
Könyvismertetés. 

Schneller István: Paedagógiai dolgozatok. I. k. II. k. Német-
országi tanulmányút a gyakorlati tanárképzés ügyében. III. k. 
Főiskolai tanügyről. 1900. 1905. 1910. Budapest. Hornyánszky. 

„Az embernek, mint individuumnak ethizálása, az emberi 
egyéniségnek személyiséggé való válása, vagyis a krisztusi elvnek 
előkészítése és érvényesülése: ez a történet feladata, s ezen 
folyamatnak feltüntetése a középiskolai oktatás fokozatán a 
történeti oktatásnak feladata. Csakis így lesz a történet oktatása 
valóban nevelő. 

Személyiség a nevelői oktatás célja. De nemcsak célja! Ε 
célt ugyanis ismét csakis a személyi (erkölcsi és egyes) tényezők 
érvényesülése útján érhetjük el. Még a didaktikai anyag ist a 
fejlődő egyéniség, a személyiség elvének erejében dolgozandó el, 
úgy hogy paedagogikám számára ezen, 20 év óta hirdetett 
irányánál fogva én is a személyiség paedagogikájának nevét vehetem 
igénybe. 

Ε háttérről emelkednek le közölt dolgozataim is." 
Schneller professzor maga irja ezeket az I. kötet beveze-

tésének befejező soraiban s könyvei, egyetemi előadásai mind 
bizonyítékok amellett, hogy elvéhez hű maradt mainapiglan. Már 
mint fiatal gyermek, alig 16 éves érzi a hivatását, tanári, még 
pedig theologiai tanári pályára készül. Akarata diadalmaskodik, 
célját eléri, sőt a tisztes munka, a lelkes fáradozás meghozza 
neki a magyar tanár lehető legnagyobb kitüntetését: az egyetemi 
tanárságot. 

A csendes és fokozatos munkásság hive, mely az építésre 
s nem a rontásra, a pozitívumnak nyújtására s nem a polémiára 
fekteti a súlyt, mivel az a meggyőződés vezérli, hogy a létező 
jót bármely alakjában el kell ismerni, s a létező bajt nem 
chirurgikus, hanem lehetőleg organikus módon kell meggyógyítani, 
nevezetesen úgy, hogy magára az egész szervezetre igyekszünk hatni: 
Schneller ezzel az egyéniség elvére helyezkedik, mely az egész 
embert, egész társadalmat, egész emberiséget szerveiben kölcsö-
nösen építő keresztyén szeretet elvével azonos, azzal az elvvel, 
amelynek hatásos életére s erejére visszavihetők kulturális hala-
dásunk összes értékei. Ezen elv alapján alakult át a család, ahol 
a szülők tekintélyszerűleg képviselik ugyan a hatalmat, de az 
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egyéniség álláspontján nem élnek vissza ezzel a hatalommal. 
S ugyanilyenné alakul át ezen elv erejében az állam is, mint 
kulturállam. Az igazi kulturállam az intenzív kultura érdekében 
leggondosabban őrködik a társadalmi tényezők önállósága, ön-
felelőssége és így önérzete fölött; szükség esetében ennek a társa-
dalmi munkának irányt ad s a társadalmi tényezőknek a nemzeti 
eszme korlátján belül kifejtett szabad egyéni munkásságát nem 
holmi egyenlőségi theoremák szerint, hanem a kifejtett munka 
és a létező szükség arányában erkölcsileg és anyagilag is támo-
gatja. Kiterjeszti gondoskodását még az egyes személyekre is, 
midőn nem engedi meg azt, hogy bármely történeti hatalom, 
bármely társadalmi én viszont az ő sajátos egyéniségét minden 
egyes tagjára ráerőszakolja. Törvény által védi ezért minden egyes 
polgárának, nevezetesen a vallás és gondolkozás szabadságában 
érvényesülő egyéni, személyi jogait. 

