
Könyvismertetés. 

Valdemar Ammundsen: Krig og Krigsförende Kristne. Strejflys 
fra Kyskland, Frankrig, England. Köbenhavn 1916. 2661. (Hdboru 
és a hadviselő keresztények. Villanófény Németországból, Francia-
országból, Angliából). 

A hadiirodalom óriási anyagában már annak egy ága, a val-
lási vonatkozások tárgyalása is, tekintélyes irodalmat képez. 

Ammundsen, a hadakozó államok közül a neki legkönnyebben 
megközelíthető hármat veszi tekintetbe s ezekben is oly óriási 
anyagra talált, melynek alapos feldolgozására szinte kevés egy 
ember. Ez a háború, dacára a sok helyen bekövetkezett papíros 
hiánynak, a papiros terén és óriás méretű. 

Ammundsen maga beismeri, hogy végleges ítéletet a háborúnak 
vallásos eseményeiről és következményeiről sem mondhatunk; 
mert ezek az eseméuyek sincsenek még lezárva. 

Nem is akar inást, mint megkisérleni beállítani a háborút 
egyháztörténelmi világításba - és ez a világítás is csak villanó-
fényszerű. 

A világháború kezdetén minden, még az irodalom is a hadi 
cél szolgálatában állott — s azonfelül az egész irodalom censura 
alatt áll, még részben a semleges országokban is. 

Ammundsen műve négy főrészből áll. A bevezetésben szól a 
közös vonásokról, azután külön részekben tárgyalja Németországot, 
Franciaországot, Angliát. 

Németországnál, külön fejezetekben szól a népies és törté-
nelmi előfeltételekről, a háborúról és a szellemi mozgósításról, a 
szellemi védelemről, az erkölcsről és politikáról. 

Franciaországnál a következő fejezetek vannak: 1. Népies és 
történelmi előfeltételek. 2. A helyzet és hangulat a háború alatt. 
3. Katholikusok a háború alatt. 4. Protestánsok a háború alatt. 

Angliánál a következő fejezetekben tárgyalja megfigyeléseit: 
1. Népies és történelmi előfeltételek. 2. Állásfoglalás szemben a 
háborúval. 3. A háború hatása. Keresztény önbírálat. 

A háború kezdetén, ha az ember az egyházi lapokat olvasta, 
oly benyomást nyer, mintha a háború hatása csupa megtérést 
eszközölt volna. De ez muló tapasztalat, a valóság egészen más. 
A tapasztalatokat következő nyolc pontban foglalja össze: 

1. A háború kezdetén erős vallásos változás volt észlelhető 
különösen a katonák közt és otthon a népnél is. 
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2. A háború által felkeltett vallásosság első sorban absolut 
függési érzés és odaadás egy magasabb hatalommal szemben. 

3. A háborús vallásosság egybeolvad az otthonból hozott be-
nyomásokkal és az ismert egyházi formákat veszi fel, de ez 
utóbbiak oly kis jelentőségűek, hogy katholikusok, protestánsok, 
zsidók közös vallásos érzésben találkoznak. 

4. A háborús vallásosság a legértékesebb és a keresztény-
séggel leginkább egyező része az Isten akaratában és gond-
viselésében való megnyugvás, mely azonban a sorsban való hitté 
alakúihat át. 

5. A keresztény hit legmélyebb része, a bűntudat és Krisztus 
személyének hitben való megragadása, kevésbbé lép előtérbe a 
háborús vallásosságban. 

6. Amennyiben a háborús vallásosság nem tartalmaz erős 
szakítást a bűnnel és személyes üdvátélést, nagyon sokszor in-
gadozó és nélkülözi a nagyobb erkölcsi erőt. 

7. A háborúnak van egy irányzata, mely egy nem evangelikus 
vallásosságot mozdít elő, mely ismét háromféle alakban nyilvánul: 
1) Általános idealizmus. Ezt képviseli Troeltsch tanár Berlinben. 
Szerinte le kell mondani arról, hogy radikálisak legyenek és ab-
solút keresztények. A német nép szerinte megtalálta hitét, ez a 
Kant Fichte féle kötelesség vallás. 2) Nemzetiségi kultusz. Sokak 
részére értékesebb és fontosabb az ó testamentom, mint az új 
tes tamentom; mert az előbbi harcias és bosszúálló könyv s állan-
dóan inkább a nép egészére tekint, mint az egyesre. 3) Külső 
tekintély hit és babona. Ez különösen a katholicizmusra kedvező. 

8. A háború nem annyira teremtő, mint inkább leleplező. Kü-
lönösen a kezdetén leleplezte, hogy az emberekben él egy erős 
vallásos szükségérzet. További folyamában a háború a többséget 
brutálissá teszi, a kisebbséget mélyíti. Az utóbbi eset áll be ott, 
ahol az előzmények vagy a külső hatás az embereket a termé-
szetes vallásból az evangeliom kereszténységébe vezeti. Az utóbbi 
.részben idézi az osztrák diákmozgalom titkárának következő meg-
jegyzését: „Nincsen semmi sem, ami szent háborúnak nevezhető. 
Minden háború ördögi. A valóságban a háború nem teremtett egy 
atomnyi vallásos értéket sem, az csak rombolt". 

N é m e t o r s z á g . 
A szerző szerint a német jellemnek három alapvonása van : 

1. bensőség, 2. alaposság, 3. harciasság. A német alaposság tette 
azt lehetővé, hogy a németek vezetnek az iparban és tudomány-
ban. A hatalomimádás a dán körökben ís követőkre talál. Am-
mundsen szerint a német militarizmus követése kigyógyítaná a 
dánok nemzeti betegségét. Csakhogy ez a gyógymód a paciens 
hálálát okozná. Ha a hatalom a legfőbb, úgy egy kis nemzetnél 
az ilyen gondolkodásmód egyenlő a halálos ítélettel. Ammundsen 
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elismeri, hogy a dánok egész kulturája német alapokon nyugszik, 
bár a modern német kultura ellenszenves is nekik. 

