
Könyvismertetés. 

Imre L., Makkai S , Révész /., f Vásárhelyi József: Jézus 
Krisztus jó vitéze. Kolozsvár, 1916. 105 1 p. Ára 1 Κ 20 fillér.A tudós 
szerzők remélem - nem értenek félre, ha bevezetőleg úgy 
jellemzem művöket, hogy kedves, megszeretésre méltó könyvecske. 
Nem ismerek hasonló könyvet teol. irodalmunkban, mely a komoly, 
alapos tartalmat tetszetős, vonzó formával oly sikeresen egybe-
kötné és igy felette alkalmas arra, hogy a kezdőt mintegy 
játszva bevezesse a teologia problémáiba, de egyúttal meg-
szerettesse velők. Előnyös tulajdonsága az is, hogy bár négyen 
dolgoztak rajta, egységes szellem hatja át a munkát és kerek 
egészet alkot. Imre Lajos: A kálvinista lelkipásztor személyi-
ségéről és helyzetéről ir; teljes hozzáértéssel és idealista 
felfogással. Az azóta már Istenben boldogult Vásárhelyi /. 
A lelkipásztornak a bibliához való viszonyáról és igy ügye-
sen sorra keríti a bibliai tudományok minden ágát. Révész I. 
A lelkipásztor és a történelem cimen pompás áttekintést ad az 
egyháztörténelem, mint a ker. lélek történetének legfőbb tanul-
mányozási szempontiairól; Makkai Sándortól 2 tartalmas fejezet 
származik: A lelkipásztor és a filozófia és A lelkipásztor gya-
korlati munkássága. Az elsőben a rendszeres teologia egészen 
új beosztását adja és szépen megállapítja, hogy a lelkipásztornak 
annyiban van köze a filozofiához, amennyiben a filozofia rendü-
letlen meggyőződésű, öntudatos, hősies kálvinistává tehet. A 
másik fejezetben pedig a lelkipásztor gyakorlati munkásságának 
3 főirányáról szól (Igehirdetés. Vallásos nevelés. Lelki gondozás.). 
A inűvecskét befejezi Révész I. kisérő levele a diák olvasókhoz. 
Ebben kiemeli, hogy nem az intellektuális magatartás a fő a 
lelkipásztornál, hanem az, hogy a vallást át is élje. „Igyekezzél 
égni", köti minden teologusnak szivére, csöndes, állandó, benső 
izzással a többi aztán magától jön. Valóban, akárki olvassa 
át e könyvecskét, Kénytelen lesz konstatálni, hogy határozott 
nyeresége prot. teol. irodalmunknak. Csak kevés kifogást lehet 
tenni ellene. Hogy a kálvinista lelkipásztort és főleg az erdélyi 
viszonyokat tartja szem előtt, nem is hiba, hanem a szerzők 
körülhatárolt célkitűzéséből következik. De igenis, kívántuk volna 
a magyar teologiai irodalom teljesebb felsorolását. No, de ez 
egy második kiadásnál könnyen pótolható. 

Sz. Ö. 
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Dr. Ravasz László (a kolozsvári ref. theol. fakultás ny. r. 
professzora), A gyülekezeti igehirdetés elmélete (Homiletika). A 
ref. egyházi könyvtár XI. kötete. Pápa, 1915. Ára: 

Ε mű már önmagában véve, megjelen sénél fogva gazdagítása, 
gyarapítása a magyar theologiai tudományos irodalomnak. Hiszen 
köztudomású dolog, hogy épen a homiletika terén, kiváltképen 
ág. hitv. evang. oldalon alig találkozunk magasabb színvonalú 
művel. S bár a szerző jóleső nyíltsággal s önismerettel az elő-
szóban vallja, hogy jelen munkája „nem mindenütt nyugszik olyan 
önálló kutatásokon, aminőkön egy igazán magas színvonalon 
álló tankönyvnek nyugodnia kellene", szóval, hogy még nem 
olyan érett, mint amilyennek kellene lenni: mégis örömmel kon-
statálhatjuk, hogy műve nagy haladást jelent. Mindenekelőtt 
dicséretére válik, hogy tárgyát oly kimerítő történeti alapon 
nyújtja, a szent beszéd fejlődését a homiletikai elvek kialakulásá-
val egybefoglalva. Mi is állítjuk, hogy csak az ismeri a jelenkor 
igehirdetésének lényegét, célját s törvényét, aki tudja, hogy hon-
nan ered. Csak azt sajnáljuk, hogy ezen történeti áttekintés sók 
helyütt nagyon hézagos s bírálatában nem mindig helyes. így 
p. o. feltűnő, hogy a középkori mystikusok közt Eckart mester, 
a legkiválóbb mystikus, nem talált helyet. Geiler von Kaisersberg 
a reformszónokok közé határozottan nem tartozik. Kissé seké-
lyes a reformáció lényegének meghatározása, vagy legalább nem 
olyan, hogy az lutheránus embert képes volna kielégíteni. Vala-
mivel jobb Luther jellemzése. Azon megjegyzéshez, amely „hires 
minták után" készült, t. i., hogy Luther theologiájában középkori 
barátnak maradt, én, részemről, kettős kérdőjelet csinálok. Még 
pedig azért, mert Luthernél, hál' Istennek, a theologust a ke-
resztyéntől nem lehet, nem szabad elválasztani. Hogy ő sok 
tekintetben középkori medrekben mozgott, az tény. Ez csak erős 
történeti érzéke mellett bizonyít. De azért az ő theologiája is 
reformátort theologia. Luther összehasonlítása Kálvinnal nagyon 
érdekes, de részben szintén félrevezető. így p. o. ezen állítás, 
hogy Kálvin Luther gondolatainak rendszerezője, gyakorlati meg-
valósítója. Ez nem áll. Kálvin Luthernek ellenlábasa, azaz egy 
egészen más keresztyén kegyesség képviselője. Kálvin nem szo-
rult arra, hogy másnak gondolatait végig gondolja. Volt neki saját 
gondolatvilága. S viszont Luther sem volt olyan zavaros „genie", 
aki csak homályosan „valamit" akart, anélkül, hogy tudta volna, 
hogy ezen „valamije" hová vezet. Volt Lutherben is világosság, 
csakhogy más, mint Kálvinnál. Az sem áll, hogy Luther ,,szeren-
csés természet", Kálvin ellenben „tragikus jellem" lett volna. 
Majdnem azt mondhatnám, hogy ez inkább megfordítva áll. 
Vagy milyen félrevezető azon állítás is, hogy Luther keresztyén-
sége „érzelmi" keresztyénség lett volna! Mintha nem épen Luther 
az lett volna, aki leghatározottabban minden rajongással szem-
ben állást foglalt! S mintha kiszárnítottan Kálvin az lett volna, 
aki a keresztyénséget Luther quietismusátő! megmentette volna! 



