
Lapszemle. 

A „Neue kirchliche Zeitschrift" 1916. évfolyamából az 1—9· 
szám jelent meg. Az első számba az idén is megint Bezzel H-
bajor főkonzistoriumi elnök írta meg az újévi elmélkedést, amely 
visszapillant az elmúlt évre és sok megszívlelésre méltó gondo-
latot vet fel a jövőre nézve is. Azután a háromnegyed évfolyam 
legnevezetesebb cikkei Bachmcmn F. erlangeni tanár dolgozata: 
„Lehre und Leben", mely három számon át fejtegeti thémáját, 
elismervén az életnek, de a tannak is a jogát s feltüntetvén a 
korlátokat is, melyeket főleg az élet hangsúlyozásánál a modern 
korban sokszor figyelmen kiviil hagynak.A^/ta« T. fősuperintendens 
a theologia tudományos jellegéről ír. Ihmels lipcsei tanár pedig 
Jellinghausnak, a közösségiek híres dogmatikusának tanát a 
megszentelésről méltatja nagy igazságszeretettel, de nem gyen-
geséggel. 

A francia róm. katholikusok tudvalevőleg a háború folyamán 
egy munkát adtak ki, melyben Németországot gyalázva, Francia-
országot szeretnék a hitük védőjének felüntetni. Ez ellen több 
német róm. kath. theologus, politikus, történész, a német róm. 
katholikusok védelmére kelt egy gyűjteményes műben, melyben 
Kiefl fogalkozik a protestáns theologia és a katholicismus viszo-
nyával. Ezen dolgozatban a positiv prot. theologia igen mostoha 
elbánásban részesül, miért is Dunkmann greifswaldi tanár folyó-
iratunk harmadik füzetében ezen egyoldalúság ellen síkra száll. 
Bossert stuttgarti lelkész s jeles történész érdekes cikket írt a 
zenéről Németországban a középkor végén. Lic. Lauerer bajor 
lelkész tanulságosan fejtegeti ezt a kérdést: van-e haladás? 

Folyó év április havában volt 300 éve, hogy Shakespeare 
meghal.t. A háború nem riasztotta el a németeket attól, hogy e 
napot ünnepeljék. Ök Shakespearet a magukénak vallják. Folyó-
iratunk is szentelt a nagy költő emlékének egy tanulságos cikket. 
Vollert gerai gimn. tanár irta „Shakespeare és a biblia" cím alatt. 

Ki kell emelni aztán néhány hosszabb cikket, mely több szá-
mon át folytatódik. így ir Schröder lipcsei lelkész a keresztyén 
kijelentéshit s a keresztyén egyház viszonyáról, Griitzmachcr 
erlangeni tanár a régi és az ujprotestantismusnak az egyházra vonat-
kozó felfogásáról és Böhmer lipcsei tanár az anglikán egyházról 
és a protestantismusról. Ez utóbbi cikk igen alapos tanulmányon 
alapszik és minden célzat nélkül, de annál világosabban mutatja 
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mily nagy mértékben hódította meg az (angol és amerikai) püs-
pöki egyházban az u. n. magas egyházi irány a legszélesebb 
köröket és tette a valamikor protestáns egyházat valóságos (csak 
pápa nélküli) pápás egyházzá. Az ember ezen felvilágosítás után 
megérti, miért oly csekély Angliában a protestáns solidaritás 
tudata. Azért, mert Anglia lényegében már nem is protestáns. 

Figyelemre méltó cikket találunk a 6. füzetben Hilbert ros-
tocki tanár tollából az „egyházi népmissióról." A cikk azóta ön-
álló könyv alakjában is megjelent. A belmissió barátja az egy-
háznak a háború után való teendőire nézve megszívlelésre igen 
méltó ujjmutatásokat talál. Érdekes Walther rostocki egyház-
történész cikke is Luthernek mint bibliafordítónak vetélytársairól 
1525-ig. 

Természetes, hogy ó és uj szövetségi cikkek is találhatók 
folyóiratunkban. König Ε. bonni tanár világos, tudós modorában 
ír az ó szövetség bölcseségtanárról,/7>to kiéli magántanár pedig 
az isten nevéről Gen. 2,4—3,24-ben. Újszövetségi kisebb cikkek 
sorozatát kezdi meg Wohlenberg Gy. erlangeni tanár a 9. füzet-
ben „Neutestameníliche Miscellen" cim alatt. Ez alkalommal azt 
a kérdést fejtegeti, ki volt az uj szövetségbeli vérfolyásos asszony? 

A „Neu kirchliche Zeitschrift"1) ezúttal is tudományos szín-
vonalú folyóiratnak bizonyul, mely élénk kontaktusban igyekszik 
maradni az egyházi (s nemzeti) élet korkérdéseivel, gyakorlati 
szükségleteivel. 

Mint máskor, most is rámutatunk még folyóiratunk társára, a 
„Theologie der Gegenwart" 2) című kritikai lapra. Hat füzetben 
ismerteti e lap az utolsó év theol. irodalmának újdonságait. Ez 
ideig öt füzet jelent meg. Az elsőben ismerteti Grützmacher a 
rendszeres theologia irodalmát, beleértve a philosophiát, psycho-
logiát, vallástörténetet is. A második füzetben szól Uckeley königs-
bergi tanár a gyakorlati theologia irodalmáról, melyben jó sok 
háborús irodalom is foglaltatik. A harmadik füzetben ismerteti 
Grützmacher münsteri tanár az ó- és középkori, a negyedik 
füzetben Jordan erlangeni tanár az újkori egyháztörténeti irodal-
mat. Végül az ötödik füzet tartalma az ó-szövetség magyaráza-
tával foglalkozó irodalom, melyet Wilke bécsi tanár ismertet. 

Ugy a „Neue kirchliche Zeitschrift," mint a „Theologie der 
Gegenwart" a positiv theologia organuma. Ily szellemben s a 
kor tudományának színvonalán állva szolgál mindakettő olvasói-
nak. Mindakét folyóiratot melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

Daxer Gy. 

4) Neu kirchliche Zeitschrift, herausgegeben von D. Wilh. Engelhardt. 
XXVII. Jahrgang 1—9. Heft. Leipzig. A Deichertsche Verlagsbuchhandlung 
Werner Scholl. 1916. Ára 'U évre 2 50 Mk., egész évre 10 Mk. 

'-) Die Theologie der Gegenwart. X. Jahrgang. 1—5. Heft. Leipzig. A 
Deichertsche Verlagsbuchhandlung Werner Scholl. Ára 3'50 Mk. 


