
Könyvismertetés. 

Visscher Hugó Prof. Dr.: Gecn Theodicee (Nincs szükség 
theodiceára . . .). Utrecht. 1910 G. J. A. Ruys. 48 oldal. Ára nincs 
megjelölve. 

Ezzel a kis felolvasással, vagy, ahogy Hollandiában nevezik 
„beszéd"-del nyitotta meg Dr. Visscher a vallásbölcsészet és 
vallástörténet professzora az iskolai évet Utrechtben 1910. őszén. 
Az ily megnyitó eló'adások tartása és kiadása általános szokás 
a hollandiai egyetemeken. Tárgyul rendesen valami aktuális téma 
szolgál. Hollandiában ma a katholikus theologusok is erősen 
fegyverkeznek, az orthodox reformátusok pedig épen kiváló erőkkel 
rendelkeznek, akiknek egyik nagyon kiváló tagja Dr. Visscher is. 
Természetes, hogy a két határozott theologiai irány képviselői a 
vérbeli dogmatikus szellemű Hollandiában gyakran összemérik a 
fegyvereket. Ez a felolvasás is egy ily harcnak az eredménye. 
Ezelőtt két évvel ugyanis egy róm. kath. alapítványból fenntartott, 
illetve segélyezett rendkívüli egyetemi tanári tanszékre egy Dr. 
Beyseus nevű r. kath. theologust neveztek ki az utrechti egyetemre, 
aki „a dualistikus theologia mint bölcsészeti theoria" címmel tartotta 
meg székfoglalóját s ebben a régi szabású theodicea védelmére 
kelt s azt igazolni törekedett. 

Dr. Visscher miután rámutatott arra, hogy Kant fellépése 
nemcsak az Isten lételének bizonyítására, hanem mindenféle 
theodiceára nézve végzetes volt, már a bevezetésben hangsúlyozza, 
hogy mindenféle más theologiával szemben a református theolo-
giára nézve a theodiceai kérdések csak alárendelt jelentőséggel 
birnak. A theologia és filozófia különben folyton foglalkozott 
velük, de előtérbe különösen Leibnicnél s általa kerültek. Tudjuk, 
hogy különösen Bayle volt, aki Leibnicot és társait arra kény-
szerítette, hogy e próblémákkal alaposabban foglalkozzanak, 
amikor különösen Istennek a bűnhöz s általában az erkölcsi és 
fizikai rosszhoz való viszonyát nagyon végzetes következteté-
sekkel igyekezett feltüntetni. Ezzel szemben vállalkozott Leibnic 
az apologeta szerepére. Azonban az ő törekvése is hajótörést 
szenvedett. Mert amikor az erkölcsi és fizikai rom létezését 
metafizikai tökéletlenségre viszi vissza, ezáltal az erkölcsi rom 
nem lesz egyéb mint tökéletlenség, korlátozottság. Az erkölcsös és 
erkölcstelen cselekedet között csak fokozati különbség van s a 
bűn sem egyéb, mint az ember tökéletlenségének a szükségszerű 
következménye, Leibnic bűnfogalma csirájában már a mai evolu-
tionalis bűnfogást rejti magában. 