198 Könyvismertetés. 198 

Ilyennek t. i. tünteti fel szerző a Lntlier-féle kegyességet. Aka-
ratlanul is, mondja, ilyenné vált. . . De nem folytatom. Csak azt 
akartam jelezni, hogy itt a mű téves úton halad s esetleges 
második kiadásban gyökeres javítást kiván. Luther kortársai vagy 
barátai közül is lehetne egynehányat felemlíteni, p. o. Veit Dietrichet, 
Brenzet, Mathesiust és Osiander Lukácsot. A pietizmus hitszóno-
kai közül hiányzik ezen irányzat legkiválóbb, klasszikus kép-
viselője Gottfried Arnold s az ujabb korból Löhe, Harless, Hanns 
Lajos és Frommel Miksa, az „orthodoxok", Bitzius a liberálisok 
táborából. A skandináv egyházak a szerzőre nézve, úgy látszik, 
egyáltalában nem léteztek. Körükből legalább is a felette origi-
nális dán Beck Vilmos lett volna felemlítendő. Ilyen történeti 
átnézetnél nem szabad a sok névtől visszariadni. Azok indításul 
szolgálnak a behatóbb tanulmányra s ez utóvégre e téren, mint 
minden irodalmi kutatásnál, a főérdek. 

A mű második része foglalkozik az igehirdetés alapelveivel. 
Helyesen állapítja meg sz«rző, hogy az igehirdetés lényegileg 
kultusztényező, de mégis egyszersmind személyes bizonyságtétel. 
Ε két mozzanatnak egymáshoz való viszonyát szerző találóan 
igy határozza meg: „Mint ahogy nincsen felekezetnélküli, illetve 
felekezetközi kultusz, ugy nincs gyülekezeti igehirdetés, melynek 
felekezeti jellege ne volna." Tehát biztos egyházi kötöttség! Ezt 
örömmel konstatáljuk. Az épülésről szóló fejtegetések kissé saját-
ságos benyomást tesznek. Épülni olyannyira sajátos keresztyén 
dolog, nogy azt más úton, mint bibliai úton alig lehet megérteni. 
Itt az általános psychologia nem lehet a kiinduló pont. Döntő 
itt a specifikus keresztyén kegyesség, annak psychologiája. De 
ez - sajnos — az egész műben nem jut elegendő érvényre. 
Még ott sem, ahol a szerző egyenesen a hallgatóság lélektanáról 
szól. A prédikáció valóban psychologus, ha az ó és az új ember 
psychéjét szeme előtt tartja. Itt a szokásos lélektani schémákkal 
nem igen sokra megyimk. 

A harmadik rész a szent beszéd anyagával s alakjával fog-
lalkozik. Itt sem érthetünk egyet mindenben a szerzővel. De itt is 
látszik az ő komoly törekvése, hogy meggyőződése szerint a leg-
jobbat nyújtsa, illetőleg a legjobb mesterek ösvényén haladjon. 
Kár, hogy ezen mesterek nem mindig a legmélyebb szellemek 
s hogy szerző épen ezektől nyerte theologiai irányítását. Ezt 
őszinte sajnálattal konstatálom. Mert ez az egész, sok tekintetben 
igen értékes mű nagy kárára szolgál. Nem kutatom természete-
sen, mint más egyház szolgája,. hogy ezen theologia mennyire 
képes a református egyházat saját hitvallási alapján építeni. Ez 
azon egyház belügye. Saját egyházamra nézve nem épen áldás-
nak tartanám ezen theologia uralmát. Milyen „túlfinom", a sic 
és non sic közt himbálódzó p. o. mindaz, amit szerző Krisztus 
személyéről és a csodáról mond. Pedig ha a homjletikának vala-
melyik része, épen fontosságánál fogva, egészen határozott, vilá-
gos tárgyalást kíván, úgy ezen rész, amely az igehirdetés anyagár 
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ról szól. Ε tekintetben amúgy is már elég „homály" uralkodik 
hallgatóinknál, de még olvasóinknál is, úgy hogy azt inkább 
szétoszlatnunk, mint táplálnunk kellene. 