Midőn a kulturállam az egyéniség jogát esetleg még a 
társadalmi tényezőkkel szemben is az egyesek érdekében érvényesíti: 
arról sem feledkezik meg, hogy az az egyes nem áll magában, 
nem független a társadalomtól. Minden egyes a társadalomnak, 
az államnak szerve s így az állammal, a társadalom testével s 
ezáltal az egyes tagokkal is belső kölcsönhatásban áll. Ezért 
kortársaink hibái, erényei reánk is hatással vannak. Ezért az 
egyesnek büntetése nemcsak a megtorlás, hanem a javítás szem-
pontja alá is esik; a társadalom, az állam eddigi mulasztását, 
illetőleg rontó hatását szemben a bűnössel, javító ténykedése 
által jóvá kívánja tenni. A keresztyén vallás szeretetelvének 
hatalmas érvényesülését látjuk a kulturállamnak ezen egyéniséget 
nemcsak elismerő, hanem biztosító, ápoló s az egyént javító 
ténykedésében. 

Ezen elv alapján alakult át nevezetesen az újabb időben a 
tudomány is. Az érzéki én álláspontján a tárgyak hasznavehetősége 
irányította a gondolkozást a tárgyak felé; a történeti éniség 
álláspontján a dogmatikai szempont, a köztudat értékképzeteinek 
való megfelelőség szempontja határozott a vizsgálódás tárgya, 
illetőleg annak értéke fölött: ellenben a keresztyén, avagy a tiszta 
éniségnek, az egyéniségnek álláspontján nem magunk érdekében, 
sem pedig valamely iskola avagy társaság dogmáinak bebizonyítása 
kedvéért foglalkozunk a tárgyakkal, hanem maguk a tárgyak, 
mint ilyenek, individuális jellegükben s ez alapon az egészre 
ható jelentőségükben érdekelnek. 

Kifejti azután, mint érvényesülnek ezek az elvek az egyes 
tárgyak keretén belül. Megismerjük az éniség háromféle fokát 
az érzéki-, történeti- és tiszta-éniség álláspontját. Az érzéki 
ember véletlen, önkényes jellegű, a társadalmat vagy nem ismeri, 
vagy el nem ismeri. Ezért is egyedül értékes az egyes önmagában 
s minden más, minden kívüle létező vagy semmis, vagy csak 
eszköz. Jó előtte az, mi érzéki természetének megfelel, tehát a 
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kellemes, a hasznos; rossz, ami ezzel ellenkezik, tehát a kellemetlen, 
a káros. 

A patriarchalizmus korában a hős, a vezér tekintélye az 
ősre száll, ami állandó alakot ad a család szervezetének s így 
az egyest érzéki természetével egy történeti hatalom hatalmi 
körébe helyezi. Az egyes ezzel magában véve elveszti értékét, 
értékes csak annyiban, amennyiben a család tradíciójának, szoká-
sainak, érzeteinek részese, amennyiben magát ezen családi szellem 
őrének, a családfőnek feltétlenül aláveti. A történeti hatalom 
szelleme, amint az a család, a társadalom ezen őssejtje alapján 
a község, a nemzetiség, a nemzet, az állam, az egyház, társadalmi 
osztályok, stb., szervezeteiben nagyranőtt: a történeti hatalom 
szelleme ezen történeti éniségnek álláspontján az egyes-egyedüli 
értékes. Az egyes ember ezen állásponton csakis a történeti 
hatalom által való elismertetés alapján lesz értékessé! Csakhogy 
sem az egyesnek, sem pedig a társadalmi éneknek sajátosságát 
el nem nyomhatjuk; az egyéniség természetes jogát követeli és 
pedig annál biztosabban, minél nagyobb kört ölel fel az egyenlősítő 
történeti hatalom. Volt idő, mikor az egyenlőség, testvériség eszméit 
hangoztatták mindenfelé, de csak szóval tették azt, mivel az 
emberiség nevében kürtölt liberális eszmék csak pajzsul szolgáltak 
a körülmények és emberek, sőt még az erkölcsi és vallási testü-
letek eszközül való kihasználására, úgy hogy ezen visszaesés 
által mondott csődött az ethika terén a történeti éniség álláspontja. 

