
Könyvismertetés. 

Szemle az újabb magyar pedagógiai irodalom terén. — Az az 
örvendetes lendület, melyet pedagógiai irodalmunk már a háború 
előtti utolsó évtizedekben vett és a mely új folyóiratok létesíté-
sében és a rendszeres pedagógiai, valamint a pedagógia történe-
tének művelésében egyaránt megnyilvánult, szerencsére nem 
szakadt meg a ránk lesújtott világkatasztrófával sem, hanem ellen-
kezőleg az értékek átértékelése a pedagógiát is új feladatok elé 
állította — akárcsak a teológiát. Ε gazdag termésből csak néhány 
— teológiailag is érdekes vagy más szempontból figyelemre méltó 
és újszerű — munkát mutatunk be. Kezdjük a neveléstörténelemmel. 
Első helyen Findczy Ernő ily című munkáját említjük: 

A középkori nevelés története. - (Budapest, 1914 Ára fűzve 
8 korona.) 

Folyóiratunk megszabott terjedelme miatt csak röviden emlé-
kezhetünk meg erről a maga nemében klasszikus munkáról, de 
mulasztást követnénk el, ha fel nem hívnók reá protestáns köreink 
figyelmét. A magyar kritika e munkát egyhangú helyesléssel 
fogadta, ami szintén ritka eset minálunk, alig is tettek kifogást 
ellene, de ezek e kifogások is alig állják meg a helyöket. Igy az 
egyik a keresztyénség meghatározását keveselte, de a középkori 
keresztyénségről lévén szó, mi helyesnek tartjuk az ott adott 
definíciót és ismerve a szerző szigorú tárgyilagosságát, biztosak 
vagyunk felőle, hogy a következő kötetében a protestáns keresz-
tyénségnek is teljes igazságot fog szolgáltatni. Nem tartjuk helytálló 
kifogásnak azt sem, hogy a magyar vonatkozásokat szerző elha-
nyagolta. A szerző az egyetemes neveléstörténet álláspontjára 
helyezkedett, ebben pedig nem jutván vezérszerepe a magyar 
nevelésnek, a szerző nem tehetett mást, minthogy az illető helyeken 
oda beillessze. 

Szerző egyébiránt oly kiterjedt forrástanulmányok alapján 
dolgozott, hogy munkája nemcsak a pedagógust, hanem a kuluir-
historikust is érdekli. Nagyszerűen rajzolja meg az egyes idő-
szakok műveltségi helyzetét, vezéreszméit és ebbe illeszti bele a 
nevelést; a gazdag szemelvények pedig egyenesen a kor lelkébe 
vezetnek. Az evangelium pedagógiája után (Jézusnak mint a neve-
lőnek a jellemzése sokkal jobban sikerült mint pl. a Rein-féle 
nagy enciklopédiának hasonló fejezete!) megkapó rajzát adja a 
görög és latin egyházatyák pedagógiájának. Hasonló szép fejezetek 
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foglalkoznak a népvándorlás alatt is fennmaradt műveltséggel. 
Nagy Károlylyal, az egyházi iskolázással, a lovagok és iparosok 
nevelésével, a skolasticismussal és egyetemekkel, a keresztyén 
nőneveléssel és nem feledkezik meg a muszlimek és zsidók 
nevelésügyéről sem. És mindezeket oly szeretettel, hozzáértéssel 
és vonzó előadásban mondja el, hogy az olvasó figyelme egy 
percig sem lankad. Meg kell még említenünk azt is, hogy néhány, a 
neveléstörténeti kézikönyvekben még mindig kisértő tévedést 
eloszlat. így pl. a latin egyházatyáknál szembeszáll azzal az 
uralkodó nézettel, mintha azok mind ellenszenvvel viselkedtek 
volna a klasszikus műveltség iránt. Megállapítja, hogy Nagy Károly 
udvari iskolája gyermekek iskolája volt. Kimutatja, hogy Walafried 
Strabo állítólagos naplója a XIX. század közepe táján készült. 
Nézetünk szerint helyes álláspontot foglal el az egyetemes nevelés-
történet egyik legvitásabb kérdésében: a közös élet testvéreinek 
iskoláit illetőleg is. — Valóban, e szép könyv németre fordítva 
és esetleg megfelelő illusztrációkkal ellátva, a külföldi irodalomban 
is számot tenne. 

Fináczy után említjük dr. Kemény Gábor három tanulmányát 
a francia középiskolákról, bár egyik sem egészen történeti, hanem 
mintegy átvezet a másik csoportra. (A francia középiskolák szer-
vezete. Kolozsvár 1915. A francia középiskolák szelleme. Budapest 
1915. Párisi tanulmányati észrevételek. U. ott 1916.) Mi a félre-
vezetett francia népet nem követjük mostani paroxizmusába, 
hanem szívesen olvassuk, amit középiskoláiról egy oly jó meg-
figyelő, mint szerző volt, róluk elmond. Nagyon sok érdekeset 
hallunk a klasszikus nyelvek tanításáról, melynek célja a formai-
képzés; a fegyelmezésről, túlterhelésről, a párisi életnek a közép-
iskolákra való hatásáról, az internátusi rendszer ellen felmerült 
újabb kifogásokról, az 1902. évi tantervről stb. Az ilyen rövid 
tanulmányutak ugyan sokszor annak a veszedelemnek vannak 
kitéve, hogy egyoldalú általánosításra ragadják a szemlélőt, de 
Kemény oly meggyőzően ír, hogy mindenben igazat szeretnénk 
neki adni és helyes utalásait a magyar nevelés terén is értékesíteni. 

Amíg a szimpatikus szerző csak nem rég tűnt fel az irodalom 
mezején, addig Szitnyai Elek annak régi, érdemes munkása, 