Ott, ahol szerző nem theologizál, ott ő nagyon világosan ir. 
így p. o. az alaktanban. Itt igen üdvös és hasznavehető útmuta-
tásokkal találkozunk, amelyek remélhetőleg tekintetbe is vétetnek. 

Dr. Ravasz László műve általában a legnagyobb figyelmet 
érdemli. Derék szellemi munka rejlik benne. Aki önálló meg-
figyeléssel olvassa, bizonyára élvezettel s haszonnal fogja tanul-
mányozni. 

Dr. Schmidt Károly fenő. 

Kmoskó Mihály: A sémi népek ős vallásának főbb problémái. 
Budapest. Szt. István Társulat 1915. ára 2 kor. 

A felolvasásként jelzett hosszabb tanulmányban (69. o.) szerző 
egy sokat vitatott nehéz problémát igyekszik megoldani. Munkájában 
a bevezetésen kivül szól a sémi Isteneszméről, szentség és 
tisztátalanságról, szent dolgokról, szent személyekről, áldozatról, 
szent idők s ünnepekről,halottak s túlvilágról. A themájára vonatkozó 
eddigi kutatások nagy részében azt a tévedést látja, hogy a 
szentírás világos bizonysága ellenére az evoluciónista elmélet 
kedvéért a zsidó népvallást a kinyilatkoztatott vallással össze 
kavarták. Ehhez járult egy másik fatális methodikai hiba, hogy 
a babyloni ékiratok vallási szövegét rövidesen a sémi géniusz 
termékének nyilvánították, holott azok legnagyobb részt a turáni 
eredetű szumir szellem alkotása. Az anikonikus nyugat sémi isten-
tiszteletet az anthropomorph szumir-babylon istenfelfogás inficiálta 
már korai időben. A sémi ősvallás megállapításánál a biblia régi 
adataira, továbbá a pogány arab vallás hagyományaira vagyunk 
utalva. Nagy szerepet tulajdonit az összehasonlító nyelvészetnek. 
Ez mutatja mindenek előtt, hogy az összes sémi népeknek közös 
szavuk van az istenség kifejezésére. Ha mindjárt az „él" szó 
ethymológiája vitás is, a fő az, hogy kizárólag az Isten fogalom 
jelzésére szolgál. Egy lévén a szó, egy a fogalom is, és igy a 
sémi népek a történelem előtti időben monotheisták voltak(!) 
Az e feltevés ellen felhozott érveket nem tartja helyt állóknak. 
Csodálja, hogy a katholikus Hehn is más véleményt jelent be 
azon az alapon, hogy az „él" közszó, mely ezért nem fejezi ki 
az istenség metafizikai lényegét. Szerző szerint minden ős 
szó ethymológiailag vitás, s igy csak "maga a tény áll, hogy ki-
zárólag az istenség jelzésére használták. A sexuális dualismust 
sem tekinti már az ősidőkben meglevőnek. Az istennő jelzésére 
nincs közös szó. Komolyabb ellenvetés, hogy e monotheismus 
a sémi vallások fejlődésének végén és nem annak elején keresendő. 
Am egyfelől Izraelt kivéve a fejlődés végén nem találunk 
monotheismust, másfelől az ős monotheismus alatt nem a 
nplytheismussal szemben öntudatos felfogásra kell gondolni. Az 
ős semi monotheismust ezért adott tényezőnek tekinti, mellyel szá-
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molni kell. Sajnálatos körülmény azonban, hogy az ösmonothuzmus 
a szellemekben való hitnek áldozatul esett. A sémi néplélek a 
sivatag titokzatos mélyét csodás szellemekkel népesiti be, melyek 
egyrészét barátnak, másrészét ellenségnek tekinti s ennek meg-
felelően lép velük viszonyba. A fejlődés további folyamán a 
daemonok elkülönülnek, nevet kapnak, majd istenekké lesznek. 
Ez a sémi polytheismus legtermészetesebb genezise. 

