
Könyvismertetés. 
A biblia széllemtani megvilágításban. Összeállította Bata Mór. 

Budapest 1911. Ujabban nem ritkák azok a művek, melyek a 
spiritismus és Okkultismus homályos tételeinek s jelenségeinek 
igazolására egyenesen a bibliára mint megdönthetetlen tekintélyre 
hivatkoznak. Épen nem lehetnek azért ránk protestánsokra nézve 
közönbösek ezek a törekvések, kik a biblia igazságaival állunk 
vagy esünk; ez az oka, amikor jelen füzettel értékénél nagyobb 
terjedelemben foglalkozunk, 

Szerző a bevezetésben mondja ki alaptételét: „á biblia . . . 
bizonyító tanú a szellemtan igazságai mellett, . . . . a jelenkor 
szellemtana sem egyéb, mint az ó- és ujtestamentombeli idők 
folytonosan ismétlődő jelei és csodáinak tana", ha tehát, — úgy-
mond — a bibliai elbeszéléseket úgy vesszük, amint írva vannak 
s a jelenkori mediumi jelenségekkel összehasonlítjuk, közöttük 
semmi eltérést nem fogunk észlelhetni, amiért is, aki a szellemi 
jelenségeket el nem fogadja, az nem értheti meg teljességében a 
biblia tartalmát sem, ellenben a spiritismusban járatosak valóban 
hiszik és értik is a biblia tanításait, mert ez utóbbiban leirt 
jelenségek mindenikének valódiságáról meggyőződhettek a spiri-
tista seanceokon. — Ez alaptétel elejétől végig hamis és a biblia 
szellemének és igazságainak meg nem értésén alapszik. Mindenek-
előtt a bibliai főkép az ótestamentomi képek, kifejezések elbeszé-
lések semmikép sem veendők szolgai módon ugy amint betű 
szerint „le vannak irva," mert azokban, mint lefejthető burokban 
rejlik az igazság, amit viszont a héber psyche, a héber kifejezési 
módon, szóval a szigorú, de józan, — ám a szerző előtt absolute 
ismeretlen — bibliai kritika alapján ismerhetünk fel. Vegyük 
már most a csodákat, a könnyebb összehasonlítás kedvéért ugy, 
amint „irva vannak", ha ezeket mind utánozni lehet a seance-
nokon, kérdem, hány halottat támasztottak fel a spiritisták? ha 
pedig csak a csodálatosról van a szó, talán mégis van külömbség 
a lánglelkű próféták, az isteni bölcseséggel teljes Jézus Krisztus 
lelki s erkölcsi erejének megnyilvánulásai s egy-egy idegroncsolt 
medium álomban történő reflex mozgásai s az autoszuggestió 
hatása alatt extatikus állapotban öntudatlanul véghez vitt cseleke-
detei s kijelentései között? Ε kettőt egy kalap alá vonni valóságos 
vakmerőség! A bibliai vallásosság lényege különben is nem a 
lelki abnormitások és a csodák, hanem a merőben uj, istenszerű 
élet és igy lehet, hogy a spiritista, mert kedvezni látszik tételei-
nek, elhiszi a biblia minden mondatát, de hogy a biblia szellemét 
meg nem érti, az bizonyos. Ezzel a füzet lényegével tisztában 
volnánk, de csupa érdeklődésből egyik-másik következtetésére 
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még reflektálunk. A spiritisták azt hiszik, hogy amikor egy rég 