•amennyiben közel 25 éves működésre pillanthat vissza. Szitnyai 
szép sikerrel fáradt azon, hogy a filozófia és pedagógia többé-
kevésbbé biztosabb eredményeit élvezetes formában és közérthetően 
szélesebb köröknek tegye hozzáférhetővé. Ilyen legújabb munkája 
is. „Miért vagyunk jók vagy rosszak?" Budapest, 1915. Ára 2 Κ 
80 f. - Ε téma bizonyára felette érdekes és megoldása céljából 
szerzőnk a fiziológiához folyamodik, hangsúlyozván a szoros össze-
függést szervezetünk uiinden része és erkölcsi cselekvéseink, tehát 
jóságunk, rosszaságunk között. „Őseink erényei és bűnei azok a 
Párkák, melyek erkölcsiségünk fonalát már születésünk előtt 
fonják. Ennek folytán — szerinte — a nevelés igen sokat tehet 
az ismeretnyujtás terén, ellenben az erkölcsiség terén hatása 
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sokkal csekélyebb, hiszen nein tud megfelelő agysejteket, érző 
szivet, jó tüdőt, érzékeny idegrendszert, jól fungáló májat, belet 
gyomrot adni . . ." Nyilvánvaló, hogy Sz. elmélete kissé egyoldalú, 
definíciói ellen is lehetne szót emelni, (pl. az akaraté ellen), de 
oly széleskörű tudással és világos eszmemenetben adja elő nézeteit, 
hogy mindvégig figyelemmel olvassuk. Minden sorából pedig a 
tapasztalt, munkája nehézségeit jól ismerő és még sem csüggedő, 
nemes, megállapodott világnézettel biró pedagógus szól hozzánk. 
Hogy ép e napokban a nevelés korlátaira, az öröklés határaira 
figyelmeztet — sajnosan — oly időszerú, mikor a háború rémes 
jelenetei sokszor az ősembert juttatják eszünkbe. De Sz. azért 
nem esik sötét pesszimizmusba, hanem biztos arról, hogy mégis 
mindig lesznek hősök, akik az emberjavítás sisyphusi munkájára 
vállalkoznak. — Imre Sándor neve e folyóirat olvasói előtt is 
jó ismerős. Ezúttal három rövid felolvasását tesszük szóvá. (A 
magyar nevelés feladatai és a református iskolák. Debrecen, 1914. 
A köznevelés belső egysége és a nemzeti egység. Budapest, 1915. 
A háború és a pedagógia, u. ott.) Mind a hármon mint vörös fonál 
végighúzódik a szerzőnek nagyarányú működését irányító alapeszme: 
a nemzeti jövő gondolata. Ennek biztosítása céljából — szerint — 
a nevelés minden tényezőjének át kell éreznie a maga külön fel-
adatának az egészszel való kapcsolatát és egyetemes értékét, 
vagyis létre kell jönnie a belső egységnek. „A nemzetnevelés 
eszméje egységesnek kivánja a művelődési politikát és az iskolai 
nevelés aprólékos munkáját." Ebbe a keretbe kell beilleszteni a 
ref. iskolák munkáját is. „A ref. iskolának különleges feladata 
nincs, mert az övé az egyetemes nevelési feladat." — Ebben az 
egyben nem követhetjük teljesen a kiváló írót. Mert vagy van a 
ref. és így a prot. iskolának különleges hivatása, az egyetemes 
nevelési feladat munkálása közben, vagy — nincs is létjogo-
sultsága. Más alternatívát mi nem látunk. Lehet azonban, hogy 
szerzőnk csak a rendelkezésére állott idő rövidsége miatt nem 
adta meg a feleletet erre a súlyos problémára. Utolsó cikkében 
eszmegazdag fejtegetésben ismerteti a nevelési tennivalókat a 
háború folyamán. — Terjedelmes, szép könyvvel ajándékozta 
meg pedagógiai irodalmunkat Molnár Oszkár. (Szociális pedagógiai 
intézmények. Kolozsvár 1915. 220 lap, ára 4 K.j — A szociális 
pedagógián ma mást is értünk ugyan, mint a szerző, de ő nem 
e fogalom elméleti oldalával foglalkozik, hanem az ide sorozható 
intézményeket ismerteti és teszi ezt oly széles olvasottsággal, 
pedagógiai érzékkel és alapos hozzáértéssel, hogy a legnagyobb 
elismeréssel kell neki adóznunk e gazdag tárgykörről való minden 
irányú tájékoztatásáért. A pedagógia jelen állása és a szociális-
pedagógia meghatározásai után ismerteti a népjóléti, népvédelmi 
és népművelési intézményeket. Az egyes fejezetek során a patro-
názs intézmény ép úgy megyilágításra talál, mint a gyenge gyer-
mekek számára létesült szanatoriuinszerű intézmények (gyógy-
pedagógiai intézmények, erdei iskola) és a szabadoktatás minden 
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neme. Szerzőnk érdeme az is, hogy a hazai és külföldi alkotásokat 
egyaránt ismerteti. A ki e kérdésekben gyorsan tájékozódni óhajt 
— és ki lehetne irántuk közömbös — annak nem ajánlhatunk 
megbízhatóbb kalauzt Molnár könyvénél. 

Sajátságos munka szerkezetére nézve, de tele van ember-
szeretettel, élet és főleg pedagógiai tapasztalattal jeles veterán 
pedagógusunk Gyertyánffy István·. Theano c. műve. (Budapest, 
Lampel 1915. ára 4 Κ 50 fill. 184 lap, Három részből áll. Az első 
kettő a 60-as ézekből való. Az első Wieland: „Die Pythagoreischen 
Frauen" c. értekezésének a fordítása. (Theano tudvalevőleg P. 
felesége volt.) Ez adott szerzőnek alkalmat arra, hogy a hazai 
nőnevelésünk reformjáról elmélkedjék. Igy ez a 2-ik fejezet főleg 
történeti szempontból érdekes. Ez azonban nem összefüggő fej-
tegetés, hanem naplójegyzetek, aforizmaszerű följegyzésekből áll. 
Az utolsó részt pedig senki sem fogja megindultság nélkül olvasni. 
Szerző itt legszemélyesebb emlékeit tárja fel, anyja és nővére 
„theanoizmusának ( = az igazi önfeláldozó nőieséget jelenti) állít 
örök emléket. — Ne rójjuk fel a becsületben megőszült szerzőnek 
a rendszertelenséget, mikor így is annyit tanulhatunk tőle. 

Legutoljára hagytuk (de hangsúlyozzuk, hogy last not least) 
a „Néptanítók könyvtára"-nak két legújabb kettős füzetét, (dr. 
Bárány Gerő: Etikai előadások és Claparéde-Weszely: Gyermek-
pszichológia és kísérleti pedagógia. Budapest. 1915. Ára egy-egy 
kötetnek 2 K.) Mióta dr. Weszcly Ödön e vállalat szerkesztésé} 
átvette, friss, modern szellemet vitt abba bele. Ezt tanúsítja az 
eddig megjelent munkák egész sora. Modern írók Jevons, James, 
Walter Crane, Devey stb. szerepelnek benne egy-egy munkájukkal, 
mert dr. Wesszely Ödönnek, a modern magyar pedagógia ezen 
jeles munkásának, finom érzéke van az iránt, hogy a mai taní-
tónak, illetőleg pedagógusnak mire van szüksége. Ilyen jellegű a 
legújabb két munka is. Az egyiket maga a szerkesztő ültette át 
franciából, a kitűnő Payot után, tehát Claparéde-ot szólaltatja 
meg nyelvünkön nagy hasznunkra, mert a gyermek pszichológia 
és kísérleti pedagógia megint oly szakmák, a melyek iránt min-
denkinek érdeklődnie kell. 