Emez ősmonotheismusnak megléte a későbbi fokozatokból is' 
következtethető, Így a szentség és tisztátalanság megkülönböztetését 
Smith totemismusával szemben úgy magyarázza, hogy az előbbi 
a tisztelet és szeretet érzését az utóbbi a félelem érzését váltoita 
ki. A szentség Istenre vonatkozik a tisztátlanság az emberre, 
amennyiben bizonyos veszedelmektől óvja meg. Az evolucionista 
elmélettel szemben a források, fák, sziklák és barlangok nem 
állanak egyes lokális istenekkel össeköttetésben. Közülük egyedül 
a fák tekinthetők az istenségnek szentelteknek. Az áldozat fogalma 
felfogása szerint az oltári szentség tanához hasonló. A fő momentum 
bennük az istenség fenségének elismerése, minden más magyará-
zází mód helytelen. A későbbi ünnepek egy része baal ünnep, 
de épen ezért nem eredeti, A holtak mellé tett étel nem a holtak 
kultuszára vonatkozik, hanem a halottak tovább élési hitére, 

Szerző nagy olvasottsága és széles látóköre nyilvánvaló. Kár, 
hogy azon hiba, amelyet több modern („protestáns") tudósnak 
tulajdonit: „semmit szabatosan bebizonyítani nem tudnak, hanem 
mindent valószínűvé tesznek, utóbb azonban elfelejtik praemissáik 
valószínűségét és azokból oly fölényes biztonságból vonják le 
következtetéseiket, mintha megdöbbenthetetlen tételekből indultak 
volna ki" - jórészt nála is meg van. Bár kezdetben elismeri, hogy 
a sémi ősmonotheismushoz közvetlenül hozzáférni nem lehet, az 
ingatag nyelvi alapon egy több tekintetben is kifogásolható ítélet 
alapján („egy lévén a szó egy a fogalom is") adott ténynek veszi 
azt, s nem hypothezisnek, holott tudományos szempontból csakis 
erről lehet szó. A feltételezett ősmonotheismus bizonyítására kissé 
erőszakolt módon igyekszik egyfelől a keletsémi vallást túlnyomóan 
szumir eredetűnek tekinteni, másfelől a tényleges sémi animizmust 
polydaemonizmust stb. későbbi visszafejlődésnek feltüntetni, 
amelyekből még kicsillámlik itt-ott a régi tisztább felfogás. Az 
objektivitás rovására a nagy szorgalommal s tudással összegyűjtött 
anyagot egyoldalú megvilágításba helyezi, más felfogás jogosult-
ságát kétségbevonván, holott olytéren, ahol a „valószínűleg." 
„esetleg," „véleményem szerint" megszorítások nagyon szükségesek, 
az apodiktikus itélettnondás alig felel meg a tudományos eljárás 
igazságának. Protestáns olvasót bántóan éri az első oldalon 
található „nihil obstat," „imprimatur" „védjegy." 

Kiss Jenő. 

Czeglédi Sándor, Izrael Mózes előtti vallásának nyomai, pápai 
ef. theol. akad. tanár. Főiskolai értesitő 1915. 16. 
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Figyelemre méltó megfontolásokat bocsát előre a probléma 
nehézségére vonatkozólag. Így hangsúlyozza, hogy mint minden 
népnél, Izraelnél is homályba van burkolva a vallás kezdete. Ezt 
komplikálja az a körülmény, hogy Izrael vallásának későbbi 
fokozatairól sincs megegyező véleményünk. Izrael is igyekezett 
a korábbi felfogása tökéletlenségét eltörülni. Mózes előtt nem 
találunk kimagasló egyéniségeket, kiknek vallás a homogén volna, 
csak átlag embereket, kiknek vallásában két, sőt több világnézet 
rudimentumai is megvannak. A visszafelé következtetés egyediili 
módszere sem kielégítő, mert Mózes korát sem ismerjük ponto-
san. Mózest is inkább érezzük, mint ismerjük; azonkívül Mózest 
elődeitől nemcsak fejlődési fokozat választja el, hanem olyan erő 
is, amely kivonja magát a tudományos kutatás eszközei alól. 

A nehézségek ellenére is a későbbi fejlődés szempontjából is 
igyekeznünk kell a főbb elveket megállapítani. Forrásul eddig 
a Genezis szolgált. Ám ezt, különösen a pátriarcha eloeszéléseket 
több oldalról megtámadták. Goldziher, majd Winckler, Jensen  
és mások mythologiai vonatkozásokat látnak bennük. A történet 
ktitikai iskola hivei a későbbi idők valláserkölcsi felfogásának 
a múltba való visszavetését. Stade oly költött elbeszéléseknek 
tekinti őket, melyeknek célja annak kimutatása, hogy a kanaánita 
szent helyek eredetileg is Jahvera vonatkoztak. Szerző mindezzel 
szemben azon véleményen van, hogy a patriarchák történeti 
személyek, bár a róluk szóló elbeszélés mondai jellege kétség-
telen. Vallásuk megrajzolásával azonban még adós az ószövetségi 
vallástörténet. A Genesistől, mint egésztől eltekintve, kizárólag az 
ószövetség mellékes megjegyzéseire vagyunk utalva, melyek kul-
tusz és erkölcsi szokásokra voatkoznak' Fontosnak itéli a gyászo-
lási szokásokat, bizonyos animisztikus képzeteket, tiszta és tisz-
tátalan állatok közt való megkülönböztetést. Wellhausen, ;Smith 
és Curtiss ide vágó munkái alapján hangsúlyozza, hogy a po-
gány arab világból való analógiák, mivel Izrael ősei is nomádok, 
értékesebbek a babylon-asszyr befolyásnál. Bár az ősmonotheiz-
mus hypothezise ma már a múlté, egyfelől Renan, ki a sémiták 
„monotheisztikus ösztön"-éről beszél, másfelől a panbabyloniz-
mus. az ujabb időben is védelmére kel. Ez irány egy komoly 
képviselője Baentsch, ki az Izrael szomszédainál, főkép Babylon 
és Egyptomban meglevő monarchikus polytheizmusra, valamint 
a papi körökben otthonos monotheisztikus spekulációkra utal. 
Szerző felfogása szerint azonban Baentsch több új problémát 
támasztott, mint ahányat megoldott. 