Ammundsen nem helyesli Luthernek erős kifakadásait a paraszt-
lázadáskor. (Ebből meríti Walther tanár fő érveit „Deutschlands 
Schwert durch Luther geweiht" című művében). Szerinte éppen 
az, aki Luther iránt adósnak érzi magát, fájdalommal kénytelen 
beismerni, hogy személyiségében volt valami meg nem szentelt 
részlet. És amilyen ő, olyan az ő nevét viselő egyház is. Kez-
dettől fogva nem sikerült a lutheránus reformációnak organikus 
viszonyt teremtenie a vallás és erkölcs között. Bizonyára Luther 
nagy gazdagságát a termékeny gondolatoknak hozta felszínre az 
erkölcs és vallás viszonyára nézve. De azért nem sikerült a 
lutheránus egyháznak, hogy tanában és életében kifejezze elválaszt-
hatlan egyesülését a hitnek és erkölcsi cselekedetnek, amint azzal 
az új testamentomban találkozunk. (Gondoljunk csak a lutheránus 
igazhitűség korszakára Németországban vagy Dániában, pl. arra 
az igazi lutheránus nemes emberre, aki nem látott bűnt abban, 
högy tökrészeg lett, de aki őszintén megvigasztalódott, hogy 
Krisztus engesztelő halálában bűnbocsánatot nyer?) Sajnáljuk, 
hogy a tudós tanár ilyen következtetésre jut. Ezt kifogják hasz-
nálni a jezuita páterek. A jelenkori Németország nem áll Luther 
befolyása alatt. Hiszen Ammundsen is idézi Sombart tanár ki-
jelentését, aki elitéli Kantot is; mert az örök békéről írt. Sombart 
szerint aki ilyesmit ír, az vétkezik a németség szent lelke ellen!" 

Kiváló német theologusok 1908-ban, „A mi vallásos nevelőink" 
című műben, következő sorrendet állapítottak meg: Mózes és a 
próféták — Jézus — Pál apostol. — Origines. -— Augustinus 
Bernát — Assisi Ferencz. Suso — Wicklif és Hus — Luther — 
Zwingli Calvin — Spener — Goethe és Schiller Schleier-
macher — Bismarck". A legutóbbi vallásos nevelőtől ered az a 
mondás : „Mi németek csak az Istentől félünk és senki mástól 
ezen a világon". Ε híres mondásra nézve megjegyzi Ammundsen, 
hogy azt a kérdést kellene tisztázni, mit értett Bismarck az isten-
félelem alatt? 

Az a lelkesedés, mely a háború kitörésekor Németországban 
- volt, szinte páratlanul áll a világtörténelemben. Lelkészek, theo-

logiai tanárok egyaránt lelkesednek a háborúért. Nincs különbség 
a konzervatív és liberális irány között. A vallásos hadiiratokban 
azonban bizonyos szertelenség lépett fel. 

Katholikus részről is irodalmi csatasorba álltak a theologusok. 
Egy nagy műben (Deutsche Kultur, Katholizismus und Weltkrieg 
1915) szálltak szembe azon francia állítással, mintha Német-
ország vallásháborút folytatna a katholicismus ellen. Ammundsen 
szerint ezt az állítást nem is nehéz megcáfolni, amikor Német-
ország szövetségese a klerikális Ausztria. 

Az erkölcs és politika fejezete alatt hozza a német tudósok 
nyilatkozatát. Belgiumot illetőleg az orthodox és liberális theo-
logusok egyformán vélekednek. 
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A német theologusok sokszor valóban különös kijelentésekre 
ragadtatják el magukat. így Troeltsch szerint nem szabad többé 
missziót íizni a mohamedánok között. Herrmann marburgi tanár 
aki „Verkehr des Christen mit Gott" című művében hitét és theo-
logiáját a Krisztusra alapította egészen, most azt mondja, hogy 
a törökök közel állnak az Isten hatalmában vetett hitben és er-
kölcsben a németekhez. 

Preuss irodalom történész Németországot a szenvedő Krisztus-
hoz hasonlítja az Alig. ev. luth. Kirchenzeit.-ban (1915 17/9), ez 
ellen ugyanazon lapban tiltakozik Römer. 

Részletesen tárgyalja Ammundsen azok küzdelmét, kik az.ért har-
colnak szellemi fegyverekkel, hogy a keresztényit ne nyomja el telje-
sen a nemzeti. Ezek között az első helyet foglalja el Foerster mün-
cheni egyetemi tanár, de ez nem theologus, hanem paedagogus. 
Sokat idézi Ammundsen ily irányban a zürichi Ragaz-lelkészt is. 
A német theologusok egy része ujabban azon nézetben van, hogy 
a háború vallásilag nem épít. így a lipcsei tanár Hauck is azt 
mondja: „Nem hiszem, hogy a háború valóságos változást idézne 
elő népünk vallásos állapotában." Hogyan is jöhettek keresztény 
lelkészek és theologiai tanárok arra a gondolatra, hogy ágyú és 
puskatűz, bomba és vérontás megújíthatja és mélyítheti ezt a 
keresztény hitet, melynek alapítója azt mondta : „íme elbocsátlak 
titeket, mint a juhokat a farkasok közé." A háború sohasem 
hozott vallást és nem emelte a vallásosságot, ínég a keresztes 
háborúk sem. Németország legháborúsabb századáról 1813—1915. 
igen helyesen jegyzi meg Reinhold Planck : „1813—1915. egyház-
történetének eredménye lelki tekintetben nagyon sovány, dacára 
a professzorok óriás tudományos munkájának és az egyház vezetők 
szervező képességének". 

II. 

Franciaország. 

A francia nép jellemzésénél a szerző igazot ad Matthieu-nek, 
aki szerint a francia szellemi élet csak akkor érzi magát jól, ha 
ellentétben lehet a hivatalosan fennállóval szemben. Franciaország 
a nagy meglepetések országa. A középkorban ő a gót stíl meg-
teremtője 

Franciaország legnagyobb fia Calvin, matematikus világos 
szellemét a reformáció szolgálatába helyezte de kénytelen volt 
Franciaország határain túl működni. A katholikus egyház 1700 felé 
virágzott ez országban — és a ledér erkölcs és felületesség lett 
úrrá. XIV. Lajos udvara férfiai és hölgyei meghallgatták a templomi 
retor művésziesen kidolgozott szónoklatát, meg is lettek talán 
hatva, de azután régi életmódjukhoz visszatértek. Itt kezdte a fa 
gyökereit a féreg emészteni. A hugenották egyháza erkölcsi és 
vallási komolyság, polgári arravalóság és theologiai tudomány 
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tekintetében minden más egyház felett állott — s ennek kellett 
Franciaországban elpusztulnia. 

A francia jellem legveszélyesebb része Voltaire-ben nyert ki-
fejezést. Volt benne erős érzés a humanitás, szabadság és igaz-
ságosság iránt — de daemoni erővel tönkre akart tenni minden 
szent érzést, minden ünnepélyest és nagyot nevetségessé téve. Ο 
az igazi úttörője annak a reménytelen francia skepsis-nak, amely 
mindent megért és mindent megbocsát. 

