
Könyvismertetés. 

Dr. Visscher, Η. Prof. ord. an der Universität zu Utrecht: 
Religion und soziales Leben bei den Naturvölker. I. Band. Prolego-
mena. Bonn 1911. Johs. Schergens. 

Szerző neve nem ismeretlen előttünk. Egy igen érdekes kis 
munkáját már ismertettük folyóiratunk ez évi második számában. 
A kezünk alatt levő mű azonban már nagyobb szabásúnak ígér-
kezett s tényleg az első kötet 286 lapjával szemben a Il-ik, 
mely csak néhány hete került a könyvpiacra, már mint 573 oldalas 
testes kötet foglalkozik a cimben foglalt tárgy főbb problémáival. 
Mi azonban ez alkalommal csak az első kötetet ismertetjük. Az 
előszóban érdekesen jelöli meg a szerző a célt, amelynek érdekében 
munkája készült. Nem gyűjteményes munkát akar adni, mint 
az angolok oly sűrűn teszik, mert az, szerinte, elvonja a kutatót a 
források tanulmányozásától. Ő csak egyes problémákat tárgyal, 
amelyek a természeti népek vallási és társadalmi életének ismere-
tében döntő jelentőséggel birnak s épen azért állandó tárgyai a 
tudományos feldolgozásnak. 

A munka irója különben azok közé a ritka emberek közé 
tartozik, kik filozofus és szociologus létökre is megtudtak 
maradni határozott keresztyénnek s szerző orthodox kálvinista 
felfogása meg is látszik az egész munka szellemén. A mű 
különben — s ez ránk nézve a legfontosabb — azon célból 
íratott, hogy a természeti népek vallási és társadalmi életének 
főbb problémáit a keresztyén világnézet fényénél vizsgálja és 
magyarázza. Ez szerző tudomása szerint eddig még nem törtónt. 
Ezért különösen a keresztyén misszionáriusokra nézve bír ez a 
munka nagyjelentőséggel s az iró bevallása szerint azok számára 
is készült egyenesen. Ez az első kötet azonban csak az általános 
elvekkel foglalkozik. 

A természeti népek életének vizsgálata egészen az utóbbi 
időkig nagyon felületesen és minden tudományosság nélkül 
történt. Eleinte a kutatók csak külsőségekben merültek ki. Vagy 
inkább csak a vallásos jelenségeket figyelték, de a primitív 
népek társadalmi életére nem sok gondot fordítottak. A modern 
szociológia megszületésével azonban óriási lendületet vett a 
természeti népek életének tanulmányozása is. De még ez sem 
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fejlődhetett volna oly hirtelen ennyire, ha minden problémák 
remélt kulcsa az evolúció gondolata s annak ugy anthropológiai 
mint szociológiai alkalmazása nem hívja fel a tudósok figyelmét 
a természeti népek életére. Természetes, hogy az evolúció elvének 
alkalmazása, mint a tudományok más ágaiban, ugy itt is, a 
keresztyénséggel való teljes szakításra vezetett. A vallás lénye-
géről, eredetéről, az emberhez való viszonyáról, azután a társa-
dalom fejlődéséről, a családról, a társadalmi ősformákról a leg-
ellentétesebb nézetek jutottak uralomra s óriási lett az ür a 
két világnézet között. Különösen nehéz lett azonban a ker. 
misszionárius helyzete, aki mig egyfelől a tudományosság 
bélyegzőjével ellátott elméleteket nem tudta saját keresztyénsé-
gével összeegyeztetni, addig másfelől a gyakorlatban nem találta 
meg azt a kulcsot, mely a természeti népek psychológiájának 
helyes^ megismerésére vezet. 

És éjien ebben van Dr. Visscher könyvének a nagy értéke, 
hogy folyton rámutat a ker. felfogás helyességére, illetve arra, 
hogy ne vegyük készpénznek a modern szociológia egy sereg 
állítását, amelynek igen gyakran exakt tudományos alapjuk 
nincs, de valamely rendszer kedvéért ügyesen vannak az egészbe 
beleillesztve. 