Szerző a Mózes előtti vallás csekély emlékeiből animisztikus, 
polydaemonisztikus és henotheisztikus rétegek meglétére követ-
keztet. Animizmus figyelhető meg a temetési és gyászolási 
szokásokban, melyek jórészt az elhalt szellemétől való félelmet 
mutatják, ezért nem lehet szó az ősök kultuszáról. Maga az 
animizmus is már csak mint egy régebbi hit maradványa van 
meg. A polydaenionizmus inkább tekinthető e kor vallási jellegé-
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nek meghatározásaként. A lokális „έΓ-ek tisztelete, kik valamely 
kő, fa, forrásban, vagy mellette laknak, a még a Deuteronomium 
idejében is meglévő masszébák és asérák, mint az „el" tartóz-
kodási helyét jelölő kő, illetve faoszlopok, a tiszta és tisztátalan 
állatok közt való különbség tevés miben nem totemizmust 
lát, hanem a daemonoktól megszállt állatokra gondol — a még 
későbbi időben is meglevő különböző nevű daemonok, mind a 
polydaetnonizmusra utalnak. A polytheizmus feltevését, mire egyes 
törzsnevekből (God, Aser) s az „elohim" szóból következtetnek, 
mely valóságban a nem differenciálódott „él"-ek sokaságát jelzi, 
indokolatlannak tartja. 

A rövid 40 oldalra terjedő székfoglaló értekezésben, össze-
sűrítve és rendezve magunk előtt látjuk az ó szöv. vallástörténet 
egyik legégetőbb problémájára vonatkozó feltevések egész sorát, 
és egy valószínűnek tetsző megoldást. Nagy elismeréssel kell 
adóznunk a tudós szerzőnek ama megfontolt kritikáért, melyben 
a különböző felfogások érdemét és hibáit kiemeli s úgy a tör-
ténet-kritikai, mint panbabylonista irány túlzásaitól óv. Bár jogo-
san hangsúlyozza a wellhauseni irány nagy eredményeit, véle-
ményünk szerint Baentsch felfogását nem méltatja kellőképen. 
Amennyiben azonban épen a patriarcha vallásra vonatkozólag 
nyitva hagyja a kérdést s kifejezetten utal a történet-kritikai 
irány tovább fejlesztésére, illetve kiegészítésére s amennyiben 
Baentsch-et sem tekinthetjük a túlzó panbabvlonizmus hívének, 
égy Winckler-hez hasonlóan, hiszen amaz általános Ítélete mel-
lett, hogy a Mózes korabeli vallásosság Előázsiában túl volt már 
a polydaemonizmus fokán, nyomatékkal hangsúlyozza, hogy a 
mózesi vallás elvi különbségben áll minden más vallássál, úgy 
érezzük, hogy szerző felfogása és a történet-kritikai felfogás 
revízióját sürgető Baentsch közt nincs áthidalhatatlan ellentét. 
Várjuk és reméljük az erre hivatott szerzőtől a Mózes előtti 
vallási világnak további megvilágítását! 

Kiss Jenő. 

II. Peiröczy István és Révay Erzsébet levelei 1690—1699. 
A zayugróci gróf Zay könyvtárából közzéteszi Kovács Sándor. 
Budapest. 1916. VIII« 66 I. Ára 1 kor. 60 fii. 

Tököly Imre felkelése alkalmával közzétett kiáltványában 
„életét és vérét ajánlotta fel a szegény megromlott hazának az 
idegenek járma alól való felszabadításáért és a protestánsok 
vallásszabadságáért". És hívei mondották: „A mi vallásunk, 
evangelica Religiónk, nekünk mindenek felett legelső". Tököly 
több évi küzdelem után kénytelen volt 1690-ben Oláhországba 
meghátrálni és hosszú száműzetés után meghalt 1705-ben. Buj-
dosó hivei közt volt II. Petrőczy István generális is. Kovács 
Sándor a Magyar Protestáns Történelmi Emlékek új vállalata 
első sorozatának első számában most közli II. Petrőczy István-
nak, a rózsahegyi zsinat elnökének és feleségének, Révay Erzsébet-
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nek leveleit a férj bujdosó korából Ε negyvenkét levél általános 
érdeklődésre tarthat számot, mert megvilágítja a Tököly-féle 
magyar emigráció vívmányait és törekvéseit s a magyar nyelv 
fejlődése szempontjából is tanulságos. Örültünk volna, ha az 
érdekes levelek kiadója az elöljáró szóban a tiszteletreméltó 
házaspárról néhány életrajzi adatot közölt volna. A leveleket 
11. Petrőczy István Pózserovicán és Bukarestben irta, Révay 
Erzsébet leveleinek kelte pedig Szklabinya vára. Megható a 
levelekben az őszinte, intim viszony a derék házaspár közt. 
Petrőczy István így ir: Az én kedves édes Feleségemnek Révai 
Erzsébetnek adassék Szklabinya várában. Édes Feleségem, Isten 
áldása légyen rajtad, sok számos esztendeig is éltessen, kívánom. 
A levél zárószava: Ezzel Isten oltalmába ajánlak. Igaz hozzád, 
míg Isten éltet. Petrőczy István. Révay Erzsébet így ir: Mint 
szerelmes Uramnak ajánlom kegyelmednek holtig való igaz hív-
ségemet. Isten üdvössége sok szerencsés jókkal áldja meg 
kegyelmedet. A levél befejezése: Ezzel Isten oltalmába ajánlom 
kegyelmedet, maradván valamíg Isten éltet kegyelmednek igaz 
hites társa Révai Erzsébet - A levelek kiadója érdemes munkát 
végzett. Ha a füzet ára mérsékeltebb volna, akkor a mai drága 
időben nagyobb kelendőségnek örvendhetne. 