Krisztus központi jelentősége az ethikára nézve abban áll, 
hogy az ő személyiségével és életével lépett be az ethikai fejlő-
désbe a szerves egészen belül érvényesülő egyéniség elve, mint 
feltétlen értékű. Ezt az elvet szolgálta a renaissance idejében 
nevezetesen Luther és a francia forradalom idejében Pestalozzi, 
Fichte, Schleiermacher. Ethikai fejlődésünk abban áll, hogy a 
származás, a külső viszonyok, a történeti hatalmak hatása közben 
az isteni célgondolat tudatára emelkedjünk, mely előtt feltétlenül 
hódolunk, melytől feltétlenül függünk s melynek alapján — mivel 
az teszi a mi sajátos jobb énünket, s így ennek érvényesítése a 
mi sajátos természetünk érvényésítése — igazán szabadok vagyunk. 
A vallási és erkölcsi függőség az igaz szabadságnak formája. 
Minél tökéletesebb valamely lény erkölcsi szempontból, annál 
inkább kiszámítható akarása. A megbízhatóság, a jellem, az akarat 
ezen kiszámíthatóságán alapul. Krisztus életének fordulópontjain 
sajátos hivatásérzete, isteni célgondolata alapján belső szükség-
szerűséggel s ezért is szabadon cselekszik. Ezt az akarást és 
cselekvést lelkiismeretszerűnek is nevezhetjük, mivel az ilyen 
egyén tényleg lelkének isteni célgondolatjában rejlő sajátos érté-
kének ismerete alapján gondolkozik, akar, cselekszik. „Ethikai 
személyiségnek" mondhatjuk az ilyen embert, ahol a személyiség 
nem egyéb, mint ethizált és tudatra emelt egyéniség. Az ethizálás 
abban áll, hogy az emberben az arravalóságként létező egyéni, 

Theol Szaklap. IX, évf. 10 
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azaz isteni célgondolat az érzéki és történeti éniség áthaladásával 
tudatra emeltessék. 

Schneller professzor szerint a nevelés célja és feladata: az 
ethikai személyiség létesülését célzó emeló'tevékenység. Herbartnál 
is az ethizálás a nevelés feladata, csakhogy ő az ethizálást nem 
az egyénben véghezmenő, hanem az egyén mellett haladó folya-
matnak veszi, amely folyamatnak eredményét is nem az ethizált 
egyéniségben, tehát az ethikai személyiségben, hanem annak 
birtokában, az erényben, vagy erkölcsi jellemszilárdságban látja. 
Schneller ellenben magában az ethizált egyéniségben, vagyis a 
személyiségben vagy az egyesnek éniségével teljesen egybeforrott, 
mivel létének és értékének alapját tevó' isteni célgondolatában 
vagy bibliai kifejezéssel: az isten-fiúságban látja a szükségszerű 
cselekvés egyedüli elvét. 

Adtuk és vettük ezeket magának Schneller professzornak 
munkáiból, mert azt tartjuk, hogy a tanítót és nevelőt legjobban 
meg lehet ismerni az ő munkáiból. Ha valakinek, úgy Schnellernek 
igazán méltó tükre az ő munkái. Visszatükörzik a Megváltó 
tanainak mély átértését az átérzését, a pedagógia nagy mestereinek 
alapos tanulmányozását. A gyermek lelke lebeg szeme előtt, 
amelyet neki jóvá, széppé kell alakítania, de erőssé is, hogy az 
élet körülményei között erősen megállja mindig a helyét. Felemelni 
a gyermeket a tiszta éniség álláspontjára, ahol az egyes ember 
mint a szerves egésznek egyéniesült s mint ilyen, feltétlen értékű 
szerve jön tekintetbe, tehát mint egyén. Minden beszédjéből, 
minden értekezéséből azt olvassuk ki. Benne van búcsúbeszédében, 
amelyben első otthonától, a pozsonyi theologiai akadémia rektori 
székétől válik meg és megnyilvánul székfoglalójában, amikor a 
kolozsvári egyetemen a pedagógiai tanszéket'elfoglalja. Szeretettel 
övezi egyházát akkor is, mikor már magasabb polcon van. „A 
magyarhoni ágostai hitvallású evang. keresztyén egyház theologiai 
oktatásügye" cimű értekezésében bemutatja Luthert, mint aki a 
renaissance egyéniség eszméjét a vallási és nemzeti élet terén 
kívánta érvényre juttatni. Az egyház gyámságának és közben-
járásának járma alól az egyest ép úgy, mint a nemzetet fel 
akarta szabadítani. Ezért is az egyest az evangélium alapján 
önmagára állítja. Mindenki hivatásszerűleg pap (egyetemes papság.) 
Az evangéliumból közvetlenül merített erő alapján, hitében közvet-
lenül viszonyul az egyes Istenhez. Az evangéliumot tehát ismernie 
kell. Ez a követelmény az általános iskolázást szükségszerűleg 
feltételezi. Rövidebben még alig olvastuk másutt Luther fellépésének 
nagy hatását az általános iskolakötelezettség, a közművelődés 
szempontjából. 

