
Könyvismertetés. 

Jézussal egy úton. — Kemény Lajos, Möhr Henrik, Szimonidesz 
Lajos, Szűts Gábor, Wolf József egyházi beszédei. Budapest 1913, 
ára 5 korona. 

Ötvenhárom beszéd szövegében egy kis gárda vonul fel világ-
nézetével, gondolatszövési és szófűzési készségével. Abban a nagy 
kínálatban, mely predikációs könyvpiacunkon minden ilyes vállal-
kozás üzleti sikerét eleve bizonytalanná teszi, ez a kötet új érték 
nyújtásának Ígéretével lép fel. 

Ez az első átolvasásnál is szembetűnő. Egységes terv szerint 
helyesebben: egy mintára dolgozik mind az öt szerző. Beszédeik 
szerint a külső keretet nem becsülik annak a tekintélynek magas-
ságára, mely a gondolatok lélegzési mélységét megakasztaná: 
egy-egy gondolat teljes kifejlődésében áll elénk, tehát — ami 
figyelmet követel! — a forma a gondolatok természetétől függ, 
azoknak arányossága, terjedelme szabja meg vonalait. 

Ezzel arra a kérdésre nyitunk ajtót: micsoda cél volt e beszéd-
gyűjtemény kiadásának oka? Mintha uj nyomok akarnának e be-
szédek lenni. Mintha egy erőteljes protestálás csendülne ki be-
lőlük a ma divatos egyházi beszédtónus és prédikációi formaság 
ellen. Sőt mintha egy homiletikai reform tételeinek bevezetése 
akarna e gyűjtemény lenni. 

Értem a szerzőket. Értem az indító okokat, melyek beszédeik 
kiadására ösztönözték . . . Melyek azok? 

Próbáljunk megállapítani. Ha sikerül megtalálnunk, felfedeztük 
egy nagy baj forrását, amelyik ront, pusztít minket. Diagnoszti-
záljunk. 

Először. A mi prédikátoraink ma kópizálnak, grammofonizál-
nak a szószéken. Nem Krisztust, a Mestert prédikálják, de magukat 
sem, hanem más miljőben élt, más szivekre hatott, más embe-
reknek szólott — és ami bűn! — szükségből, vagy ötletesen, 
tehát rosszúl választott mestereiket. 

Másodszor. A mi beszédeink túltömöttek; nem annyira ak-
tuális, élő gondolattal, mint sok bibliai citátummal, melyet elő-
rángatunk ha kell, ha nem, -beleszorítunk a mi gondolataink 
glódájába. így kapjuk azokat a vaskalapos nehéz beszédeket, 
melyek után — fellélegzik, vagy felébred a hallgatóság. 

Harmadszor. Elv az ars predicationalisunkban: fiat forma, 
pereat gondolat. Analizálunk ott is, ahol gondolatcsonkítás az, 
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felosztásra törekszünk ott is, ahol a felosztás után vesszük észre, 
hogy nincs miről beszélni. 

Negyedszer. Nem tudunk az idővel bánni. Már pedig, ki nem 
tud bánni az idővel, elbánik majd az idő vele. Rettegünk a rövid-
ségtől, mert az istentiszteleti idő tartamát tűzön-vizen keresztül 
ki kell töltenünk. S míg figyeljük az óramutatót, elfeledünk az 
idő arculatára figyelni s róla olvasni. 

Ezek lehetnek a hibáink hála Istennek: nem általánosak — nagy-
jából. Viszont eredetiség, egyéniség a beszédben, tehát a szemé-
lyesség dogmatikai elvének áthomiletizálása; a könnyebben 
asszimilálhatóság, megérthetőség, a formaságtól függetlenítése a 
gondolatnak, a rövidség és korszerűség: ezek a beszédeink erényei. 

Ezeket keresem e kötetben. Mert ha hatni, építeni akarnak 
a szerzők e beszédeikkel — ami minden egyházi beszéd célja 
— akkor e tulajdonságok nélkül nem szabad szükölködniők prédi-
kációiknak. És e tulajdonságok együttesen kifejthetők abból a 
törekvésből, mely e beszédekben lüktet: közelebb hozni a szó-
székhez a lelkeket; beállítani a szószéket ismét a régi nagy hiva-
táshoz méltóan a gyülekezet lelki életének a közepébe, legyen az 
a gyülekezet agyának és szívének mozgatója. Mindegyik be-
szédből ez a törekvés lélegzik ki, lerontani azt a falat a szószék 
világa és a gyülekezet között, mely elfogja hangunkat, szívdob-
banásunkat, szavaink szívét, megszűntetni azt a hatástalansági 
okcsomót, mely beszédeinket a falon keresztül kiabált beszédek 
szintelenségére, erőtlenségére gyötörte. Ezt a közvetlenséget, a 
közelférközés törekvését állapítom meg e beszédek főerényéűl. 

Ez a közvetlenségre — törekvés egy eltévelyedésre vitte pré-
dikátorainkat, mint szerzőinket is. Prédikátoraink a kisebb intel-
ligenciájú gyülekezetek lelkét azzal igyekeztek közelebb hozni a 
szószékhez, hogy népjóléti, gazdasági tárgyakat ismertettek rajta, 
a nagyobb intelligenciájú gyülekezeteket pedig, a melyeknek 
templomlátogató kis percentjét az alacsonyabb társadalmi rétegek 
szolgáltatják, szociális kérdésekkel, iparkodtak táplálni. így tartjuk 
mi ma már a templomi hangversenyeket, így kísérletezik egyik-
másik nagyvárosi prédikátorunk a napi tudományos és szépiro-
dalmi érdekességek prédikációba öntésével. Mintha az evangélium 
ma már nem lenne Isten hatalma. Ezek a beszédek is itt e tekin-
tetben hagynak kívánni valót. Jó. Elengedem a bibliai citátumok 
minden áron való forszírozását, beleszövögetését oda is, ahova 
nem illik, mint a nemesveretű aranyfonál a pamut közé, de már 
a bibliát, az evangéliumot, tehát azt a levegőt, melyben a lélek 
a Krisztus leheletében lélegzik, nem. Valahogy ez a Krisztus-
szegénység, az okos és aktuális, a közvetlen és vonzó gondola-
toknak ez a Krisztus-nélkülisége, szelídebben: ez a nem elég 
mélyreszóllás az evangéliumba, a Krisztus lelkébe a „Jézussal egy 
uton" haladókat a Krisztussal való lépéstartásból kizökkenti. A 
Krisztus szerelme, csodálata, a Krisztus megváltói munkájának 
keresztyéni értékelése, az egész lelkünk benne-élésének kinyilat-
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kozása — ami az egyházi beszédnek szent tartalmát adja 
nem lehel ki olyan meleget e beszédek jókora részéből mint 
amennyi kell, hogy a hatás (a szent hatás = építés) biztonságával 
merjek szószékre lépni — kezemben e beszédekkel. 

Két beszédtípus áll előttem egymással szembe e kötet olva-
sásánál. Mérlegelem őket. Azoknál a régieknél, ha sikerűitek, a 
forma arányosságot, az írásszerűség, a biblicitás a gondolatoknak 
erőt és zománcot adott. Valami magasság jellemezte azokat. 