W. L. 

Vásárhelyi József: Pál apostol. Tanulmány az őskeresztyén 
vallástörténet köréből. Kolozsvár. 1916. A szerző sajátja. (144 1.) 
Ara 5 korona. 

Az előttünk lévő könyv a fiatalság lelkesedésével, de egyúttal 
könnyen hivésével és gyors ítélkezésével, mellyel párosul az 
idősbek generációi munkájának bizonyos kevésre becsülése, áll 
az ú. n. vallástörténeti iskola szolgálatába. A könyv érdeme, 
hogy összeállítja mindazt az anyagot, amely Pál apostol milieujé-
nek megismeréséhez szükséges. Összehordd nemcsak a Pál zsidó 
környezete megismeréséhez szükséges tudnivalókat, hanem főleg 
azon újabbkori szorgalmas kutatások eredményeit, melyek a hel-
lenisztikus világnak és kultúrájának megismerésére vonatkoznak. 
Ebből aztán szerzőnk Pál apostol személyiségére és tanítására 
nézve von le következtetéseket, illetőleg a rajzolt milieu ismeretét 
Pál apostolra alkalmazza oly módon s oly mértékben, hogy abban 
már kevesen fogják követni, akik az egész tekintetbe jövő anyagot 
s főleg Pál apostolt s leveleit igazán ismerik. 

üunkel, Wrede stb., kik Németországban annak a felfogásnak 
úttörői, hogy Pál apostol Krisztusképe nem érthető meg a synop-
tikusok alapján (persze előbb ezt a synoptikusi Krisztusképet 
depotencirozzák) s így neki egy már Krisztus előtt létező Krisztus-
képet kellett Jézusra alkalmazni, a német tudós lelkiismeretességé-
vel még beismerik, hogy ezt a Jézus előtti Krisztusképet 
történetileg kimutatni nem lehet. Ekkor jöttek a philologusok, 
mint Reitzenstein s mások és rámutattak a keleti pogány vallások 
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analógiáira s főleg a meghaló s feltámadó istenségben való hitre, 
mint a páli Krisztuskép forrására. Ebben követték theologusok 
is, mint Brückner, nálunk pedig most szerzőnk lép ezekbe a 
nyomdokokba. 

Ezzel meg van állapítva a szerző álláspontja, melynek vita-
tásába nem bocsátkozunk. 

Dr. Daxer György. 

Fosdick Ε. H.: Az imádság értelme. Fordította ifj. Victor  
lános. Budapest. 1917. Kiadja a Magy. Ev. Ker. Diákszövetség 
kiadóvállalata. (VIII. s. 253 1.) Ára 5 K. 

Ugyanaz·. A mester jelleme. Vezérfonal bibliai tanulmányozó 
körök és magányosok számára. Fordította ifi. Victor János. 2. ki-
adás. Kiadja a magy. ev. ker. diákszövetség. (201 1.) 

Dohányos János: Hol van megírva? Segédkönyv ismertebb 
bibliai helvek aiyors megtalálásához stb. Budapest. 1916. Kiadja 
a Μ. Ο. B. könyvnyomdája. VII. Hársfa-utca 33. (XVI. s. 299 1.) 
Ára kötve 3 s 3.80 K. 

Mindahárom könyv gyakorlati jelentőségű. Az első kettő 
bibliatauulmányozó körök számára való. Ezért fordíttatta le a 
Μ. Ε. K. Dsz. ' 

Az első könyv az imádságról szól. Tiz hétről gondoskodik a 
hét minden napjára egy-egy elmélkedésről, mely illő bibliai 
szakaszhoz csatlakozik és egy imával végződik, mely az imád-
ságos irodalom legjavából van kiválasztva. Minden hétre aztán 
szólnak heti jegyzetek (rendesen 5—7), melyek az előbbi elmél-
kedések gondolatait összefüggésben adják. Igv tárgyalja a könyv 
szerzője az imádság természetességét Istennel való társalgás 
voltát, Isten gondoskodását az egyénről, Isten jóságát, az akadályo-
kat s nehézségeket, a természeti törvény uralmát, a meg nem 
hallgatott imádságot stb. A gondolatok, melyek a könyv tartalmát 
teszik, a fiatalság gondolatvilágával számolnak, legnagyobbrészt 
helyesek, keresztyéniek, de nem lehet tagadni — nem maradnak 
mindig a keresztyén hit pleroforiája magaslatán, sokszor túlságosan 
megalkusznak az ellenvetésekkel. 

