
Könyvismertetés. 

Rendszeres theologiai irodalom. 

A német Andreas Deichert-féle könyvkiadó cég pár év előtt 
új kezekbe került; Werner Scholl vette át és azóta új lüktető 
élet jött be a cég könyvkiadó munkájába. Ez a munka már addig 
is igen érdemes volt, mert a positiv theologia sok alapvető kor-
szakalkotó műve jelent meg az előbb Erlangenben működő, majd 
később teljesen Lipcsében letelepedett cég kiadásában. De mióta 
Scholl átvette a jó hírnevű üzletet, nagyobb számban is látnak 
napvilágot a könyvkiadó hivatal kiadványai. Az elmúlt nyáron 
egy sereg új kiadvány sorában több rendszeres theológiai munka 
is jelent meg, melyek közül legyen szabad e sorokban egy né-
hányat röviden ismertetni. 

A rendszeres theologia előcsarnokába vezet a vallástörténet. 
Itt a buddhismus fontos helyet foglal el. De ujabban ez a vallás 
nemcsak mint a mult vagy a távol idegen egy különös vallása 
jön már csak tekintetbe, hanem közöttünk is űz propagandát, 
sorainkban is vannak hívei, kik másokat is igyekeznek annak 
megnyerni. Hogy Németországban mikép áll ez a buddhista misz-
szió s mi az ő hirdetésének lényege, ezt megtanulhatjuk Gennrich 
Pál fősuperintendens rövid, de tanulságos könyvéből: „Moderne 
buddhistische Propaganda und indische Wiedergeburtslehre" (52. 1. 
ára 1"20 mk. =• Γ44 Κ.). A szerző megismertet minket a budd-
hista propagandát űző német egyletekkel, folyóirataikkal, vezető 
embereikkel, rámutat arra, hogy a „theosophia" emberei is budd-
hista tanokat terjesztenek s ezen szempontból jellemzi ezt a 
mozgalmat s képviselőit is. Sőt, mint szerzőnk kifejti, már Scho-
penhauer s Wagner R. is útegyengetői voltak a buddhismusnak. 
Ezután előadja a könyv az újjászületés ind tanának eredetét s 
lényegét s az új buddhismus tanának „tudományos" megalapí-
tását, a fejlődés tanával való összekapcsolását s philosophiai 
meg theosophiai igazolását, hogy azután végül az ujbuddhista 
tant megbírálja. A könyv igen jó vezető a modern buddhista tan 
s propaganda megismerésére és megítélésére s ezen célból melegen 
ajánlható. 

A rendszeres theologia ujabban sokkal nagyobb mértékben 
fordul megint a philosophia, sőt a metaphysika kérdései felé, 
mint még csak egy-két évtizeddel azelőtt. Még pedig ez a törek-
vés úgy a liberális (Troeltsch s a vallástörténeti irány), mint a 
positiv táborban egyaránt észlelhető (pl. Stange s. m.). A vallás-
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philosophia vagy egyes kérdései a theologusok sorában is találnak 
megint mívelőkre. így jelent meg nem rég a mi kiadónknál az 
igen szorgalmasan Írogató Dunkmann greifswaldi tanár tollából 
egy dolgozat: „Metaphysik der Geschichte. Eine Studie zur Religions-
philosophie cím alatt (70 1. ára 180 mk. = 216 Κ.), mely ide 
tartozik. Dunkmann az aristotelesi „természet metaphysikájával," 
és a kanti „Metaphysik der Sitten"-nól szemben más útat keres 
s a „történet metaphysikáját" akarja megalapítani. Nem új út 
ez, Schiller, a romantika, Hegel már járták, Dilthey s Rickert 
megfoghatatlan módon elutasítják, de a szerzó' újból igyekszik 
azt felmutatni, még pedig az újabb idevágó philosophiai irodalom 
alapos ismerete és felhasználása alapján. Azért, aki magára veszi 
e munka tanulmányozásának fáradságát, gazdagon meg lesz 
jutalmazva okulásban. 