A másik munkát is örömmel üdvözöljük. Végre egy modern 
etika, vagy azt is mondhatnók, „pedagógiai etika" magyar nyelven, 
mert a pedagógia igényeire van tekintettel. Oly nagy szükségünk 
volt már erre, hiszen eddig nyelvünkön csak elavult munkák vagy 
egyes értekezések és iskolakönyvek álltak az érdeklődő rendel-
kezésére, Kármán nagy etikai rendszere pedig kéziratban maradt. 
Bárány ez új munkájával csak növeli eddigi irodalmi tevékenyke-
désének a sikerét. Igen sajnáljuk, hogy ezúttal be kell érnünk ez 
általános megjegyzésekkel. Figyelemkeltésre különben ez is elegendő. 

Az ismertetett munkák pedig némi halvány sejtelmet adhatnak 
arról a gazdag, sokoldalú munkásságról, mely magyar földön a 
pedagógia terén folyik. 

Szelényi Ödön. 
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D. Dr. Daxer György·: Das Kreuz Christi. A „Biblische Zeit 
und Streitfragen" 10. sorozatának 8. füzete. U. az Die Bergpre-
digt und der Krieg. Leipzig. 1916. Ára 1 korona 50 f. (Kapható 
a pozsonyi diakonisszaház könyvraktárában). 

A hadi kegyesség tartalma : Az Istenben, az isteni gondvise-
lésben, az emberi lélek értékében és így az istenfiúságban való 
hit, szóval az első hítágazat. Ebből a tényből most már kétféle 
következtetést vonnak le a teologusok. A „liberálisok" ebben 
a kegyességben látják azt az alapot, amelyre támaszkodva a 
keresztyénségnek érthető erkölcsi egyetemes vallássá kell átala-
kulnia, amint hogy ők ezt eddig is hirdették és aminek beigazoló-
dását most világosan látják. — Az egyházias teológusok viszont 
egyedüli normának a szentírást tekintik és ennek magaslatára 
kell a fogékony, de most még csak a „természetes" ember vallá-
sos vágyódásait istápoló lelkeket felemelni. Érthető keresztyén-
ség megteremtése, vagv pedig a második hítágazat elfogadása 
legyen-e a jövő feladat? Ezt a két kérdést vetette fel a háborús 
időben keletkezett teológiai vita. 

Ezen két kérdés közé akarom beiktatni D. Dr. Daxer munká-
jának ismertetését, mert megvilágítja mind a kettőt. 

Szerző a kereszt és a keresztre feszítésnek kortörténeti fejtege-
tései után lélekben a kereszt alá áll, és onnan szemléli az üdv-
bizonyosságnak sokféleképen felvett alapjait. Megállapítja, hogy 
a kereszt botránkoztatása nem új dolog, tehát nem a mai felvilágo-
sodás és kultura eredménye, hanem „a" természetes ember 
gondolkodási módja. 

A kereszt mysteriumától való idegenkedés miatt a modern 
ember elveti a többi hítigazságokat is. Ennek megakadályozására 
a vallástörténetiiskola engedményeket tesz. Jézús isteni termé-
szetét és a helyettes elégtételt elejtik. Jézus természetes ember 
volt, de próféta, aki az isteni mivoltot kijelentette, és az erkölcs 
ideális magaslatáig küzdve fel magát örök vezérünkké és eszmény-
képünkké lett. Hogyha ezen eszményképnek fényében gyönge-
ségünk tudata nyom is, im hirdeti Jézus, a vezér, az Istennek bűnt 
megbocsátó szeretetét és mivoltát, „Igy lett az evangéliumetikus 
váltság vallássá, központjában áll az (emberi) jó akaratban való 
hit, mely akaratot a bűnbocsánat megszabadított békóitól".(Bousset). 
Itt azután felveti a szerző a kérdést, hogy vájjon a keresztyén 
hit támadóit ezen megoldással megnyerjtik-e és vájjon, ami pedig 
a legfontosabb, megnyugtatja-e bűnös lelkiismeretünket és békes-
séget ad-e? 

A ritschliánusok sem szüntetik meg a kereszt botránkoztatá-
sát. Bár az e helyen részletesen idézett képviselők közelednek 
az egyházi felfogáshoz, Krisztus istenségét elismerik, a keresztben 
váltságot is látnak. A kereszt szemlélete közben ugyanis bennünk 
a bűnbánat érzete támad és ezen sajgó bűnbánat keletkezésében 
áll a büntetés is. Tehát nem Isten szentségének megóvása miatt, 
hanem az emberek szempontjából volt szükséges Krisztus kereszt-
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halála. Mi bűnös emberek tekintjük csak halálát elégtételadásnak, 
Isten azonban nem. 

Mindezekre szerzőnk következőleg válaszol. 0 Krisztus ke-
resztje alatt állva szemléli ezen kérdéseket. Akiben a bűn és egy-
úttal a felelősség tudata él, annak lelkiismerete retteg Isten bünte-
tésétől. Két módja van a szabadulásnak: vagy jóvá tesszük a 
bűnt, vagy pedig elszenvedjük büntetését. Az utóbbi kárhozatot 
jelent, ezért lehetetlen elszenvednünk, de előbbire is képtelenek 
vagyunk. Amennyiben egyik hibánkat jóvá akarjuk tenni, újakat 
csatolunk hozzá. így nemcsak hogy eleget nem tettünk bűneinkért, 
hanem közben erkölcsi törekvésünket is megbénítjuk. Ez szerző 
felelete a vallásbölcseleti felfogásra. — A Ritschl-féle iskola sem 
elégíti ki lelkiismereti nyugalmunkat. Nemcsak cselekedeteink, de 
lelkünk érzelmei, belső rezdülései sem tisiták. A bűnbánatnak árnya-
latnyi fogyatékossága is megdöntheti a bűnbocsánat bizonyosságát. Ε 
bizonyosságalapja tehát nem lehet mibenn iink,hanem csakis aKrisztus 
kereszthalálában. Halála nemcsak emberi, szubjektív szempontból 
megváltás, hanem a bűn reális voltánál fogva Istennek kiengesz-
telése is. Ha erről bizonyosak vagyunk, ha az erkölcsi világrend 
ha Isten szentsége érvényben marad, csak akkor vagyunk a 
bűnbocsánatról is bizonyosak. Ezt pedig megszerzi nekünk, a 
XX. század emberének is Krisztus váltsághalálának objektiv 
ténye: a helyettesítő elégtétel sem Isten változhatatlanságát nem 
zárja ki, sem pedig a jogi- és vallásos felfogás ellentétét nem 
hozza létre. 