Dr. Beyseus r. kath. szellemű deisztikus színezetű theodiceája 
sokban hasonlít a Leibnicéhez. Dr. Beyseus szerint a világnak 
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nem kell tökéletesnek lenni még ha Teremtője végtelen bölcs és 
hatalmas is. Mert Isten teremthetett volna jobb világot is, de 
nem volt rá szüksége s így nem tette. Ennek a régi szabású 
theodiceának legelső hibája dr. Visscher szerint az erős anthropo-
morphismus, mely különben a rationalizmus sajátja is. Ebben 
a theodiceában nem kisebb dolog mint az, hogy Isten az emberi 
értelem ítélőszéke elé állíttatik. Ami értékelésünk alapján mon-
dunk ítéletet az ő kezének munkáiról. Azzal nem számolunk, 
hogy Teremtő és teremtmény között mily óriási különbség van, 
s hogy az egész értékelésünket semmivé teheti. Dr. Beyseus 
szerint egy másik jobb, értékesebb világ teremtése is lehetséges 
volt. Dr. Visscher rámutat arra, hogy ez tehetetlen spekuláció, 
mert az isteni világtervben az összes lehetséges világok között 
csakis ennek a megvalósultnak eszméjével lehetett csak össze-
kötve öröktől fogva a valóságos realizálás terve, mert hisz más-
ként meg sem valósulhatott volna. A relativ emberi gondolkodást 
nem lehet Istenre átvinni, következőleg véges emberi ésszel nem 
is lehet ítéletet sem mondani az Isten végtelen dolgairól sem a 
világ egyetemességéről. Mert a világ a maga egészében csak oly 
értelem vizsgálódásának lehet a tárgya, mely maga nem mozzanat 
a világnak, hanem rajta kivűl áll. Csakis Isten számára lehet tehát 
a világ vizsgálódás tárgya. Mily álláspontot foglalhatunk hát el 
azokkal a kérdésekkel szemben, melyeket a theodicea hiába 
akart megoldani ? El kell ismernünk, hogy azokat mi sem tudjuk 
megoldani, mert mindezekre képtelenek vagyunk. Isten világ-
kormányzásának kritikájára tehát nem vállalkozhatunk. S így 
thodiceai kérdések se léteznek a számunkra. Maga a szentírás 
sem ad theodiceát, mert ez az emberi megismerés korlátai fölé 
akar bennünket emelni, odáig pedig sohasem juthatunk. Enélkül 
pedig Isten világkormányzásának csodálatos munkáit meg nem 
ismerhetjük, tehát nincs jogunk annak bírálásába sem bocsát-
konzunk. A református theologiának, melyben az Isten feltétlen 
szuverenitása a középponti gondolat, nincs szüksége theodiceára. 
Mert a teremtett világ életét a maga egyetemes összefüggésében 
csak Isten látja teljesen. Mi nem tehetünk hát mást, mint 
elismerjük, hogy rósz szerint vagyon lennünk az ismeret s így 
Istent felelősségre soha nem vonhatjuk. Jóbnak sincs szüksége 
theodiceára. Ezek röviden a főbb gondolatok, melyeket Dr. Visscher 
gazdag polemikus készséggel, érdekesen csoportosítva Dr. Beyseus 
ósdi theodiceája ellen fordított. Mindenesetre nehezebb ily állás-
pontra eljutni, de keresztyénhez méltóbb s theologusra nézve az 
érvek súlyának hatása alatt kényszerítő. Dr. Visscher kiváló 
szolgálatot tett ezzel a kis művével is a ref. theologiai iroda-
lomnak. Mi pedig irigykedve nézzük, hogy a telivér theol. prob-
lémák mily élénk polémiára adnak alkalmat a hollandi tudo-
mányos theologiai életben. 

Budapest. Sebestyén J. 
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Wurm Ρ. Handbuch der Religionsgeschichte. Calw. 1908. 
512 lap. Ara kötve 8 márka. 

Ma a vallástörténetnek nagy szerepe van a theol. főiskolákon 
s a szakirodalomban fokozott mivelése a kathedrán és az iroda-
lomban megindult Franciaországban s onnan elhatolt Angliába, 
Németországba és Amerikába. Mint az ethikának, úgy a vallás-
történetnek is ma több egyetemen külön tanszéke van. Módszere 
kettős: az egyik naturalistának, a másik apologétikainak volna 
nevezhető. Az első szerint a vallás s igy a keresztyénség is 
tisztán az emberi kulturális fejlődés: zsidóság és pogányság 
eredménye és folyománya, a másik szerint a vallás és főleg a 
keresztyénség az isteni kijelentés műve, — de azért földi meg-
jelenésében neki is van története s igy a fejlődés törvényének 
van alávetve. Biztató és megnyugtató jelenség mindkét iskola 
ama meggyőződése, hogy a keresztyénség mind alapítójának 
személyi tulajdonságainál, mind tanításainak tartalmasabb és 
tökéletesebb voltánál, mind különösen erkölcsi és kulturális 
hatásainál fogva az emberiség legtökéletesebb vallása, — Hegel 
szerint „absolut vallása". 

Örömmel jelezzük, hogy szerzőnk a vallástörténetnek fel-
fogásában ennek az apologétikai módszernek a hive, amely szerint 
„a keresztyénség megállja a többi vallásalakokkal való össze-
hasonlítást, s a régi egyházi atyákhoz hasonlóan elismeri az 
isteni kijelentésszerű ige elszórtan található magvait („logoi 
szpermatikoi") a pogány iratokban is, (p. o. Piatonnái) ami 
azonban korántsem érinti a keresztyénség eredeti kijelentésszerű 
jellegét." Páratlan jelenség e nemben a legújabb vallástörténet 
irodalmából Falke „Buddha, Mohamed u. Christus" c. műve. 

