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b) Külföldi irodalom. 

Siebert Ottó: Das Wiedererstarken des rellgiösen 
Lebens und sein Einfluss auf die Literatur. Stuttgart (Kiel-
mann M.) 1907. 59 lap. Ára nincs megjelölve. 

Szerzőnk, az ismert nevű bölcseletíró, a modern élet jellemzé-
sével kezdi meg mélyreható vallásos apologetikai fejtegetéseit. A 
modern élet sok tekintetben vallásellenes. Támasza a naturalista 
természettudományos felfogás, mely azt tartja, hogy az észszerű 
természetkutatás a keresztyénséggel össze nem egyeztethető. 
Növelte a vallásellenes gondolkozást a materialistává átvedlett 
darvinismus s a nyomába lépő természetbölcselet, fi vallásmeg-
vető irányzat szerint az imádkozás „gyermekies foglalkozás"; a 
világot nem az élő Isten, hanem a rideg természeti törvény kor-
mányozza; az örökélet álom; a test és lélek az anyaggal és erő-
vel azonos; Krisztus rajongó volt és az örök Isten helyére a vál-
tozhatatlan természeti törvény lépett stb. Uyen légkörben máris 
hirdették, hogy ütött a vallás halálórája és Feuerbachtól Hitekéiig 
halotti énekkel is szolgáltak a képzelt temetéséhez. 

De „ember tervez, Isten végez"! A kihalásra szánt vallás 
növekvö erővel diadalmaskodik támadói fölött. Az egyházak befolyása 
folyton növekszik. A mai természettudomány legyőzte a materialista 
irányzatot és a teleologiai természetmagyarázatot juttatja érvényre; 
az evolutió elve ma már a teremtő és gondviselő Isten eszméjéhez 
idomul. A bölcselet, a szépirodalom s a képzőművészet is a vallá-
sos eszmék felé tereli a figyelmet és új és fejlődésképes eszmei 
tartalommal tölti meg a modern érzést és gondolkozást. 

A dolgok ez örvendetes fordulatának a vallás javára sok oka 
van. Mindenekelőtt nem egy szeretetmunkát végzett a vallás a 
modern emberiség sociális és morális küzdelmeiben. Keresztyén val-
lásos szeretet által áthatva kegyes férfiak és nők igen nagy szám-
mal a szegények és betegek szolgálatába léptek s példájukkal iga-
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zolták Krisztus gyönyörű szavát, hogy arról ismernek meg benne-
teket, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. De 
tovább megyünk. A vallásnak gyakorlati müveihez méltán sorakoz-
nak a tudományosak. A keresztyén theologia egész komolysággal 
fölvette magába a természeti és szellemi tudományok kutatásainak 
biztos eredményeit s ezzel minden kétségen kívül igazolta, hogy a 
vallás mélyen gyökerezik az ember szellemi természetében. E mellett, 
mint Eucken kimutatja, teljesen megingott a hitetlen, a vallás- és erkölcs-
nélküli kultura boldogító erejében, s az a felfogás vált általánossá, 
hogy az ember valódi boldogsága csakis a magasabb javak iránt 
való törekvésében kereshető. A vallásos hit eme kionthatatlan 
vágyának méltó kiegészítője az apologétikai irodalom mai óriási 
föllendülése. A keresztyén hit védelmének nagy szolgálatot tesz a 
Dennert-féle „Glauben und Wissen" czimü folyóirat, mely valósá-
gos találkozója a hit és tudás harmóniájára törekvő természettudósok-
nak és theologusoknak, bölcselőknek és nyelvtudósoknak. E folyó-
irat érdeme, hogy a Háckel-Ladenburg-féle naturalista monismust 
a népéletet megmételyező útjában megállította. A keresztyénséget 
s a modern természettudományt összeegyeztető apologétikai iroda-
lom legkiválóbb gyöngyei Dennertj godesbergi pedag. igazgatótanár 
„Bibel und Naturwissenschaft", „Christus und die Naturwissen-
schaft", „Vor Sterbelager des Darwinismus", „Die Weltanschauung 
des modernen Naturforschers" czimü, e Szemle hasábjain általunk 
ismertetett müvei. Dennertnek méltó társa Schmid prelátus, kinek „ter-
mészettudomány hitvallásaM czimü apologétikai műve széles körökben 
ismeretes. Állandó vezérgondolata az, hogy a természettudomány józan 
kutatásának szabadsága éppen nem érinti a keresztyénség positióit. 
Mert hát a természettudományi bizonyítás s az inductió módszere 
sohasem vezet megdönthetlen érvényű bizonyosságra . . . ., az emberi 
gondolkozás összes ágaiban vannak dogmák vagy hypothesisek.. ., 
van ÍBteni kijelentés a természetben és a t ö r t é n e l e m b e n . . a nagy 
szellemek az emberiségben alkotásaikat tekintve az isteni kijelentés 
bizonyságai stb." 

Kétséglelen, hogy a szerző által jelzett vallásos ébredés egész 
Nyugat-Európában számos tényben mutatkozik; sajnos azonban, hogy 
nálunk Magyarországon a vallás-erkölcsi ébredezés még nagyon szük 
körben észlelhető. Értelmiségünk nagyobb részét még mindig a 
„modern szellem" hitközönye, alsóbb néposztályunk zömét a vallás-
gyűlölő nemzetköziség anyagiassága tart ja vallási álomban. Az ébresz-
tők száma csekély, munkájuk szervezetlen. A hit és tudás harcza 
nálunk még a hit rovására dúl. Pedig csakugyan boldog ember az, 
kinek tudása és boldog az a nemzet, melynek világnézete békében 
él az ő vallásával. Sz. M. 
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