Az egész munkán tehát egy hatalmas alapgondolat vonul 
végig világosan és határozottan s ez: a ker. álláspont tudomá-
nyos védelme. Igen szépen vizsgálja a szerző a kijelentés világánál 
a természeti népek társadalmi, etikai életét, hogy szemben az 
evolúció felvételével rámutasson mindenütt a ker. felfogás való-
szerűségére. Az evolúció szerint ugyanis a vallások fejlődése is 
a fizikai evolúcióhoz hasonlóan ment végbe, azaz minden magasabb 
rendű vallási forma valamely alacsonyabb rendűből származott 
és pedig kizárólag természetes földi okok következtében. Isteni 
kijelentésről igy sző sem lehet. Ε szerint tehát a ma ismert 
legalacsonyabb rendű népek, pápuák, hottentották, ausztráliai 
őslakók vallásának kell annak az ősformának lenni, vagy ahhoz 
közel állni, amely az emberiség ősvallását állítja elénk. Hogy 
milyen volt ez az ősforma, ezt nem tudjuk bizonyosan s az 
evolucionisták is különféleképen gondolkoznak a kérdésről, sőt 
a legszélsőbbek egészen az állatokig mennek vissza s azok 
életében keresik az ősnyomokat. Az óvatosabbak azonban meg-
maradnak a primitiv embernél s szerintük az animizmus spiri-
tizmus és fetisizmus azok az ősformák. amelyekből a többi 
vallások kifejlődtek, habár ezek még vallási megnyilatkozá-
soknak nem tekinthetők. 

De nemcsak a vallásokra terjesztették ki az evolúció 
gondolatát, hanem a társadalmi fejlődésre is. Ε szerint az állati 
sorból fejlődött ősember életéről fogalmat alkothatunk, ha a mai 
primitiv ember életét megfigyeljük s miután ennek segítségével 
kirajzoltuk magunknak az ősállapot képét, megszabhatjuk a 
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társadalom fejlődés menetét, amint az a hordából mai tökéletes 
berendezettségéhez eljutott. 

Ezekkel a manapság szinte köztudatba átment eszmékkel 
szemben igen szépen mutat rá Dr. Visscher arra, hogy az u. n. 
„Urzustand '-ről igazán semmi positivet sem tudhatunk és mégis 
„némelyek számára ez az az arzenál, amelyből összes bizonyí-
tékaikat szerzik". Ε kérdéssel kapcsolatban foglalkozik a szerző 
Spencer, Dürkheim spekulációival is és azokat minden borda-
elméletükkel egyetemben apriorisztikus feltevéseknek nevezi. 

Szerinte ugyanis nagyon merész dolog a ma ismert leg-
primitívebb népeket az ősállapot megőrizőjének s képviselőjének 
tekinteni, mert mi bizonyítja azt, hogy azok egy fejlődés legelején 
állanak ? Ő megfordítja a dolgot s az u. n. degeneratio-elméletet 
fogadja el, amely szerint nemcsak előrehaladás és fejlődés van 
az emberiség életében, hanem hanyatlás és sülyedés is. Dr. 
Ratzellel egyetértve vallja ő is azt, hogy „a most élő emberiség 
fejlődésének degeneratíos karaktere van és ez egy oly typusból 
indult ki, amelynél meg volt a lehetőség arra, hogy számtalan 
faktor együttműködése folytán, a ma ismert legalacsonyabb 
formákig sülyedjen alá, de arra is meg volt az ereje, hogy 
magasabb kulturára emelkedhessék". Másrészről pedig, a jelenleg 
élő természeti népek is viszonyaikhoz mérten sokszor fejlett és 
régi kulturával bírnak s igy pozitív támpontot nem nyújthatnak. 

A modern evolucionista szociológusok által felállított tár-
sadalmi fejlődési fokozatok is, mint pl. mindjárt a legősibb forma, 
a horda-elmélet ellentmond az emberi természetnek, mert az 
embert nemi kapcsolat nélkül elképzelni lehetetlen; nem lehet 
tehát, hogy pl. a család csak másod vagy harmadfokú fejlődési 
foknak soroztassék be. 