Ezek? Közelebb jönnek hozzánk. A nyelv, melyen beszélnek, 
a művelt társalgás, vagy a könyvek nyelve, a gondolatok, melyeket 
elénk terítenek, testvérlelkek gondolatai, a levegő, melyben e 
gondolatok élnek, ami szent vágyaink, reményeink, ami napi 
gondjaink és küzködéseink légköréhez van közel. Amazoknál 
szépség volt a beszéd szertartásossága, emezeknél közvetlensége. 
Ezeknek nagy rész beszélgetések, azok beszédek. Ezek az Írás 
felett elmélkedők, azok belemélyedők az írásba. Az a kérdés: 
vájjon a modernség, a Mának-beszélés, a korszerűség és az írás-
szerűség nem egyesíthető-e? Hiszen az írás szavai nemcsak az 
antikszerűséget jelentik a beszédben. Többet a többnél. Krisztust! 

A könnyedség, a saját lábukon járás, a saját szótáruknak és 
saját gondolattáruknak kihasználása mintha minden prédikáto-
runknak kiáltaná: kövess. Egyéniek csak mind. Minden üdeségiik 
és szépségük forrása — egyéniességük. Ez a varázsunk. De az 
egyházi beszédben mi mégis ma és holnap nem annyira egyéni-
séget keresünk s kívánunk, mint a Krisztus útegyéniesitését, ami 
szívünkön, szájunkon keresztül az 0 szívének és szájának meg-
nyilatkozását. Ha a magunk egyéniségén át a Krisztust jelentjük 
és szólaltatjuk meg, elérjük a prédikáció célját: a jobb emberré 
levést, az újjászületést. Nagy cél ez. Magas ideál. Szinte teljesít-
hetlen követelmény. 

Mégis ezt állítjuk fel mértékül. Hogy felosztás van-e, vagy 
nincs: mellékes. Isten kegyelméből való szónokok mindenkor 
fognak hatni akár homiletikailag szabályosnak mondott, akár nem 
szabályos beszédekkel. És viszont nemszónokok is fognak hatni 
a — szívükkel, a benne élő Krisztussal. Külömben a „felosz-
tásos" beszédek épp azt akarják elérni, amit ezek a felosztás 
mellőzéssel. Hatást rögzíteni akarnak. Vonzani akarnak. 

Jó beszédet olvastunk amazok között is, itt is. Miért? Mert 
a felosztás, az anyagelrendezés a szerző intim művelete, mint az 
épület építésénél a tervezés. Aki nézi, részletekben gyönyörködik, 
részletek szépségét viszi emlékűi, az egészben mint egységben 
legfeljebb a szakember keresi a tervszerűséget. Pillantsunk 
magunkba. Nagy szélesre szövött beszédekből mit visszünk 
magunkkal? Jaj volna, ha a — felosztást, abroncsot a koszorúból. 
Részleteket viszünk, részletekre emlékezünk, részleteket szívunk 
magunkba. Mintha lelkünk a beszéd fordulataira, mint zene üte-
meire épp azoknál a hangoknál rezdülne meg, melyekre épp 
szüksége van, mint mondani szoktuk, hangolva van. Azokat visszük 
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magunkkal, azokat fogadja be és azokat dolgozza fel lelkünk. 
Ne feledjük, hogy a hallgatóság nem a beszélő önsokszorosítása: 
külön lelkek azok, külön világok. Szomjaznak, de egyénenkint 
másra szomjaznak. Leszámoljunk azzal is, hogy a lélek földi éle-
tében fizikai törvényeknek kényszerűi engedelmeskedni: nem 
tudja teljesen kiszakítani magát mozgási köréből, gondolatokat 
nem tud végig követni, hangulatokból kizökken, elevenebb, in-
tenzívebb hatásokra eltér a szónok lelkétől s a megkapott, a 
szomjazott gondolaton elgondolkozik, azon tűnődik tovább s be-
zárja az ajtót: elég neki. 

Tehát? Beszéljünk röviden, úgy mint ami Mesterünk, Krisztus 
tanított s amint e szerzők igyekeznek. De markansabb színekkel 
mint ezek. Ε tekintetben e beszédek közül a Szűcs Gáboréi a 
legsikerültebbek. A Szimonidesz Lajoséi élénkség dolgában az 
előbbiek mögött állanak. Wolf Józseféi bizalmas meleg levegőjű 
beszédek sok egyéniességgel. A Kemény Lajos beszédei elmél-
kedő s nem deklamáló tónusuak; igaz és tanulságos gondolatai 
csak egy kissé több színt kívánnak. Élénkség, szín tekintetében 
Möhr Henrik többet ad, hosszabb lélegzetűek beszédei, mélyebbre 
szállók a gondolatai. 

Ezek az én kritikai megjegyzéseim, ez új hangú beszédekre. 
Céljuk megszívlelendő: beszéljünk közvetlenebbül, egyéniebben, 
aktuálisabban. 

Azt hiszem: e kötettel ezt akarják a törekvő, a saját fejükkel 
gondolkozó, tehát megbecsülésre méltó prédikátorok mondani. 

Hallgassuk meg őket. A háború előtt Íródtak a beszédek, 
Ma — azt hiszem az intencióik szerint beszélünk sokan e 
hazában. A háború megtanított a közvetlenségre, az aktuálisságra, 
a hallgatóinkhoz közelebbférközésre. 

Bellum est magister. 
Szatmár. Duszik Lajos. 

Háború és élet. Hat felolvasás, a melyek 1914. év november 
december havában tartattak a Koloszvdri ref. teologiai akadémia 
dísztermében: VIII. 128 1. Ára 1 korona. 

Ezek a felolvasások Dr. Kenessey Béla ref. püspök kezdemé-
nyezésére tartattak. Céljuk: a szellemi élet nagy kérdéseit vizs-
gálni a háborúhoz való viszonylatukban s az által reámutatni 
azokra a termékenyítő hatásokra, amelyek az igazságért vívott 
harcok nyomán fakadnak. 

A felolvasásokat Dr. Kenessey Béla püspök nyitotta meg 
„A háború és a vallás" című értekezésével. Ki felelős ezért a 
háborúért? Erre a kérdésre szerző találó módon egyebek közt 
azt mondja, hogy ezért a háborúért felelős az egész nagy politika, 
mely csak hatalmi, érvényesülési és uralmi kérdéseket és törek-
véseket ismer a legkisebb községtől fel az angol parlamentig. A 
háború rémülete egy évvel ezelőtt fölzavarta hazánk, monarchiánk, 
Európa, sőt az egész világ népeit, s a rémület első pillanatában 
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hirdették a vallás, a kultura, a polgárosodás csődjét, mert a há-
borúban semmi sem szent, a szemérem láncai bomladoznak, a 
jó helyet ad a gonosznak. Ámde az itélettartó Istennek világ 
kormányzásában benne van a háború. Nevelő eszköz ez is az ő 
kezében, a melyben ott tartja a mérleget s ha egy népet meg-
mért és könnyűnek talált, akkor azt elejti. A világtörténet az 
embernek küzdelméből épül fel, a vezető kéz pedig: Isten. 

