
IRODALMI SZEMLE. 

a) Hazai irodalom. 

Mészáros János: A keresztyénség lényege, szószéki 
egyházi beszédek alakjában. 1. kötet A) rész: A Krisztus. 
Neumann-nyomda, Ipolyság, 1907. Kapható a szerzőnél, Ócsa 
(Pest m.). 286 lap, ára 4 K 20 f. 

A fiatal papi nemzedék egyik legtehetségesebb és leg-
tanultabb tagjának értékes szellemi terméke a kézalatti munka. 
Érdekes már a keletkezésének története is, melyet megragadó 
őszinteséggel maga a szerző mond el az előrebocsátott „theo-
logiai önvallomásában. Ez a lelki tükörkép tanulságosan 
tárja föl azt a belső vívódást és átalakulást, a melyen át 
Mészáros a skeptikus bölcselet és rationalista theologia viha-
ros tengeréről az evangeliumi Krisztus-hit biztos kikötőjébe 
evezett. 

Hitbeli meggyőződésének evangeliumi kialakulására az 
a tapasztalat juttatta, hogy manapság „sokkal többet tudunk 
a bibliáról, mint a bibliából és hasonlíthatatlanul többet bírunk 
tudós fejtegetések nyomán a Krisztusról, mintsem közvetlen 
tapasztalat által a Krisztusból" (Pokoly J.). E tapasztalat 
útján a bibliához menekülve és előképzettsége hitbeli akadá-
lyait lerakva, megadta magát a Krisztusnak, a ki apostolává 
és bizonyságtevőjévé avatta. Világossá vált előtte, hogy a 
keresztyénség a maga mivoltában benső, kegyes tapasztalat: 
Istenfiúság szülte erkölcsiség. Ez a tapasztalat arra is meg-
tanította, hogy a theologiában nem szabad a tanra fektetni a 
súlyt és a dogmák révén akarni benső, kegyes élethez jutni. 
Mert míg a fogalom és dogmaalkotás mindig elkerülhetetlenül 
folyik a benső tapasztalatból, addig a belső tapasztalat, tehát 
a hit, csak nagyon ritkán, szinte csudaképen születik a tan-
ból. Az orthodoxiának ez az élettelen doctrinalismus a hibája; 
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az, hogy tant hirdet éld hit nélkül. Az orthodoxiának poláris 
ellentéte a rationalismus, melynek meg az a gyökeres hibája, 
hogy nincs benne se élő hit, se isteni Krisztus. Árnyalata 
több van, az úgynevezett modern theologia is lényegileg ratio-
nalismus, akár a bölcsészeti (Strauss, Baur), akár az erkölcsi 
ágait (Harnack és társai) nézzük. És e negatív jellegfi kritikai 
liberalismus letörli a keresztyénségből a megváltó eröt és 
kegyelmet; a Jézus személyiségéből pedig elpárologtatja az 
istenemberi nagyságot és fenséget. 

Mészáros öntudatosan elfordul a keresztyénségnek mind 
orthodox élettelenségétől, mind rationalista és modern eltorzi-
tásaitól. Neki az evangelium élő keresztyénsége és megváltó 
Krisztusa kell. Az ő keresztyénsége bibliai, positiv és kriszti-
centrikus. Az ő Krisztusa az isteni erővel teljes Krisztus, az 
a szent, hatalmas, dicsőséges, érettünk megfeszített ós fel-
támadott felséges személy, a ki isteni hatalmánál és szerete-
ténél fogva valódi megváltója az emberiségnek s a ki örök 
evangeliuma és szent élete által értelmi és erkölcsi világos-
sága a világnak. 

Ilyen Krisztust hirdetnek Mészáros egyházi beszédei, 
melyek nagyon alkalmasak arra, hogy a divatos predikácziós 
könyvek színtelen, szürke és erőtelen theologiája helyett 
Krisztus és az evangelium hitét prédikálják s egészséges 
evangeliumi levegőt terjeszszenek. Szerző méltán vette szájába 
és tollára Pressensée ismeretes vallomását: „Örömmel ós lel-
kesedéssel óhajtottam felőled, Istennek fia, valami fenségeset 
mondani, hogy felelhessek a kérdésre: Kicsoda vagy?! Oly-
kor, egy áldott óra felvillanó fényében látni véltem isteni 
fenségedet mocsoktalan tisztaságtól ékesítve; de a mint a szent 
látományt megörökíteni akartam, a toll megreszketett kezeim-
ben és Gsak töredéket, halvány vázlatot adhattam. Kicsoda is 
vagyok én, hogy szentségedet leírni megkísérlem?!" Ennek 
az áhítatos hódolatnak lelke szól Mészáros predikácziós köte-
tének minden darabjából, a melyek nemcsak a czimben viselik 
„a Krisztus" összefoglaló czímét, hanem valóban és öntuda-
tosan hirdetik, magyarázzák és szemléltetik a Krisztusban 
megtestesült isteni erők gazdagságát, a „megfeszített és fel-
támadott Krisztus "-t. 

