kodik még Köhler czikkében, mely Schrempf esetét egyházjogi 
szempontból megítéli. Neki is az a főkifogása, hogy az eltérések 
a hitvallástól csak egyelőre a tolerari posse elve szerint lehet-
ségesek, hogy a heterodox tan jogosultságát el nem ismerik. Ő 
is követeli, hogy a nyilvánosságban is le kell mondani azon 

*) Érdekes Schul tznak következő n e m épen demokrat ikus kijelentése: 
„Neue Rechtszustände w e r d e n nirgends durch Bauern oder durch die in 
träger Gewohnhei t a rbe i tende Beamtenschaf t , sondern durch die Führer im 
prakt ischen, die Lehrer im Erkenntnis leben." 
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fiktióról, mintha egyedül az orthodox hitvallásos tanítás volna 
;VÍ egyházban jogos, míg az attól eltéró't csak hallgatólagosan 
lehetne tűrni. 

A Chr. Welt ezen nyilatkozatai még mind csak Schrempf 
esetével állnak összefüggésben, s bár Harnack esete megjelenésük 
idejében már napirenden volt, mégis avval közvetlen kapcsolatban 
nincsenek. A Chr. Welt az apostolikumvita ezen kezdő' stádiumá-
ban még nem keveredett sokat a harczba. Szerkesztője ezt távol 
akarta tartani lapjától. Hiszen még egy laikus szavait sem adta 
ki, a melyekben ez maga Rade szavai szerint (a 38. számban) 
,.sich schlicht und warm zu dessen (t. i. des Apostolikums) 
Sätzen bekennt". Csak hangsúlyozta, hogy az ő részükről sem 
lehet az apostolikum becsmérléséről (Herabsetzung) vagy 
elvetéséről szó. Herrmann meg egyenesen azt a vallomást teszi 
(a Zeitschr. f. Theol. u. Kirche IV. évf. 4. füzetében megjelent: 
„Ergebnisse des Streites um das Αρ." cz. czikke elején): „Mit 
Vielen habe ich es seinerzeit beklagt, dass Harnack durch die 
Veröffentlichung seiner Antwort an die Studenten unsern 
Gegnern die willkommene Gelegenheit gab, mit einem Schein 
von Recht die Pietät der Gemeindeorthodoxie gegen uns zu 
erregen". (251. 1.) A Chr. Welt mindössze is csak a keresztes 
újság néhány ügyetlen kifejezése ellen polemizált, majd pedig 
egyik czikkében csodálkozott azon, hogy Harnack válaszát hogyan 
lehetett az apostolikum elleni harcz kiindulópontjának venni és 
tiltakozott az ellen, hogy őket hitetleneknek jelentsék ki. Látjuk, 
Harnack és pártfelei részéről már most hangsúlyozzák, amit 
később még erélyesebben tettek, hogy az apostolikum ellen nem 
törnek, azt eltörölni nem akarják. 

Nem lehet említés nélkül hagyni, hogy a két vitázó fél 
mellett nemsokára jelentkezett a tertius gaudens is. A német 
ultramontánok lapja, a „Germania", sietett a délnémet ev. egy-
házak felbomlásának jeleit konstatálni és a reformáczió egy-
házának végleges felbomlását megjövendölni. 

Közben a lapok által indított mozgalom tovább folyt. 
Hozzá csatlakoztak különböző, lelkészekből és laikusokból álló 
gyűlések is, melyek szintén állást foglaltak a vitában. így tilta-
koztak az apostolikum eltávolítására irányuló törekvések ellen 
az Odera melleti frankfurti esperesség lelkészeinek értekezlete, 
a stolberg-rosslai grófság Kreissynode-ja, a neustettini Synode 
több laikusa és 17 lelkésze stb. Minél tovább tart, annál belát-
hatlanabb lesz az ily nyilatkozatok száma.1) Nagyobb jelentőségre 
emelkedett a poroszországi (unióbeli) ev. luth. konferenczia 