A füzet szorgalmas, tudományos munkálkodás eredménye. 
Nyugodt, az eltérő felfogások intencióit megérteni tudó tárgyi-
lagos hangját dicsérjük és hazai polemikus irodalmunk számára 
követendő példának állítanók. Nyelve világos és szép. Aki az 
üdvbizonyossághoz vezető utat e nagy szelle.i.i kavarodásban 
tisztán akarja látni és másokat is oda vezetni, annak melegen 
ajánljuk Daxernek a Krisztus keresztjéről szóló eme hittanát. 

Aki pedig a világháborút követelte öldöklés és a keresztyén 
szeretet és megbocsátás között fel-feltörő feszültség közepette a 
saját és a mások lelkiismeretét megakarja nyugtatni, annak ajánljuk 
ugyancsak Daxernek erkölcstani füzetét. „Die Bergpredigt und der 
Krieg" cimmel. 

A harcoló keresztyén embernek a háborúhoz való viszonyát 
a szerző csak elméleti szempontból kivánja tárgyalni, mert gyakor-
latilag már megoldotta azt minden vitézül és híven harcoló keresz-
tyén katona. 

Az elméleti megoldást megnehezíti a hegyibeszéd követelése. 
Mát. 5. 20—48. Mindeme követelések vádolhatják a harcoló keresz-
tyéneket. És mégsem vádolják, mert Jézus — amint a szerző 
Mát. 5. 20—48. szakaszainak alapos magyarázata alapján kimu-
tatja — nem új törvény magyarázó a törvényt hamisan és mere-
ven magyarázó írástudókkal szemben. „Példáival" szeretetből 
fakadó érzületet kíván, de esetről-esetre vonatkozó törvény-szaka-



Könyvismertetés. 291 

szokat nein állít fel. Ezen törvény magyarázata elsősorban a tanít-
ványainak szól, akik a makarizmusok szerint — Isten országának 
iagjai. Emellett azonban a természetes életnek és így az államnak 
ts tagjai. Itten ellentét csak akkor állhatna fenn, ha Jézus a földi 
élet viszonylatai ellen állást foglalna. Jézus azonban nem tagadta 
meg a földi élet követeléseit, mint azt Baumgarten, Feine és 
Naumann állítják. Elismerte az állam isteni rendeltetését, az állami 
törvényeket, sőt elfogadta a zsidó állami élet természetes erkölcsi-
ségét, amely „a természetes élet saját törvényszerűségéből fakadt". 
„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak 
— tehát a gyakorlati zsidó állam-élet — eltörlésére". így hely-
ben hagyta a zsidó törvénynek a háborúra vonatkozó rendeléseit 
is és így a háborút is. — A háború csak is az állam dolga. 
„Csak a szervezett hatalom, melyet államnak mondunk, amely 
fölött magasabb birói hatalom nem ítélkezik, kerülhet abba a 
helyzetbe, hogy más államokkal való peres ügyeit háború útján 
rendezze". Ha most az áilam, amely miként a birtok, a munka, 
a jog stb., szintén a „teremtés alaprendjeihez" tartozik, háborút 
visel, akkor a keresztyén ember nyugodt lelkiismerettel foghat 
fegyvert, mert Jézus nem tiltotta meg, másrészt pedig a felsőbb-
ség, amely Istentől való (János 19. 11.), parancsolja azt. Egy dologra 
azonban vigyázni kell: a hegyibeszédben követelte alapérzület 
megóvására, amely a természetes erkölcsiséget nem szünteti meg, 
hanem áthatja, megszenteli és amelynek így a háború fergetegében 
sem szabad elnémulnia, hanem annak borzalmait enyhítenie kell. 
A keresztyén alapérzület azonban nem igen érvényesül mosta-
nában. Ez természetesen nem jelenti a keresztyénység csődjét, 
hanem az igazi, élő keresztyének aránytalanul csekély számát. 
Ép a háború bizonyítja, hogy mily nagy a csak névleges keresz-
tyének száma itt is — túl is. Ép ezért munkálkodnunk kell, amíg 
nappal vagyon, hogy ezen állapot megjavuljon. Igv ezen hábo-
rúból is áldás fakadhat. 

A tudományos módszerrel, de azért érthetően, egyszerűen írt 
tanulmányt haszonnal olvashatja mindenki. Különösen a gyakorló 
lelkészeknek ajánljuk, akiknek oly textusokat is kell magyarázniok, 
amelyek a keresztyén etikának a háború etikájával való ellen-
tétét feltüntetni látszanak. 

Duránd. ^ Wagner György. 

Újabb tudományos vállalatok. — A világháború vérfagyasztó 
izgalmai között jelent meg a Református Egyházi könyvtár 3 
újabb díszes kötete bizonyságául annak, hogy a háború zaja talán 
megbénítani, de megsemisíteni nem bírta a magyar tudományos 
törekvéseket. De ez a nagyszabású vállalat mostanában azért is 
érdemel külön felemlítést, mert éppen 10 éve múlt annak, hogy 
megindult, tehát ép e történeti időkben ért fennállásának nevezetes 
fordulópontjához. Tudós és országos hírnévnek örvendő szerkesz-
tője dr. Antal Géza valóban teljes megnyugvással, a jól végzett 
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munka tudatával pillanthat vissza erre a 10 esztendőre, mert 
vállalatának színvonalát úgyszólván kötetről-kötetre emelni, idő-
szerűvé és a felmerült szükségleteket mindig jobban kielégítővé 
tudta tenni. Mutatja ezt az eddig megjelent kötetek időrendben 
való felsorolása. Mivel a Protestantismus, ha akarná sem tudná 
elszakítani azokat a szálakat, melyek a múlthoz fűzik, — hiszen 
akkor megszűnnék keresztyén-vallásos világnézet, a világot átala-
kítani törekvő szellemi hatalom lenni, — az első kötetek e dicső 
múlt feltárásának vannak szánva. Varga Lajos :A keresztyén egyház 
történelme c. bevált munkáját kapjuk új kiadásban, melyet ismert 
szakavatottsággal Zoványi Jenő rendezett sajtó alá. Beosztása ez: 
I. kötet. A reformáció előtti korszak. Sárospatak 1906. 566. lap. 
II. kötet. A reformáció utáni korszak. Sárospatak. 1906. 863. lap. 
III. kötet A reformáció utáni korszak, folytatás 1814-től 1890 92 
tájáig. Sárospatak 1908. 746. lap, Ebből a kötetből maradt ki 
Zoványinak az egyháztörténelmi tudomány újabb haladását feltün-
tető fejezete, de megjelent e folyóirat hasábjain. (1909-ben), Refor-
mátus vállalatról lévén szó a következő kötetek a nagy genfi 
reformátornak vannak szentelve. Még pedig Kálvin életét. 2. kötet-
ben megírta a magyar Kálvinismerők egyik legjelesbike : Pru-
zsinszky Pál. I. kötet. Pápa 1909. 438. lap. II. kötet. Pápa 1912. 
547. lap. Az. V. és VI. kötet Kálvin János korszakos Institutió-ját 
adja Ceglédi Sándor és Rábold Gusztáv gondos fordításában. (A 
keresztyén vallás rendszere I. kötet. Pápa 1909. 696. lap. II. kötet 
Pápa 1910. 948 lap). A IX. kötet tartalmazza ugyancsak Ceglédi 
Sándor teol. tanár hű fordításában Kálvin kisebb müveit a rend-
szeres teológia köréből. 776. lap. Közben a körültekintő szerkesztő 
más igényeknek és érdekeknek is igyekezett megfelelni. Igy jelent 
meg az 1911-ben mint VII. kötet dr. Erdős József előnyösen ismert 
tollából az Újszövetségi bevezetés. 