hiába keresett gondolat hirtelen az ember eszébe ötlik, az valami 
szellemtől származik, holott ez a jelenség az agynak elemi func-
tiói közé tartozik, erre a jelenségre alapítja a spiritismus a médi-
umok ihletségét, de minthogy a médiumok de facto sokszor badar 
dolgokat is beszélnek össze, kénytelenek engedményeket tenni 
olyképen, hogy a médiumok sokszor korlátolt képességeit s lelki 
fogyatkozásaik miatt nem adhatják vissza tökéletesen a sugal-
mazás által nyert szellemi közleményeket, vagy pedig a mediumi 
nyilatkozatok alantas, tudatlan és rosszindulatú szellemektől 
erednek. Természetesen ezzel a kényelmes kibúvóval mindent 
meg lehet magyarázni. Hogy a bibliai „ihlés" egészen más valami, 
azt nem kell itt bővebben fejtegetnünk. — Igen sajátságos nézete 
a szerzőnek (21. 1.), hogy mielőtt az ember megszületnék, lelke 
szabad akaratánál fogva egész földi élete felett szabadon határozhat; 
kíváncsi volnék, hogy magyarázza meg ez alapon a nyomort, 
fegyházakat és tébolydákat? A próféták az isteni akarat hordozói-
nak tudták magukat s amit szóltak, irtak és cselekedtek, azt az 
ő akarataként vitték végbe s természetes, hogy az „Úr szava"-
féle kifejezéseken nem phisikai hangot kell érteni, de hogy e 
bibliai kifejezés teljesen fedezi a szellemvilág lakói által mediumi 
uton leadott gondolatátvitel, befolyás, sugallás, látomány vagy 
álom utján létrejött kijelentések fogalmát" oly képtelenség, a 
melyre megadtuk már a feleletet, amikor a próféták s az exta-
tikus álomba merült idegroncsolt médiumok közötti különbségről 
szóltunk. Amikor a medium nem várt dolgokat vagy értelmet-
lenül beszél, — mondja a füzet, — akkor alantas, rossz szellemek 
behatása alatt áll, amiért ilyenektől óvakodni kell s szinte döntőnek 
hozza fel erre nézve az I. Ján. 4,-bői erőszakosan kiszakított 
mondatot: „megpróbáljátok a lelkeket, ha Istentől vagynak-e," 
ha az ember tovább olvassa a verseket, azonnal látja, hogy itt 
nem holmi jó és rossz szellemekről, hanem kifejezetten álprófé-
tákról és hitetlenekről van szó. Ez a hely is mutatja, hogy a 
füzet összeállítója mily gyerekesen bánik a szenirással, egész 
csokrot lehetne azonban kötni hasonlólag téves ős sokszor a leg-
képtelenebb módon alkalmazott idézeteiből, amikor a spiritismus 
jelenségeit a bibliai jelenségekkel s eseményekkel rokonoknak, 
sőt azonosoknak akarja föltüntetni. Szerző — céljával ellentétben 
— bebizonyította, hogy a bibliát mindenféle szempontból lehet 
vizsgálni és értékesíteni, csupán „szellemtani megvilágításban" 
nem. Senkit hitében nem bántunk, senkinek jóhiszeműségét 
kétségbe nem vonjuk, — távol legyen, — de Bata Mór meg lehet 
győződve, hogy a biblia örök igazságainak érvényre juttatásában 
a spiritismus segítségére nincs szükségünk, mert az ilyen segítség, 
a bibliának ilyen gyarló módon való kezelése és alkalmazása az 
igaz ügynek többet árt, mint használ. 