A 2. könyv ugyanazon szerzőtől származván,egészen hasonló 
mű. Ugyanígy oszlik bibliamagyarázatokra, melyek 12 hét minden 
napjára szólnak. Csak az imádságok hiányoznak. Jézus jellemét 
összeteszi az örömből, a nagylelkűségből, a felháborodásból, az 
odaadásból, a türelemből, az őszinteségből, az önuralomból, a 
rettenthetlenségböl, a szeretet értékfogalmaiból s végül festi 
alaplelkületét s teljességét. Az előszóban a szerző azt mondja, 
hogy a könyv célja nem az, hogy a Jézusról alkotott theologiai 
gondolatokhoz hozzájáruljon. Ha a könyv igy sok helyeset, jót 
is mond Jézus jelleméről, a legfőbbet ép azért nem mondja meg 
nekünk. Itt is jóformán csak a nagy erkölcsi mintakép gondolat-
körében mozgunk, a megváltó a háttérben marad. S igy ebben 
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a könyvben is annak a hiányát érezzük, mint az elsőben. Nem 
hiába tesz a szerző is néha úgy, mintha vallási ismereteink s a 
vallásos élet egymástól nagyon is távol esnének vagy tán ellen-
keznének is egymással, pedig azok kifejezik s megőrzik, tovább 
plántálják ezt. Az ellentét keresése itt legtöbbnyire gyanakvóvá 
teszi az embert. Röviden szólva: túlságosan moralizáló angol-
amerikai kegyességgel van dolgunk. A Diákszövetség iránti von-
zódásnak nem fog használni, ha továbbra is kizárólag ily lelki 
eledellel látja el diákjainkat. 

A harmadik könyv igen jó szolgálatot tehet minden lelkésznek-
vallástanítónak a prédikációra, tanításra való készülésnél. A bibliai 
gondolatok s idézetek felkereséséhez rendszeres· úton ad útba-
igazítást. Ez természetesen nem oly biztos s időt megtakarító út, 
mint a szótáralak, amilyen pl. a német Bunsen vagy a Calwer  
Bibelkonkordanz. De ha ilyen nem áll rend Ikezésiinkre, a fent-
idézett könyv is tehet igen jó szolgálatot. Azért használatra 
bizvást ajánljuk, annál is inkább, mert határozottan olcsónak is 
mondható. 

Daxer György. 

S. Szabó József, debreceni és sárospataki papok, a reformácó 
századában. Debrecen 1916. (Hegedűs és Sándor, Ára Γ20 K.) 

Szerző nagy szorgalommal és szaktudással állította össze a 
két város reformáció-korabeli papjainak - mind kiváló emberek-
nek a neveit. Sajnos, soknak közülük csak a nevét ismerjük, 
műveik, leveleik a háborús viszontagságok közepett elkallódtak, 
róluk is csak egy-egy rövid följegyzés maradt fenn. Ezeket a fel-
jegyzéseket kiváló kritikai érzékkel tudta a szerző egybevetni, 
levéltári adatok alapján ellenőrizni, és sok tévedést tisztázott és 
helyreigazított. Kár, hogy legalább egyeseknél nem állapította 
meg, hogy az illetők a lutheri vagy a kálvini irányzatnak hódoltak-e? 
Továbbá, ahogy Szegedi Istvánt követte működésének egyes szín-
helyeire, úgy ezt pl. Káimáncsehi Sánta Mártonnál is megtehette 
volna. Mert éppen a szerző műve mutatja, hogy reformáció-
korabeli történetünk kritikai átdolgozásra szorul. Ez irányban 
szerzőtől még sokat várhatunk. 

Tanulmánya a reformáció 400-ik évfordulójára, közelebbről 
Zwingii reformátort fellépésének emlékére készült. Szerző szerint 
a Zwingii reformátori fellépése egy évvel előbbre tehető, mint a 
Lutheré. Ez tévedés. Zwingii einsiedelni beszédeiben kikelt ugyan 
egyes babonák ellen amint ezt más felvilágosodott papok is 
megtették abban időben, — de magát a búcsújárást csak a 
második zürichi disputatió szüntette meg 1523-ban. Zwingii maga 
egész 1522-ig pápai kegydijat, penziót élvezett, reformátori fel-
lépését tehát csakis öt évvel a lutheri után tehetjük. 

Dr. Obál Béla. 
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Szent Ágoston vallomásai ford. Vass József dr. Budapest. Élet 
kiadása 1917. 1—II. kt. ára 6 K. 