A legújabb kötetek egyszerre jelentek meg, mindenik 
más-más szempontból hézagpótló és a legnagyobb mértékben 
felkelti a tudományos érdeklődést. A kötetek ezek : X. Bölcsészet-
történet. 1. Az ókori filozófia története. Irta dr. Horváth József 
Pápa. 1914. 816. lap. XI. A gyülekezeti igehirdetés elmélete. (Homi-
letika) írta dr. Ravasz László. Pápa 1915. 497. lap és az utolsó 
XII. Az ókori keleti népek művelődés története különös tekintettel 
a bibliára írta dr. Varga Zsigmond. I. kptet. Pápa 1915. 512. lap. 
Amidőn a szerkesztőt és munkatársait szívesen köszöntjük 
a vállalatot jelentős határkőhöz jutattó 12-ik kötet megjelenése 
alkalmából, készséggel megígérjük, hogy e monumentális vállalat 
újabb köteteiről legközelebb szakszerű ismertetést is hozunk. 
E)icséret illesse továbbá a sárospataki, illetőleg pápai főiskola 
nyomdáját, mely a gazdag tartalomnak megfelelő díszes kiállí-
tásban bocsátotta közre az egyes köteteket. Végül azonban el 
nem fojthatunk egy fájdalmas gondolatot. Nem lehetett volna, 
kérdjük, e nagy művet a 2. protestáns testvérfelekezetnek közös 
erővel kiadnia? Amilyen elismerést és bámulatot érdemel a ref. 
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egyház, hogy ilyen vállalatot a mag erejéből is megbír, ép oly 
sajnálatos, hogy a testvérfelekezetek irodalmi kooperációja is oly 
nehezen valósul meg! Ε szép vállalattal egy kedvező alkalom 
ismét elmúlt, kérdés lesz-e még hozzá hasonló? 

A jelentős vállalatot azonban igy is irigység nélkül minden-
kinek figyelmébe ajánljuk. 

Ε szorosan teológiai irányú vállalat mellett 2 más jellegű 
kiadványcsoportra is hívjuk fel olvasóink figyelmét. Ε vállalatok 
látszólag távol esnek a teológiától, de igazán csak látszólag, hiszen 
a teológia a filozófia mellett a legegyetemesebb tudomány és 
tudományos volta csak úgy maradhat meg, ha állandóan ébren 
tartja azokat a kapcsoló pontokat, melynek a többi disciplinához 
hozzáfűzik. Így az igazi teológus jelszava a tudomány terén is 
„Nihil hurnani a me alienum puto". 

Ebből a szempontból utalunk ez alkalommal az „Erdélyi Mu-
zeum Egyesület jog- és társadalomtudományi szakosztályának" 
kiadványaira. Csak egészen fiatal vállalatról van szó, mert 1911-ben 
indult meg, de már igen szép kiadványai jelentek meg dr. Farkas 
Lajos kolozsvári egyetemi tanár és szakosztályi elnök és tudós 
munkatársai jóvoltából. A teologust az I—II. és VI. füzet érdekli 
különösen. Az I. füzet az 1909/10. évi felolvasások és előadásokat 
közli; melyek közül, kieinelendők. Hammurabi és kora Kmoskó 
Mihálytól, Hammurabi törvénykönyve jogiszempontból Meltzl 
Balambértől. Papyrusok és jogtörténelem Bochkor Mihálytól, 
Telekkönyv az ókorban, Kiss Gézától stb. A II. füzet Hammu-
rabi törvényeinek magyar fordítását adja a jeles budapesti asszirio-
logus Kmoskó Mihálytól. Mahler Ede (Asszíria és Babilónia c. 
munkájában Budapest 1906) ugyan hozzáférhetővé tette már 
magyar nyelven e 4 ezer éves törvénykönyvet, de Kmoskó érdeme, 
hogy e törvények új fordításához hozzácsatolta az u. n. sumir 
családi törvényeket is, és ami fő, mindezeket szakavatott jegyze-
tekkel látta el. Igy a Babel-Bibel kérdés egyik fejezetéről bárki 
mintegy autopsziával könnyű szerrel tudomást szerezhet a fel-
sorolt cikkek révén. A két füzet ára együtt 6 korona. A VI. 
füzet Manu törvényeit tartalmazza, melyeket szanszkritból bő 
szemelvényekben fordított Büchler Pál, szakszerű bevezetéssel 
pedig Bochkor Mihály egyetemi tanár látott el: (Budapest. Benkő 
Gyula 1915. 262 lap, ára 4 korona). Ε híres indus törvénykönyv a 
maga anyagát 12 könyvre (fejezetre) osztva tárgyalja. Mivel csak a 
VIII. és IX. fejezet tartalmaz szoros értelemben vett jogszabályokat, 
a szakosztály csak e két fejezetet ültette át egészen magyarba, 
a többi fejezetnek pedig csak kivonatát adja a fordító, de igy 
is a vallástörténelem kutatója igen sok tanulságot meríthet belőle. 
A teológust különben már az egész törvénykönyy jellegzetes teoló-
giai beállítása érdekli, az egész k tet ugyanis Manu revelációjakint 
tűnik fel. Egyes kérdésekre is pl. a lélekvándorlásra a meglevő szemel-
vények is kellő világosságot vetnek. A jogtörténeti szempontból felette 
fontos vállalat tehát a teológusok részéről is meleg pártolást igényel. 