Az animizmust, spiritizmust és fetisizmust nem lehet ős-
formáknak tekinteni, viszont azt sem lehet állítani, amit pedig 
sokan tesznek, hogy ezek nem is vallási életnyilvánulatok, hanem 
inkább valami primitív filozófia benyomását keltik az emberben; 
ugy hogy e szerint a természeti népek a fejlődés ezen fokán még 
a vallástalanság állapotában lennének. Ezt cáfolja meg Dr. Visscher 
is, amikor épen a szellemekhez intézett imádságra, mint typikus 
vallási jelenségre mutrat rá és hangsúlyozza, miszerint mindamel-
lett, hogy ezen a fokon a félelem még igen erős motívum, ez azért 
még nem zárja ki azt, hogy mellette a vallásos érzés kifejlődjék. 
Hisz a félelem még a keresztyénségben is érvényesül néha; 
mennyivel inkább meglehet tehát még a primitív népeknél. Más-
részről pedig rendkívül érdekes az a jelenség a természeti népek 
vallásában, hogy mindegyikben van valami monotheisztikus 
vonás, s valami olyan szikra, mely magasabb rendű eredetre vall. 
Nagyon sok törzs megőrzött bizonyos emlékeket egy oly Istenre 
vonatkozólag, aki most távol van s akit többé nem ismernek és 
még a legmélyebbre sülyedtek is birnak képzetekkel, amelyek 
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egy magasabb fejlődési stadiumra és egy ideálísabb vallásos 
tudatra emlékeztetnek. Ε jelenségek hangsúlyozása pedig azért 
szükséges, hogy lássuk, miszerint a vallás nem valami evolúció 
folytán szerzett kincse az emberi léleknek, hanem lényegéhez tar-
tozó lelki faktor, amely nélkül nem teljes az ember egyénisége s amely 
a leghatalmasabb, szinte centrális szerepet játssza az emberiség 
életében. A vallás tehát korántsem magánügy. Épen azért a szociális 
typusok beosztásánál a szerző a vallást veszi legfőbb alapul. S 
miután Spencer, Dürkheim, Vierkandt és Steinmetz módszerét 
ismerteti és főleg az első kettőnek azt veti szemére, hogy a 
társadalmi fejlődésben a szellemi faktorok számára nem sok tért 
juttatnak, Vierkandtot mintegy kibővítve, a vallást mint leghatal-
masabb társadalmi faktort veszi a szociális typusok beosztásának 
alapjául s ennek nyomán három nagy — de nem időrendben — 
egymás után következő fázist vesz fel u. m. 1. az abszolút-val-
lásos fázist; 2. a relatív-vallásos fázist; 3. a relativ-vallástalan 
fázist. Az első kitűnik az által, hogy a bele tartozó szociális 
typusok kizárólag vallásos karakterrel bírnak. Itt a vallás szinte 
egyeduralkodó társadalmi faktor. Ebben élnek a természeti népek. 
A második akkor keletkezik, amikor a vallásos álmodozás az 
öntudatnak csinál helyet. Ez a mythológiai kozmogoniák és theo-
goniák korszaka. A vallás itt még uralkodik a szociális fölött, 
de megszűnik azt teljesen abszorbeálni. Az utolsó fázis a keresz-
tyén vallás által állt elő. De amikor ezt relatív-vallástalannak 
nevezzük, ez nem azért történik, mintha itt a vallás kisebb 
jelentőséggel birna, hanem azért, mert individuális elmélyülésével 
a társadalomban való egyed uralma folytonosan] csökken és 
szociális funkciója már egészen másként érvényesül. 

Természetes, hogy e három fázis körül most már szerző a 
továbbiakban csak az elsővel, vagyis a természeti népek életével 
foglalkozik. Ebben jellemzi először azok intellektuális és etikai 
életét, azután az egyéniség érvényesülését a primitiv társadalomban, 
a vallásos alapérzés hatását a psychikai életre s végül az ani-
mizmus, spiritizmus és fetisizmus jelenségeit és lényegét. Végül 
pedig egy „Schlussbetrachtung"-gal záródik az értékes első kötet, 
amelyet a német keresztyén sajtó is rokonszenvvel fogadott s 
amelynek elolvasását és tanulmányozását nemcsak misszio-
náriusoknak, hanem minden theologusnak melegen ajánljuk. Csak 
az a kár, hogy óriási anyag van aránylag kis helyen összeszorítva 
s temérdek kérdés bizonyos előtájékozottságot kiván az olvasóra 
nézve. A második kötet még érdekesebbnek ígérkezik mert ott 
már az egyes problémák bővebb kifejtése következik. Ennek 
ismertetése azonban már a jövő számra marad. 