1870 után a róm. kath. egyház külső hatalma egyre fogy, 
egészen az állam és egyház teljes különvállásáig. 

Vezető szellemek a francia filozófia terén Bergson és Boutroux, 
ez utóbbi összeakarja egyeztetni filozófiáját egy liberális katholi-
cizmussal. 

Hát a francia protestantizmus? Ez az államsegély megvonása 
után nehéz helyzetbe jutott. Tanárai, kiváló papjai és aránylag 
túl sok egyházi lapja van. Van tehát kiváló tiszti kara, de köz-
legénység nélkül. A protestantizmus Franciaországban nem nö-
vekszik. A franciák szokásos ellenvetése, hogy a protestantizmus 
„könyvvallás" és nincs forradalmi érzéke. 1904-ben azt írja a 
protestantizmusról Passy: „Egészben véve a protestantizmus kon-
servativ és polgári, annak nincs érzéke a nép lelke mélyében 
megmozduló vágyak iránt, nincs érzéke a forradalmi elvek iránt.. . 
A protestáns lelkészek fő óhaja, hogy hagyják őket nyugton." 

A modernizmus képviselői sem tudtak mélyebb hatást gya-
korolni. A protestantizmustól távol állnak, mert az szerintök 
történelemellenes módon izolálni és tisztelni akar egy régi könyvet. 

1870 után még nehezebb lett a protestánsok helyzete, mivel 
a „német" vallásnak tekintették azt és számuk Elszasz elveszté-
sével apadt. Az ifjúság alapérzelmében nacionalista, militarista és 
katholikusá lett". A „tett" volt a jelszó. Megutálták a frázis 
uralmát. 

Franciaországban a legkiválóbb irók azt igyekeznek Dizonyí-
tani, hogy ők a háborút nem akarták, hogy az reájok kény-
szerített háború. 

Különösen nagy gúnnyal fogadják a „kultura" szót, mely 
szerintük nem egyéb, mint a német egoismus visszatükrözése. A 
„revanche" gondolata ellen fordult Séailles tanár azt írva Romain 
Rolandnak egy nyilt levélben: „Azok az emberek, akik a meg-
torlásról beszélnek, rendesen gyermektelenek. Ugyan, melyik atya 
teszi könnyű szívvel fiát gyújtogatóvá és gyilkossá?" 

A gyűlölet a háború alatt rettenetes erőt vett a francia sziveken. 
A francia katholicizmus vallásháborúnak nevezi ezt a háborút; 

de ezt már előbb is megcáfolta a szerző. 
A francia protestantizmus helyzete nehéz. Eleintén a felekezetek 

között egyetértés volt. A protestánsok általában elitélték a há-
borút s lelkiismeretüket azzal ügyekeztek megnyugtatni, hogy ez 
a háború az utolsó háború, amelynek célja a háború leküzdése. 
Westphal tanár szerint lehetetlen, hogy ezt a háborút még egy 
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háború kövesse; mert a háború bűntény és romlás. Doumergue, 
Calvin híres életírója, analizálja a kulturát, amint az Bismarck 
Németországjában kifejlődött, ahol az Istent magát is németté 
tették. Szerinte a mai állapot őrület s meg kell szabadítani a 
régi, valódi Németországot, Luther és Kant Németországát. Ké-
sőbben a protestantizmus helyzete egyre súlyosbodott. A francia 
közoktatásügyi miniszter kivonatokat (hamis idézetekkel) készített 
a német tábori lelkészek prédikációiból, azokat terjesztette a nép-
iskolában, a nép között és a katonaságnál! Ezek a hamis idéze 
tekkel tarkított prédikációk alkalmasak voltak a protestánsok 
gyűlöletének újból való felélesztésére. 

III. 

Anglia. 
Anglia népies és történeti előzményeinek leírásánál a szerző 

kiindúl egy esemény elbeszéléséből. A háború előtti évben Rómában 
egy német orvos egy dánnal vitatkozásba bocsátkozott az ango-
lokról. A német orvos azt mondta: „Csodálatos, hogy csak an-
golul lehet azt kifejezni: „Ez humbug!" A dán azzal replikázott: 
„Csodálatos, hogy csak angolul lehet ezt kifejezni: „Ez gentleman." 

Az angol nép lelket jellemzi a loyalitás, konzervativizmus. Az 
individualizmus és szabadságérzet sehol sincs annyira kifejlődve. 
Onnan ered az a közmondás is: „My house is my castle". 

A reformált ébresztő typus hazája Skótország — ez hozta 
létre a methodizmust. A methodizmus szülötte az üdvhadsereg. 

Az angol államegyház „The Church of England" kifejezője 
Anglia történetének, népjellemének. Már a középkorban is Ró-
mával szemben megbírta őrizni önállóságát. Ma egyaránt távol 
tartja magát úgy Rómától, mint a protestantizmustól. Azt mondják 
ők katholikusoic, de nem római katholikusok. Szerintük az evan-
gélikus lelkész igehirdető, míg az anglikán lelkész a gyülekezet 
vezetője az imádásban. Az angol keresztények elvetik azt a német 
theoriát, mely szerint a politika teljesen független a vallástól. A 
vallás a mindennapi életben is érezteti hatását. Ott a szocializmus 
nincs oly éles ellentétben az egyházzal és vallással, mint Német-
országban. Még a sztrájkot is egyházi énekkel kezdik. De éppen 
e téren meg van a farizeismus nagy veszélye. A vallásosság külső 
formái mellett a szívben az aranybornyu szeretete foglalt helyet. 

Az angol politikusok egyik typusa Gladstone, Bismarck kor-
társa. Keresztény elvek uralma alatt állott. Követelte a méltányos-
ságot Írországgal szemben. Védelmezte a megcsonkított bolgárokat. 
A szultánt nyilvánosan gyilkosnak nevezte el. Gladstone a szerző 
szerint a legnemesebb és a keresztény ideálhoz legközelebb álló 
államférfiú. 

Gladstonetól nagy a távolság Lloyd Georgeig. Ez utóbbi bap-
tista, lehetőleg őszinte demagóg rajongó alürökkel. Egy munkás 
fiú, aki igazán érdeklődik a munkás kérdés iránt. 
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A háborúval szemben a kväkerek határozott állást foglalnak 
el. Ez a kis vallásos párt nagy hatással volt az angol közvéle-
mény bizonyos köreire. Az ő elvük az : Jézus szava és szelleme, 
különösen az ő keresztje, megtilt minden háborút, s ezt az elvet 
minden kompromisszum nélkül keresztül kell vinni, dacára a néppel 
való szolidáris érzésnek; vagy magunk is azon militarizmusba 
sülvedünk, amelyről azt állítjuk, hogy leakarjuk küzdeni. 