Czegléd. Törteli Lajos. 
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Dalton Η. Aus dem Tagebuche eines Seelsorgers. Gütersloh 
(Bertelsmann) 1907. 206 lap. Ára kötve 3 márka. 

Szerző évtizedeken át német ref. lelkész volt az orosz fő-
városban s az oroszorsz. német Protestantismus egyik legalaposabb 
ismerője és avatott irója. Jelen művében rendkívül érdekes és 
vonzó képeket ád a lelkipásztorkodás köréből, a melyek, a mint 
az előszóban bővebben is kifejti, azt igazolják, hogy az evangelium 
a külföldi diasporában isten üdvözítő erejének és hatalmának 
bizonyul a hivők üdvösségére s hogy az evang. lelkipásztorkodás 
gyakorlatát máig is óhajtják a megfáradottak és lelkiismeretükben 
megterheltek. Ε naplótöredékek olvasásánál egy szentélyben képzeli 
magát az olvasó, a melynek lelkipásztori útja a Krisztus valódi 
követésének az útja most és mindenkoron. 

Igy mindjárt az első lelkipásztori képben megrázó s mégis 
hitépítő és erősítő vonásokkal egy anyát mutat be, kinek beteg 
gyermeke egészségeért szóló hő imáját meghallgatta az Úr kegyelme. 
Majd egy eltévelyedett ifjúnak szibériai útját írja le, ki Augusztinus 
példájára hosszas és rendkívül keserves bolyongásaiból megtért 
s az Úr valódi követőjének bizonyult. A szibériai szenvedések 
kálváriájából nyerünk itt hajmeresztő hiteles adatokat s bepillantást 
engednek az orosz igazságszolgáltatás szövevényes hálózatába. 
Aztán egy örjöngős leányon mutatja be az evangelium lelkipásztori 
igéinek megtartó, megmentő és üdvözítő erejét, a melyből máig 
sem mitsem érez az orosz egyház a maga mereven ceremoniális 
hivatalos apparátusával vagy a hatalmas pápás egyház a maga 
mágikus szertartásaival. 

Egy további naplótöredékben egy a folyam partján álló 
kétségbeesett öngyilkos ifjúnak adja vissza az életet az evan-
gelium megtartó ereje s azt az igazságot szemlélteti, hogy egyedül 
a Krisztus a mi életünk ős igazságunk. De különösen szomorúan 
érdekesek azok a napló jegyzetek, a melyek 2 bűnbánó Magdolnának 
lelkébe és életébe vezetik be az olvasót, a melynek lelkipásztori 
ápolása és megmentése az evang. vigasz egyik legnagyobb ereje. 
Itt mélyebb betekintést nyerhetünk az orosz leánykereskedés 
hatóságilag engedélyezett bűnös világába. Az iszákosság példái 
is megrázók s lelkipásztori gondozásuk művénél mégis lélekemelők. 
Hisz az iszákosság egyik eredendő bűne és jellegzetes sajátsága 
az orosz népéletnek, a melylyel szemben az orosz államegyház 
tehetetlenül szemléli annak naponkénti rettenetes áldozatait. Az 
utolsó kép az orosz vallási és lelki szabadság fátyolát deríti föl, 
mely oly kimondhatatlan sok családi békételenségnek okozója a 
cár birodalmában. Itt betekintést nyerhetünk a rettegett Pobje-
donescev prokurátornak hírhedt fanátikus és türelmetlen egyház-
politikájába. Ez a lelki zsarnok már Isten ítélőszéke előtt ad számot 
a maga sáfárkodásáról. 

Szerzőnk naplótöredékei rendkívül becses és tanulságos 
adalékok a cura pastorális gazdag világához. Oly közvetlenséggel 
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még Büchsei „emlékezései" sincsenek megírva „egy falusi lelkésznek 
világából." Azokból megtudjuk, hogy mily gazdagok az evangelium 
életvonatkozásai s mily terhes, de áldásos az ev. lelkész szolgálata 
a diasporában. Nálunk is e téren a mi számos sociális bajunk 
mellett még nagyon sok a tenni valónk. Ideje volt, hogy Csiky 
Lajos barátunk egy lelkipásztorkodás! vezérfonallal ajándékozta 
meg hazai prot. irodalmunkat. Manapság kevésbé a prédikálás, 
mint inkább a cura pastorális terén van a lelkész feladata. 

Sz. M. 
Baltzer 0., Weltanschauungsfragen. Tübingen. (Mohr) 1910 

75 lap. Ára nincs megjelölve. 
Szerző műve 3 rendkívül tartalmas, korszerű és tanulságos 

előadást tartalmaz, a melynek elseje „a világfelfogás útjáról," 
másika „az élet céljáról" s harmadika „a személyiségről s annak 
életfelfogásáról" szól. 