Kifejti azután a theologiai oktatás megalakulását nálunk a 
reformációtól kezdve. Eleinte nem volt szükség theologiai akadé-
miákra nálunk, mert az evangélikus papok mind a reformáció 
szülőföldjén tanultak ki akkoriban. Mint kapcsolódott azután a 
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theologiai oktatás a meglevő középfokú iskolákhoz, míg végre a 
XIX. század közepén önálló theol. intézeteink lesznek, alapos 
érvekkel támogatott leírásban olvashatjuk. 

Mint egyetemi tanárnak gondoskodása kiterjed az egyetemi 
viszonyokra is. „Az egyetemi tanulmányozás feladata" című cikkében 
az egyetemek keletkezésével foglalkozik. Az első tudományegyetem 
a IX. században létesült: Az egyetemek keletkezéséhez szabadság 
kell, anélkül tanulmányozni nem lehet. A történet bizonysága 
szerint állami, nemzeti elzárkózás, még magas kulturális fejlődés 
dacára sem szült soha egyetemet. Az önmagát önzőén, saját üdve 
érdekében elszigetelő misztikus és aszketikus szellemirány nem-
csak hogy egyetemek létesülésére nem vezetett, hanem egyenesen 
ellensége az egyetemi tanulmányozásnak. Egyetem keletkezésének 
feltétele : a kizárólagos nemzeti szellemen felül emelkedő irányzat, 
a világ szellemével való érintkezés. Megtudjuk szerzőnknek ebből 
az értekezéséből, mint keletkeztek az egyetemek külföldön, majd 
nálunk is és mint alakul ki azoknak tanítói és nevelői hatalmuk. 
Tudomást veszünk arról, hogy az egyetemek keletkezésekor azok 
lényegével elvitázhatatlanul egybeforrott a nemzeti szűk látókör 
fölé emelkedő, önérdek nélküli, csak a tudomány szeretete által 
vezérelt, önálló és szabad tanulmányozás, s hogy ez a tanul-
mányozás célját, az önértékűak megismerésén alapuló rendszeritését, 
el is éri, ha az egyetemi tanulmányozás szabadságát és önálló-
ságát ép úgy a világi, állami, valamint az egyházi hatalom nemcsak 
elismeri, hanem erkölcsi és anyagi úton támogatja. Ezért — 
mondja szerzőnk — az egyetemi tanulmányozásnak, a Studium 
generalének keletkezéséből kivilágló, lényeges feladata : a világ-
hatalmak által elismert, erkölcsileg, valamint anyagilag támogatott 
általános jellegű, önálló és szabad öncélú tanulmányozásnak létesí-
tése és pedig a tanárok és hallgatók személyi, kölcsönös egymásra 
hatása alapján. 

Később változik ez az eszme, helyesebben midőn az egyetem 
a kulturállam keretén belül, mint állami intézmény a kulturállam 
lényegéből folyó gyakorlati célokra is előkészít — eredeti feladata 
tágul: feladata nemcsak az, hogy a tudományt önmagáért művelje 
s ezen öncélú tanulmányozás folyamatát hallgatóiban megindítsa 
s minden egyéb tekintet nélkül az igazság kutatásáért való 
lelkesülésre vezessen; hanem tényleg az is, hogy a kulturállam 
hivatalos vezetői szerepére vállalkozók számára nyújtsa azokat 
az ismereteket, melyek a gyakorlati pályákra nézve szükségesek, 
s amelyekről köteles a hallgató az államilag szervezett vizsgáló 
bizottságok előtt beszámolni. Értekezése végén megmondja, hogy 
mi biztosítja az egyetem felvirágzását: Kellő átmenet a közép-
iskolától az egyetemhez, a tanárnak a tudomány szeretetét mint-
egy személyesítő élete, — az egyetemen valódi tanszabadság, 
ez a hármas feltétel biztosítja, a történet tanulsága szerint, nemcsak 
az egyetem felvirágzását, hanem annak létét, feladata igazi meg-
oldását is. iQ* 
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A következő fejezet az „University Extension" mozgalmát 
tárgyalja, amely 35 évvel ezelőtt indult meg és ma már Európa 
összes álmait meghódította. Megismerjük a mozgalom keletkezését, 
térfoglalását külföldön, majd nálunk, hisz Schneller professzor 
egyik zászlóvivője ennek a mozgalomnak, a kolozsvári egyetem 
részéről ő volt ennek a bizottságnak előadója. Az iskolából kilépett 
nagy tömegek szellemi ápolása az újabb kor vívmánya, mert 
belátták, hogy nem elég megtanítani az irás és olvasás elemeire 
az embereket, hanem arra is meg kell tanítani őket, hogy ezekkel 
az eszközökkel saját előnyükre, embertársaik hasznára mint 
éljenek. Nem az adott tudás mennyisége, de a tudással egyidejűleg 
gondolkozásunkba beleoltott szellem, az iskolázás bármely fokán 
történjék is az, adja meg azt az alapot, amelyre önművelődésünk, 
testi és lelki erőkifejtésünk összességét építhetjük. Ha pedig ez 
a szellem megvan, akkor képesítve vagyunk az életiskolát egészen 
végigjárni, vezessen az akár az egyszerű földműves negyedtelkére, 
akár a magas állások csarnokába. 

