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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. 

Digitized by v ^ o o Q l e 



IRODALMI 6ZBMLB. 6 1 

lgftz, hogy tárgya nem is kívánt mélyreható tanulmányokat, a mul-
tak emlékeiben elmerülő búvárkodást, az ellentétes adatok közül 
hiteles tényeket válogató kritikai elmét, hiszen egy mindössze csak 
negyven éves tanintézetnek a története! Másfelől meg a Tőrök Pál 
«Korrajzok* című munkájában olyan kútfőt tarthatott szerző a szeme 
előtt, mely a tárgynak épen a legnehezebb részében teljes felvilá-
gosítással és pontos útbaigazítással szolgált. És mind a mellett is 
teljes méltánylással kell azt a kiváló szorgalmat elismerni, melyet 
szerző az adatok egybegyűjtésére fordított A Török művén kívül nagyon 
vékonyerű források állottak rendelkezésére s ő ezekből mindig a leg-
fontosabbat, a legjellemzőbbet tudta meríteni, úgy, hogy dolgozata 
oly világos, tiszta képet nyújt tárgyáról, melyben mint hű tükörben 
szemlélhetjük a küzdelemteljes alakulásu és gyorsan fejlődött aka-
démia érdekes eseményekben gazdag múltját. Magasan kiemelkedik 
előttünk e munka olvasása közben a teremtő-erejű Török Pál alakja, 
kinek arczképe méltán van mellékletül adva a könyv élére, mert 
ez intézet ő nélküle még ma is azoknak az «előzményeknek* a 
ködös tervezeteiben lebegne, melyekről a mű első fejezete kimerí-
tően szól. 

Az egész mű voltaképen két részre oszlik: a törtenetire és a 
jelenrajzira. Mindkettő teljes alapossággal és részletességgel, szépen 
folyó, frázismentes irálylyal, a tárgy iránti odaadó szeretettel, az 
igazsághoz való páratlan ragaszkodással, történetírói érzékkel; sőt 
hivatottsággal van kidolgozva. Egyet azonban sajnálattal nélkülö-
zünk, a mi pedig szerintünk a történeti rész teljessége tekintetéből 
nagyon szükséges, szinte nélkülözhetetlen lett volna s a műnek 
érdekességét is csak növeli vala: a volt rendes tanárok életrajzát. 
Egy Ballagi Mór, Tatay András, Filó Lajos, Peti József, Haberern 
Jonathán, Molnár Aladár, Papp Károly, Bihari Péter és Kenessey 
Béla életrajzát és munkásságának méltatását úgy, a hogy itt-ott 
máshol is megtalálhatjuk ugyan, de itt épen helyénvaló lett volna 
s mindenesetre emelné a mű értékét és teljességét Még csak azt 
a tollhibát kell kijavítnunk, mely a 9. lapon Hetényi Jánosból Pált 
csinált, hogy ezzel aztán be is fejezzük rövid ismertetésünket, nem 
hallgathatván el azt a forró óhajunkat se, hogy vajha valamennyi 
— régibb és újabb — főiskolánknak ilyen becses monographiájával 
gazdagodnék minél előbb egyházi irodalmunk. Z. J. 
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