2 9 4 Könyvismertetés. 

Ugyanezt mondhatjuk egy harmadik vállalatról is, mely a 
filológiai és kulturtörténelmi tanulmányok felé hajló teológusokat 
fogja vonzani. Címe : „Német filológiai dolgozatok" és e címen 
1912. óta már 17. füzet jelent meg. Már maga ez a nagy szám is 
nagy várakozással tölt el a vállalat jövője iránt, megbízhatóságát 
pedig a szerkesztők tudományos hírneve garantálja. Az egyes 
füzetek ára 1 K. 50 fillértől 5 koronáig emelkedik és tárgyuk 
első sorban a magyarországi német nyelvjárástanulmány, a magyar-
német kulturális érintkezések körébe vág, azonban van olyan is 
mely általánosabb érdekű. Ezek közül kettőt említünk fel ez alka-, 
lommal. Az egyik Csáki Richárd dolgozata: Hontems János néme. 
iratai forráskritikai és nyelvészeti szempontból. Budapest 1912Í 
Ára 1 K. 50 f. 45 lap. Ebben pontosan megállapítja H. német 
nyelvű iratainak a forrásait és a Chorographia Transylvaniae és 
a Reformáció Könyvecske alapján foglalja össze H. jellemző 
nyelvi sajátságait viszonyítva azokat Luther nyelvéhez és helyes-
írásához. A másik jóval nagyobb terjedelmű dolgozat Zuber 
Marianne irodalomtörténeti tanulmánya e címmel: „A hazai 
németnyelvű folyóiratok története" 1810-ig. Budapest 1915. 121. 
lap. ára 4 Korona. A szerencsés kézzel mindig a lényeget kihá-
mozó szerző szigorúan tudományos módszerrel és világos föl-
osztással egy darab kultúrtörténetet tár elénk a pozsonyi, budai, 
pesti folyóiratok tartalmának ismertetésével. Szemlélhetően látjuk, 
miként jutottak be a német irodalmi- és kulturális törekvések 
Bécs közvetítésével közénk, és hogyan hatottak az itteni szellemi 
életre. A tanulságos műveket melegen ajánljuk. 

Szelényi Ödön. 

Pröhle Henrik: Útravaló az élet kenyeréből. Pozsony 1915. 
A diakonissza intézet kiadványa. Ára 1.20 (árengedménnyel). 

Németországban már régóta újból meghonosodtak a házi isten-
tiszteletek, nálunk azonban még mindig visszatartja a lelkeket a 
racionálistnus óta visszamaradt és a mai felvilágosodás hatása 
alatt támadt kegyeskedési vádtól, — mások ítéletétől való tartóz-
kodás. Pedig ma is vannak vallásos lelkek, vallásos családok, 
ahol a családfő bizonyára bevezetné a házi áhítatosságot, ha 
tudná a módját. Németországban sok oly kalauz van, amely útba 
igazítást ad a magán- és házi istentisztelef tekintetében. Nálunk, 
evangélikusoknál mindezideig hiányzott. így hézagpótló munkát 
végzett Pröhle Henrik, amidőn Útravalóját, az első magyar evang. 
áhítatos kalauzt megírta. „Minden napra van benne egy-egy 
bibliai mondat a nap jeligéjeképen. Utána egy-egy fohásszerű 
összefoglalása a jeligének. Azután egy-egy .énekvers". Végül 
egy-egy bibliai szakasz megjelölése az esti áhítatossághoz. A 
második részben találjuk a mozgó ünnepekre és egyéb alkal-
makra vonatkozó hasonló beosztású szakaszokat. A könyvecske 
végén pedig a szokásos vasárnapi- és ünnepi perikopák táblá-
zatát. — A bibliai jeligék valóban jó útravalóul szolgálhatnak 
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egész napra. A fohászok rövidek, talán túl rövidek, de amenyi-
ben az idézett bibliai helyek alapos megértéséből és hivő meg-
éléséből fakadtak, alkalmasak a további elmélkedésre. Az énekek 
kiválasztásában is gondos munkát végzett a szerző. 

Örömmel fogadjuk és ajánljuk a könyvecskét. Ez időszerint 
először is küzdő vagy sebesült, és beteg testvéreinkre gondo-
lunk, akikhez ritkán jut el a tábori lelkész. Ε könyvecske nyo-
mán lelküket vigasztaló és bátorító istentiszteletet rendezhetnek. 
Nagy szolgálatot tehet tanúló ifjúságunknak is, mely kalauz nél-
kül nem igen nyul a vaskos bibliához és így az igével nem élve 
a vallásórákat nyűgnek tartja, és főiskolára jutva vallásos vér-
tezés hiányában oda dobja magát a vallást kigúnyoló felvilágo-
sodást mímelő körök áradatába. Ezért a vallástanárok figyelmét 
fölhívjuk e könyvecskére. De szükséges, hogy a családok is él-
jenek az élet kenyerével. Nekik is, főleg nekik szól az Útravaló. 
Ne legyen a keresztyén életrend csak a faliképeken, hanem hadd 
legyen meg a valóságban is az imádkozva dolgozás, hasonlóan 
ahoz a sok helyen sajnos már elfelejtett keresztyén szokáshoz, 
amely szerint az anyaföldet bevető földmíves az estharang szavára 
leveszi kalapját, és a rög körűi magasba küldi áldási kérő fohászát. 

Wagner György. 

Győr fy Is tván „Az ember." Templomi beszélgetések. Kolozs-
várott. 1916. 

Tizennyolc beszédet tartalmazó igen érdekes füzet. Minden 
beszédén végig vonul a mostani nagy világháború szele, mely a 
szerző szerint új kort hoz e földi világra s eltűnik „mint jégből 
való olvadó szobor". A mult elpusztul a mindent tönkretevő, nagy 
viharban, vérözönben, hogy romjain új élet támadjon. Nagy, fényes 
reményei vannak a szerzőnek a jövő emberiséget illetőleg. 