A szellemi színvonalnak széles körben való emelése ma 
már a világ összes államainak, társadalmainak törekvése. „Az 
egyénből jő munkást és a munkásból jobb embert teremteni," 
az elfogadott angol alapelv és munkás alatt értünk mindenkit, 
aki dolgozik, akár önmaga, akár mások számára, akár kézi, akár 
szellemi munkát végez. Képesíteni őt arra, hogy életpályáján a 
legmagasabb erőkifejtéssel a lehető legjobb eredményhez jusson, 
másfelől magánéletében fogékonnyá tenni olyan tiszta örömök 
behatásai iránt, melyek a nemesbedett lélek emelkedettebb élvezeteit 
hozzák meg számára, ez a cél. 

Az első kötet még „A magyar nemzeti egyetem keletkezé-
séről" és „Az egyetemi tanulmányozás tárgyi feltételeiről" című 
cikkeket foglalja magában. 

A második, legvaskosabb kötet, a gyakorlati tanárképzés 
ügyét öleli fel. Kifejti először a tanuló- és tanulmányút közt levő 
különbséget, azután a németországi gyakorlati lelkészképzés 
típusairól szól, a szakember teljes hozzáértésével. A kötet hátra-
levő része a gyakorlati tanárképzést ismerteti Ausztriában és 
Németországban. Ausztriában leírja a bécsi és prágai viszonyokat, 
Németországban pedig sorra kerülnek Leipzig, (dolgozó egyetem!), 
Jena, Halle, Berlin, Magdeburg, Göttingen, Marburg, Giessen, majnai 
Frankfurt, Würzburg, Heidelberg, Strassburg, Stuttgart, Tübingen, 
München. Mindenütt megismerjük az előadó professzorokat, azok 
rendszerét, tanítási elveit. Bő alkalom kínálkozik, hogy mindenütt 
megtegyük összehasonlításainkat a magyar viszonyokkal. Szó 
sincs róla, mindegyik fejezet megérdemli és megköveteli a beható 
tanulmányozást, de hogyha azt mi akarnánk itt elvégezni, 
ismertetésünk túlhaladná a kiszabott kereteket, a legüdvösebb 
ezért az, ha minden érdeklődő elolvassa ezeket a munkákat, 
kivált a tanférfiak, akiknek az amúgy is szegényes, t. i. termelésben 
szegényes, magyar irodalmat ismerni és pártfogolni kellene. 
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A harmadik kötete a „Paedogiai dolgozatokénak az egyetemi, 
főiskolai reformokkal foglalkozik. Ismertettük már Schneller pro-
fesszor felfogását az egyetemekről, amelynek alapján éles határ-
vonalat von az egyetem, meg a szakiskola közé. Előadja az 
egyetemi hallgatók jogait és kötelességeit, kifejti az egyetemi 
reformok lényegét, elmondja nézeteit az új egyetemek felállítására 
nézve. Schneller professzor csakis az állam kötelességévé teszi, 
hogy egyetemeket állítson fel. Tisztázza a doktoratus kérdését, 
amelyet ma már egész kenyérkereseti cikké tették (orvosok, ügy-
védeknél.) Azt kívánja, hogy ezek az egyetemi fokok és címek 
eredeti jelentőségüket nyerjék vissza, ne minősítsenek semmiféle 
gyakorlati pályára, hanem csak az egyetemen elsajátított tudo-
mányos szellemi birtoknak elismerő jelvényei legyenek, az állam 
pedig egy kinevezett bizottság útján győződjék meg arról, hogy 
megfelel-e a jelölt ismerete annak a kitűzött foknak, amit az 
állam hivatalnokaitól, vezetőembereitől megkívánhat. 