A kiadott első kötetben a szerző 22 predikácziót közöl, 
a melyek mind a Krisztust prédikálják. „Krisztus, mint testté 
lett ige": ez az első beszéd czíme ós tárgya. „Szerető szülei-
nek gondja és tekintélye alatt": ez a gyermek Jézus növe-
kedését festi mesteri vonásokkal. „Szeretett szülőinek gondja 
s tekintélye felett": ennek a 12 éves Jézus jeruzsálemi útja 
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és a jeruzsálemi templomban való viselkedése a gyönyörűen 
fejtegetett tárgya. „Jézus nazarenus" : ez a beszéd Jézus Názá-
retben lakozását tünteti fel, a mint ott megismerte a gyönyörű 
természetet, a romlott, bűnös embereket és az örök irgalmú 
mennyei Atyát. „Megkeresztelve" : a Jézus megkeresztel teté-
sének kitűnő történeti és lélektani rajza. „Megkísértetve" : 
ebben a Jézus megkisértetéséről és diadaláról olvashatunk 
egy megragadó és tanulságos elmélkedést. „Messiási tekin-
télye vérrokonai előtt" : ez alatt a keveset mondó czim alatt 
mngasan szárnyalva fejtegeti lélektani okát ós következmé-
nyét annak, hogy Jézust az ő atyjafiai „ elveszett "-nek tartot-
ták, mert azt vélték, hogy az „eszétől eltávozottá „Messiási 
tekintélye lakóvárosa előtt": magasztos magyarázata Jézus 
első nyilvános fellépésének a názáreti zsinagógában. „Mint a 
világ világossága": magas röptű beszéd arról, hogy Jézus a 
világ világossága, a ki teljes bölcseséggel kitűzi: legyetek 
tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes, és tökéle-
tes szentséggel megvalósítja: „én és az Atya egy vagyunk". 
„A vérrokonság értéke messiási hivatala előtt": remek szó-
noklat arról, hogy a Jézus valódi (lelki) rokonai csak az Isten 
igéjének hallgatói és cselekvői. „Jézus a nőkért": meggyőző 
és megragadó kifejtése annak, hogy a világon Jézus tett a 
legtöbbet a nőkért, midőn a Teremtő akaratából a házasság-
ban való jogukat és méltóságukat visszaadja, midőn siralmas 
helyzetükben elkövetett bűneiket Atyja kegyelmével meg-
bocsátja, s midőn Isten bölcseségével házi teendőik őrök ará-
nyát megszabja. „Örök személyisége csudáinak fényében": 
e czim alatt két beszédet közöl s az elsőben, a tenger le-
csendesítésének csudájában azt a Krisztust mutatja be, a ki 
a napfény örvendetes idején a hajóban alszik, a vihar félel-
mes óráiban pihenéséből felveretik, a kétségbeesés forgatagá-
ban szélcsendet s békét parancsol; a második beszédben 
pedig, a Lázár feltámasztásában, éles szemmel és biztos kéz-
zel hívja föl Lázárnak megbetegedésére és halálára, kit ő 
szeretett s kinek ez az esete Isten dicsőségére lészen; a hinni 
kezdő Mártha előtt tett kinyilatkoztatására: „én vagyok a fel-
támadás és az élet, a ki én bennem hisz, ha meghal is, él 
az"; a hitben mintakép, de mégis megrendült Mária előtti 
sírására: „Jézus pedig könnyez vala"; ós isteni szavának 
eredményére: Lázár, jöjj ki, s a négynapos halott feltámada. 
„Jézus csudái, személyiségének fényében* czimmel szintén 
két beszédet hoz e kötet Az első a 38 éves beteg meggyó-
gyításában mutatja be Jézus isteni személyiségének újjászülő 
hatalmát, megváltó erejét; a második a gutaütött meggyógyí-
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tásában tünteti föl Jézus bűnbocsátó hatalmát, midőn meg-
gyógyítja a gutaütött embert, megdicsőíti a négy férfiúnak 
hitét, megszégyeníti ellenségeinek hitetlenségét és beteljesíti 
hallgatóinak várakozását. „Az ember fia" czim alatt hatalmas 
szónoki magyarázatát olvashatjuk annak, hogy Jézus ezzel 
az elnevezéssel önmaga foglalja és számítja bele magát az 
emberiségbe, úgy nézvén magát, mint egy embert a sok millió 
közül; s önmaga emeli ki magát hasonlíthatatlan magasságba 
az összes emberek közül, úgy tekintvén magát, mint az embe-
riség Urát, s hogy ez örök evangelium szerint Jézus egy mi 
közülünk és mégis Ura mindeneknek. „Az Isten fia" czímű 
beszédben magas szárnyalású remek elmélkedésben mutatja 
ki, hogy Jézus, mint Isten fia, egy az Atyával, azaz Istennel 
mindenben teljes közösségben áll, inkább mint az összes 
emberiség; de azért mégis alatta áll az Atyának, azaz Isten-
tői nyeri mindenét. „Isten tervét szemlélteti a minákról szóló 
példázatában" : melyben Jézus feltünteti saját jövendő méltó-
ságát, tanítványai sorsát és ellenségei végzetét. „A királyságra 
vivő messze útnak virágos kezdetén" czímű virágvasárnapi 
beszéd a legragyogóbban és a leghatározottabban nyilatkoz-
tatja ki Jézus messiási voltát, megváltói tisztét és királyi 
méltóságát. „Atyja akaratát szemlélteti a vinczellérek példá-
zatában", a melyben Jézus felragyogtatja önmagának, mint 
Fiúnak, a zsidó népnek, mint gonosz vinczeÜérnek, s a szőlő-
nek, mint Istenországának sorsát. „Czélja a páska-vacsorá-
val" az, hogy Jézus hozzánk való szerelme nyilvánvaló legyen, 
hogy bűnbocsánatunk felől bizonyosakká tétessünk, hogy egy-
más szeretetére kötelezzen, s hogy az Atya örök irgalmát 
dicsőítsük. „Az utolsó est nagy tanításából" megragadólag és 
fölemelőleg emoli és fejti ki Jézus eme gyönyörű mondását: 
„Én vagyok az út, az igazság és az élet." 