Budapest. Sebestyén Jenő. 
A gyakorlati theologia problémája. Ε folyóirat ez évi 2. számá-

ban ismertettem néhány művet a legújabb német gyakorlati 
theol. irodalom köréből, olyanokat, amelyek a Niebergall szerkesz-
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tésében megjelenő „Praktisch-Theologische Handbibliothek" soro-
zatban jelentek meg. Reá mutattam különösen arra, hogy ezen 
élénk, élvezhető előadásban megjelent német könyvek különösen 
a gyakorló ifjú lelkészek számára Írattak meg, őket akarják a 
szolgálat külömböző ágainak végzésénél irányító eszmékkel fel-
szerelni. Most ez alkalommal az ujabb gyakorlati theologia egy 
kiváló modern képviselőjének P. Drewsnek aki a hallei egyetemen 
a praktika theologia tanára, munkáját ismertetem, amelynek cime: 
„Das Problem der praktischen Jheologie. Ein Beitrag zur Reform 
des theologischen Studiums." Bizonyos tekintetben aktuális érdekkel 
bírnak ebben a dolgozatban elmondottak reánk nézve is, mert 
hiszen a mi ref. theologiai akadémiánkon az uj tanterv épen 
a gyakorlati theologia előadására nézve rendel jelentősebb újítást. 
Hiszen mindenünnen, ahol a lelkészképzésről szó esik ez a jelszó 
és felhívás hangzik felénk : adjatok a theologián gyakorlatiasabb 
jellegű képzést a mi lelkészjelöltjeinknek! Mert ki vonná 
kétségbe azt, hogy a mi magyar prot. egyházunk nehéz problémák 
előtt áll ? De a legnagyobb probléma : tudunk-e olyan papságot 
képezni, amely kellő fegyverzettel lép ki a munka- és küzdőtérre ? 

Drews könyvének elején, mielőtt a gyakorlati theologia 
tanításának reformjáról szólana, reá mutat arra, hogy a német 
egyetemeken mennyire megszaparodott az órák száma és ki-
fogásolja, hogy az ószövetségi tudományok, valamint az egyház-
történet is túlságos terjedelemmel és részletességgel adatnak elő. 
Általában, mondja, sokat foglalkoznak a theol. studiumok körében 
a múlttal és keveset a jelennel. Pedig a lelkipásztornál a fődolog, 
hogy megértse, ismerje ama helyzetet, keretet, amelynek körében 
szolgálata lefolyik. A jelen egyház feladatainak, szükségeinek 
ideáljainak teljes meg- és átértése az, amire a modern lelkész-
nek szüksége van. Feltünteti azután, hogy különösen a gyakor-
lati theologiának kell a legélénkebb érintkezésben lennie a mai 
modern korral. A gyakorlati theologia, mondja, úgy a hogy az 
az egyetemi előadásokon megjelenik először is abba a hibába 
esik, hogy túlságos tért foglal el benne a „rendszerezés" — 
Systematisierung — amely abban áll, hogy a gyakorlati theo-
logusok nagy körülményességgel tárgyelják és állapítják meg a 
praktika theologia princípiumát és azt, hogy miként lehet ebből 
a tudomány egyes ágait dedukálni és koordinálni. Ennek a rend-
szerezésnek különösen Marheinecke, Nitzsch, Moll, Achelis a nagy-
mesterei. Valóban, ha olvassuk ezeknek munkáit, igazat adunk, 
Drewsnek, különösen azért, mert úgy találjuk, hogy nincs két 
egyforma rendszer és a felállított elvhez való szigorú, sokszor 
erőltetett ragaszkodás eredménye azután az, hogy ezek a nagy 
rendszerezők, hol egyik, hol másik fontos ágát a gyakorlati 
theologiának kiutasítják a tudomány köréből, csak azért, mert 
nem férnek el az a priori megszerkesztett elmélet prokruszteszi 
ágyában. 
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Másik kifogása a szerzőnek a mai gyakorlati theologia 
ellen az, hogy ez a deduktiv módszer a részletekben is túltengő 
kifejezésre jut. Schleiermacher az egyház tevékenységét a „dar-
stellende és ordnende Handlung"-ra különítette, a Schleier macher 
utáni „scholasztikusok" természetesen az egyházi szolgálat minden 
egyes mozzanatát nagy részletességgel és unalmassággal ezen 
elv szerint sématizálták. 