Életrevaló eszméket hirdet úgy a tanárok nyugdíjazását, 
mint a szemináriumok kérdését illetőleg. Megfelelő szemináriumi 
munkásság nélkül alaposan tanítani és tanulni nem lehet. Itt 
érintkezik egymással tanár és tanítvány a legközvetlenebb módon. 
„A középiskolai reformról" című fejezetet középiskoláink tanárai 
alapos tanulmányozásra méltathatják, mivel nemcsak történetileg, 
az elméleti pedagógia követelményei szerint szól hozzá a kérdéshez, 
hanem gyakorlatilag is megvilágítja azt. Az elemi iskolai taní-
tásból indul ki és felépíti tervezetét az egyetemig. Okfejtését 
neves pedagogusok ítéleteivel támogatja, akikhez csatlakozik 
nálunk báró Eötvös József. 

A „Függelékben" egy új világot ismerünk meg, a még nálunk 
rendszeresen ismeretlen diák-otthonok és diák-szövetkezetek 
tervezetét. Hogy ez mennyit lendítene széttagolt társadalmi éle-
tünkön, azt említeni sem kell. Talán a kolozsvári diák-otthon 
mintául szolgál majd a többieknek, amelyek lassan, de reméljük, 
mégis csak életre kelnek majd. 

Hisszük, hogy Schneller professzor eszméi nem hullanak 
terméketlen földre, tanítványai, hivei követik a tanító mestert, 
lelkes hivei lesznek az iskolában, az életben is és iparkodnak 
megvalósítani a személyiség pedagogikáját. 

Dr. Horváth Károly. 
Köhler W. Idee und Persönlichkeit in der Kirchengeschichte. 

Tübingen (Mohr) 1910. 130 lap. Ára nincs megjelölve. 
Ha a bölcselet világában az ma jelszó : vissza Kanthoz, úgy 

az egyháztörténetirás terén : vissza Hegelhez ! Hase mondja a 
maga klasszikus egyháztörténetében, hogy közel van az az idő, 
a midőn a magasabb műveltséghez sorozzák az egyháztörténeti 
ismeretet. Tényleg ma a magasabb műveltség alkotó része az 
egyháztörténet s a vallások története iránti érzék "ma fejlettebb, 
mint valaha úgy a kathedrákon mint az irodalomban. Ma nagyon 
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megváltozott az egyháztörténet módszere. Elég összehasonlítanunk 
Hase egyháztörténetét Harnack dogmatörténetével. Bizonyos köl-
csönös egymásra való hatás van ma egyháztörténet és magasabb 
műveltség között. 

Szerzó'nk nagyon tartalmas, tanulságos és bő irodalomtörténeti 
ismerettel támogatott művében az eszme és a személyiség egy-
háztörténeti rűgőit ismerteti. Már Pál apostol a római levél 9—11. 
fejezeteiben a történetet egy isteni világtervnek, a Krisztusban 
megszemélyesített isteni logosznak szempontja alá helyezi, s 
annak az eszmének csak illusztrációi az ó-szöv. üdvrend főbb 
képviselői. Ugyanilyen szempontok vezérlik Eusebius keresztyén 
egyháztörténetét ós Augustinus istenállamát, a melyekben a tör-
ténet, egy előre meghatározott isteni eszme szerint folyik le. 
Egy középkori iró a történetet külön az atya, fiú és szentlélek 
korszakaira osztotta. Igy Luther is, holott a személyes vallásos 
hitet vallotta, a szentlélek földi történetének mondotta az egyház-
történetet, amelynek csak illusztrációi egy Pál apostol, Augustinus, 
Tauler és Huss. A magdeburgi centúriák szerint a ker. egyház-
történelem végcélja a lutherismus, a kath. Baronius és Raynaldus 
szerint ellenben a középkori pápaság. A kiválóbb ker. személyiségek 
csak „testes veritatis." Szóval az eszme és nem a személyiség 
alkotja a történetet. 