Az elsőben azt fejtegeti, hogy világfelfogások és életnézletek 
hatalmas szellemi akaraterőt feltételeznek. Minden kornak meg 
van a maga élet és világfelfogása, mely viszont egyénileg véve 
a hivatás, környezet, foglalkozás, vérmérséklet és jellem nevelő 
hatása alatt áll. A nagy tömegnek nincsen világfelfogása és élet-
bölcsessége, mivel rendszertelenül és ötletszerűleg lelkesedik hol 
Zeppelin vagy Köpenick, és Nietzsche, Goethe vagy Häckel iránt. 
Egy szilárd világnézet erős munkát igényel. A munka az ember 
feladata a földön. Minden valódi munkában van valami isteni, sőt 
Carlyle, a munka énekese szerint az igazi munka vallás. Találóan 
mondották a régi szerzetesek, hogy laborare est orare. „A szellemi 
foglalkozás is munka", sőt a legnemesebb munka egy szilárd 
világnézetnek megalkotása, a melynek vágya korunk életütere s 
fentartó eleme a vallásos hit. A hit igazságában és erejében való 
kételkedés korunk legnagyobb baja, azért nincs életünkben és 
világfelfogásunkban kellő egység és harmónia. A Hackel-féle 
monismus természettud. alapon igyekszik egységes világfelfogásra. 
Substantia-törvénye azonban nem oldja meg a világtalányt. Az 
anyag és az erő megtartásának és átvitelének problémája csak 
a hatást, nem pedig a lényeget irja le. A világ nemcsak termé-
szetből, hanem szellemből is áll, s utóbbi annak igazi lényege, úgy 
azonban, hogy mindenkettő a kölcsönös egymásra való hatás 
viszonyában van egymással. A szellemi életnek is megvan a maga 
természeti törvénye, a melynek hordozója a személyes Én. Ez az 
Én eszközli az egységet és a harmóniát a természet és a szellem 
világa között s korántsem a kettőnek sajátos lényegót nivelláló 
Hackel-féle monismus. 

Második felolvasásában a tudós szerző „az élet célját" ismerteti. 
A természettudomány leírhatja az életet, de annak valódi lényege 
előtte ismeretlen. Az élet ideálokból táplálkozik, a melyek viszont 
korunk művelődésének szellemi tükörképei. Értékének zsinór-
mértéke a lelkiismeret, a melynek fóruma előtt elnémul a 
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Dubois Reymond-féle Ignoramus. A lelkiismeret pedig az erkölcsi 
világrend fenségére utal, a melynek nélkülözhetlen feltétele a 
tudattal és akarattal biró személyiség. Az ideálok világa a való-
ságok világa, mi mellett a Goethe-féle „2 lélek" s a szégyenérzet 
is bizonyít az emberben. Minden egészséges világfelfogás a vallásos 
hitre sőt végső elemzésében a személyes Istenre utal. Csak a 
vallásos, istenhívő embernek van egységes világnézete. Ő kölcsönöz 
célokat a világnak és ád értelmet az életnek. 

Az utolsó előadás „a személyiségről és világnézetéről" szól. 
Találóan indul ki Goethe ismeretes mondásából: „Höchstes Glück 
der Erdenkinder sei nur die Persönlichkeit," mert ebben rejlik 
az élet mélyebb értelme és értéke. A személyiséget jól kell meg-
különböztetnünk a természeti egyéniségtől. Személyiségünkért 
dolgoznunk és küzdenünk kell az élet iskolájában. Minden kulturális 
haladás és fejlődés az erős személyiségek: a Carlyle-féle „hősök" 
műve, a melyek kialakulására befoly az egyház, az iskola és a 
társadalom. Legjobb nevelője a személyes vallásosság, legnagyobb 
ellensége az u. n. korrektség, mely konventionális hazugsággá 
változtatta át a modern kulturát. Személyiséget csak személyiség 
nevelhet, a melynek éltető eleme az egyoldalú intellectuális kultú-
rával szemben az erős vallásos és hazafias (szerző szerint német) 
érzület. Az erős személyiség kifejlődésének igen nagy akadálya a 
szomorúság, a félelem és a gond, vagyis a Spinoza-féle szenvedőleges 
afektusok egész sorozata. Életünk személyes jellegében rejlik annak 
örökkévalósága s ezzel az élet valódi értéke és értelme. Valódi élet 
nincs bátorság, nincs akaraterő nélkül, — épazért erős karu és 
akaratú személyiségekre van szüksége a mi korunknak. Erre 
legalkalmasabb világ- és életfelfogás a minden izében evolucionista 
keresztyénség most és mindenkoron. Az istenfiuság által munkált 
istenországában van a személyes erkölcsi tökéletesedésnek vég-
célja megadva. A pesszimismus keresztyénellenes dolog. Erő és 
bátorság kell az élet küzdelmeihez s mélységes hit a világ és 
az emberiség haladásában és fejlődésében. 

íme ilyen mélységes gondolatokat fejteget a szerző a maga 
művében, a melyeknek erős meggyőződésteljes hangja valóban 
imponálólag hat a művelt olvasóra. 

Sz. M. 