De nem csak a kväkerek, mások is nyíltan fel mertek lépni 
a háború ellen. így a híres londoni lelkész W. E. Orchard azt 
mondta : „Mikor mi angolok azon rettenetes tan ellen küzdünk, 
mely szerint a hatalom jog, nem szabad elfelednünk, hogy mi is 
oly metódusokkal harcolunk, melyek szintén a hatalomra hivat-
koznak és amelyek odairányulnak, hogy megerősítsék éppen azon 
tant, melyet melyet tni ledönteni igyekszünk. Hatalomimádást 
nem lehet hatalommal ledönteni, amint a sátánt sem lehet sátánnal 
kiűzni." De ugyanaz a lelkész azt mondja, hogy az őskeresztények 
elvetették a katonai szolgálatot; ha az egyház későbben is azt 
követelte volna, hogy a keresztény ember ne viseljen fegyvert, 
úgy nem lett volna egyház és többé háború sem. 

Az egész angol tradícióval ellenkezik az általános védkötele-
zettség behozatala. Angliában kivételt tettek azokkal, kik lelki-
ismereti meggyőződésből nem akarnak viselni fegyver}, azon elvből 
kiindulva, hogy a lelkiismeret az állam törvényei felett áll. 360 
kväker jelentkezett felmentésre; de ezek köziií csak 70-et men-
tettek fel teljesen. A kväkerekkel szemben sokkal enyhébben 
jár el a hatóság, mint másokkal, kik szintén a lelkiismeretre hivat-
kozva tagadják meg a katonai szolgálatot. 

A komolyabb vallásos körök úgy igyekeznek feltüntetni a 
háborút mint egy szomorú szükségességet. Vannak azonban vad 
harcias papok, kik valóban inkább illenének Mohamed, mint 
Krisztus követői közé. Ezek közé tartozik a londoni püspök, 
Winnington Ingram. Egy háborús istentiszteleten 1914. októberben 
a szt. Pál templomban prédikált ap. cselek I. rész, 24. verséből 
kiindulva: „Te, Uram, ki mindeneknek szivét ismered, mutasd 
meg a kettő közül egyiket, a kit kiválasztottál". Azt mondja 
tovább, hogy ők két evangeliomot állítanak Isten elé. Az egyik 
az örömhír Krisztus emberrélevéséről, mind azzal, ami abból 
folyik: alázatosság, önzetlenség, szótartás. Az inkarnació ezen 
evangéliumát vallja Anglia, ha gyarló módon is. A másik evan-
geliom a német, a mely szerint a hatalom a jog; ennek elterje-
dése megmagyarázható részben abból, hogy Németországban az 
emberré lett Isten fia helyett egy gyenge emberi Jézus alakot 
fogadtak el. Most a háborúban arra kérjük Istent, hogy válasszon 
a két evangeliom közül és tegye nyilvánvalóvá, hogy melyiket 
terjessze ezek közül a misszió". 

Az angol háborús papok, de meg a baptista Lloyd George 
miniszter is egyházi és világi beszédeikben szeretik felhozni a 
német hitetlen theologiát, mintha Anglia ezektől teljesen ment lenne. 
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Vannak azután papok és theologusok, akik azt igyekeznek 
bebizonyítani, hogy a háború nem ellenkezik a kereszténységgel. 
Így Dr. Mozley egyik prédikációban azt mondja, hog^ a keresz-
ténységnek nem feladata a vi lágrendjét megváltoztatni; az el-
ösmeri a természetes viszonyokat, azzal a háborút is, melyet 
sehol sem ítél el az új testamentom. A háborúban egész bizo-
nyára van valami gonosztevő rész; de nem követnek-e el napon-
ként több bűnt Európa minden nagy városában, mint a leg-
nagyobb ütközetben? A háborúban van komoly morál is, mely 
Isten gondviselése által behelyezett azon tényen nyugszik, hogy 
az egyik ember szenved a másikért. Nem csak az önvédelem 
igazolja a háborút, hanem a történeti erők hatalma, melyeknek 
nyomán új mozgalmak lépnek előtérbe és a világ felosztását a 
népek között megváltoztatják". 

A papok és theologusok többsége nem osztja ezt a nézetet, 
mely szerintök közel áll a Treitschka—Bernhardi féle világnézethez 
s makacsul ragaszkodnak ahhoz a rajongó feltevéshez, hogy az 
a háború az utolsó háború. A skot theologus Dr. Cairns azt 
mondja azoknak, kik a háborút kiírthatlannak tartják az emberi 
természetből: „A háború rákfenéje mélyebben van talán megerő-
sítve az emberi szervezet szövetébe mint a többnejűség és rab-
szolgaság? Azoknak is meg voltak a Bernhardi-aik és mégis 
elestek." 

Az angol farizeismus és képmutatás ott jut leginkább előtérbe, 
ahol hangsúlyozzák a jogért való ideális harcot, holott az anyagi 
előnyökkel áll összefüggésben. Egyesek hangsúlyozzák is, hogy 
magában Angliában kell eltávolítani a szociális igazságtalanságot. 

A Canterbury érsek felszólította papjait, hogy írjanak alá egy 
feliratot a kormányhoz, melyben azt kérik, hogy ne viszonozzák 
a háborúban részt nem vevők megölését és sebesítését. Az evan-
gélikus szabadegyházak szintén csatlakoztak ehhez a rezolucióhoz 

A gyűlölet elvakította a vallásos körök szemét ís. A „Lusi-
tania" elsülyesztése óta ez a gyűlölet növekszik, 

Hasonló irányban amint Németországban Foerster működik 
Angliában a bristoli egyetem történelem tanára G. H. Leonard. 

A háború éles éket vert a keresztény gondolkodók különféle 
nyelvű táborai közé is. Egy bizonyos. Az Üdvözítő szomorkodik 
— látva a keresztény népek vérontását és ebben a véron-
tásban azok szerepét, kik egyházának püspökei, papjai, theologusai. 
A háború sok drága léleknek, sok pótolhatlan értéknek pusztu-
lását jelenti — de talán sok frázist és hazugságot is leront. A 
keresztényság a világ fiai szerint csődöt mondott — elveszti 
világi javait, melyek között sok konvencionális hazugság is volt. 
A kereszténység igazi értékei még ezen rettenetes földrengésben 
sem veszhetnek el — mert azokat a rozsda meg nem emésztheti, 
a tolvajok ki nem áshatják. 