Az összehasonlító vallástörténetnek első útegyengetője 
Erasmus, ki Krisztust Ciceróval, Senecával és Platonnal hason-
lította össze. Még tovább megy a pietista Arnold, kinek „pártatlan 
egyház- és eretnektörténetei" a pietista keresztyén személyiségek 
elvén épült föl, s ebben Mosheim is követte. A relativitást bevitte 
a történelembe Semler, a bölcseletet Voltaire s az isten tervszerű 
nevelő munkásságát s a fejlődés elvét Lessing és Herder. S 
miután a szerző remekül rajzolta a Baur és Uzander-féle egy-
házi történetírás elvi ellentétességét, Treitschke és Carlyle történet-
írásának jellemzésére tér át, amely szerint a nagy férfiak, s a 
hősök, próféták és törvényhozók csinálják a történelmet. A korszak-
alkotó egyéniségek teremtő ereje különösen a vallások történetében 
nyilvánul, amint' hogy keresztyénség, katholicismus és pro-
testantismus tele van nemcsak kort mozgató eszmékkel, hanem 
kiváló alkotó személyiségekkel is egyszersmind. Másrészt azonban 
az is kétségtelen, hogy nemcsak a nagy férfiaknak, hanem a 
nagy eszméknek is döntő szerepük van a történelemben. Igy 
egy Bismarck hatalmas politikája a német birodalmi egység 
eszméjéből táplálkozott s a pápaság ereje is inkább a maga 
grandiósus világuralmi eszméjében, mint személyes képviselőiben 
keresendő, úgy hogy utolsó elemzésében a történelem egész 
szerkezete a személyiségek korszakalkotó jelentősége mellett is 
inkább az eszméken alapúi. A történelemnek is meg van a maga 
törvényszerűsége, amely az eszme és a személyiség szellemi 
ellentéteinek kiegyenlítését célozza. Ennyiben történetbölcseleti 
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szempontból igaza van Hegelnek, hogy értelme van a történelemnek 
s ennek kipuhatolása a történetírás célja és feladata. Ime így 
hidalja át a szerző az eszme és a személyiség ellentéteit az 
egyháztörténelemben. 

De különösen értékesek és felette tanulságosak a mű végén 
található irodalomtörténeti jegyzetek (90—130. 1.), a melyekből 
bárki is tájékozódhatik az egyháztörténet legújabb rengeteg 
monografiális irodalmában. Ebből megtudjuk, hogy Eucken, a 
nagynevű jénai bölcselő szerint is „a fejlődés fogalma a maga 
diadalát az eszmék és tények szoros összeköttetésének köszöni," 
hogy Treitschke szerint „a kor műveli a geniet, de nem produkálja 
azt," s hogy Schubert találóan „az evangelium világra való hatá-
sának" definiálja az egyháztörténetet. Mi más az, mint Hase híres 
definitiója, hogy a keresztyénség története : az egyháztörténet „a 
szentlélek története a földön" (4. §.). Azért oly mélyértelmű klasszi-
kus művének az a mottója: „Alles hat seine Zeit, der Zeiten Herr 
ist Gott, der Zeiten Wendepunkt ist Christus der echte Zeitgeist 
(a történelemben is) der heilige Geist." 

Sz. M. 
Natorp P., Religion innerhalb der Grenzen der Humanität. 

Ein Kapitel zur Grundlegung der Sozialpädagogik. Zweite, durch-
gesehene und um ein Nachwort vermehrte Auflage. Tübingen 
(J. C. B. Mohr) 1909. 162 lap. Ára nincs megjelölve. 

A humanitás határán belül való vallásról szól a szerző 
műve, mely egyrészt állást foglaljon azok ellen, akik a vallást 
„minden értelmen felül valónak," valamint azok ellen, akik azt 
csupán egyéni jellegű lelki meghatározottságnak mondják. Mindkét 
felfogás mereven elkülöníti a vallást a művelődéstől, mig szerzőnk 
oly egységes alapot keres, a melyen szépen férnek meg egymással, 
s ezt az egységet az emberiességben, a valódi humanitásban 
találja. Az általános emberiességi vallás egyúttal alapja a sociál-
padagogikának. Ebben mesterei és vezérei Fichte, Pestalozzi és 
Kant. Sociálpadagogikája 2. kiadásban 1904-ben jelent meg. 