A háború és az értékek harca. Dr. Ravasz Lászlótól. Az 
élet értékek harca. Értékes önmagunk fenntartása. Három fogalom 
tartja össze az érték világát: az igaz, a jó, a szép. Szerző itt 
idézi Schiller jeles mondását: Das Leben ist der Güter höchstes 
nicht. De azt kellett volna néhány sorban megmagyaráznia. Hogyan? 
A földi élet mulandó, de vannak örök, elévülhetetlen javak: Isten, 
hit, vallás, erény, ártatlanság, magasztos idea, a haza, a testvéri-
ség. Ezekért legyen kész az ember életét feláldozni s ne tartsa 
azt legfőbb jónak. Kérdések! A háború helye az értékek harcá-
ban? Miért folyik a harc? Haszonért-e: vagyonért, gyarmatért, 
hatalomért, hódításért, vagy pedig a szellem örök javaiért: becsü-
letért, igazságért, az elnyomott és meggyalázott emberi méltóság 
felszabadításáért? Ez dönti el a háború belső értékét és nem a 
siker. Szerző hatalmasan s a filozofus világos fejével fejtegeti 
az axiologia elveit. 

A háború a profétizmus tükörében. Dr. Kecskeméthy Istvántól. 
Szerző az ótestámentomba vezet minket. A próféták voltak a 
háborúk főindítói és nemzetüknek leghevesebb harcratűzelői. Csak 
a prófétáknak köszönhető, hogy az ősi szent hagyományok el 
nem enyésztek és az Izráel magasabb hivatásáról szóló hit mindig 
a legválságosabb pillanatokban ragyogott fel a legfényesebben. 
A jósok Isten akaratának tolmácsai, a teokracia őrei, a jelen és 
jövő látnokai. Hirnökségük támogatására jelekkel, jegyekkel éltek, 
sőt néha zenével is. Céljuk: Izráeltől az igát elfordítani s a szám 
f zetés korszakában a nép sebeit szózataikkal enyhíteni. Mi keresz-
tyének elismerjük az ótestámentomot szent könyvünknek. Ezt 
szerző jeles érvekkel bizonyítja. Értekezése kitűnő fejezet az ótes-
támentom teológiájából. 

A háború a világtörténelem tükörében. Révész Imrétől. Szerző 
Goethe Faustjából idézi Mefisztofeies bemutatkozó szavait: Része 
vagyok annak az erőnek, amely rosszat akar és mindig jót szerez. 
A háború a világtörténelem tükrében ilyen mefistoszerű, de az 
örök jóság hatalma alá vetett erőnek bizonyúl. Mindig rosszat 
akar: mert még hogyha az egyik vagy a másik hadakozó félnek 
öntudatos végcélja valóban jó is, képtelen elérni vagy csak meg 
is közelíteni ezt a végső célt egy sereg gonosz eszköznek és 
kárhozatos eredménynek öntudatos és erőszakos akarása nélkül. 
De mindig jót szerez: mert épen annak válik mindig a legigazibb 
javára, a ki ellen — a legirgalmatlanabbúl szegeződött a gonosz 
szándék éle. A történelem bizonyítja, hogy az értékesebb győz. 
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Ezeréves szenvedéseink, élet- halálharcaink, emésztő belső vívó-
dásaink eredményeűl annyit mégis sikerült már elérnünk, hogy 
ma, történelmünk folyamán legelőször, mint egységes nemzet 
várjuk az újabb, nagy próbát. Ez az értekezés a nemzeti öntudat 
fontosságának nagyszabású hirdetője. 

A háború erkölcsi jelentősége. Nagy Károlytól. Szerző a be-
vezetésben vázlatosan, de érdekesen fejtegeti a legfőbb jó fogal-
mát. A tárgyhoz közeledvén, helyesen állítja, hogy a háború nem 
pusztán rombolás és öldöklés. Sőt a történelem tanulmányozása 
során nem nehéz felismerni, hogy a háborúk nagyjában és egészé-
ben az emberiség kulturhistoriai haladásának, Isten országa felé 
törésének állomásai, fordulópontjai. A háborúk az egész emberiség 
erkölcsi javainak megszerzéseért, megtartásáért és növeléseért 
vívattak. Etikailag nemcsak igazoltak, de egyenesen szükség-
szerűek azok a háborúk, amelyek az emberiség erkölcsi javaiért 
vagy alsóbb rangú javakkal szemben magasabb rendűekröl foly-
tattatnak s a melyeknek megvédésére vagy kivívására más út 
nem marad, mint a fysikai erő. Ez a szükséges rossz. És a jó? 
Íme, a háború egységes nemzettestbe foglalta e haza lakóit. A 
nemzeti egység a szellem egysége, melyet a nemzeti géniusz 
épít és védelmez. Új építő munka vár reánk. A nemzet csatáját 
a békében kell megnyernünk! Valóban gyönyörű beszéd. 

A háború, mint a szellemi élet újjászületése. Dr. Bartók György-
től. Az embernek rendeltetése az, hogy öntudatos szellemi lény 
lévén, a beléje oltott szellemiséget kialakítsa s naponként egy 
lépésnyit hódítson meg magának a szellemiségből. Igazi élet csak 
a szellemben való élet, amely már itt a földön az Isten országát 
valósítja meg. A háború azt hirdeti nekünk, hogy újjászületésre 
van szükségünk. A háborúnak tűze kiolvasztja mindazt, ami bennünk 
lakott; diadalmas életre ébreszti a szellemnek minden drága kin-
csét: a gondolkodást, az erkölcsiséget, a művészetet, a vallást, 
de olthatatlan lánggal emészti meg azt, ami csak szalma, csak 
értéktelen lom vala. A beszéd tele van fenséges gondolatokkal. 

A Végszót Dr. Gidófalvy István, a teologiai intézet főgond-
noka mondotta. Ebben a néhány sorban mutattuk be a jeles fel-
olvasásokat, s bátran állíthatjuk, hogy azok mind tartalmuknál 
mind alakjuknál fogva egytől-egyig a retorika remekei s fenséges 
szellemük az olvasót magával ragadja. 

Dr. Wagner Lajos. 

Hévey Gyula: Vázlatok a katholikus missziók életéből. Buda-
pest. 1914. A Szent-István-Társulat kiadása. 123 lap. Ára: ? 