Dr. Szeberényi Lajos Zsigmond. 
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Dr. Horváth József: Bölcsészettörténet. I. kötet: Az ókori 
filozófia története. Pápa (Ref. főisk. könyvnyomda) 1914. 816 
lap. A „Ref. Egyházi Könyvtár" X. kötete. Átnézték Dr. Antal 
Géza pápai és Dr. Rácz Lajos sárospataki theol. akad. tanárok. 

Az Antal Géza szerk. alatt megjelenő Ref. Egyházi Könyvtár 
Horváth József bölcselettörténetének kiadásával is egy igen érté-
kes munkával ajándékozta meg még mindig szűkös hazai prot. 
theol. irodalmunkat. Műve 2-ik bővített kiadása még 1904-ben meg-
jelent Bölcsészettörténetének. Külső kiállítását és szerkezetét ille-
tőleg inkább tudományos tan- és kézikönyv, mintsem „a művelt 
bölcsészetkedvelő közönségnek" szólló filoz. munka. Ha utób-
binak szólana, inkább Eucken: Lebensanschauungen grosser 
Denker" c. művének formájában és beosztásában kellett volna 
megjelennie. A rengeteg idegen nyelvű forrás, idézet és iroda-
lom felsorolása tudományos tan- és kézikönyvre vall, mely mint 
ilyen p. o. az előadásokhoz sike; rel használható. 

Csakugyan legterjedelmesebb bölcsészettörténeti munkánk 
magyar nyelven, amelynek 1. kötete „az ókori bölcsészeti rend-
szereket és irányokat" ismerteti, míg „a Il-ik, ugyanakkora terjedelmű 
az újkori filozófia értékesebb termékeit" fogja nyújtani. Hogy hogyan 
fogja a rengeteg tantartalmat egy kötetbe szorítani, és még „a közép-
és jelenkori filoz. törekvések és irányok rövid jellemzésével" 
sőt „a keleti népek bölcsészeiének (mely az 1. kötetbe való) 
vázlatos ismertetésével" is „kiegészíteni", arra magunk is kíván-
csiak vagyunk. Ezt, valamint az önként kívánkozó név- és tárgy-
mutatót Rácz Lajoshoz hasonlóan mi is „fogyatkozásnak és 
aránytalanságnak" minősítjük, amelynek elhárításáról azonban 
mint „revisor" gondoskodhatott volna. De főerösségét mi is iro-
dalmi megbízhatóságában, adatai gondos összefoglalásában s a 
filozófusok gondolatrendszereinek hű és pontos ismertetésében 
látjuk, úgy hogy szerzőnk tan- és kézikönyvének biztos kalauzo-
lása mellett különösebb szakismeret nélkül is könnyen behatol-
hatunk a tárgyalt görög filozófusok gyönyörű gondolatvilágába. 
Ugy láttuk, hogy az irodalomból Zeller, Gomperz, Windelband 
és főleg Überweg ismert előkelő és klasszikus művei voltak 
reá az eredeti források felhasználása mellett legnagyobb befo-
lyással. 

A bölcselet történetét az Előszóban „a gondolatok fokozatos 
kialakulása és kifejlődése történetének dafiniálja", amely szerint 
„minden bölcsészeti rendszer egy-egy kísérlet az emberi tud-
vágyat érdeklő összes kérdések és problémák összefüggő tár-
gyalására s a tudományok és a gyakorlati élet követelményeit 
egyaránt kielégítő megoldására". Ez alapon „a bölcsészet fel-
adatát a kül- és belvilág jelenségeinek a vizsgálatában s ezen 
jelenségek törvényeinek és okainak a felkeresésében" látja, s 
így a filozófiát a 31. 1. Euckenhez hasonlóan találóan „tudomá-
nyos alapon nyugvó élet- és világnézetnek" mondja. 

5 
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Tulajdonképi tárgykörét: a görög bölcselet történetét egy 
magvas Bevezetés előzi meg, amelyben ismerteti a bölcsészet 
feladatát és részeit, a filozófia szó eredetét és jelentését, a böl-
csészet jellemzőbb meghatározásait és felosztásait, a bölcsészet-
történet fogalmát és tárgyalás módjait, a filozófia történet idő-
szakait s annak forrásait és irodalmát. Utóbbinál tán elnézésből 
nem említi Purgstaller, Warga, Tóth, Stöckl, Nagy, Serédi, 
Zivuska, Pékár műveit s a mi kísérletünket s a szak- és folyó-
iratok sorában a Magyar Philos. Szemlét, a Bölcs, folyóiratot s 
a Pauer-, jelenleg Alexander-féle Athenaeumot. Az egyes filoz. 
tudományágak irodalmából is megemlíthette volna az i. v. magyar 
irod. törekvéseket, p. o. Jánosi eszthetika-, Fináczy nevelés- és 
Finkey jogbölcsészettörténetét stb. 

A Thalestől az uj platonikusokig terjedő görög bölcselet tör-
ténetét 6 időszakra osztja, u. m. 1) a természetfilozófusok, 2) a 
szofisták, 3) a nagy filozófusok és iskoláik (utóbbi 2 együvé 
tartozik), 4) az eudaemonisztrikus rendszerek, 5) az eklektikus 
és egyeztető irányok a római filozófia bekapcsolásával s 6) a 
theozófiai irányzatok — természetesen az egyes gc ndolkodóknál 
Windelband módjára folytonos figyelemmel a művelődéstörténeti 
mozzanatokra és kapcsolatokra. Három időszak is elég lett volna. 
Túlságos részletességgel tárgyalja az egyes iskolákat, amelyek-
nek gondolatrendszereit a mű terjedelmére való tekintettel, ρ. ο 
a jóniaiakat, Pythagorást, Herakleitost s az uj fiziológusokat 
rövidebben foglalhatta volna össze. Sokratesnél sajnosan nél-
külözzük remek védőbeszédjének Hunfalvy Pál magyar fordítá-
sában való közzétételét. 