A dogmatika elveinek kérdését napjainkban, sokan történeti 
szempontból kutatják (Troeltsch után Weber, Reinhard, Heim, 
Rendtorff s. m.). Előttünk van egy könyv, mely a református 
dogmatikával foglalkozik ily szempont alat t : Lic. Althaus Pál: 
„Die Prinzipien der deutschen re/ormiertien Dogmatik im Zeitalter 
der aristotelischen Scholastik" cím alatt (VIII. s 275 1. ára 7'50 mk. 
= 9 Κ.). A szerző Keckermann, Aisted, ellenfelük Amesius s 
Wittich, Maccovius, Pictet s mások, sokszor elődeik Hyperius, 
Ursinus, sőt Kálvin idevágó tanaival foglalkozik igen alaposan 
és terjedelmesen. Akik a tárgy iránt érdeklődnek, igen szorgalmas 
munka gyümölcsét élvezhetik, ha e művet áttanulmányozzák. 

A szt. írás normativ jelentőségénél fogva a dogmatika igen 
fontos kérdése a szt. írással való bizonyítás. Ezen tárgygyal fog-
lalkozik Girgensohn Károly dorpati tanár: „Der Schriftbeweis in 
der evang. Dogmatik einst und jetzt" c. művében (78 1. ára 2 mk. 
= 2'40 Κ.). A könyv szerzője azon meggyőződésben él, hogy a 
szt. írás tudományos kritikája szükségszerűleg lerontja a szt. írás 
isteni tekintélyét. Mivel a szt. írásról való régebbi felfogása szerinte 
vissza nem állítható, a súlyos dilemmából nincs más kivezető 
út, mint a szt. írásnak csak tudományos vizsgálata helyett a vele 
a tudomány eredményeinek elismerése mellett való gyakorlati 
foglalkozás. A szerző aztán elmondja, mikép igyekszik ő diák-
jaival a szt. írással való ily foglalkozás útján annak vallási jelen-
tőségének megismerésére jutni. Igen tanulságos könyv, még akkor 
is, ha tán nem mindenben követhetjük a szerzőt. 

A Deichertféle rendszeres theologiai kiadványok közt kiemel-
kedik két könyv, melynek szerzője llimels Lajos, a nagyrabecsült 
jeles lipcsei tanár. Az egyik könyv nem új mű, hanem régi 
ismerős, mellyel Ihmels a theologusok figyelmét magára vonta, 
t. i. az ő legjelesebb művének: „Die christliche Wahrheitsgewiss-
heit, ihr letzter Grund und ihre Entstehung" harmadik bővített és 
javított kiadása (Vili. és 352 1. ára 7 mk., kötve 8 mk. = 820 K. 
és 9'60 K.). Az 1901. évben lépett Ihmels ezen művével mint 
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ismeretlen erlangeni tanár (Seeberg utódja a Frank tanszékén) a 
nyilvánosság elé és rövidesen tekintélyes helyet biztosított magá-
nak az „erlangeni iskola" sorában mint Frank theologiájának 
szerencsés korrigálója s továbbfejlesztője. Már 1908-ban jelent 
meg a 2. és most a háború zajában a 3. kiadás. Míg a 2. kia-
dásban a szerző sokat beletoldott az ő művébe, addig most igen 
sokat szinte teljesen át is dolgozott, úgyhogy 3. kiadásában a 
könyv az ujabb irodalomnak folytonos figyelemmel kisérése folytán 
is, de egyébként is igen értékes művé lett. Kívánjuk, hogy a 
háború idejében való megjelenés ne kisebbítse azok számát, kik 
e mű tanulmányozásához fognak. A közeledő karácsony alkal-
mából minél több lelkész asztalán szeretnők látni. 

Ihmels másik itt bemutatandó műve még tavaszszal jelent 
meg és írójának több már megjelent, de egy itt első ízben meg-
jelenő előadását is tartalmazza: „Aus der Kirche, ihrem Lehren 
und Leben" cím alatt (IV. és 204 1. ára 4 mk, kötve 4"80 mk. 
= 4'80 és 5 76 K.). Ihmels többszörös kívánságra gyűjtötte össze 
ezen dolgozatait és helyesen cselekedett, mikor a kívánságoknak 
engedett. Itt találjuk azon előadását, mely azt fejtegette, „mikép 
őrizzük meg és tesszük gyümölcsözővé a jelenkor számára a 
reformáció örökségét," aztán azon dolgozatokat, melyek „a keresz-
tyénség és a vallástörténet," a „biblia és a hitvallás," „a dog-
matika feladata s jelentősége" kérdését tárgyalják. Egy-egy dol-
gozat tárgya: „a szt. lélek működése az egyházban" és „több 
papi laikusszolgálat az egyházban." Végül itt jelenik meg leg-
először egy dolgozat, melynek címe: „A Jézus Krisztusról szóló 
evangéliom és a bűn." Látjuk, csupa érdekes, részben aktuális 
kérdés, melyet Ihmels az ő ismert előzékeny s mégis a dolog 
lényegében határozott modorában fejteget s így olvasóját ezen 
kérdések dolgában felvilágosítja s útbaigazítja. 