A szerző könyvét még a háború kitörése előtt irta meg. Innen, 
hogy a világhelyzet megítélésére vonatkozó fejtegetései minket 
már alig érdekelnek. Különben ezen a fejtegetések is meggyőznek 
bennünket arról, hogy milyen tévesen ítéltük meg mindnyájan a 

I J 
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világ helyzetét és milyen kétesértéküek bizonyultak mindazok a 
következtetések amelyeket a háború előtti világhelyzét meg-
ítéléséből vontunk le. Szerzőnk szemléltető képét adja a katholikus 
misszió legújabban végzett munkájánk, beszámol a katholikus 
egyház eddigi sikereiről, áldozatkészségéről. Külön fejezetet szen-
tel a hit „pionérjai" magasztalásának. Szól aztán még a misszió 
és civilizáció, a misszió és iskola, a misszió és gyarmatpolitika 
egymáshoz való viszonyáról. Könyvének első lapjától az utolsóig 
rólunk, protestánsokról is megemlékezik. Elismeri, hogy a pro-
testánsok missziói munkája a 19. században nagy eredményeket 
ért el. Sőt attól tart, hogy ha a katholikus misszió nem részesül 
a közel jövőben nagyobb anyagi támogatásban, akkor a protes-
táns misszió több helyütt háttérbe fogja szorítani. Szerzőnk 
szerint ugyanis a missziói munka sikerének t i tka: a pénz. A 
protestántizmus csak „mesés összegekkel" tudta elérni azt, amit 
eddig elért. A katholikus missziót hódító útjában csak az „anyagi 
viszonyok elégtelensége" tartóztatja föl. Persze ellenkezésbe jut 
ő magával mikor egy helyütt azt mondja: S legyenek bár a protes-
táns missziónak túlcsapó anyagi eszközei, ezzel az áldozatkész 
Krisztus szeretetétől edzett felebaráti szeretettel versenyezni nem 
fog tudni soha." A punktum saliens tehát még sem a pénz, 
hanem a krisztusi szeretet. Nem tételezhető fel, hogy a protestáns 
missziónak túlcsapó (?) anyagi eszközei, a krisztusi szeretet fo-
rásából sarjadnak? Az som áll, ho^y a protestáns misszió sike-
rének másik tényezője „az államhatalom támogató karja." Szó 
sincs róla, bizonyos misszió területeken (angol) az államhatalom 
támogató karja" is nagy szerepet játszott, de pl. a német misszió 
csak ujabban élvezte ennek a karnak támogatását. Az persze a 
protestáns missziónak minden barátjának fáj, hogy „a protestáns 
missziók nem rendelkeznek kellően képzett missziósokkal." Van 
képzett misszionáriusunk sok, de nem elég. De vájjon a katholikus 
misszionáriusok mind „kellően" képzettek? Ha a protestáns misz-
sziók eredménytelenségének egyik okát abban látja, hogy „a protes-
tánsok nem tudnak úgy alkalmazkodni a pogányok felfogásához 
és szokásahoz mint a katholikusok" - úgy ez a protestánsokra 
nézve inkább dicséret mintsem vád. Végül megemlíti még, hogy 
nálunk nincs mGg sz egységes vezetés. Ez a megjegyzése helyt-
álló ugyan, de nem tartom féltétlen veszedelemnek. A protes-
tánsokról azonban, mégis elismeri, hogy „közöttük is számos 
leikes férfiú küzd a kereszténység előhaladásáért." Ezzel az 
elismeréssel szívesen adózunk a katholikus missziónak is. Csak 
kár, hogy az egyik kezében kardot villogtat, mig a másikkal a 
keresztet mutatja. 

Rátz Vilmos. 

Dr. Takács Menyhért: Az evangélium bölcselete. Vallásfilozófiai 
tanulmány. Budapest 1914. A Szent-István-Társulat kiadása. 
62 lap. Ára? 
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A jászóvári prépost könyvecskéjének a címe nem elég világos. 
Aki figyelmesen végig olvas 62 lapot, hamarosan észreveszi, hogy 
a szerző nem az evangéliumról, hanem a négy evangéliumról ír 
vallásfilozófiai tanulmányt. Az 1. rész a vallásnak a filozófiához 
való viszonyát tárgyalja. Ennek a résznek lényege: „Csak az 
értelmi, érzelmi és akarati ember együttesen lehet vallásos ember, 
akinek az egyház tanítása szerint is az a rendeltetése, hogy Istent 
értelmével megismerje, érzelmével szeresse akaratával neki szol-
gáljon és ezáltal üdvözöljön". A VIII. rész, mely a négy evan-
gélium történeti jellemzésével foglalkozik, bátran elmaradhatott 
volna, mert nem igen győzi meg az olvasót arról, hogy „a négy 
könyvből álló evangélium Krisztus törvénye és hogy ennek a 
krisztusi törvénynek a bölcselete a keresztyén embernek Istenhez 
való viszonyát, vagyis az üdvözítő vallását magyarázza meg". A 
III. rész a könyvecske gerince, mely az evangélium bölcseletének 
érzelmi, értelmi és erkölcsi karakteréről szól. Föltűnő, hogy ebben 
a részben is sokat polemizál a szerző a „monizmus, az anyag-
evolució és faji kiválasztás bölcselete" híveivel. A kérdés lénye-
gének tárgyalása nem egyéb mint a katholikus egyház dogmáinak 
igazolása. Sok van ebben a részben, amivel nem érthetünk egyet, 
így pl. nincsen szentírási alapja a pápa „híterkölcsi csalhatatlan-
ságának", a katholikus egyház „hét szentségének" stb. stb. „Az 
evangélium bölcseletének érzelmi jellege Krisztus szeretetében, 
az értelmi elem tanainak fölfogásában az erkölcsi irány példá-
jának követésében áll" - ilyen mondatot persze protestáns ember 
is szívesen olvas. A IV. rész is, mely Székely István egyetemi 
tanár „a hegyi beszéd magyarázata" című munkáját ismerteti, el-
maradhatott volna. Alig van kapcsolat közte és a kérdés lényegét 
tárgyaló VII. rész között. Az V. rész „az evangélium metafizikája" 
a legrövidebb. Aláírjuk mi is, hogy az evangélium nem rend-
szeres filozófia. A könyvecskének minden egyes lapja elárulja 
szerzője nagy olvasottságát és tudását. Álláspontjának hatá-
rozottsága, valamint a Krisztus egyházán csüngő szeretetének 
őszinte melegsége a legnagyobb tiszteletünkre méltó. A bibliai 
kritika jogosultságát hangsúlyozó protestánsok egy helyütt a 
„racionalizmus felé hajlással és nem kismértékben elbizakodott 
okoskodással" vádolja. Egyébként nem foglalkozik velük — köz-
vetlenül. A kis könyvecske minden esetre érdekes. 

Rátz Vilmos. 

Ammundsen Valdemdr. (Kopenhágai ev. theol. tanár). Husz 
János. Hálálának ötszázéves fordulójára. Fordította Dr. Szeberényi 
Lajos Zs. ev. lelkész. Liptószentmiklós. Kiadja a „Tranoscius" 
könyvkereskedő és könyvkiadó R.-T. 1915. 

