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örvendetes haladást jelez a könyv, mely a történeti hűség és a 
tárgyilagos kritika követelményéhez az egyes gyülekezetek mono-
graphiájáhan is mindvégig hű marad. Nem könnyű feladat: több-
nyire élő személyek viselt dolgait a kritika bonczkése alá venni; 
de szerző e nehéz feladatnak derekasan megfelelt. Igaz, hű tükrével, 
melyet olvasói elé tár, sok tanulságot nyújt, melyek között a kebel-
beliekre nézve legbecsesebb az igaz önismeret. 

Nekünk távolabbáUóknak pedig szolgáljon buzdító például a 
lelkes Szatmár derék cselekedete. Indítsunk mozgalmat minden egyház-
megyénkben és kerületünkben: szedjük össze tanulságos multunk 
elszórt maradványait buzdításul és okulásul a jelen és jövő nem-
zedéknek. S — a. 

Az erkölcsi törvény alkalmazása. írta Bodnár Zsigmond 
egyetemi m. tanár Budapest, 1897. Singer és Wolfner könyv-
kereskedése, 229 lap, ára 1 frt 50 kr. 

Bodnár Zsigmondot napjaink hanyatló realismusa rajongónak, 
egyik-másika félbolondnak tartja, ő idealistának mondja magát. 
« Erkölcsi világ» czímű mult évben kiadott müvében azt vitatja, hogy 
a szellemi haladásnak általa felfedezett törvénye az erkölcsi világ-
ban is érvényes. Itt is az idealismus és realismus ellentétes eszme-
áramai váltakoznak s nyomják rá a maguk bélyegét a korra, az 
emberekre, a tudományokra, az egyházakra, a művészetekre, a csa-
ládra, az államra, szóval az egész köz- és magánéletre. «Az idealis-
mus — mondja szerző — a szép, jó és igaz egysége; az egyetemes 
uralma; az összefoglaló gondolkodás; az isten országa; a tekintélyi 
vallás és ideális morál győzelme; a családban az atya és férj, az 
országban az egyházi és világi felsőség hatalmának emelkedése; a 
theocraticus világnézlet gyarapodása; a bölcsészetnek eszmei iránya, 
immaterialis nézetre való hajlama» stb. Vele szemben áll a reális 
mus, mely az «alkotó részek uralma; az elemző, szétszedő gondol-
kodás s a dolgokban az eltérő sajátságok keresése; a családban a 
feleség és a gyermekek, az országban az alattvalók, a szegény embe-
rek, a munkások, a vidékek, tartományok érvényre jutása, szóval 
a decentralizálásra való törekvés a társadalom minden részében. Ez 
a szétmállás, ez az individualismus teszi érthetővé a realismus val-
lási, bölcsészeti, politikai, jogi, társadalmi és művészeti jelenségeit, 
s ez magyarázza meg a természeti, orvosi s más reális tudományok 
hatalmas virágzását; belőle értjük meg a családi élet bomlását, az 
érzékiség féktelen csapongását, szóval minden realisticus tünetet*. Az 
idealismus idejében «az emberiség az erkölcsire veti magát; érzése, 
gondolkodása és cselekvése az egyetemes szempontjából indul ki. 
Ilyenkor a moralisták az Istenre, a vallásra, a tekintélyre alapítják 
a morált, ezekre visszük vissza erkölcsiségünket; megvetéssel szóla-
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nak a letűnt idők utilitarismusáról, sensualismusáról, scepticismu-
sáról. Nekik az Isten az erkölcs, a jog, a tekintély forrása >. 

Ez a Bodnár Zsigmond «erkölcsi törvénye*, melynek alkalma-
zását kisérti meg a fentczímzett legújabb munkájában. A munka 
nem egységes, összefüggő és rendszeres munka, hanem ugyanazon 
vezéreszme által összefűzött, mintegy 41 alkalmi dolgozat, mondhat-
nám, tárczaczikk összefoglalása. Mint maga a szerző is mondja: 
«Az itt közlött czikkek többnyire* apróbb dolgozatok, melyek a val-
lási, erkölcsi, politikai, irodalmi, tanügyi és gazdasági élet egy-egy 
kérdését világítják meg s vezérfonalul akarnak szolgálni arra, hogy 
az erkölcsi törvény ismeretével maga az olvasó is nyugodtan, elfo-
gultság nélkül ítélhessen meg bármely értelmi, erkölcsi, aestheticai 
és gazdasági tüneményt*. Örökös ismétlés, folytonos ismétlése az 
ideális és reális eszme-erők árhullámzásának, az erkölcsi világ tör-
vényének*, melyet szerző a maga «nagy felfedezéséének nevez. 