η L. Chronik d. ehr . Welt. 1902. évf. 376., 390., 401 , 409.. 422. sk. 
428., 449., 457., 469. lapjai t , ahol egyik-másik Harnack mellett állást foglaló 
ily ny i lvános tünte tés is fel van emlí tve . 
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nyilatkozata, mely Harnack ellen következő három mondatával 
lépett fel: 1. Minden kísérlet, hogy az apostolikumot az egyházi 
használatból eltávolítsák, Krisztus egyházának arczulütése. 
2. Nagy ideje, hogy theologusainkat a theol. tanárok felforgató 
tanaitól és a lelkiismeretet megtévesztő munkájától óvjuk. 
3 Hogy Isten fia „fogantatott szent lélektől, született szűz 
Máriától", ez a keresztyénség fundamentoma, a szegeletkő, 
amelyen e világ minden bölcsessége széjjel fog zúzódni. 

Ezen tiltakozások és köztük épen ez utóbbi is hívták életre 
azt a nyilatkozatot, melyet a Christi. Welt-nek Eisenachban 
összegyűlt munkatársai és barátai bocsátottak ki Harnack 
védelmére. Rade azt mondja, hogy ők nem akarták tovább 
Harnack „elszigeteltségét" tűrni s azért nyilatkoztak. A nyilat-
kozat megjelent a „Christi. Welt" 42. számában és a következő 
három pontból áll: 1. Mi nem gondolunk arra, hogy az ev. 
egyházat az u. n. apostoli hitvallástól megíoszszuk, de tagadjuk, 
hogy annak érvénye az egyházban és egyházi használata a 
lelkészeket vagy laikusokat jogilag minden egyes mondatának 
elfogadására kötelezné. Evang. keresztyénnek mindenki tartandó, 
aki életében és halálában bizodalmát egyedül Urára, a Jézus 
Krisztusra helyezi; kívánjuk, hogy egyes tantételeknek folytonos, 
nem evangéliomi hangoztatása helyett az evangéliomi keresztyén-
ségnek ezen kétségtelen alapgondolata nyilvánosan is mint ilyen 
ismertessék el. 2. Maga ezen igazi evangéliomi hit magában 
foglalja azt a jogot és kötelességet, hogy a lelkiismeretes és az 
igazságot szerető tudomány munkáját az egyházban és az egy-
házi mult hagyományaival szemben is érvényesítsük. 3. Azért a 
lelkiismeretek szomorú megtévesztésének kell neveznünk azon 
eljárást, ha pl. egy nyilvános tiltakozásban azt állítják, „hogy 
Isten fia „fogantatott szent lélektől, született szűz Máriától" ez 
a keresztyénség fundamentoma, a szegeletkő, amelyen e világ 
minden bölcsessége széjjel fog zúzódni". Sem az írás, sem az 
ev. hitvallások nem tulajdonítottak az első és harmadik evan-
géliom első fejezeteiben lévő elbeszéléseknek ily döntő jelentő-
séget a hitre. Jézusnak és apostolainak üdvhirdetése sem 
tartalmaz reá való ily utalást. Azért a hitnek visszásítása 
(Verkehrung) és a lelkiismeret megtévesztése az, ha az írás és a 
hitvallás nevében olyasmit állítunk, ami az ellenkező látszatot 
kelti. Kelt Eisenachban 1892. október 5. Aláírva mások (így pl. 
Drews archidiakonus Drezda) mellett 15 egyetemi tanár, köztük: 
Achelis és Herrmann Marburgból és Guthe Lipcséből. 