Végül egy erdélyi szász evangelikus lelkész művét mutatjuk 
be: Scheiner Μ. szászhermányi ev. lelkész könyvét: „Die Sakra-
mente und Gottes Wort" (XII. és 220 1. ára 5 mk. = 6 Κ.). Α 
szerző könyvében összeállította előadásait és értekezéseit, melyeket 
az erdélyi ev. egyház körében németországi (Rade, Baumgarten, 
Niebergall) és erdélyi szász theologusok (Schullerus) által tartott 
előadásokellen tartott s írt. Tárgyalja a keresztség szentségét az összes 
tekintetbe jövő szt. írásbeli helyek figyelembevételével, ugyanígy 
az úrvacsora szentségét, majd összefoglalólag szól a szentségekről 
mint kegyelmi eszközökről s mindenütt figyelembe veszi a moder-
nek állítását, hogy e szentségek a régi pogány mysteriumokkal 
összefüggnek s megcáfolja. Az utolsó rész szól a szt. írásról s a 
tekintély és szabadság problémájáról. Scheiner Kahler tanítványa 
s így az ő s a többi német positiv theologus vállain állva állást 
foglal a modern német theologusok ellen, kiket jól ismer. Tanul-
ságos példája a szerző annak, hogy az erdélyi ev. egyházban sem 
minden lelkész s theologus a liberális theologia híve, mint ren-
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desen gondolni szoktuk. Ezért meg mint az erdélyi ev. egyház 
egyik lelkészének műve is érdekelhet minket ez a könyv, mely 
különben is megérdemli, hogy tanulmányozzuk s belőle okuljunk. 

Dr. D. Gy. 

D. Dr. Eduard König (Prof. in Bonn): Die moderne Penta-
teuchlcritiJc und ihre neueste Bekämpfung. Leipzig 1914. A. Dei-
chertsche Verlagsbuchhandlung Werner Scholl (106 1.) Ára: 2 80 mk. 
= 3 36 K. 

Az utolsó időben már több angol, holland, német s amerikai 
támadás után erős rohamat intéztek a modern pentateuchkritika, 
azaz Mózes 5 könyvének különböző időben keletkezett forrásokra 
való bontása ellen. Ezt a rohamot, melyre fenti mű szerzője 
céloz, Dahse lelkész intézte, aki több dolgozatot írt nevezett 
kritika ellen. Ő is, mint már Klostermann s mások, a szöveg-
kritikára támaszkodik az ő kritikájában. Nevezetesen az eddigi 
forráskritika egyebek közt az istennek különböző neveire is 
támaszkodott Mózes 5 könyvének héber szövegében s ebből követ-
keztetett különféle forrásokra. De Dahse a LXX. görög fordításának 
figyelembevételével rájött arra, hogy az isten neveinek ezen 
változása nagyon is ingadozó talaj, mert szövegkritikailag nincs 
megállapítva s ezért támadja magát a forráskritikát is. 

König, aki már régen a forráskritika, sőt sok tekintetben 
a források datálásában is Wellhausen híve, csakhogy a források 
felhasználásában positivabb utakon haladott, fenti könyvében 
nyugodtan, alaposan bonckés alá veszi Dahse kritikáját, legelőször 
megállapítja, az 0. T. héber szövegének hitelességét, majd meg-
vizsgálja a LXX. szövegkritikai tekintélyét, hogy azután Dahse 
hypothesisét is megbírálja, melyet a forrás hypothesis helyébe 
akar tenni. Végül pedig megalapítja a pentateuchus helyes iro-
dalmi felfogását. Dr. D. Gy. 