Apologétikai módszere alapján hatalmas és tanulságos 
,.bevezetésében" helyesen tesz különbséget a szerző „vallás és 
vallások" és azok „objektiv és subjektiv értelme" között, és az 
ethnologia Ratzel kutatásai szerint nem ismer „vallást teljesen 
nélkülöző népeket". Már az öreg Herder mondotta, hogy „a vallás 
a legrégibb és legszentebb traditió a földön" s helytelen egy 
Müller, Pß eider er és legújabban Tröltzsch ama nézete, amely 
szerint „a vallás természetes fejleménye az emberi szellemnek", 
sőt a ritschliánus Bender szerint: ,.ein natürliches Kind der 
Erde". Már Pál apostol is ismeri a pogány vallások isteni kijelen-
tésszerű eredetét, ami épen nem zárja ki másrészt azok emberi, 
fejlődésszerű feltételezettségét. S azután ne feledjük, hogy „a 
biblia épen nem természettudomány, hanem vallásos okiratok 
gyűjteménye". 

A „vallások osztályozásáról" szóló szakaszában szerzőnk az 
emberiség általános vallástörténeti fejlődésére való tekintettel a 
civilizálatlan népek s a különböző nemzetiségek vallásalakja s 
az universális jellegű vallásalakok között tesz különbséget, 
mindent korántsem tagadja az egyes, főleg kereztyénségelőtti 
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vallásalakoknak philol. ethnográfiai sőt genealógiai feltételezett-
ségét (Müller, Sausaye, Orelli és Tiele). Teljesen önkényes a 
Hegelféle felfogás, mely természeti, szellemi-egyéni és absolut, a 
Tieleféle, mely természeti és ethikai, a Siebeck-féle, mely ter-
mészeti, ethikai és megváltási s legújabban a Bousset-féle, mely 
törvényes és prófétai jellegű vallások között tesz különbséget. 
S aztán ne feledjük, hogy itt vallástörténetről és nem a különféle 
vallásalakok leírásáról van szó. 

Szerzőnk eró's vallástörténeti érzékéről tesz bizonyságot, 
hogy az evolutió elvének alkalmazása mellett is felismeri az 
egyes vallások csoportosításában azoknak maradandóbb isteni ki-
jelentésszerű jellegű vallásos erkölcsi gondolatait és még nevelő 
hatásait is, úgy hogy ez állásponton a vallástörténet Lessing találó 
szép szava szerint „az emberiség isteni gondviselésszerű nevelésének 
a története11·. Az egyes vallásalakok ismertetésénél gondosan hasz-
nálja föl az i. v. legújabb irodalmat, úgy hogy a tekintetben való 
tájékozottsága ős megbízhatósága szinte imponálólag hat az ol-
vasóra. Meggyőző az is, hogy az egyes vallásalakok speciális 
sajátságainak tárgyilagos kidomboritása mellett is hiven őrzi 
meg és állandó vezérfonalul követi a vallások vallását : a ke-
resztyénséget, a mi különös melegséget, bensőséget és közvetlen-
séget kölcsönöz az ő fejtegetéseinek. 

Végül nagyon tanúlságos .,a keresztyénség vallástörténett helyze-
téről'·'· szóló szakasza. A keresztyénség főtényét még azok az 
irók is elismerik, akik különben tagadják annak isteni kijelentés-
szerű eredetét, sőt Pfleiderer is elismeri, hogy a keresztyénség 
megszüntette a vallásos istentudat dolgában az előző vallási foko-
zatok egyoldalúságát és tökéletlenségét. Egyedül a keresztyénség 
szüntette meg belső universalismusánál fogva a választófalakat 
az emberek, országok, osztályok, népek és nemzetek között, s 
egyesítette azokat az istenországa magasabb feladataiban a nép-
jog, népműveltség stb. egyenlőségi alakjaiban. Stein oly találóan 
mondja, hogy »der Gleichheitsgedanke war die weltgeschichtlich-
soziale That Jesu auf Erden«. A miért is oly Bousset-féle ke-
resztyénség, a melyből hiányzik Krisztus istensége s a bűn és 
kegyelem apostoli tana, s a melynek fundámentoma kizárólag a 
természeti törvény s a történeti fejlődés gondolata, nem történeti 
valóság, hanem csak képzelődésszerű fejlemény, mely seholsem 
győzte meg a pogányságot és nem létesített egészséges ker. 
vallásos erkölcsi egyéni és társas közösségi életet. Az ilyen 
keresztyénség imponálhat a kathedrán és a folyó iratokban, de 
mit sem használ a világnak és az emberiségnek. A vallási fejlődés 
pedig túl nem vezet a keresztyénségen, hanem sőt inkább annak 
mélyebb felfogására és erősebb személyi életközösségére vezet az 
egész vonalon. 

Sz. M. 