Rade ezen eisenachi nyilatkozatot lapjában külön bevezető 
czikkel kisérte, melynek czélja szerinte az egymás megértése 
akart lenni. Megengedi, hogy Harnack válaszának 2. és 4. pontja 
azokban, kik Harnackot nem ismerik, felkelthette azt a gondolatot, 
hogy végső czélja az apostolikum eltörlése. Szerinte azonban a 
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válasz egésze és annak egyes mondatai ezen felfogást nem 
fejezik ki. De bármikép is Ítéljen valaki erről, az által, hogy 
Harnack az eisenachi nyilatkozat első pontját aláírta, ama 
felfogás jogosultsága megszűnt. Úgyszintén megmagyarázza Rade 
Harnack válasza eme mondatának: „egy érett . . . képzett ke-
resztyén embernek az apostolikum több mondatán meg kell botrán-
koznia" értelmét — mivel ez sokakat nagyon bántott — oda, 
hogy Harnack vele csak azt akarta erősen kifejezni, hogy az 
így szokott lenni. Végül kifejti, miért nem lehetett Jézus apátlan 
születése hitünk alapja; azért, mert az egyedül Jézus személye. 

Mint a „Chronik der ehr. Welt" irja, az eisenachi nyilat-
kozat alaposabbá tette (vertiefte) a vitát, amennyiben nyilván-
valóvá tette, hogy nem egy tanárról van sző, hanem az egyház 
jelenlegi helyzetének egyik főbajáról, azon egészségtelen viszonyról, 
mely a theologia és az egyházi gyakorlat között fennáll. De 
azután sekélyebbé is tette azt, mert a támadás tárgyát széles-
bítette, a támadást egy férfiúról sokra hárította. Nem csoda 
tehát, ha a viták az eisenachi nyilatkozat után is tovább 
tartottak. A lapok a nyilatkozat kritizálásába bocsátkoztak. Első 
sorban kiemelték, hogy azon állítás, mely szerint „evang. 
keresztyénnek mindenki tartandó, aki életében és halálában 
bizodalmát egyedül Urára, a Jézus Krisztusra helyezi" igaz 
ugyan; csak úgy kell érteni, mint a szent írás és azt hang-
súlyozni, hogy Jézus Krisztus ami urunk. Ugyanis ez csak úgy 
lehet, hogyha mint „valóságos Isten az atyától öröktől fogva 
született" és mint „valóságos ember is a szűz Máriától született". 
Pedig épen ezt tagadják Harnack és társai. Azért ama vallomásuk 
sem állhat meg. Azután rámutattak a kritikák arra, hogy az 
ágostai hitvallás és a smalkaldeni czikkek igenis hangsúlyozzák 
azt, hogy Krisztus szűz Máriától született. így tehát a porosz 
luth. konferenczia nyilatkozata, melyet az eisenachi nyilatkozat 
a lelkiismeretek megtévesztésével vádolt, igenis megfelel úgy a 
szent írás, mint a hitvallás álláspontjának. Persze nem oly 
értelemben alapja az Úr csodás születése hitünknek, mintha az 
evangéliom hirdetésének is oly darabja volna, melyet mindjárt 
fel kellett volna hozni vagy csak ki is emelni — mint ellenfelei 
gondolják, hanem úgy, hogy ezen csodás tény alapja, feltétele 
hitünknek, illetőleg üdvünknek, mely nélkül ezek sem állhatnak 
meg. 

Ezek mellett találkozunk oly hangokkal is, melyek azon 
esetre, ha Harnack az eisenachi nyilatkozat aláírásával igazán 
azt akarná kijelenteni, hogy nem akarja az egyházat az apos-
tolikumtól megfosztani, még ha brosürájában ki is jelenti, hogy 
abból, amit válaszában írt, nincs mi t visszavonnia, hajlandók a 
békejobbot elfogadni. De ennek az ideje még nem érkezett 
volt el. 