A sok idegen nyelvű idézet dacára előadása tiszta, világos, 
vonzó és könnyen érthető. Csak itt-ott hagyott meg egyes idegen-
szerűségeket. Ilyen már maga a bölcsészet bölcselet, életnézet 
életfelfogás, érzéklés érzékelés helyett. Pláne idegenszerű s csak-
ugyan : „hégeli homály és nehézkesség" a „magát mássá lét" 
s az „együttiség" kifejezése. Nem tudománvos szó a „persze." 
Az idegen szavak, plane műkifejezések kiküszöbölésében azon-
ban nem megyek odáig, mint a Debreczeni Prot. Lap Plotinos 
nevű kritikusa, ki Horváth kiváló művének még ilyen idegen 
hangzású kitételeit is mellőzni kívánja, mint p. o. kritérium, 
energetika, harmónia, forma, kategória, fizika, ethika stb., amelyek-
nek használata egy ókori bölcselettörténeti tan- és kézikönyvnél 
elkerülhetetlen. Óvakodjunk b. emlékezetű Balogh Feri bátyánk 
magyarosító túlzásaitól! A megfelelő magyar műkifejezésekkel 
csak akkor éljünk, ha azok csakugyan közérthetők. Kerüljük az 
ósdi szavakat és meghatározásokat, de óva intünk egy tudomá-
nyos munkánál az erőltetett magyarosítástól! De Rácz Lajossal 
egyezőleg én is úgy találtam, hogy Horváth J. bölcselettörténete 
minden világossága és közérthetősége mellett is stílusát tekintve 
itt ott avult s több kifogásolt nyelvi és nyelvtani alakot mutat 
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föl, mint p. o. az indok, indokolt, miszerint, illetve, parttóli távol-
ság kifejezések s a relativ névmás jelzői használata. 

Végezetül még egyet. Valamivel több történetfilozófiát vártam 
volna az érdemes szerzőtől, mint hivatásos filozófustól az antik 
és a keresztyén kultúra közös gondolatainak, p. o. Sokrates 
Platón és Krisztus eszmekapcsolatának feltüntetésében. Ennek a 
gondolatnak a Debreczeni Prot. Lap kritikusa igy adott kifeje-
zést: „Kívánatos volna, hogy miután elsőrenden a ref. egvházi 
könyvtár használatára és czéljara készül mindenegyes ilyen kiad-
vány: tehát a szerző találja meg a módját annak, hogy a theoló-
giai, ethikai és sociológiai eszmék, elvek, elméletek történetének 
vázlatát, kellő irodalmi utalások kapcsán, összefoglalólag iktassa 
be kellő helyen a munkája keretébe, hogy igy az emberi véges 
ész hiu erőlködéseinek láttára megérlelődjék minden olvasója 
lelkében az a meggyőződés, miszerint semmiféle filozofálás nem 
fogható az Isten kinyilatkoztatásának okmánytárában, nevezete-
sen a bibliában lelkünk, szellemünk előtt feltáruló örök üdvigaz-
ságokhoz, amelyekhez épen azért szilárdan, állhatatosan ragasz-
kodnunk kell mindvégiglen." Ugy van. Jusztin, a vértanúval azt 
tartjuk, hogy a keresztyénség az igazi filozófia, a valódi világ-
és életbölcselet, mert Krisztusban vannak a bölcsesség összes 
kincsei elrejtve. Csak tárjuk fel e rejtély összes kincseit. 

De örvendünk rajta, hogy épen egv theol. tanártársunk a 
Ref. Egyházi Könyvtárban ajándékozta meg ily tarlalmas nagy 
munkával hazai bölcseleti irodalmunkat. Vivant sequentes! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

Réz László: Vezérkönyv az elemi népiskola református vallás-
oktatásához az I. és II. osztályban. Sárospatak. Nyomatott a ref. 
főiskolai könyvnyomdában 1916. Oldalszám: 156. — Ez a köny-
vecske mint a népiskolai könyvtár 45 kötete jelent meg, még 
pedig a Sárospataki Irodalmi Kör, illetőleg a tiszáninneni refor-
mátus egyházk2rület megbízásából s czélja, mint az előszó 
mondja : a vallásoktatási anyag módszeres feldolgozásának meg-
könnyítése. A munka a nevezett egyházkerület vallástanítási tan-
tervéhez alkalmazkodik. Két részből, 1 elméleti és gyakorlati 
részből áll. Az elméleti rész 12 pontban tárgyalja a népiskolai 
vallástanítás módszertanának főbb kérdéseit és különösen az I. 
és II. osztályban szemelőtt tartandó irányelveket; végül részletes 
tanmenetet nyújt 32 hétre, vagyis 64 órára felosztva. Amit a vallás-
tanítás czéljáról mond, az megegyezik azzal, amit erre vonatko-
zólag tanterveinkben és módszertani könyvekben találhatunk, 
t. i. hogy a vallástanítás czélja egyházához hiven ragaszkodó s 
Istent mindig szemelőtt tartó ember nevelése. A magunk részé-
ről sokkal megfelelőbbnek tartjuk ugyan a keresztyén személyi-
ségnek czélul kitűzését, mert ebben minden benne van s egy-
séges czél, másrészt már magában véve is utal a keresztyén 

5* 
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személyiség létrehozó és fentartó eszközeire: az Isten igéjére 
és a szentségekre; de fogadjuk el a czélnak fenti módon való 
meghatározását s kérdezzük, miként véli a szerző ezt a czélt 
elérhetőnek. Szerinte vallástanításunk egvik sarkalatos hibája, 
hogy túlteng benne az értelmi mozzanat az érzelem és akarat 
rovására s azért főleg az érzelem, illetőleg a kedély nevelésére 
veti a fősúlyt. Sajnos, ez a vád sok tekintetben ráillik népiskolai 
vallástanításunkra s azért a szerzőnek ide vonatkozó megjegy-
zései megszívlelésre méltók. Azonban ezen a bajon ismét csak 
úgy segíthetünk, ha a keresztyén egyéniséggé való nevelést tartjuk 
szem előtt, ami az egész emberre való hatást és pedig a szemé-
lyes életből fakadó hatást tételezi fel. Ezért midőn a vallástanitó 
egyéniségéről van szó, az egyes szétfolyó jellemvonások felsoro-
lása helyett mi azt várnók, hogy a vallástanítónak mint keresz-
tyén jellemnek rajzával találkozunk. Ez esetben nem így fejezné 
ki magát a szerző: „A szeretet is kiváló kelléke a jó vallás-
tanítónak", hanem azt mondaná, hogy a szeretet az alapjellem-
vonása, t. i. az a szeretet, amely a Krisztus pásztori szereteté-
nek tapasztalásán nyugodva pásztori szeretettel csüng a reá 
bizott gyermekeken, mint Jézus is ezt a feltételt keresi s akkor 
mondja Pé ternek: „Legeltesd az én juhaimat, legeltesd az én 
bárányaimat", mikor az arra a kérdésre : Szeretsz-e engemet?, 
az Üdvözítő irgalmától áthatva és megújulva így felel : „Uram, 
te mindeneket tudsz! te tudod, hogy szeretlek tégedet". De 
azért a szerző használható utasításokat foglal össze munkája 
első részében és csak óhajtandó, hogy minél többen okuljanak 
belőlük. Nem tudunk azonban egyetérteni azzal a kijelentéssel, 
hogy az I. és II. osztályban még nem lényeges, hogy a vallás-
tani anyag bibliai történet-e, vagy más elbeszélés. Szerintünk a 
bibliai történetet nem szabad más történetkékkel helyettesíteni. 
Nemcsak az egyházi, hanem a paedagógiai szempont is a bib-
liái történetek mellett szól. 