Öt szakaszban foglalkozik egymásután az érdemes tanulmány 
a humanitással, annak a valláshoz való viszonyával, a vallással, 
annak humanitárius alakjával, hogy aztán az utolsó szakaszban 
megvonhassa „a sociálpadagogiai következtetéseket." 

Humanitás alatt a szerző az emberiesség teljességét érti a 
gondolkozásban, érzésben (vallás és aesthetika) és akaratban 
egyaránt, amelynek teljes kifejlődése csak társas közösségi alapon 
lehetséges. Általában a művelődés a közösség dolga, amelynek 
törvénye az egyenlőség s az igazságosság. Ánnak feltétele az 
intellectuális, vallásos és aesthetikai s az erkölcsi nevelés. Ehez 
nép, azaz a munkások összessége kell a szónak legnemesebb értel-
mében véve, mely értse a munkát és ügyesen forgassa annak 
technikai eszközeit. Kiegészítője a sociologiai történeti művelődés, 
a mihez viszont az akarás igazságára, erejére ős tisztaságára 
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van szükség. De minden egyes művelődési fokozaton az oktatásnak 
a neveléssel kell párosulnia. 

Ε humanitárius alapon épül föl a vallás, a melynek erkölcsi 
jellege az élet számára való. A keresztyénségnek megfelelőleg a 
földön kell megépítenünk istenországát. A keresztyén hitnek 
forrását Luther találóan a lelkiismeretben látta. Luther nyomán 
a ker. vallásnak ezt az eredeti emberi erkölcsi értelmét Lessing, 
Kant, Fichte, Pestalozzi, Fries és Krause fogta föl helyesen. 
Morális magvában van a vallásnak életadó ereje. Schleiermacher 
ezt a vallást a humanitáshoz való viszonyában kedélynek és 
érzelemnek mondotta, s azzal annak egész bensőségét biztosította. 
Ez az érzés forrása minden tudatnak. Az emberiség közösségi 
tudatát s abban minden tiszta emberi erkölcsi vonzást kell 
kifejtenünk. A népet és az egész emberiséget a tiszta emberiesség 
ideáljára kell fölemelnünk vallásos, tudományos, aesthetikai és 
erkölcsi szempontból egyaránt s ebben vezérlő kalauzunk a sociál-
pedagogika s nem a dogma vagy a merev egyháziasság. Az igazi 
vallásos erkölcsi népnevelés nem szorul dogmákra. Ép azért a 
vallásoktatást is a szerző szivesebben látja a tanító, mint a pap 
kezében. 

Utószavában Herrmann és Cohen ethikáira való folytonos 
utalással közelebbről világítja meg az érzelmet, mint a vallás 
forrását s a vallásnak transcendens jellegét. De hát mit ér az a 
transcendens jelleg, ha szerző az isteninek róvására folyton csak, 
bár legideálisabb értelmezéssel, folyton csak a humanitárius vallást 
hangsúlyozza. A vallás itt pusztán az emberi lélek természeti 
képességeire van alapítva, amelynek nincs isteni szine, ize és 
jellege. Tisztán emberi vallás az emberi, tehát véges törvényekkel, 
indokokkal, eszmékkel és eredettel. Nem az erkölcsi tudat: a 
lelkiismeret, hanem az istentudat a vallás forrása és eredete. 
Az istenfiuságon nyugvó szeretet a vallás éltető lelke és ereje, 
épazért abban, főleg a keresztyénségben vallásosság és erkölcsiség 
elválaszthatatlan egységben van egymással. Az erkölcsiségnek és 
a vallásosságnak egysége a keresztyénség alaptana a vallásosnak és 
az erkölcsinek értelmezésében egyaránt. Erről az oldalról szerzőnek 
különben rendkívül tartalmas és tanulságos műve erős korrek-
tióra szorúl. De feltétlenül aláírom a vallás sociális erejéről ős 
hatásáról szóló s mélyen járó sociálpedagogikai fejtegetéseit. 

Sz. M. 