íme, ezek a czímei, tárgyai és főeszméi a Mészáros 
egyházi beszédeinek . . . Él kell ismerni, hogy szemenszedett 
gyönyörű tárgyak és mindannyian következetesen szolgálják 
az erős meggyőződésű szerző czélját, a ki András szavával 
bátran állhat minden Simon elé: „íme, én megtaláltam a 
Messiást!" Az a Krisztus-kép, melyet az erős hitű szerző ezek-
ben a szószéki beszédekben a hallgatóság elé tár, élethű, 
erőteljes, színes, fenséges és minden izében evangeliumi. S ez 
ennek a predikácziós könyvnek első és kiváló érdeme. Krisz-
tust prédikálja, az evangéliumok valódi Krisztusát, az igazi 
Megváltót, a ki a szentségnek teljesen új világát sugározza 
e földi világra. 

Másik kiváló tulajdonsága e jeles kötetnek a helyes 
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predikálási módszer. Hitből halad hitre, hitből sarjaszt és táplál 
hitet, belső tapasztalatból épiti ki a hit fogalmait, eszméit, 
tanait; a szíven át férkőzik az emberi értelemhez. „Per fidem 
ad intellectum," „credere ut intelligamus": ez az egészséges 
és valódi keresztyén elv jelszava. Mert „Isten akarta úgy, hogy 
az isteni igazságok ne az értelem által menjenek a szívbe, 
hanem a szív útján az értelembe. És Isten rendezte úgy, 
hogy míg az emberi dolgokat előbb ismernünk kell s csak 
azután szerethetjük őket, az istenieket előbb szeretnünk kell, 
hogy azután megismerhessük" (Pascal). Jézusnak is ez a mód-
szere. „ Hálákat adok neked, Atyám, hogy elrejtetted ezeket 
a bölcsektől és az értelmesektől és megjelentetted a kis gyer-
mekeknek. Jól vagyon, Atyám, mert e volt a te jó kedved." 
(Mt. XI: 25—26). Igazán hirdeti Mészáros is, hogy az egy-
szülött Fiúban való hit nem tudás, hanem erény. Szívvel 
higyjetek az igazságnak. 