A gyakorlati rész jelességei és hibái az elméletből folynak. 
Elég egy-kettőt elolvasni azokból a kigondolt és alaki tekintet-
ben is kifogás alá eső történetkékből, amelyek különösen az 
I. osztály anyagában találhatók s fenti állitásunk igazolva van. 
Természetesen, ha a bibliai történeteket magukat is oly messze 
menő szabadsággal kezelik, mint a szerző, akkor nem csudál-
kozhatunk azon, ha a profán történetkék ezekkel egysorba és egy 
színvonalra kerülnek. Legyen elég a „Jézus halála" czimű lecz-
kére hivatkozni (90. old.), ahol a szerző szó szerint ezt mondja : 
„Egyszer egy nagy ünnepnapon elment Jézus a templomba, hogy 
ott imádkozzék. Amint bement a templomba, talált ott sok 
szegény, jó embert, akik úgy imádkoztak, mint ahogy tanította 
őke t ! De voltak ott rossz szivű gazdag emberek is, akik ahelyett, 
hogy imádkoztak volna, pénzt kerestek a szegény emberektől a 
templomban is. Ezeket a rossz szivű gazdag embereket a szegény 
emberek szemeláttára korbácscsal kergette ki Jézus a templom-
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ból. Ezek aztán összegyűltek egy tanácsteremben és így szóltak 
egymás közt: Ez a Jézus nekünk nagy kárt tesz . . . stb." S elha-
tározzák, hogy megölik Jézust. Semmi egyebet nem tekintve, 
még a gyermeki lélekhez alkalmazkodó elbeszélés szempont-
jából is nem sokkal megfelelőbb-e a biblia e l b e s z é l é s e ? . . . 

A dolgozat elismerésre méltó kísérlet s a mi viszonyaink 
között hézagot pótol, de csak okkal-móddal alkalmas a hasz-
nálatra. 

Pröhle Henrik. 

Jánosi Zoltán: Papi dolgozatok. IX. kötet: Alkalmi egyházi 
beszédek. Ára 6 korona. Debreczen, Hegedűs és Sándor könyv-
kiadóhivatala. — Jánosi Zoltán neve nem ismeretlen az egyházi 
irodalom, nevezetesen a homiletikai irodalom terén s az a körül-
mény, hogy Papi dolgozatainak már 9. kötete lát napvilágot, 
mutatja azt is, hogy munkáinak kelendősége is van. Ha azt kér-
dezzük, mi indokolja kelendőségüket, utalhatunk arra, hogy 
Jánosi határozottan érdekes thémákat tárgyal s korszerű kérdé-
seket vet fel, pl. az előttünk fekvő 251 oldalas kötetben talál-
ható 19 beszéd thémái között is előre lekötik figyelmünket a 
következők: Krisztus és a családi élet, Igazság és szabadság, A 
világosság és a nép, A háború és a béke, Krisztus és a háború, 
Keresztyének vagyunk-e?, Mikor jön e l ? . . . Tagadhatatlan az 
is, hogy a szerzőnek mindig van mondani valója s amit mond, 
a meggyőződés hangján s amellett a legkülönbözőbb téren tájé-
kozottságról s gazdag olvasottságról tanúskodó feldolgozásban 
adja elő. Nyelvezete könnyen gördülő, a formákban és fordu-
lásokban nem szűkölködik. Ezzel azonban el is mondtunk min-
dent, ami elismerni való ezekben a beszédekben van. Mert ha 
az egyházi beszéd mélyebb követelményeinek mértékét alkal-
mazzuk ezekre a dolgozatokra, akkor alapos kifogásainkat nem 
szabad elhallgatnunk, s szinte aggasztó jelenségnek tartanánk, 
ha ezek a dolgozatok szabnának irányt és alkotnának bizonyos 
tekintetben iskolát. 

Mi az egyházi beszéd czélja? Isten igéjének alapos magya-
rázata alapján a Krisztus gyülekezetének építése, tehát meg-
hívása a Krisztushoz, mint a mi üdvünk alapjához, megerősítés 
a Krisztusban és a Krisztuson nyugvó testvéri közösségben. 
Mindebből keveset találunk Jánosi beszédeiben. Igaz, hogy min-
dig bibliai szövegből indul ki, de nem juttatja érvényre mint 
Isten igéjét, mint kegyelmi eszközt, amelynek hűséges hasz-
nálata által kellene czélját elérni. Legtöbbször megelégszik az 
igének alkalmi jelszóként való használatával, a beszéd folyamán 
is csak mint idézetet alkalmazza, de nem mélyed el magának 
az igének magyarázatába, tartalmának kifejtésébe, ahol pedig 
ezt teszi, mint pl. a lombos, de meddő fügefáról szóló három 
beszédében, ott is csak inkább a formai exegezíst gyakorolja 
sokszor egészen lapos részletességgel s gondolatait külső módon 
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fűzi hozzá a szöveghez. Szóval nem az ige a fő, nem az igéből 
folyik minden. Ezért a beszédek többnyire nem is építők, hanem 
inkább izgatók; táplálékot, erősödést, megnyugvást nem nyúj-
tanak, hanem csak azt az érzést keltik az olvasóban s való-
színűleg a hallgatóban is: a szónok sok érdekes problémát vet 
fel és sokfélét tud a problémák.ól mondani; de mi czélból mon-
dotta el mindezt, mit nyertem belső emberem számára, arról 
nem tudok magamnak számot adni. Ε beszédek olvasása után 
lelkem époly szomjas marad, mint azelőtt volt, sőt talán még 
inkább érzi a hiányt s fájdalmasan kérdi: hát az Ur házában, 
az Isten igéjében sem találok feleletet? Pedig az Isten igéjében 
meg van a felelet, meg van, ami megnyugtat és kibékít; csak 
érvényre kell juttatni. Szóval, vajmi kevéssé érvényesül ezekben 
a beszédekben Isten örök igéje, a bűnösök Megváltójáról szóló 
evangeliom ; nem halljuk bennük a pásztor szavát, aki szánja az 
epedő nyája t ; ehelyett az emberi gondolatok özöne áradoz előt-
tünk s a folyton csak biráló és dorgáló népszónok hangját hall-
tuk. Táplálékot, kenyeret, az Élet kenyerét népünknek igaz pász-
tori szeretettel! Máté 9, 35-38. 