Dr. Stephanus Székely, Bibliotheca apocrypha, introductio 
historico-critica in libros apocryphos utriusque Testamenti cum 
explicatione argumenti et doctrinae. Vol. primum: introductio 
generalis, Sibyllae et apocrypha Vet. Test. antiqua. Triburgi 
Brisgoviae. Herder. 1913. VII. 511. Ára nincs feltűntetve. 

Dr. Székely István a budapesti állami egyetem, róm. kath. 
theol. fakultásának jeles professzora igen jelentős és igen értékes 
munkát végzett, mikor e nagy művét kibocsátotta. Azt a rend-
kívül bő ős irodalom s kortörténeti szempontból eléggé nem 
méltányolható anyaghalmazt, amelyet apokrifusok néven isme-
rünk, feldolgozni, tudományosan elbírálni s szemléletesen meg-
ismertetni a legnehezebb feladatok egyike. Ε feladatnak Székely 
István dr. nemcsak megfelelt, hanem elismerésre méltó ügyes-
séggel és tudományos apparatussal, elfogulatlan hozzáértéssel és 
nagy tárgyszeretettel kezeli anyagát. Ez a kötet még csak az 
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ótestamentom apokrifusait tárgyalja. Nagy várakozással és biza-
lommal tekinthetünk az Újszövetségi apokrifusok ismertetése elé 
is abban a bizonyos meggyőződésben, hogy Székely István erre 
irányuló igényeinket is ki fogja elégíteni. R. S. 

A hitújítás terjedésének okai hazánkban 1541-ig. Irta dr 
Gedeon Gyula. Budapest. „Élet" 1912. VII. 129. 