De nem ez az, ami leköti figyelmünket, teljes valónkat, ha 
végig olvassuk e könyvecskét, hanem az, hogy hiszen ő már meg-
kezdte eme nagy munkát, melyet látnók szemei a jövőben elkép-
zelnek, megkezdi annak újra alakításával, a mi előttünk legdrágább 
vallásunk, nem jól mondtam: dogmáink új mezbe való öltöztetése 
által. Lehetetlen, hogy ezt részletesen itt ismertessem, mert hisz 
ez lapokat követelne magának, csak röviden összefoglalom 
beszédeit a dogmatika szempontjából! A „Mélységek felett", 
„Próféták" és „Isteni gondviselés" c. beszédekben főkép a teolo-
giát dolgozza fel. Egybefoglalva a tanát Jos. 24 u -ben találhatjuk: 
„Hányjátok el az Isteneket, akiknek szolgáltak a ti atyáitok" . . . 
„Isten szüntelen uj formákban munkás körülöttünk." (64. old.) 
Következnék az antropologia, mely a legbővebben van tárgyalva, 
legkivált azonban, az „Ember I. II.", „Mária", „Legyetek erősek", 
„Élet terhe", „Az élet hősei" és „Az isteni gondviselés", c. be-
szédekben. Egybefoglalva tana: „Hiszek az emberben, abban a 
rejtett mélységben, mely mint az isteni élet olthatatlan lángja ég 
benne. Hiszem, hogy az élet vizének új bőségesebb áradata fog 
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ömleni belőle." (5 o.) „Egyes emberek sajátos munkáiból ujul 
meg a világ s halad az emberiség a tökéletesedés utján." (65.) 
A krisztologiaban érdekes, meglepő tant hirdet, mely első hallásra 
szinte eretnekségnek nevezhető, a mikor t. i. azt mondja az em-
bernek: „Én azt mondom, ha övéi akartok lenni . . . ne kövessétek, 
ne utánozzátok őt. Ne legyetek írot t . . . parancsai betűinek szol-
gájává. Övéi csak akkor lehettek, ha korotok Nazaréti Jézusai 
vagytok." (73. o.) Természetesen máskép fogja fel az ember e 
merész állítást, ha mélyebben tanulmányozzuk krisztologiáját, ámbár 
így sem „a szegény názáreti zsidót" (62. o.) vallja Krisztusának, 
hanem annak életéből eszményített Krisztust, aki azért lett azzá, 
amivé, „mert volt bátorsága, önbizalma, hogy magát az ember 
királyi jogaiba beiktassa." Legmeglepőbb azonban eschatalogiája, 
amikor kimondja: „nincs feltámadás, kit egyszer eltemettek, soha 
életre nem kél." (76.) „Csak ámítás a jövő élet hirdetése . . . 
emberi érdekeket szolgál." Az egyén elpusztul, csak az élet 
marad meg, „mely öröktől fogva volt, amely soha egy pillanatra 
meg nem szűnik." (78. o.) „Az ember a maga egységében . . . 
(tehát az abstrakt ember) nem halhat meg, csupán változik." (78 o.) 
Érdekes téma, én is sokat boncolgattam e tant. Nem vagyok 
hivatva, hogy bírálatot mondjak e beszédekről, ezt a szakembe-
reknek engedem által, célom és rendeltetésem az ismertetés vala; 
azt azonban bátorkodom állítani, hogy e beszédek, bár Kolozsvár 
művelt közönsége előtt mondattak el, mégis igen erős adagok 
voltak ezek számukra. Vájjon meg birták-e emészteni? S most, 
hogy közkincscsé tétettek, vájjon mit fog a.atni emez elhintett 
magvakból a szerző? 

Tarczay Andor. 

Ürmösi József, homoródszentpáli unit. lelkész: A lelkipásztori 
gondozás és a gazdasági szociális kérdés. Budapest, Kókai Lajos 
bizománya. 8°, 113. 1. Ara 2 kor. 

A szerző lelkesedik a szociális kérdésnek, különösen a föld-
kérdésnek keresztény szellemben való megoldása mellett. Bizonyos 
szociologiai elemet akarna érvényesíteni a lelkigondozásban s 
ezért szükségesnek tartaná a szociologia előadását a teologián. 
De ez szerencsétlen és végzetes kísérlet lenne. A teologiát nem 
szabad oly mezőkre vinni, a hol a talaj bizonytalan. Nem a gyakor-
lati teologiában van helye a szociologiai kérdések tárgyalásának. 
Azokat alapos egyháztörténet előadásánál meg lehet érinteni. 

A szociologiai kérdések is érdekelhetik a lelkészt — de őriz-
kedjék erre a térre lépni aktualisan — mert az politikai kérdés 
és a lelkész hivatásától távol áll. Nekünk a szociologiában, mint 
mindenben fő szempontunk, forrásunk a Krisztus. Az ő szellemétől 
és elveitől áthatott ember szociálisan is helyes irányban fog mű-
ködni; mert nem az önzés lesz tetteinek rugója, hanem a fele-
baráti szeretet. 
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A szociologia nagy átalakuláson fog átmenni a világháború, 
után mely egész multunkat, gondolkodásunkat, kulturánkat 
alapjában megrázkódtatja. 

Henry George, kit a szerző keresztény világnézete folytán 
magasztal, azt hitte, hogy megtalálta a szociális bajok alapforrását. 
De ily „nagy felfedezés" nem szokott beválni. Az ő elmélete is 
csak hipotézis marad — igaz, értékes hipotézis. 

A szerző komoly tanulmányáról, igaz érdeklődéséről és nagy 
olvasottságáról tesz tanúbizonyságot a szépen megírt és csinosan 
kiállított füzet. 

Dr. Szeberényi Lajos Zsigmond. 

A Kálvinszövetség 1916. évi lelkészi konferenciájának emlék-
könyve; szerkesztette Dr. Kovács J. István ref. teol. professzor. 
Ára 4 korona. 

A Kálvinszövetség igen életrevaló eszmét valósított meg, mikor 
a lelkészkonferenciákat rendszeresítette. A háború sok jó vállalko-
zástól visszatartotta egy ideig az embereket, az egyházakat is. 
De nemsokára felhagytak ama tévhittel, hogy a háború még a jó 
szándékok elrontója is s az élet fokozott eréllyel megint a szokott 
mederbe terelődött; az egyházak életében is igy volt. 

Ekkor merészelt nagyot és jutott bátor elhatározásra a Kálvin-
szövetség vezetősége, mikor egy lelkészkonferencia össze-
hívását határozta el Budapestre. Áz elhatározás megvalósúlt és 
meglepő sikerre vezetett. Álivel a szövetség tagjai nagyjában 
mégis csak megegyeznek a kálvinismus vallásos ereje gyümölcsöz-
tetésének meggyőzödésteljes hangoztatásában, az értekezlet elég 
szép belső harmóniában is folyt le s szép szellemi sikert ara-
tott. Erről tanúskodnak a fentidézett kötetben összefoglalt elő-
adások is. A szövetség vezetősége igen helyesen cselekedett, 
mikor azokat kiadta. 