Az apostoli hitvallásért folytatott harcz. 4 1 

A harcz még részben gyűlések tiltakozása alakjában, 
részben pedig brosúrákban tovább folyt. Érdekes itt az „Evang. 
Bund" okt. 17-én tartott magdeburgi gyűlése. A Bund, mivel 
alabszabályai szerint minden irány képviselőinek közös munka-
tere akar lenni, kijelentette, hogy nem foglalhat állást a vitában. 
Ezért a Reichsbote meg is támadta. De a fent nevezett gyűlésen 
Bornemann, az eisenachi nyilatkozat egyik aláírója, mégis 
előadást tartott az apostolikum kérdéséről, mely azután diskussió 
tárgya volt. Ebben Leuschner, a Bund jegyzője, persze csak saját 
nevében kijelentette, hogy az apostolikumnak érintetlenül meg 
kell maradnia a keresztyén egyház konfirmácziói és istentiszteleti 
használatában. Amivel azonban nincsen minden egyes mondatá-
hoz való hozzájárulás követelménye kimondva. Harnack eljárását 
nem helyeselte és Jézus csodás születését védte. Schultze 
fősuperintendens is védelmére kelt az apostolikumnak és meg-
támadott mondatainak. Riemann szembeszállt a szónokokkal és 
utána az előadó is védte még magát. — A berlini „kirchliche 
Vereinigung" okt. 14. tartott gyűlésén szintén foglalkozott 
Harnack támadásaival az apostolikumra. Stöcker és Vogel, 
reálgymn. igazgató után, kik Harnack ellen foglaltak állást, 
fellépett Titius magántanár, ki egy lelkészszel együtt Harnack 
mellett beszélt. De a többség sajnálkozását fejezte ki Harnack 
fellépése fölött, az apostolikumhoz való ragaszkodást fogadott 
és az egyház számára befolyást követelt a tanárok kinevezésére. 
— A szászországi chemnitzi konferenczia nov. 10-én tartott 
gyűlésén szintén nyilatkozott a vitához. Állást foglalt az eisen-
achi nyilatkozat ellen, mert azt a szász luth. egyház két tagja 
— Drews és Guthe — is aláirta. A nyilatkozat ama mondatát, 
hogy Krisztus „Isten fia fogantatott szent lélektől, született szűz 
Máriától" — „nem fundamentoma a keresztyénségnek", „sem az 
írás, sem az ev. hitvallások neki nem tulajdonítottak ily döntő 
jelentőséget a hitre" -— az elpártolás proklamálásának nevezi 
és ellene protestál.1) Végül megemlítjük még Grau, königsbergi 
tanárnak, a porosz luth. konferenczia nyilatkozata egyik alá-
írójának állásfoglalását az eisenachi nyilatkozattal szemben, 
mely — mint tudjuk — utolsó pontjában ép eme luth. nyilat-

') Mivel ezen nyilatkozat Guthe lipcsei tanárt és Drewst névleg 
apos t rofá l ja , az előbbi az Alig. ev. luth. Kztg. 49. számában tiltakozik az 
ellen, m i n t h a az eisenachi nyilatkozat Krisztust, Isten fiát, nem akarná a 
keresztyénség a lapjának el ismerni s ezt h iva ta l i becsülete megsértésének 
nevezi. Erre Zehme dr., a chemnitzi konferenczia elnöke, ugyancsak a 
nevezett lap 51. számában kimutatta, hogy ők n e m változtattak semmit az 
eisenachi nyilatkozat szövegén és rámuta t ar ra , hogy Jézus, csodás születé-
sének elvetése után, m á r nem lehet többé Is tennek örök, emberré lett fia, 
sem a világ megvál tója a szent í rás ér te lmében — tehát a keresztyénség 
a lap ja sem. 
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kozatra felelt. Azt mondja, hogy 6 is ellenzi a hitvallások jogi 
kötelezését, de az eisenachi nyilatkozat szerzőit épen avval 
vádolja, hogy az apostolikum egyes mondataival nagyon is 
jogilag, mechanikusan bánnak. Azután kifejti ő is, hogy a 
2. hitágazatban Jézus Krisztus személyéről van szó, amely 
hitünk tartalma és alapja. De itt fontos, mit tartunk ezen 
személy lényegének. Csak ha Jézus valóban Isten fia s szent 
ember, bízhatunk benne. Ennek pedig szükségszerű előfeltétele 
eme mondat: „fogantatott szent lélektől, született szűz Máriától". 
„Aki szerint Jézus nem jön máskép a világra, mint minden más 
természetes ember, annak nincs joga, benne bűnnélküli embert, 
még kevésbbé Isten fiát látni." Azért, ha a bűnnélküliség ezen 
előfeltételét elvetjük, a hit alapja is ledől. Ha meg Jézus nem 
volt bűn nélküli és Isten fia, akkor a benne való hit nem 
istentisztelet, hanem bálványimádás. Erről van szó és az 
apostolikumi vita nem forog ezen hitvallás néhány mondata 
körül, hanem ezen kérdés körül: mi tetszik néktek a Krisztus 
felől ? 