Nagy kár, hogy a világháború zaja túlharsogta a Husz János 
halála ötszázéves fordulójának emlékünnepét. Husz János az egy-
háztörténet oly alakja, amely okvetlenül megérdemelte, hogy az 
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evangélikusok mindenütt megemlékezzenek róla, épen vértanú-
halála évfordulója alkalmából. Mert az bizonyos, hogy ez a halál 
az igazságért, a meggyőződésért való martyrium volt. S az élő 
Husz is, ha Wicliff elvein túl nem is volt eredeti, úgy a szent 
írás tekintélye védelmére s az elromlott középkori papság élete 
s tanítása ostorozására annyit tett, hogy róla meg nem feledkez-
hetett a szent írás egyháza, az ev. egyház. Azt hisszük s tudjuk 
is, hogy sokhelyütt a háború ellenére is megemlékeztek nálunk 
is róla. Ezen megemlékezés megkönnyítésére jó dolgot csele-
kedett Dr. Szeberényi Lajos békéscsabai lelkész, hogy Ainmutidsen 
dán egyháztörténész művét magyarra fordította s a Tranoscius-
társaság érdeme, hogy e könyvet kiadta. A könyv maga igen jól 
megfelel a népszerűsítés céljának s a képek csak emelik értékét. 
A dán szerző az egyháztörténet összefüggésébe helyezi hősét 
s kora egyházi viszonyai tükrében mutatja őt be nekünk, ami 
igen alkalmas a megértésére. Az évforduló elmúlásával is igen 
jó olvasmány lehet még e kis könyv s azért most is még igen 
melegen ajánljuk olvasását és terjesztését. 

Dr. Daxer. 

Kovács Sándor. A magyarság történelmi helye a világhábo-
rúban. Pozsony 1915. VIII" 18 1. Ára 50 fillér. Hornyánszky. 

A fiatal Eötvös József-kör Pozsonyban több háborús előadást 
rendezett az 1914/15. tél folyamán s ezeket szép füzetekben ki-
adja. Első kiadványa Kovács Sándor, pozsonyi ev. teológiai 
akadémiai tanár háborús előadása, melyet 1915. évi március hó 
14-én megtartott „A magyarság történelmi helye a világháborúban" 
címmel. Az előadó, ismeretes mint a jó magyar stílus mestere, 
helyesen mondja, hogy „a magyarok Istene" régi szólás, vallási 
tartalma a keresztyénség győzelmével rég elenyészett, de törté-
nelmi értéke nem csökkent. Nagy királyaink alakja köré ez a hit 
gyűjti a mondai és legendás vonásokat. Előadó nagy történeti 
értékét lát azon régi, Szent Istvánnak tulajdonított politikai aforiz-
mában, hogy az „egynyelvű ország gyenge". Ε politikai irányelv 
nem a nemzetiségek önállóságát követelő és szolgáló törekvések 
útegyengetője és igazoló, törvényes alapja akart lenni, ahogy 
célzatosan ráfogták, hiszen ennek ellentmond első királyunk erős 
központosító iránya, hanem a műveltség beplántálásának biztos 
hídja és kapuja. Csak az a nemzet tekinthet nyugodtan előre az 
Idő végtelen tengerébe, mely saját hagyományait mai nemzetek 
szellemi kincsével gazdagítja s minden vívmányát saját életerejének 
kútfejévé tudja váltóztatni. Arra a kérdésre: hol a mi helyünk a 
világháborúban? helyesen felel az előadó. Helyünket multunk, 
világtörténelmi küldetésünk, a közműveltségről alkotott s a nép 
lelkében élő felfogásunk, amelynek tartalmát az emberség szóval 
jelölhetjük, a középeurópai szövetségben, a németek mellett jelölte ki. 
A német-magyar szövetség és mint e hatalmas mérkőzés útörője 
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és eszköze, a két faj világtörténeti küldetésének rokonságából 
született. Mi a morális politikushoz csatlakoztunk, aki tetteiben 
csak kötelességére hallgat és a következményeket a természetes 
fejlődés útjára bizza, a kinek fogalmában nincs semmi, a mi ne 
volna világos és érthető. Előadó szép politikai, egyház- és iro-
dalom történeti példákkal illusztrálja állításait hatalmas értekezé-
sében, a melyben végig vonul a tiszta vallásos és erkölcsi meg-
győződés hangja. 

Dr. Wagner Lajos. 

Marosi Arnold: A természet élete. Budapest. A Szent István 
társulat kiadása 1914. ára 4 K. 

Ezt a könyvet élvezettel olvastam. Valóban hézagpótló mű, 
mert ilyen tárgyú és irányú munkában még nagy a hiány a magyar 
irodalomban. 

Szerző kiindul a legegyszerűbb egysejtű lények mikróskopikus 
alakjaiban mutatkozó életjelenségekből, a több sejtű lényeknél a 
sejtek közt felmerülő munkafelosztást iparkodik szemlélhetővé 
tenni s áttérve a bonyodalmasabb gépezetű szervezetek sokféle 
változataira, mindig egyes konkrét esetek alapján illustrálja az 
életműködéseket. A természet háztartása című fejezetekben rá-
mutat a látszólag kártékony lények hasznos, sőt nélkülözhetetlen 
munkájára, a mennyiben általa a létérti küzdelemben az egyensúly 
fennmaradását biztosítják. Szépen ír a vizek életéről, a plankton 
szerepéről; érinti a leszármazási elméletet is, melyet kétség kívül 
nagy vívmánynak tekint, de viszont a benne előforduló nehéz-
ségek s eddig meg nem fejthető rejtélyek miatt, bizalmatlansággal 
van iránta, épúgy idegenkedik a fokozatos fejlődés tanától. Mint 
szerzetes tanár nem tehet másképen, ánjbár elismeri, hogy teo-
logusok is az elmélet mellett szóló természeti jelenségek hatása 
alatt már közeledtek feléje, sőt híveivé lesznek. — A következő 
cikkekben kiterjeszkedik a szervek alkalmazkodási képességeire, 
a virágok és rovarok közt fennálló érdekes kapcsolatra s életükben 
feltűnő összhangra, a nap és árnyék, az édesvíz és tenger, sivatag, 
puszta és őserdő, a kedvező és kedvezőtlen körülmények be-
folyására a szervek kialakulásánál. Élénken és világosan ecseteli 
a symbiosis, Parasitismus, mimikri különböző eseteit. A végén az 
egyes geologiai korszakok életének kialakulását fejtegeti. 

A könyv szépen van irva népszerű modorban. Stilusa élénk 
és világos, könnyen érthető s ezért e munkát haszonnal forgat-
hatja mindenki, a ki jó középiskolát végzett. Általános közhasz-
nálatba nem fog átmenni mint valami szépirodalmi munka, mert 
az idevonatkozó szükséges alapismeretek hiánya nálunk még a 
műveltebb osztályoknál is, sokszor a legegyszerűbb jelenségek 
megértését lehetetlenné teszi. 

Szép Rezső. 



7 8 Könyvismertetés. 78 

Lic. Heinrich Appel (Pastor) : Lie Echtheit des Johannesevan-
geliums mit besonderer Berücksichtigung der neuesten kritischen 
Forschungen. Ein Vortrag. Leipzig 1915. A Deichertsche Verlags-
buchhandlung Werner Scholl. (35. 1. 8.) Ára 80 pf. 

Pastor Bettac: Lebensbüchlein. Ausarbeitungen für die Hand 
der Konfirmanden. Leipzig 1915. A Deichertsche Verlagsbuchh. 
Werner Scholl. (32. 1. 8.) Ára 25 pf. 

