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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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mányos sociologia" s a Drummond-féle „természettudományos 
theologia" találó megbirálása után a functiókat a szervezett 
egyház következő hármas tevékenységében látja: „építi ön-
magát a hitben, fentartja magát a szeretet munkássága által 
s reprodukálja magát a reménységben — az oikodometika, az 
agapetika és a paideutika által. Mind e tevékenységnek fő-
czélja az építés, s a két utóbbi functio nem más, mint köz-
vetített oikodometika. Mindenik functio ikerágú működést 
végez: a kultuszban van állandó formai és változó tartalmú 
elem, az agapetikában personalis és institutfonalis tevékeny-
ség, a paideutikában térbeli és időbeli reproductio." — A 4. 
fejezet czíme: „a gyakorlati theologia mivolta és elágazása". 
Az a tudomány, a melynek tárgya az egyház functióiban való 
magaépitése s annak rendszeres leírása, a gyakorlati theologia, 
mint „az anyaszentegyház élettana". Közős törzse a Kleinert 
berlini tanár által hirdetett ekklesiastika, mint az egyházról, 
a presbyteri hivatalról s az egyházalkotmány elveiről szóló 
tan. A gyakorlati theologia segédtudományai a speculatio és 
történeti theologia, az egyház történelme, az egyházjog és 
sociologia, a vallásos psychologia és vallástörténelem, az 
aesthetika, a lélektan, logika s különösen a néppsychologia, 
a vallásos sociologia s a paedagogika. íme az óriási munka-
mező, a melyen a gyakorlati theologusnak egy életet kell 
dologtevésben töltenie. „Mennyi munka, mennyi áldás", jegyzi 
meg találóan az ifjú sjzerző. Sok sikert a szépen megkezdett 
nagy munkájához új életpályáján! 

Igaza van a sárospataki szakbirálatnak,;a melyre külön-
ben a „végszó" is utal, hogy az egyebekben nagy szakisme-
rettel és tárgyszeretettel megirott rendszeres munka irálya 
helyenként „idegen szavakkal telitett, dialektikája igen elvont, 
néhol homályos (de mindenkor tanulságos és következetes), 
sőt parlagias". Utóbbira példa: „kaptafa-bölcseség", „lőcsei 
kalendárium", „lélekölő, sivár orthodoxia", „bűvész a cilin-
derből", „nagyműveltségű causeur", „a vallástudományok ár-
folyam-értéke", „a massiv dogmatismus farizeusai", „a mate-
rializmus, ez a nagy parázna", „boszorkányforgatag", „a 
traditiók békanyála", „nyereg alatt puhított bölény hús", „abron-
csok a hordó körül" stb. Kissé erőltetett a „ténykomplexum" 
s az „egyházközség és közönség" közötti megkülönböztetés. 
Végül tárgyi tévedés, hogy Lipsius, a nagy jénai dogmatikus 
„fütschl tanítványa", s csakis a gyakorlati theologiára nézve 
fogadhatom el azt az állítását, hogy „a református szellem 
Németország szabad theologiájának vala a nemtője". De sza-
badelvű álláspontján igaza van abban, hogy „személyivé kell 
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tenni a keresztyénséget, mely maholnap csak történelmi kincs 
lesz" s cum grano salis: „csak modern theologus lehet a mai 
kor igehirdetője, mert ez hitet, élettapasztalatot prédikál, az 
orthodoxia pedig tanokat, dogmákat hirdet". Mert való igaz, 
hogy „nem az egyházi tannak hirdetése, hanem a megsegítése 
azoknak, a kik a keresztyénséggel személyes viszonyba akar-
nak lépni, nem bibliai tanfogalmak, hanem keresztyén élet-
tapasztalásnak hirdetése, az egyháznak, nem mint objektív 
szervezetnek, hanem mint az evangéliumtól áthatott személyi-
ségek szivében élő hatalomnak hangsúlyozása, a mely a maga 
munkás szeretetével a socialis bajokat orvosolja, az életet 
megszentelni igyekszik, viszont mint belső világunk értókadó 
elve, békességre visz és nemessé tesz, — ím ezek az új irány 
(Schian, Naumann, Baumgarten, Haring) ideáljai!" 

Szerzőt új állásában szép munkájáért melegen üdvözöl-
jük. Csak tanulmányozza az általa meg nem említett Haring-
féle gyakorlati theologiai vállalatot is! Nagyon megérdemli. 

Horváth Zoltán: A teremtés napjai. A biblia és a 
természettudományok mai álláspontja szerint; Rimaszombat 
(Rábely M.), 1907. 110 lap. Ára nincs megjelölve. 

A német prot. egyházban gazdag irodalma van a keresz-
tyén vallásos és természettudományi világfelfogás összeegyez-
tetésének, s legújabban néhány kiváló terméket mutattunk be 
& „Protestáns Szemle" olvasóinak. Külön folyóirata is van ez 
irányzatnak a Dennert-féle „Glaube und Wissen" cz. szak-
közlönyben. Hazai r. katholikus egyházunk is buzgólkodik a 
vallásos és természettudományos gondolkodás összeegyezteté-
sében, míg a mi prot. egyházi és theol. irodalmunk e tekin-
tetben is nagyon szegényesnek mondható. Pedig nálunk is 
sok híve van az atheista-materialista természettudományos fel-
fogásnak a kathedrákon és az irodalomban, a kikkel a Krisztus 
evangeliuma alapján nekünk is föl kell vennünk az apologé-
tikai és polemikai harczot. Még a mi köreinkben is sok a 
zsidós és még inkább pogányos felfogás a főbb keresztyén 
igazságok értelmezésében. 

Szerzőnk „az erős meggyőződés" hangján és „20 évi 
szaktanulmány" alapján látott a maga tárgyához. Erős hittel 
vallja, hogy „a kijelentés épp úgy az Isten müve, mint a 
természet, a kettő tehát valóságos ellentétben nem állhat egy-
mással". Vallja tehát — s ez a fő — az isteni kijelentésnek 
sz írásban, a természetben, a történetben, az egyházban s a 
vallásos hivők szíveiben való megnyilatkozását. S vallja Den-
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