Ez volt tulajdonkép mindig — kezdettől fogva a positiv 
theol. irány híveinek érzése, aminek Grau oly határozott és éles 
kifejezést adott, hogy t. i. az apostolikumi vita lényege a 
Krisztus istenségének kérdése körül forog. Az itt tényleg meg-
lévő ellentét a kitört küzdelem forrása, míg Schrempf és 
Harnack esete csak alkalmak voltak, melyek ezen ellentétet 
megint napvilágra hozták. Csakhogy a másik fél soha sem 
akarta megengedni, hogy erről volna valójában szó az apostoli-
kumi harczban. Mert ha ezt megengedi, sokkal kedvezőtlenebb 
helyzetbe került volna, mint ha ezt tagadva másban, sokkal 
csekélyebb dolgokban keresi a baj okát. A Christi. Welt pld. azt 
hangoztatja, hogy más hitfogalom az eltérések oka. Azért 
lesznek szinte idegesek ezen oldalon, ha valaki, mint Grau, 
az apostolikumi harcznak ezen mélyenfekvő okát felfedi. Érdekes 
e tekintetben pld. a Magdeburger Zeitung egyik czikke, mely az 
eisenachi nyilatkozat egyik aláírójának tollából származik. Ez 
kiemeli, hogy ők tényleg és igazán az Úr személyébe, és nem 
ezen személyre vonatkozó valamely tanra vagy theoriára 
helyezik bizalmukat. Mintha bizony e két dolog egymást kizárná 
és nem inkább követelné. Azután kijelenti, hogy világos, hogy ők 
sem puszta emberbe helyezik ezen bizalmukat. „Sollte es denn so 
überaus schwer begreiflich sein, dass man sehr christlich über 
Christum denken kann ohne sich der üblichen Formeln zu 
bedienen". Azután Grau ellen fordul, kinek szemére veti, hogy „zu 
der Ungeheuerlichkeit sich verstieg, uns vorzudemonstriren, dass 
unser Vertrauen ein Götzendienst sei". Még erősebben támad 
Grau ellen a Christi. Welt 45. száma, mely „dieser Herr'-ről 
beszél és — ami kedvenczfegyvere — neki szemére veti, hogy 
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bizony ő sem egészen orthodox, mert hiszen a szent írás inspi-
rácziójáról, sőt az apostoli hitvallás egy mondatáról is kritikailag 
nyilatkozott. Csak annyit mond még fölénye tudatában: ,,Herr 
Prof. Grau kennt unseren Glauben nicht und kennt unsere Theo-
logie nicht und darum ist er imstande uns — Götzendienst 
vorzuwerfen." 