A János evangelioma hitelességének kérdését egy előadás 
keretében fejtegetni nem könnyű dolog. Appel aki egy egyház-
történeti kézikönyv kiadásával már bebizonyította tudományos és 
irói qualitásait, ezt mégis nyújtja nekünk fenti előadásában. Előbb 
adja a probléma világos történetét. Aztán vizsgálja Papias bizony-
ságát kérdésünkben, az ev. önbizonyságát szerzőjéről, a 4. ev. 
viszonyát a synoptikus evangéliomokhoz s János evangélioma 
Krisztusképét. így igyekszik az ev. hitelességét kimutatni, de ügy, 
hogy egyúttal a legújabb kritikai tárgyalások ettől eltérő állás-
foglalását is ismerteti. így szóba kerülnek Wellhausen s Schwartz 
E. kísérletei az ev. feldarabolására, Wendt s Spitta felfogása, 
stb. úgyhogy az olvasó igen jól ismerkedik meg egy előadás 
keretén belül a jánosi kérdés legfontosabb ujabb problémaival. 

A másik könyv, melyre még rá akarunk mutatni, egy kis 
konfirmációs vezérfonál. Steinbeck J. breslaui gyakorlati theol. 
tanár (egy igen jó katechetika szerzője) a konfirmációs oktatás 
reformjához írt egy könyvet: „Der Konfirmandenunterricht nach 
Stoffwahl, Charakter und Aufbau" 2. kiad. 1913. Ennek szelle-
mében való tanításra készült a fentnevezett vezérfonal, mely a 
konfirmanditsok kezébe való. Akik a konfirmációs oktatással s 
tán e téren Steinbeck könyvével is foglalkoztak vagy foglalkozni 
akarnak, azokat e könyvecske nagyon érdekelheti mint gyakorlati 
próba a konfirmációs oktatás alakítására, reformjához. 

Dr. Daxer György. 

Újabb vallás filozófiai irodalom. — Örömünkre szolgál annak 
a konstatálása, hogy a magyar vallásfilozófia berkei mint egy 
varázsütésre egyszerre megélénkültek. Eddig legfeljebb csak kisebb, 
rendesen folyóiratokban megjelent cikkekkel volt dolgunk, most 
meg gyors egymás-utánban 4 nagyobb, önálló, számot tevő munka 
jelent meg. Köztük 3 eredeti, 1 pedig fordítás. Terünk nem engedi, 
hogy részletekbe bocsátkozzunk, csak nagy vonásokban szólunk 
róluk de figyelemkeltésre ez is elég. 

Kezdjük Jász Gézával. Műve: A vallás filozofiája. I. Kötet. 
A vallás alapelemei. Budapest 1915. Ára 3 k 50 f. Jász Gézának 
jó hangzású neve van a magyar filozófiai irodalomban, mert 
több értékes munkával gazdagította azt. Várakozással vettük 
kezünkbe új művét és végig olvasva csalódottan vettük le: Nem, 
ez a műve nem méltó Jász eddigi munkásságához. Azonnal meg-
mondjuk, miért. Azt mondja az előszóban: „Szellemi életünk 3 
eszme körül csoportosul, ezek az igaz, a jó, a szép eszméje, vagyis 
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a tudomány, a vallás s a művészet." Eddig úgy tudtuk, hogy a 
jó az erkölcsiségben testesül meg, Jász a vallással azonosítja, ami 
arra enged következtetni, hogy a vallással nincs tisztában. De 
különösen megdöbben ez állításon az, aki irónk „Az igaz, jó 
és a szép eszméje" című munkáját ösmeri (Budapest 1910.) 
hol azt mondja az illusztris szerző (25-ik lap): a jó a szeretet 
által felismerve és cselekedve az erkölcs." Hogy fér össze ez a 
kétféle állítás? De a „bevezetés" az előszónál is jobban meglep. 
Itt ezt irja: „átmeneti korszakot élünk, a régi bálványok leom-
lottak, az új bálványok még fel nem épültek." No, az ellen mi 
a XX. század emberei már tiltakozunk, hogy nekünk új bálványokra 
lenne szükségünk. És még egy harmadik dolog is lehűt bennünket 
szintén mindjárt a munka elején. Ugyancsak a „bevezetés"-ben 
mondja irónk: „A boldogtalan hitetlenséget akarom megszüntetni, 
vissza akarom adni az emberiségnek a ő hitét." Megdöbbenésünk 
tetőfokra emelkedik, ez már mégis kicsit sok az önérzetből! De 
legalább kíváncsiak vagyunk, mi az, amivel meg fog nyugtatni? 
— Csakugyan új Istent hirdet, ez az új isten pedig ez emberiség 
lelke, szellemi élete, mi mindnyájan tagjai vagyunk, mi képezzük 
az Istent." Csak hogy ezt köszönjük szépen, de ilyen istenből 
nem kérünk és ezért tagadásba vesszük azt is, mintha ez az „új 
vallás" (dehogy új, ismerjük mi Comte-ot és Feurbachot) a val-
lási fejlődés betetőzését jelentené. Kíváncsiságunk alaposan lelo-
had és már nem csodálkozunk ezek után, ha azt halljuk, hogy 
a vallásnak 3 eleme van: varázslás, szellemesítés, és társulás; 
hogy a vallás eredetét az embernél annak nagyobb agyfejlett-
ségében kell találnunk, és hogy a vallás fejlődése 4 korszakot 
fog felmutatni (a sejtfejlődés 4 szakaszának megfelelőleg!). a 
bálványok hite. 2. A sok istenimádás 3. Az egy istenimádás 4. Az 
emberszeretet korszakai. Sajnos, ez sem új, ismerjük Comte fel-
osztását: fetisizmus, politeismus, monoteisinus, és tudjuk, hogy 
ez rég túlhaladott álláspont! Megjegyzendő még, hogy az elsőt 
(bálványok korát) bevezeti az átmeneti korszak, mely 2 részből 
áll: az animalismus és naturalismusból. Ez a kettő és a következő 
fejezetek azonban, melyek főleg angol források alapján a primitiv 
vallás jelenségeit ismertetik, sikerültek, szépek hézagpótlók iro-
dalmunkban és ezért elolvasásra méltók, csakhogy nem képesek 
velünk elfeledtetni, hogy az alap, a kiindulópont hibás. 