Kifogást emel Drews a gyakorlati theologia historicismusa 
ellen is, a mennyiben reá mutat arra, hogy a gyakorlati theologiai 
művek túlságos nagy tért szentelnek az illető gyakorlati cselekvés, 
illetve az erről szóló disciplinák történetének. Különösen Zezschwitz 
volt kezdeményezője ennek az irányzatnak, akinek katechetiká-
jában a történelmi rész foglalja el a nagyobb teret. Mellesleg 
megjegyzem, hogy Z. az élvezhetlen német tudományos theologiai 
irók között is egyik legelső helyet foglalja el. Ha kezünkbe 
vesszük Achelis nagy tankönyvét, és a legtöbben ezt használják, 
látjuk, hogy még ő is, különösen liturgikájában nagyon bele 
esett abba a hibába. De azokban a tankönyvekben is, a melyek 
a „Sammlung von Lehrbüchern der Pr. Theologie" sorozatában 
jelentek meg, túlteng a históriai elem. Igy az épen kezemnél 
lévő „Die Lehre von der kirchlichen Erziehung "ban Sachsse 
katechetikájában a történelmi rész 300 és a pozitív rósz mindössze 
126 oldalon van tárgyalva. Mint kuriosumot említem fel, hogy 
Hardeland uzlári superintendens a különös lelki gondozás történetét 
is megírta egy vaskos kötetben. Előttünk ezek mind ezek aka-
mikus érvekkel bírnak, de Drews e könyvében reá mutat arra, 
hogy a német egyetemben a praktika theologia előadását azon 
elemeknek túltengése teszi eredménytelenné és megúnottá. 

De különös érdekkel bir Drews előadásában azon részlet, 
amelyben a praktika theologia bifurkációjának szükségességét 
hangoztatja. Kell mondjá egy gyakorlati theologia a theol. studensek 
és egy a gyakorlati lelkészek számára és mindegyiknek kell, 
hogy meglegyen sajátos jellege. 

Kiemeli, hogy a praktika theologia körében az egyetemen 
különösen három disciplinának kellene helyet foglalnia u. m. 
az egyházismének (Ev. Kirchenkunde), a népismének vallási 
szempontból (religiöse Volkskunde) és a vallás psychologiának. 
A német gyakorlati theologiai irodalomnak ma már egy érdekes, 
számottevő részlete az, amelyet különösen modern theologusok 
e tudományszakokban produkáltak. Az „Evangelische Kirchenkunde" 
sorozatban jelentek meg a különböző tartomány egyházakban 
lefolyó egyházi életet ismertető művek, amelyekben természetesen 
a jelen helyzet feltüntetése mellett az illetők reá mutatnak a jövő 
egyházépités fontos feladatára. Többen irtak empirikus vallás 
lélektani munkákat, feltüntetve különösen a falusi nép lelki 
világát és valláserkölcsi életének jellegetes megnyilvánulásait. 
Ide vágó a Niebergall dolgozata a Zeitschrift für Theologie und 
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Kirche" folyóiratban „Die Bedeutung der Religionspsychologie für 
die Praxis in Kirche und Schule" cimmel, amely különlenyomat-
ban is megjelent. A Kabisch könyve: Wie lehren wir Religion? 
is a modern vallás psychologia elvei alapján van megirva. A 
német gyakorlati theologusok bőségesen felhasználták az amerikai 
jelles valláspsychologusok nagy munkája folytán a megállapított 
eredményeket a praktika theologia körében. 

Természetesen az egyetemi Studium körében foglalnának 
helyet továbbra is a gyakorlati theol. tudomány ágainak elvi és 
rövidebbre szabott történelmi részei. 