Az előszó tanúsága szerint a szerző „a fősűlyt arra helyezte, 
hogy bemutassa ez átmeneti korban az egyház nehéz helyzetét, 
melyet a zilált politikai viszonyok még súlyosabbá tettek. Ez 
volt egyik legfőbb oka az új hit gyors terjedésének." A munka 
derekas s egyben legderekabb része (36—114. 1.) valóban nem 
is egyéb, mint lelkiismeretes és ügyes feldolgozása annak a 
tenger viszontagságnak, amelyeken a kisebb-nagyobb magyar 
egyházi javadalmaknak a mohácsi vész után, a történelmünkből 
jól ismert kényszer secularisatio következtében át kellett ver-
gődniök. Adatainak túlnyomóan nagy részét a Szt. István-Társulat 
hatalmas ,,Egyháztörténelmi Emlékek stb." c. adattárának első négy 
kötetéből meríti (de miért szabja akkor a címben dolgozata határ-
pontjául az 1541. esztendőt ? hiszen a felhasznált négy kötet 
anyaga 1547-ig terjed, amely esztendő tekintettel az 1548-iki 
országgyűlés restauráló határozataira e tekintetben amúgy is 
sokkal fontosabb határpont amannál). Hogy az évek szerint 
sorakoztatott rengeteg adatnak az egyes beneficiumok (érsek-
ségek. püspökségek, apátságok stb. történetévé való rendezett 
csoportosításával eredetiségre és elismerésre méltán számottartó 
szorgalmas munkát végzett, az bizonyos. Más kérdés aztán: 
vájjon ez az érdemes tartalom megfelelé a cimnek s a kitűzött 
feladatnak ? A magyar kath. egyház anyagilag szorúlt és poli-
tikailag tépett helyzete a reformáció gyors terjedésének bár egyik 
leghatalmasabb, de merőben negativ tényezője. És épen ezért, 
ha három akkora kötetet töltünk is meg a rajzolásával, mint a 
mekkora a Gedeoné, akkor sem adhatunk neki nagyobb magyarázó 
erőt, mint a mennyije e negativ természeténél fogva van és lehet. 
Az eredményes pozitív magyarázathoz pedig a XVI. század első 
felének magyar egyházi és világi kulturáját oly mélyreható 
elemzés alá kell fogni, amelyre e munkában még csak kísérletet 
is alig találunk. Legalább is azok a jórészt már sokkal részle-
tesebben és sikeresebben feldolgozott tudnivalók, amelyeket a 
három első fejezetben és az utolsóban elénk tár. (Hazánk egy-
házi viszonyai a mohácsi vészt megelőző időkben; a magyar-
országi német városok szerepe a reformáció történetében ; a 
királyi udvarnak és az ország rendeinek magatartása Luther 
tanaival szemben; az iskolázás, kapcsolatban a protestantizmus 
terjedésével a magyar reformáció okaiba való belátásunkat egy-
általában nem mélyítik. így kevesebbet igérő cimmel is megér-
hette volna a szerző. 
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Módszerének különösen érzékeny fogyatékossága, hogy mé-
lyebb kultúratörténeti pillantásai egyáltalában nincsenek, amiről 
bizonyság a túlontúl nagy általánosságok felszínén mozgó egész 
Bevezetése s bizonyság különösen az, hogy a „féktelen pénz- és 
birtokszerzési vágyat," ezt a magában véve is eró'sen magyarázatra 
szorúló sociális psychologiai tünetet egész művén keresztül egyik 
legelsőrangú magyarázó tényezőül alkalmazza az egyházi java-
dalmak viszonyainak alakulásánál. (3. 1. v. 115. 1.) Pedig ez az 
egyszerűnek s egyneműnek vett s valójában mégis oly bonyolult 
tünet igen is számos politikai, társadalmi, gazdasági, kulturai 
erőnek eredője s a történetírás nem oldotta meg eddig tudo-
mányos feladatát, mig ezekre az erőkre rá nem tud mutatni. 
Igaz, hogy ezeknek a szálaknak bortogatása nagyon messze visz 
s nem kis kultúratörténeti iskolázottságot kiván: de ha már a 
szerző egy részletkérdés megoldására oly buzgón rászánta magát, 
munkája érdemét csak fokozta volna, ha ez okok láncolatán a 
lehetőség szerint egészen végig megy. — A műnek tán legke-
vésbbé sikerült része az utolsó rövid fejezet, (122—129. 1.) amely 
a lehető legvázlatosabban s amellett hézagosan és rendszertelenül 
szól a tárgyalt évtizedek iskolaügyi viszonyairól, a régi ős uj 
napság tudománybeli és erkölcsi állapotairól, a hivek elhagya-
tottságáról — et de quibusdam ali is. Ez alis-ba, ugy szele-
mentében, besoroztatik a reformátorok kulturális munkássága is, 
amelyről pedig jobb egyáltalában nem beszélni, ha ezt csak olyan 
felszínesen tudjuk megcselekedni, mint Gedeon teszi (pl. mekkora 
gondatlanság csak ebben az egy mondatban is: „Az uj hit tanai-
nak terjesztéséért üldözést szenvedett Dévay Biró Mátyás irt egy (?) 
polemikus munkát, a Disputatiot, irt a tízparancsolatról (! ?), 
harmadik munkája Orthografia (sic!) Ungarica. (127. 1.). — A 
XVI. századbeli közember gondolkodásával azonosítja magát szer-
zőnk, midőn egyes külsőségek alapján komolyan állítja, hogy 
„a különbség a régi és új vallás között kezdetben csekély volt" (128. 
1.) s egyházjogtörténeti képtelenséget vet oda azzal a kijelen-
tésével, hogy .a cuius regio, eins religio" nálunk is érvényesült.") 
1. „tridenti zsinat előkelő szónoka, a később aposztatált Dudich" 
(59. 1.) tudtunkkal sohasem volt váczi püspök s különben sem 
Ágostonnak, hanem Andrásnak hivták. (Állitólagos „elődje," Perényi 
Miklós halálakor, 1540-ben egyébként nem volt még több 7 éves-
nél). — Mind e fogyatkozásokkal és szépséghibákkal szemben 
a kath. egyházi viszonyok megítélésében nyilvánuló higgadt pár-
tatlansága, itt-ott kicsillanó kath. álláspontjára tekintettel külö-
nösen méltánylandó történetírói erénye. Derék művét általában 
haszonnal forgathatja mindenki, aki az egyes helyek szerint való 
pontos feldolgozásban kívánja maga előtt látni a magyarországi 
egyházi javadalmak XVI. századbeli történetére vonatkozó ada-
toknak egy jókora summáját. 

Révész Imre. 