Pozsony. Pröhle Henrik. 

Dr. Erdős József (debreceni egyet, tanár) : Uj szövetségi 
bevezetés (Református egyházi könyvtár, szerkeszti Dr. Antal 
Géza, VII. kötet). A magyar ref. egyház kiadása 1911. Pápa. 
(XII. s. 696 1. 8.). 

Száz esztendő óta megint az első magyar módszeres új szö-
vetségi bevezetés. Már ez nagy dolog. Pedig e tudomány terén 
mennyit haladtunk azóta, sőt ez idő alatt valójában kifejlődött 
ez a tudomány. 

Szerzőnk két részben adja elő tudományunk anyagát. Az első 
részben nyújtja az új szövetségi iratok irodalomtörténeti és kriti-
kai ismertetését, a második részben, az új szövetségi kánon tör-
ténelmében szó van a kánon történetéről, a szöveg történetéről 
és az új szövetség régi fordításairól. Egy függelékben hallunk az 
újabbkori fordításokról. 

A második rész anyagát kissé rövidebben tárgyalja a szerző, 
az előszó szerint a hely szűke kényszerítette erre. De azért kár-
pótol az első rész alapos terjedelmes fejtegetése. Itt az anyag 
feloszlik a történeti, a tanító és prófétai könyvek tárgyalására. 
A történeti könyvek sorában szól először a három első (synop-
tikus) evangéliumról. A synoptikus kérdés történetének előadása 
után előrerjeszti szerzőnk saját álláspontját, mely a tradició-
hypothesisből indul ki, melyhez aztán egyes írott egykorú fel-
jegyzések járulnak, melyeknek alapján a kánoni evangéliomok 
jöttek létre, még pedig abban a sorrendben, amint mai szent 
írásunkban következnek: Máté, Márk s Lukács evangelioma. 
Mindegyiknek szerzője, akit a hagyomány annak megnevez s 
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Máté a maga evangéliomát mindjárt görög nyelven írta meg. 
Ezt azután minden evangéliom külön fejtegetése is megerősíti, de 
a mellett „nyújtja itt szerzőnk a szerzők életére, evangéliomaik 
irása idejére s helyére, hitelességére vonatkozó adatokat s amit 
különösen kiemelünk, az evangéliumok tartalmának talpraesett 
áttekintését. Ki akarom még emelni, hogy Márk evangélioma 
integritását Márk 16, 9—20-ra nézve is v i ta t ja ; János evangé-
liomát is János apostolnak tulajdonítja amit az ellenérvek bő 
cáfolásával indokol. Befejezésül szól itt még a szerző az evan-
géliomutánzatokról és a kánonon kívüli evangéliomokról. 

Az utolsó történeti könyv az Apostolok cselekedetei könyve. 
Szerzője ugyanaz, mint az u. n. Mi-forrásnak, t. i. Lukács, aki 
ezenkívül más forrást alig használt, Flavius Josephust bizonyo-
san nem. Blassnak a könyv kettős szövegére vonatkozó hypo-
thesisét elveti. Függelékül itt is szól szerzőnk az apokrif „Apos-
tolok cselekedetei"-ről. 

A tanítói iratok sorában szóba kerülnek természetesen elő-
ször Pál apostol levelei. Ezek bevezetéséül szolgál Pál apostol 
életének alapos rajzolása, egyénisége, jelleme, elvi küzdelmei 
feltüntetése s írói jellemzése. Azután következnek az apostol 
levelei azon sorrendben, amint szerzőnk meggyőződése szerint 
keletkeztek: a t'hessalonikai levelek, a galatiai levél, a korín-
thusi levelek, a római levél, az első római fogságból való leve-
lek : a kolossai, a Filemonhoz írt, az efezusi és a filippibeli 
tevéi, végül pedig a pásztorlevelek. Pálnak mindezt a 13 levelél 
szerzőnk hitelesnek tartja, a galatiai levél az északi Galatia 
lakosaihoz van intézve, a római levél teljes integritása fenntar-
tatik. Külön ki kell emelnünk, hogy szerzőnk felfogását itt is a 
más vélemények előterjesztése és indokolt elvetése alapján építi 
fel. A levelek tartalmának vázolása itt is említésre méltó. A 
zsidókhoz írt levél szerzője nem lehet Pál, hogy ki írta, már 
nem dönthető el. Jakab levelének írója nem az Ur édes testvére, 
hanem rokona, az apostol, Alfeus fia, épúgy Júdás levélének 
szerzője is apostol, t. i. Lebbeus vagy Taddeus, Jakab testvére. 
Péter két levele az apostoltól való, épugy János három levele is 
az evangéliom írójától, János apostoltól. Végül tőle való az uj 
szövetség utolsó könyve, a prófétai irat, a Jelenésekről való 
könyv is. Természetes, hogy ezekre az eredményekre is szerzőnk 
az eltérő felfogások ismertetése és megcáfolása útján vezet. Ha 
még hozzávesszük, hogy minden egyes bibliai könyv tárgyalása 
után felsorolja a legfontosabb külföldi és hazai irodalmat, csak-
ugyan módot nyújt a szerző olvasójának arra, hogy „minden 
egyes kérdésre nézve önállóan, függetlenül állapíthassa meg a 
saját nézetét." A szerző nézete, mint láttuk, minden kérdésben 
a konservativ álláspont mellett foglal állást. Ehhez az eredmény-
hez a magam részéről hozzájárulok, ha persze sok részletkér-
désben és az eredmény megokolásában sokszor más utat is 
választanék. Mások bizonyára még nagyobb mértékben fognak 
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eltérni szerzőnk felfogásától. De azt hiszem, hogy a mű érde-
mének, komoly munkájának, mely benne rejlik, s a meggyőző-
désnek, melynek kifejezést ad, tisztelettel fognak adózni. Erre 
szerzőnk nagy mértékben rászolgált. S ez okból, de az alapos 
okulás kedvéért is, melyet a könyvből meríthetünk, annak tannl-
mányozását melegen ajánljuk. A könyv alkalmas arra, hogy 
„kalauzolása mellett minél többen fokozódó buzgósággal olvas-
gassák az újszövetségi szentírást és a szentírásból megismerjék 
az igazságot és az igazság megismerése által eljussanak az isten 
gyermekei szabadságára" — amint a szerző óhajtja. Mi azt 
kívánjuk, hogy óhaja teljesedjék, könyve minél többnek buzgó 
tanulmányozása révén, sok, gazdag áldás forrása legyen. 

Daxer György. 
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