Egyenesen nagyszabású munkának tetszik Dr. Czakó Ambro: 
A vallás lélektana című 293 oldalra terjedni műve (Pécs 1915.) 
Az első nagyobb ilynemű mű irodalmunkban és mi irigység nélkül 
konstatáljuk, hogy katholikus testvéreink egyebek mellett a vallás 
lélektan felkarolásával is megelőztek bennünket. Egészben véve 
Czakó derék, úttörő munkát végzett. Munkája beosztása ez: 
Általános rész: Bevezetés a vallás lélektanába. A valláspszichologia 
metodikája. Különös része főbb fejezetei: A vallás keletkezésének 
és fejlődésének lélektana (kritikai és pozitiv rész). Mivel a misz-
tikusok és a szentek is emberek voltak, azért nem értjük egészen 
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ezt a mondatot: „könyvemből hiányzik az emberre vonatkoztatott 
kor, nem stb. valláslélektani vizsgálata, de ezt külön műnek tekintem 
s talán. „A vallásos ember cím alatt fog nap világot látni. Különben 
a 67. lapon beismeri, hogy nem a primitív vallással, hanem a 
primitív műveltségű ember vallásával foglalkozik. Egyébként a be-
vezető fejezetek (általános rész) okosak, helyesek és a legsikerül-
tebbek, az egész könyvben. De sok érdekeset és értékeset találunk a 
munka második, nagyobb részében is. Szerző érdemes és szép mun-
kájának legnagyobb fogyatkozását azonban szerény nézetünk szerint 
kettőben kell látni. Először, hogy a valláslélektant teljesen 
önálló tudománynak tekinti, holott a vallás lényege magával 
hozza, hogy az ismeretelméleti is metafizikai vizsgálódások nélkül 
meg nem oldható és másodszor, hogy helyesen határozván meg, 
hogy a vallás lélektana a vallásos tudat jelenségeivel foglalkozik, 
mégsem a mai ember vallásos jelenségeit vizsgálja első sorban, 
hanem a vallás eredetét kutatja a primitíveknél, mivel pedig ez 
a kutatás antropológiai és etnologiai adathalmazhoz fűződik, a 
vallás lélektan önállósága is tkp. veszendőbe megy. Mindez a 
tudós szerző konzekvens, de kissé merev állásfoglalásából követ-
kezik. Apró ellentmondásokra csak utalunk. így pl. a mistikánál 
gyakran az intellektuális jelleget hangsúlyozza, de más helyt (pl. 
244. lapon) érzelmi jellegét és elismeri. Ezek az apró kritikai 
megjegyzések azonban nem kisebbítik szerzőnk azon nagy ér-
demét, hogy egy felette szükséges művel ajándékozta meg filozófiai 
irodalmunkat, hogy nagy ambícióval és szép sikerrel dolgozott, 
sokat olvasott és gondolkozott úgy, hogy buzgó fáradozása 
előbb-utóbb bizonyára megtermi gyümölcseit is, mit őszinte 
szívből kívánunk. A vallás filozófia egészen fiatal, de sok 
reményre jogosító munkását üdvözöljük Vass Vincében, aki 
a modern vallás filozófia és teologia egyik legfontosabb és 
legszövevényesebb problémáját teszi vizsgálat tárgyává. (A val-
lási ismeretelmélet. Komárom 1715. 172 lap) Ε kérdést irodal-
munkban e sorok irója érintette (Modern vallástudomány c. 
kompendiumában) Sass érdeme, hogy erről egész könyvet irt. 
melyben nagy irodalmi apparátussal igyekszik a bonyolult kér-
dést megvilágítani. Megvilágítani, mondom, mert a kérdést kom-
plexumának meg oldásától nemcsak ő, de mi mindnyájunk, kik 
vele foglalkozunk, még nagyon távol állunk. Az első fejzezetben 
a főbb filozófiai rendszereket (kriticizmus idealizmus pozitivizmus, 
pragmatizmus stb.)ismerteti a vallásos ismerettanhoz való viszonyuk-
ban. A 2-dikban a vallási ismeretelmélet felállítására irányuló 
törekvéseket, kiemelendő az erlangeni iskola, Troeltoch, a neo-
friezianismus Riischlianusok, Graue, Class, Dunckmann stb. 
nézete. A következő fejezetben pedig a különféle irányzatokból 
nyert inspirációkat egységes nézetté igyekszik feldolgozni, az 
utolsóban pedig összefoglalja az eredményeket. — A szerző fel-
tétlen elismerést érdemel, hogy e problémával ilyen tüzetesen 
foglalkozott, de az elébe toluló óriási nehézségeket hivatottsága 
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dacára sem tudta mind legyőzni. Módszerének a hiánya, hogy az 
ismeretelmélet kérdéseit nem választja el egymástól (pl. a vallásos 
tapasztalat (élmény) lényegei, apriori és aposteriori elemek érvénye, 
hatásai stb.) és így igyekszik megoldani, ennek a következménye, 
hogy az összegező fejtegetései nem eléggé világosak, (pl. az ap-
riori, az élet és vallás viszonyai, az egyes problémák összefolynak 
és az ellentmondások sem ritkák. Egyes megállapításai azonban 
sikerültek (pl. a vallás a transcendensnek a tapasztalata, a vallásos 
tapasztalat az egész öntudatot igénybe veszi. Az öntudat ezen 
tényeire a mérés nem alkalmazható; a vallásos tapasztalatban 
nemcsak Isten, de mi is munkában vagyunk stb.) és egészben 
véve sok becses anyagot hordott össze. Utolsó helyen pár szóval 
megemlékezünk Bontroux Emilé Science et religion dans la phi-
losophie coutemporaire a müvéről, melyet Fogarasi Béla tolmácsolt 
magyarul (Tudomány és vallás a jelenkori filozófiában Budapest 
1914.) Ε mű kritikai része, mely a-tudomány és vallás viszonyát 
keresi és bírálja az újkori filozófia 2 főirányzatánál (naturalizmus; 
Comte, Spencer, Haeckel, psychologismus és sociologismus. — 
spiritualizmus: Ritsehl, W. James stb.) elsőrendű. Máskép áll a 
dolog a mű rövid befejező szakaszánál, melyben szerző saját 
meggyőződését mondja el. Itt is sok a talpraesett megjegyzés, 
de a végeredmény nem elégít ki egészen. Az még elfogadható, amit 
a vallásos és tudományos szellem viszonyáról mond, de hogy a 
valóságos élet békítse össze e kettőt, nem nagyon megnyugtató. 
A vallás fogalma nála kissé csillogó, nem kapjuk egyöntetű meg-
határozását, (pl. a nagy vallásokon keresztülhaladó szellem, nem 
egyéb mint a kötelességben való hit; a vallásos érzelem a hit 
álláspontjának a követelése a tudományé mellett stb., de az, hogy 
a vallás életközösség a valóságos Istennel, nem igen látjuk hang-
súlyozva, Istennek inkább csak a lehetőségét ismeri el, mint a 
valóságát. Annak egyébként igen örülünk, hogy egy modern és 
hozzá még ily kiváló filozófus ily barátságos és megértő nyilat-
kozatokat hallat, sőt elméletet ad a vallásról; és annak is, hogy a 
Μ. T. Akadémia ilyen jellegű művet kiadott. 

Dr. Szelényi Ödön. 
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A háború vallásos irodalma. 

IV. 

54. Dr. Masznyik Endre: Háború és vallás. Pozsony 1915. 
Ára 80 fillér. 

55. Hajts V.: „ Wenn du könntest glauben". Lőcse 1915. Ára 40 fill. 
56. Bodor jános: Isten igéje a háború iáején. Debrecen 1915. 

Ára 3 korona. 
57. Geduly Henrik: Háború és vallás. Felolvasás. Nyíregyháza 

1915. 
58. Szolnoky Gerzson: Háborús idők imádságos könyve. Debre-

cen 1915. Ára kötve 1 korona. 
59. Kollonay László: Nehéz órák. Imádságok háborús időben ott-

honi használatra. Fehérgyarmat. Szerző sajátja. Ára 20 fillér. 

