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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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nert német tudóssal egyezőleg, hogy a modern geologiai és 
palaeontologiai kutatások nem ellenkeznek, hanem megegyez-
nek Mózes elbeszélésével a teremtés történetéről. 

így mindjárt az 1. fejezetben „a teremtés idejéről" szól 
s magyarázza „a 6 nap" fogalmát. Majd a további fejezetek-
ben összegezi a geologiai és palaeontologiai kutatások ered-
ményeit s a kiválóbb, nagyobbára katholikus természettudó-
soknak ezekre vonatkozó nézeteit. Közelebbről az állatvilág 
és az ember teremtésénél behatóan ismerteti a leszármazási 
elméletet s annak különféle irányzatait s remekül vezeti be 
az olvasót a geologiai korszakok tömkelegébe. Jól mondja, 
hogy a „darwinismus az ő túlságos igényű „létért való küz-
delmével" megbukott, — megbuktatta őt elsősorban kézzel-
foghatóig a geologia", a mit a német Dennert így fejezett 
ki, hogy „der darwinismus ist am Sterbelager". A „kezdet44 

kérdésénél behatóan czáfolja a Kant-Laplaee-féle ködös elmé-
letet s az anyagot is az Isten mindenható akarata szent művé-
nek mondja. „így hát a tudomány félszázados indulatos harczok 
után visszatért Istenhez, mikor belső elvekkel magyaráz; ezzel 
elismerve a teremtést Isten művének" — mondja helyesen a 
szerző és befejezésül felkiált ekképen: „de ki tudhatná az 
örökkévaló (és mindenható) Isten minden útjait? A tudomány 
az ő nyomait kutatja önkéntelenül is. Bár ne feledné el azt 
soha, a kinek nyomdokait vizsgálja az ő alkotásaiban, a szép 
természetben." 

Erős keresztyén vallásos hite mellett tisztelettel és elis-
meréssel adózunk az ő nagy tájékozásának a természettudo-
mány legújabb irodalomkörében. De egyet jobban szerettünk 
volna, t. i. azt, ha élesebb határvonalat vonna a leszármazás 
kérdésénél a testi és lelki élet között. Az emberi és az állatvilág 
kapcsai nagyon is lazák a mai tudományos kutatások szerint. 
Mert hát igaz az: „a majomember vagy embermajom fantóm; 
egy, osupán néhány tudós fejében létező gondolati lény . . . 
Az emberalakú majom csak majom s a degenerált ember is 
csak ember . . . " Leikénél fogva nemcsak ügyessége van, mint 
az állatnak, hanem gondolkozik, akar és cselekszik, abstrac-
tióra és czélszerűségre képes, s mindez a teremtő Isten müve. 
A miért is Tertullián szerint „vivit anima ex deo", s Augusti-
nus szerint: „Magadéinak teremtettél minket, óh Uram", és 
a mi szívünk nem lel nyugalmat, a míg „Benned meg nem 
nyugoszik". Sz. M. 