Nehéz volna azon a szűk helyen, mely rendelkezésünkre áll, 
az előadásokat egyenként ismertetni s a legjobbakat kiemelni. Ha 
természetesen az előadások állításaival nem is érthetünk mindenütt 
egyet, mégis megmondhatjuk, hogy azok komoly dolgozatok, 
melyek alkalmasak a kálvinismusért lelkesíteni, a kálvinismus 
önérzetét erősíteni. 

Hogy a budapesti konferencia mennyire sikerült, mutatja hogy 
a losonci nemsokára követte. A Kálvinszövetség szép feladatot 
oldott meg e konferenciák rendezésével; ezért mi evangélikusok 
csak irigyelhetjük. Ily egyházhoz s hitünkhöz hű lelkészkonferen-
ciára nekünk is nagy szükségünk volna. Azért, hogy a konferencia 
előadásait gyűjteményben kiadta, köszönet illeti a Kálvin szövet-
séget a ref. egyház részéről, de minden olvasó részéről is. 

Dr. Daxer György. 
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A háború vallásos irodalma. 

VI. 

110. Papp Géza: Egy tábori lelkész harctéri naplója. Debrecen 
1916. Ára kötve 1 Kor. 80 fillér. 

111. Kónya Gábor: Szeretet a harcmezőn. Beszédek.Mezőtúr 1916. 
112. Pálmai Lajos: Gondolatok a ker. vallás és háború körül. 

Győr 1916. 
114. Vásárhelyi József: Jézus Krisztus háborús világa. Kolozs-

vár 1916. 

» Új könyvek. . 

Román Ernő: Tudakozzátok az Írásokat! Közönséges ünnepi 
és alkalmi egyházi beszédek. Debrecen. Hoffmann és Krono-
witz. 1916. 

Dr. Oppel Jenő: A pénzszerzés az újkor elején. Bpest. 1916. 
Zoltán Angyal: Ursachen, Verlauf und Ergebnis des Aufstan-

des Bocskay Budapest 1916. 
Szekfű Gyula: Mit vétettem én? Ki gyalázta Rákóczit? 

Budapest 1916. Ára 2 kor. 50 f. II-ik kiadás. 
Szövényi Gusztáv: A vándorló harangok. Szepesi életkép a 

prot. világból. Iglón 1915. 
Ludwig Rácz: Montesquieu in Ungarn. (Külön lenyomat az 

Ung. Rundschau-ból. 
Zsil inszky Mihály: Visszapillantás a hazai ev. egyháznak 

XVI. szazadbeli zsinataira. Pozsony 1915. 
Dr. Kún Bé la : A debreceni m. kir. tudomány-egyetem alma-

nachja az 19I4jl5. tanévre. 
Dr. Boros György: Az unitárius teológiai akadémia szerve-

zete, szabályai és fejlődésének története. Kolozsvár 1916. 
Festschrift der Hermannstädter Oberrealschule. Nagy-

szeben 1915. 
Hamvas József : A visszatért üstökös. (Költem.) Pozsony 1916. 
Dr. Kemény Gábor: A francia középiskolák szervezete. 

Kolozsvár 1915. 
U. az. A francia középiskolák szelleme. Budapest 1915. U. a. 

(Párizsi tanúimányi észrevételek). Budapest 1916. 
S. Szabó József : Debreceni és Sárospataki papok a refor-

máció szazadában. Debrecen 1916. Ára 1 Korona 20 fillér. 
Az egyetem és teol. fakultás kérdése. Kiadja a Tiszai 

ágostai ev. h. egyházkerület. Eperjes 1916. 
Payr Sándor: Fláciánus lelkészek Magyarországban. 

Pozsony 1916. 
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Dr. Szelényi Ödön: Tessedik Sámuel élete és munkássága. 
Budapest 1916. 

Révész Imre: Bod Péter mint történetíró. Kolozsvár 1916. 
Kókai Lajos bizománya. Ára 1 korona 50 fillér. 
Dr, Horváth Ödön: Apróságok Bredeczkyről. Eperjes 1916. 
Dr. Králik Lajosné: A nők szeretetmunkája a kiskorú bűnö-

sökért. Budapest 1916. 
Kovács Sándor: Protestáns Esték. III. kötet. Felolvasások 

a vallás, nevelés, irodalom stb. Köréből. Ára 12 K. Budapest 1916. 
Dr. Kovács J. István: A Kálvinszövetség 1916. évi lelkészi 

konferenciájának emlékkönyve. Budapest 1916. Ára 4 korona. 
T a n k ó B é l a : Kant vallásfilozófiája. Debrecen 1916. Ára 80 fill. 
Dr. Makkai Sándor: A hit problémája. Vallásfilozófiai tanul-

mány. I. Rész. Budapest 1916. Kókai bizománya. Ára 4 korona. 
Imre L. Makkai S. Révész J. Vásárhelyi J.: Jézus Krisztus 

jó Vitéze. Baráti útmutató a ref. lelkipásztori pálya előkészületei-
hez, Kolozsvár 1916. Ara 1 kor. 20 f. 

Kiss Ferenc: Magyarázatos biblia. Új szövetségi rész. Kiadja 
az O. R. L. E. Debrecen 1916. 

Dr. Szlávik Mátyás: A tiszai ev. egyházkerület eperjesi 
Kollégium teol. Otthonának tíz éves története. Miskolc 1916. 

Dr. Czakó Ambró : A katholikus papság lélektana. Buda-
pest 1916. Ára 4 korona. 

J á n o s i B é l a : Schedius Lajos eszthétikai elmélete. Budapest 
1916. Ára 1 korona 50. fillér. 

Dr. Masznyik Endre: Uj testámentom azaz Istennek uj szövet-
sége. Fordítás I. kötet. Evangelium. Pozsony 1916. 

Vásárhelyi József: Pál apostol. Tanulmány az őskeresztyén 
vallástörténet köréből. Kolozsvár 1916. Ára 5 korona. 

Réz László: Vezérkönyv az elemi népiskola ref. vallásoktatásá-
hoz az I. és II. osztályban. Sárospatak 1916. Ára 3 korona 80 f. 

Hetvényi Lajos: Az ev. keresztyén világnézet. Sopron 1916. 
Ára 2 korona. 

Dr. Révay J ó z s e f : A gimnáziumi latin olvasmány. Budapest ' 
1916. Ára 50 fillér. 

Georg W a g n e r : Wie dünkt Euch um Christus? Antritts-
predigt. Durand 1916. Szerző sajátja. Ára 60 fillér. 

(Ismertetni fogjuk.) 