Mikor Harnack okt. 4-én kiadta brosüráját: „Das apostolische 
Glaubensbekenntnis. Ein geschichtl. Bericht nebst einem Nach-
wort" a vitát uj térre vitte át anélkül, hogy az a lapokban 
egészen megszűnt volna. Nemsokára gomba módra jelentek meg 
a brosürák pro és contra. így kiadta Achelis: „Zur Symbolfrage" 
czím alatt két czikkét, mely legelőször a „Halte was du hast" 
cz. folyóiratban látott napvilágot. Bornemann kiadta fent említett 
előadását, melyet az Evang. Bundnak magdeburgi gyűlésén tar-
tott, „Der Streit um das Apostolikum" czím alatt. Η a de ezen 
időben megalapította a „Hefte zur christlichen Welt" cz. soro-
zatos füzeteket, melyeknek első füzetje gyanánt kiadta „Der 
rechte evang. Glaube" cz. munkáját. A második füzet volt Katten-
husch-nak a „Christi. Welt"-ben megjelent több czikkének össze-
foglalása „Zur Würdigung des Apostolikums" czím alatt. Emlí-
tendők még W. Bithorn: „A. Harnacks Theologie und die kirchl. 
Bedürfnisse der Gegenwart," Battenberg: „Der Fall Harnack in 
seiner Bedeutung und Tragweite." Mindezen füzetek Harnack 
mellett foglalnak állást. — Az apostolikumot védik a következők: 
Theologus simplex: „Für das Apostolikum". „Das apóst. Glaubens-
bekenntnis"— a berlini kirchl. Vereinigung említett gyűlésének le-
folyása Stöcker és Vogel beszédjével. „Bemerkungen zu den 
Sätzen der Antwort Harnacks stb. Synodalreferat der Synode 
Arnswalde;" Bertling: „Zur Wahrheit, zur Gerechtigkeit und zum 
Frieden." De a legfontosabb irat, melyet az apostolikum mellett 
írtak, mégis Cremer H., greifswaldi tanár vitairata volt: „Zum 
Kampf um das Apostolikum. Eine Streitschrift wider Dr. Har-
nack." — Cremer ezen iratára nemsokára felelt Harnack a „Hefte 
zur ehr. Welt" 3. füzetében: „Antwort auf die Streitschrift Dr. 
Cremers: Zum Kampf um das Apostolikum." Ugyancsak ezen 
füzetek 4. és 5. száma: Herrmann: Worum handelt es sich in 
dem Streit um das Apostolikum" és Wendt: „Die Norm des 
echten Christentums" szintén összefüggnek többé kevésbbé a fen-
forgó vitával. Nem lehet czélunk itt az apostolikumi vita egész 
irodalmát felsorolni, még kevésbbé minden egyes füzetnek 
tartalmát visszaadni. Csak megemlítjük még a következőket 
tekintet nélkül arra, hogy mily sorrendben és mikor jelentek 
meg: Cassel: „Geboren von der Jungfrau Maria. 95 Thesen"; 
Wohlenberg: „Empfangen von dem Heil. Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria . . ." Beyer: „Jesus Christus, wahrer Gottes- und 
Mariensohn"; Hahn: „Was dünket euch um Christo, wes Sohn 
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ist er?" FricJcc: „Für das Apostolikum. Ein Wort zum Frieden". 
Grau: „Worauf es im Streit um das Ap. ankommt." Nathusius: 
„Die Kernfrage im Kampf für das Αρ."; Lemme: „Das Recht des 
ap. Glaubensbekenntnisses und seine Gegner"; Zöckler: „Zum 
Apostolikumstreit." Ezen füzetek mind az apostolikum védelmére 
kelnek. Meg kell említeni, hogy Cremer Harnacknak az ő vita-
iratára adott válaszára még egy második vitairatot is adott ki: 
„Warum können wir das ap. Glaubensbekenntniss nicht auf-
geben?" czím alatt. Különösen kiemeljük még Haussleiter i ratát: 
„Zur Vorgeschichte des ap. Glaubensbekenntnisses" és Zahn 
könyvét: „Das apostolische Symbolum", melyek kevésbbé az 
apostolikumi vitával, mint inkább az apostoli hitvallás történe-
tével foglalkoznak. Magához a vitához Zahn a nürnbergi lelkész-
értekezleten szólt hozzá. Ezen eló'adása nyomtatásban is meg-
jelent „Der Kampf um das Apostolikum" czím alatt. 

(Folyt, következik.) 

Lic. Dr. Laxer György. 