Harmadik jelessége a Mészáros prédikáczióinak a gon-
dos, szabatos és biztos bibliai tanulmány. Ismeri az írást, 
a Szentföldet, a zsidó népet, a tanítványokat és Jézus egész 
környezetét. S ezt a bibliai és régészeti ismeretét színesen, 
elevenen, megragadólag, néhol festőileg tudja értékesíteni. 
Hite megeleveníti a tudását, tudása szilárd történeti és lélektani 
alapra helyezi hitét. S fenkölt érzésű szívének eleven lükte-
tése jól eső harmóniába olvad széleskörű, de mindig pontos 
tudásával. Ezt kiemelni most és nálunk annyival szükségesebb-
nak tartom, mert a legfiatalabb lelkészi nemzedék egyik része 
hitéve) hivalkodik, melyet nem támogat megbízható tudás; 
másik része tudásával tetszeleg, melyből hiányzik a hit élet-
adó ereje és melege. Mészáros erős lelke építő, bizalomkeltő 
összhangba tudja olvasztani szíve magasztos hitét, elméje 
fényes, erős tudásával. Nála nem húz rövidet a hit a tudás 
előnyére, és nem szenved hiányt a tudás a hit mesterkélt han-
goztatásával. Hite megpróbált hit és tudása kipróbált tudás. 

Negyedik kiválósága e könyvnek a szép, bibliai, erő-
teljes, színes nyelv. Mészáros nem kitűnő stylista, mert itt-ott 
a gyakorlottság, néhol a szabatosság, helyenként a könnyed-
ség ós zamatos magyarság követelményei ellen apró vétségbe 
esik. De erőteljes, logikus, színes, magasan járó, szónotías 
író, a kinek termékenyítő és épitő gondolatai feledtetik az 
apró írói hibáit. E tekintetben is jóval fölötte áll a prédikáczió-
írók átlagos s bizony nem éppen magas színvonalánál. Nem 
oly csiszolt, mint Szilády János; nem oly ragyogó és pompás, 
mint Dobos János; de bibliásabb, erőteljesebb és keresztyé-
niebb, mint prédikátoraink e legjelesebbjei. 
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Mindent összefoglalva: kalapot emelek Mészáros prédi-
kácziós kötete előtt, mert Bersier átdolgozása óta az evan-
géliumnak ily értékes, ily kiváló tolmácsa nem találkozik a 
magyar irodalomban. Meg kellene szerezni, tanulmányozni, 
értékesíteni minden evangeliumi ige hirdetőnek. Erő, terméke-
nyülés, hitbeli mélyülés, keresztyén épülés, evangeliumi ihlet 
árad ki minden egyes beszédéből. Melegen, jó lélekkel ajánl-
juk olvasóinknak pártoló figyelmébe . . 

Mészárost pedig segítse az Úr, a ki az ő lelkét így meg-
termékenyítette, hogy az ő kincses házából hozhasson elő ehhez 
hasonló újabb termékeket. —s—s. 

Ravasz László: Bevezetés a gyakorlati theologiába. 
Kolozsvár, 1907. 96 lap. Ára nincs megjelölve. 

A kolozsvári theol. fakultásnak Molnár Albert tanszékére 
nemrég megválasztott új tanára ez akad. magántanári értekezéssel, 
a melyet a sárospataki theol. akadémiához nyújtott be, jóravaló 
adalékkal gazdagította szegényes hazai theol. irodalmunkat. 
„Fogadkozásától, ígéretétől44 sokat várhatunk a jövőben. Be-
vezetést, prolegommát ád a gyakorlati theologia rendszerébe 
akképen, hogy mindenekelőtt egy tájékoztató bevezetés után 
találó jellemzésekben (p. o. a reformatiót) ismerteti a gyakor-
lati theologia történetének főbb irányait. Behatóan s nagy szak-
ismerettel méltányolja többi között újabb művelői közül egy 
Schleiermacher, Nitzsch, Schweizer, Moll, Zetzschwitz, Ooster-
zee, Harnack, Aehelis, Vinet, Vamhert, Krauss és Bassermann 
rendszereit, és sajnos, igen röviden, „nem arányos gonddal", 
a gyakorlati theol. magyar művelőit (Tóth F., Kovács A., Bar-
tók Gy. és Nóvák L.). De már itt örömmel szögezzük le azt 
a szíves ígéretét, hogy a magyar gyakorlati theologia magyar 
történetét (és irodalmát) külön monographiában fogja feldol-
gozni. Ez irodalomtörténeti fejezetben megkapó a 25. lapon 
a mai kor vallásos jellemzése. — Majd az egyházról szóló 
fejezetben igen helyesen különbséget tesz a reformatio szelle-
mében annak üdvközösségi és üdvintézeti jellege között, a 
melynek elseje a váltság gondolatától eltelt életviszony s 
másika történetileg kifejlett s folyton fejlődő societas, s mind- -
kettőnek folyton valósuló eszménye istenországa a földön. Jól 
mondja Kálvin után, hogy ecclesia semper se reformari debet 
s „az egyházi intézmények életet a Krisztustól áthatott szemé-
lyiségektől nyernek, a. kiknek értékét Jézussal való közös-
ségük mértéke teszi." — A 3. fejezet az egyház életének 
functióit ismerteti, a melyben a Spencer-féle „természettudo-
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