A mi a gyakorlati theologia megjelenési alakját illeti, több 
német professzor egyházközségről, gyülekezetről szóló tant — 
Gemeindelehre — ad elő. Az ev. egyházak életének súlypontja 
a gyülekezetben van, az egyházépités tulajdonképen gyülekezet-
éiptés a Sulze hires könyvében — „Die ev. Gemeinde" — hangoz-
tatott ideálok szerint. Ujabban a német protestánsok körében 
egyéb már meglévő konferenciákon kivül u. n. gyülekezeti kon-
ferenciákat is tartanak. — Ev. Gemeinde-Konferenz — amelyeken 
az ev. gyülekezetek kiépítéséről folynak a tanácskozások. 

Több teret kell továbbá adni Drews szerint a Pr. Th. 
előadása körében a gyakorlati biblia és káté magyarázatnak. 
Meg kell tanítani, ugy mond, a theologusokat arra, hogy a 
tudományos exegesis eredményeit hogyan kell értékesíteni és 
a biblia örök eszmei tartalmát hogyan kell alkalmazni a jelen 
viszonyokra. A gyakorlati biblia magyarázatban szerzett jártasság 
képesiti a lelkészt arra, hogy egyházi beszéde igazán biblikus 
és korszerű legyen. 

A lelkipásztorok tudományos alapon nyugvó gyakorlatiasabb 
kiképzése céljából sürgeti Drews azt, hogy a studensek pályájuk 
végeztével kizárólag a gyakorlati szolgálatra előkészítő lelkészi 
szemináriumokban — Predigerseminar — való részvételre kötelez-
tessenek. Hangsúlyozza Drews ezenkívül a szünidei tanfolyamok 
általánossá és kötelezővé tételének szükségességét. Nálunk is 
emelkedtek már hangok ezek behozatalának érdekében, a 
kötelezővé tétel azonban bizonyára célszerűtlen és kivihetetlen. 
Szükséges továbbá, mondja Drews, hogy a lelkészeket alkalmas 
eszméitető gyakorlati theol. munkákkal lássuk el, mert a studensek-
nek adott tankönyveket, kurzusokat a gyakorlati lelkész többé 
nem veszi kezébe. A külföldi theol. irodalom persze gazdag az 
ilyen munkákban. Az angol nyelvű „Yale felolvasások" egész 
sorozattal gazdagították az élvezhető, eszméitető gyakorlati theol. 
irodalmat. A német irodalom is számos ily munkát produkált 
ujabb időben. A mi porachiális könyvtárunk is bizonyára fog 
nyújtani ilyen könyveket. 

„A praktika theologia megszűnt praktikus lenni", irta már 
egy negyed századdal ezelőtt Bornemann, mint C. Clemen idézi 
„Zur Reform der pr. Theologie" c. könyvében; nem ápolta t. i. 
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eléggé az összeköttetést a jelen, konkrét egyházi élettel és ennek 
szükségleteivel, amennyiben ez is csak a theoriák özönét zúdította 
a diákokra. A gyakorlati theol. problémája tehát, amely nálunk 
is megoldásra vár, hogy valódi hivatását teljesítse, azt t. i. hogy 
igazán megtanítsa a theölogusokat arra, hogy megismerve a mai 
egyház helyzetét, szükségleteit, az elméleti theologia nyújtotta 
ismereteket miként értékesítsék az egyház építésére. 

A lelkészképzés nehéz és fontos probléma. Untalan előttünk 
áll a kérdés : miként hozzuk összhangba az elméletet a gyakor-
lattal, milyen helyet foglaljon el az egyik a másik mellett? A 
probléma megoldásának súlypontja a gyakorlati theologia mikénti 
előadására esik és Drewsnek itt ismertetett könyve, amely sok 
helyesléssel, de egyszersmind ellenmondással is találkozott (lásd: 
Achelis: Monatschrift für Past. Theologie 1910. 3. f.) sok jő 
eszmét tartalmaz a kérdés megoldására, Zárom ismertetésemet 
a szerző szavaival: „a mi ifjú lelkészeinknek különösen arra 
van szükségük, hogy higyjenek az élő gyülekezet ideáljában, vala-
mint arra is, hogy legyen helyes útmutatójuk ennek megvaló-
sítására irányuló munkájukban !" 

Dr. Pap István. 