De ebben az ismétlésben mindig van valami változatosság és sajátos 
eredetiség. Ha Pauler Gyula nagy történeti muukáját, vagy Kállay Béni-
nek millennáris akadémiai felolvasását bírálja (1L); ha erkölcsi sülye-
désünk okait kutatja (III.); ha Gaal Jenő «Társadalmi béke* cz. műve 
felett folytat eszmecserét (IV.); ha Dumas színműírói nagy sikereit 
magyarázgatja (V.); vagy a dráma törvényét taglalgatja (VI.); ha a 
Nemzeti színház drámai pályázatáról szóló jelentést méltatja (VII.); 
ha a civilisatio nyitját keresgéli (VIII.); ha a kiállítások jövőjéről 
(IX.) vagy az ezredéves kiállítás sikereiről (XL.) értekezik : mindig 
és mindenütt a realismus és idealismus hullámvetései, az uralkodó 
eszme hatása szolgál a tények és jelenségek nyitjául. Ez az a bűvös 
kulcs, melylyel megnyílik annak a titka, miért kezd napjainkban 
hanyatlani a realismus a tudományban (A tudomány érdekében X. 
A tudomány csődje XIV.), miért nem tud semmi termékenyebb esz-
mét termelni a tanügyi congressus (XVIII.), miért terjed az asszonyi 
hatalom a családban (XXI11.) s miért követel korunk leánygimná-
ziumot (XXII), miért oly nagy számúak korunkban az öngyilkos-
ságok (XXVI.} s miért hanyatlik a democratia (XXI.); miért kezd 
lendülni a vallásosság (XXXUl.) s miért nő oly rohamosan a papság 
(XXXI.) és a pápai szék (XXXII.) tekintélye. Mindezek s korunk és 
társadalmunk ezekhez hasonló jelenségei azért vannak, mert ma a 
realismus alkonyán s az idealismus hajnalán vagyunk. Az egész vilá-
gon mutatkozó erkölcsi (már t. i. a realismus szétmállasztó, ernyesztő 
hatása elleni) felháborodás jelzi, hogy nemsokára új napok virrad-
nak reánk*. íme ekként alkalmazza Bodnár az általa felfedezett 
erkölcsi törvényt a szellemi élet különféle jelenségeire. 

Magáról a felfedezésről, miként már egyszer kifejtettük (Pro-
testáns Szemle, 1896. évf., 132. 1.) nem sokat tartunk. Mesterkélt 
chablon, a tények irányzatos csoportosítása az egész. De elisme-
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résre méltó Bodnárnak ebben a könyvében, valamint egész észjárá-
sában a nemes idealismus, az ethicai vonás, melyet egy apostol lel-
kesedésével hirdet. Ez az eszme-elvüség és erkölcsreformáló törekvés 
vaskövetkezetességgel van keresztulvive könyve mind a 41 dolgo-
zatában. Különösen határozott, néha éles és metsző a realismus irányá-
ban, melyet a politikában, az irodalomban, a valláserkölcsi, a családi 
és gazdasági élet mezején egész szenvedélylyel ostoroz. E tekintetben 
nem annyira a philosophus nyugodt tárgyilagossága, mint inkább 
az apostol rajongása csendül meg szavaiban. De miként a tények 
csoportosításában van valami mesterkéltség és chablonszerű, úgy a 
Bodnár hívő lelkesedéséből is ki-ki rí bizonyos keresettség és mondva-
csináltság. Tudásának nincs elég mélysége, elméjének hiányzik az 
imponáló ereje. Másfelől meg hitének sincs elég melege, ereje, szenve-
délyessége. Tudása nem győz meg, hite nem gyújt. Megbámuljuk 
rengeteg olvasottságát, szeretjük nemes idealismusát, de tűzbe-lázba 
nem jövünk egyiktől sem. Hiányt, a magasabb sanctio hiányát, az 
éltető erő fogyatékosságát érezzük ki elméjéből, fejtegetéseiből, sőt 
még stylusából is. Mikor korunk eszmétlen realismusát, csömörletes 
materialismusát ostorozza: önkénytelenül igazat adunk neki. Itt szi-
lárd talajon áll s az igazság ellenállhatatlan erejével hatnak fejtegetései. 
Erkölcsi criticismusa kielégít, megnyer, megnyugtat De erkölcsi posi-
tivumai ködbe vesző, színtelen és erőtelen általánosságok. Erő, mélység, 
fenség és élet nélkül szűkölködnek. Sokat emlegeti az Istent, a val-
lást, a morált: de ezeknek újjászülő hatalma nem járta még át 
a lelkét. Csak philosophiai hite van, de a valláserkölcsi hit világ-
meggyőző és ujjászülő ereje hiányzik a lelkéből. Erkölcsi reformátor 
vallási erő nélkül, hívő philosophus evangéliomi hit nélkül. Ámde 
philosophiával és vallás nélküli morállal még soha senki sem csinált 
számottevő erkölcsi reformácziót. Bodnár sem fog, bármennyiszer 
ismételje állítólagos «nagy felfedezés*-ét és új erkölcsi törvényét 
Hanem higyjen a Jézus Krisztusban, hódoljon meg az ő evangélioma 
előtt: akkor hite szárnyakat ölt, lelke magasabb erőkkel termékenyül 
meg, a melyekkel sikeresen lehet apostolkodni s nemzetet reformálni. 

«Az erkölcsi törvény alkalmazása*, valamint Bodnár egész 
egyénisége érdekes jele az időknek. Előhírnöke az erkölcsi megújho-
dásnak, előfutárja annak a nagy erkölcsi forradalomnak, melynek 
hajnala immár pirkadni kezd. Könyve tanulságos, eszméitető s e mel-
lett érdekes olvasmány a gondolkozni szerető elméknek. V. F. 

A budapesti ev. ref. theologiai akadémia mnltja és 
jelene. Történeti vázlat és rövid jelenrajz. A theologiai választ-
mány megbízásából írta Szots Farkas. Budapest, 1896. 142 1. 

A millennium alkalma szülte e könyvet is, mely azonban az 
ú. n. alkalmi művek szokott színvonalán mégis jóval felülemelkedik. 
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