60. B i r tha J ó z s e f : Imakönyv katonák és itthonmaradtak számára 
az 1914 15. évi háború alkalmával. Ára 30 fillér. 

61. Nyitray Lajos: Modlyu ijme se za nasihmilih — és Bohje ma 
jedinna ohr ana. Ungvár 1915. * Ára példányonként 30 fillér. 

62. F. Varga Lajos: Imádságok, templomi használatra. 1915. 
Ára 4 korona Debrecen. 

63. Fü löp J ó z s e f : Isten igéje a világháborúban. Ára 3 kor. 50 fill. 
64. Lukácsy Imre: Imé, hamar eljövök. Egyházi beszédek háború 

idején. Nagybánya 1915. Ára 1 korona 50 fillér. 
65. Pröhle Károly: Háború és theologia. Pozsony 1915. 
66. Sziics Lajos: A kenyér. A pénz. Egyházi beszédek tekintettel 

a háborúra. Ára 1 korona 20 fillér. 
67. Takaró Géza: A világháború zsoltára, a CX. zsoltárhoz 

fűzött elmélkedés. Budapest-Kőbánya. 
68. Kozma Andor: A XXXIII. zsoltár. Budapest. 1915. 
69. Bede Lász ló: Imádkozó család a háborúban 2-dik kiadás. 
70. Szimonidesz Lajos: Isten közelében. Énekes és imádságos 

könyv katonák számára. Budapest 1915. 
71. Kemény Lajos: Keresd az Istent. Háborús imádságok. Rima-

szombat 1915. Ára 20 fillér. 
72. Czipott Géza: Csendesórák. Vezér csillagok az Isten igéjéből 

nehéz időkben. Szentgotthárd 1915. Ára 10 fillér. 

ι 
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73. Református kis énekeskönyv katonáink részére. Budapest 1915' 
Hornyánszky. 

74. Dr. C. E. Schmidt: Aus Giiaden selig. Ein Reformation Fest-
gruss an unsere ev. Mannschaft Α. B. im Felde. Pozsony. 1915. 

75. Mayer P á l : Vigyázzatok és imádkozzatok. Imák, vigasztalások 
háborús időkben. Budapest. Ára 36 fillér. 

76. Kovács Sándor: A hit pajzsa. Budapest 1916. 
77. Törteli Lajos: Ma született nektek a megváltó, németre ford. 

Hoffmann Károly Budapest 1915. 
78. Kis énekeskönyv. Vallási és hazafias énekek ev. katonák részére 

Budapest 1915. 

79. Szabó István: Az örömtelen világ öröme. Háborús vonatkozású 
egyházi beszédek. Cell Üömölk. 1916. Ára 1 korona 50 fillér. 

80. Bocskár Ferenc: Utolsó órák. Halotti búcsúztatók különböző 
alkalmakra. Ára 4 korona 50 fillér. 

81. Paulik J á n o s ; Fény sugarak-a sötétben. Egyházi beszédek 
az 1915. évi világháború idején. Nyíregyháza 1915. Ára 50 fill. 

82. Ugyanaz Evezz a mélyre. Bevezető elmélkedés a Meie 1915. 
közgyűlésén. 

83. Pröhle Henrik: Az áldásos élet titka. Egyházi beszéd út-
mutatóul főleg az ifjúságnak. Pozsony 1915. 

84. Dr. C. E. Schmidt: Friede auf Erden. Ein Weihnachtsgruss 
an unsere ev. Mannschaft Α. B. im Felde Pozsony 1915. 

85. Imák a hadbavonult katonák számára, kiadta a kecskeméti 
ref. lelkészegyesület. 

86. Imreh Sámuel: Ég felé Imák és verses fohászok. Ára 1.20. 
87. Czipott Géza: Geduldig in Trübsal. Andachtsbüchlein für 

Leidtragende. Szombathely. Ára 20 fillér. 
88. Szombati Szabó István: A halál szérűjén. Imádságok hősi 

halált halt katonák koporsója felett. Ára 3 korona. 
89. Uray Sándor: Örökzöld koszorú hőseink sírhalomra. Deb-

recen. Ára 1 korona 1916. 

90. Kapi Bé la : Háború és vallás. Felolvasás gyűjtemény. Ára 
4 korona Körmend 1916. 

91. Kutas Kálmán: Beszéljetek ti évek. Vallásos versek és egy-
házi beszédek Budapest 1916. Ára 1 korona 80 fillér. 

5* 



8 4 Könyvismertetés. 84 

Új könyvek 

Dr. Laurentzi V i lmos: A jövő középiskolájának történelmi 
felfogása. Brassó 1915. 

Dr. Szelényi Ödön: Fichte vallásiphilosophiai fejlődése némi 
tanulsággal napjaink philosophálására. Pozsony 1915. 

Dr. Erdős József : Jakab apostol theo log iá ja és ethikája. 
Pozsony 1915. 

Molnár Oszkár: Szociálispaedagogiai intézmények. Kolozsvár 
1915. Ára 4 korona. 

Dr. Imre Sándor: A köznevelés belső egysége és a nemzeti 
egység. Budapest 1915. 

Gyertyánffy István: Theano 3 részben. Budapest Lampel 
1915. Ára 3 korona 50 fillér. 

Prohászka Ottokár: Az objectiv ideálismus. Budapest 1915. 
Ára 40 fillér. 

Vass V ince :Jézus bünnélkülisége. Pápa 1913. Ára 2 kor. 50fill. 
Veszprémy D e z s ő : Tali és széchi-szigeti Thaly Kálmán dr. 

életrajza. Pozsony 1915. 
Ludwig Rácz: Die ungarischen Mittelschulen im Kriegsschul-

jahre. (Sonderabdruck aus den neuen Jahrbüchern für Pädago-
gik. Jahrgang 1915. II. abt XXXVI Band 6. Heft. 

Dr. Bonkáló Sándor: A szlávok. A szláv népek és a szláv 
kéráés ismertetése. Budapest. 1915. ára 1 korona 20 fillér. 

Inter arma. A szabad Lyceum Erzsébet népakadémia és 
az orsz. közegészségügyi egyesület által 1914/15-ben rendezett 
háborús előadások gyűjteménye. Budapest. 1915. 

Scheffel József Viktor: Ekkehard ford. Antal Géza 1915. 
Ára 8 korona. 

Dr. Stuhlmann Patrik: Háború és erkölcsiség. Budapest 1915. 
Gálfy Lőrinc: Legközelebb Jézushoz. Kolozsvár 1915. 
Dr. Makkai Sándor: A biblia. Útmutató a szentírás tanul-

mányozásához. Kolozsvár 1915. Ára 2 korona. 
Dr. Vajda Gyula: A háború költészete. Budapest Rózsavölgyi 

1915. Ára 2 korona. 
Olivér Hazay: Die Struktur des logischen Gegenstandes. Berlin 

1915. 
(Ismertetni fogjuk.) 