Vass Józsefet elismerés illeti, hogy a világirodalom ezen egyik 
legszebb, legemberibb könyvét a latinul nem tudó művelteknek 
fordítási révén hozzáférhetővé tette. A fordítás előtt bevezetés áll. 
mely ügyesen megrajzolja Augustinus élete folyását és lelkének 
fejlődését jobbára a Confessiones alapján, holott jó lett volna 
Augustinus adatait ellenőrizni és megrostálni. Nem ártott volna 
az sem, ha Augustinus egyéb irodalmi működését s műveit 
legalább röviden említette és jellemezte volna annál is inkább, 
mert a jegyzetekben többször is hivatkozik Augustinus egyik-
másik munkájára. Hasonlókép szükség lett volna a munka 
szerkezetének elemzésére. Vasnak pusztán a Vallomásokon alapuló 
jellemzése egyoldalú, levelezésére ügyet sem vet, pedig e nélkül 
Aug. egyéniségének nem egy vonása rejtve maradt előttünk. (V 
ö. Thimme: Augustin. Ein Lebens und Charakterbild auf Grund 
seiner Briefe. Göttingen. 1910). 

Maga a fordítás azonban elsőrangú, művészi munka. Nemcsak 
az értelmet adja vissza híven, hanem az eredetinek sajátos 
hangulatát is. Vass szép munkája a felhozott kifogások ellenére 
is — határozottan nyeresége irodalmunknak. Teológusaink sok 
okulással forgathatják. 

Dr. Réjay József. 

Vallástörténeti forrásművek. Tudományos közhely, hogy alapos 
történeti tudás, a forrásművek gondos tanulmánya nélkül el nem 
képzelhető. Ez teljes mértékben áll a vallástörténet tanulmányozá-
sáról is, csakhogy itt az eszményi cél elérésének különös nehézségek 
állják útját. Hiszen a forrástanulmány idealiter a forrásoknak 
az eredeti nyelveken való tanulmányozását involválja, már pedig 
a vallástörténet mezején ez egyenesen lehetetlen, mert ma olyan 
tudós nincs, aki ha az ókori és modern kulturny elveket nagy-
részét bírja is, de a mai természeti népek nyelvét már nem képes 
mind elsajátítani. így tehát egy r?gy téren fordításokra van 
utalva mindenki, de ha ezek megbízhatók, akkor a forrástanulmány 
értékéből vajmi keveset veszít. Ez okból a jenai Diederichs cég 
három rendbeli vállalatát csak a legnagyobb örömmel üdvözöl-
hetjük, annál is inkább, mert a mostani viszonyok mellett a francia 
és angol forrásoktól úgyis el vagyunk zárva. Mindhárom még a 
világháború előtt indult meg, de jellemző a német szívósságra, 
hogy a világháború dacára nem akadt meg, még az első sem, 
mely pedig Kína vallását és filozófiáját tárgyalja. (Die Religion 
und Philosophie Chinas. Herausgegeben von R. Wilhelm). Ε nagy-
szabású vállalat tiz kötetre van beosztva, három részben: 1. A 
klasszikus vallás és filozófia. 2. A küzdelmek kora. 3. Táoizmus 
és szekták. Megjelentek pedig a következő kötetek ; l .Kungfu t se : 
Lunyü, 2. Laotse: Tao te king. 3. Mong-ko könyve 4—5. Liä-dsi és 
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Dsuang-dsi könyvei. Valamennyi gondos fordításban, bö jegyze-
tekkel és tájékoztató bevezetéssel. 

A másik vállalat cirne: Religiöse Stimmen der Völker herausge-
geben von Dr. W. Otto. Ez a vállalat belevág a cég azon 
tendenciájába is, hogy régi és új vallásformák ismertetésével egy 
új, modern vallásosság útját egyengesse. Megjelentek eddig: 1. Die 
Religion des Islam. 1 Von Mohammed bis Ghazali. Ford. J. Hell. 
1. Urkunden zur Religion des alten Ägypten ford. G. Roeder és 
3. a hires Bhagavadgita. Seil oeder Leopold fordításában. Mindkét 
vállalat sok újszerű adattal bőviti ismereteinket igy pl. Kung-futse 
korához és Mongko-nak a mesteréhez való viszonyát egészen új 
megvilágításban látjuk. Schroeder pedig szintén új kísérleteket tesz 
a Bhagavadgita számos rejtelmének megfejtésére. Igen fontosak az 
egyes kötetekben előforduló irodalmi utalások. Ha már e két 
vállalatnál is még külön ki kell emelnünk az egyes kötetek elő-
kelő ízlésű kiállítását, úgy a cég valósággal remekel a harmadik 
vállalatnál: Die Märchen der Weltliteratur. Három csoportra különül 
a német, európai és Európán kívüli népek mesegyűjteményeire 
mi csak épen megemlítünk néhány kötetet. A német népmesék közül 
Grimm gyűjteményét van der Leyen, Musäust (Richter L. pompás 
illusztrációival) Zaunert ádta ki. Egyenesen párját ritkítja a kínai 
népmesék kiállítása 23 eredeti kínai fametszettel sárga selyembe 
kötve; a kötet kiadója a már emiitett Wilhelm. Hasonlókép felette 
érdekesek a déli ocean szigeteiről összegyűjtött mesék. (Südsee 
märchen kiadta P. Hambruch). Itt is tanulságos képeket találunk, 
melyek bensziilöttek rajzai és díszítései alapján készültek. Hogy 
a népmesék tanulmányai beletartoznak a vallástörténet birodal-
mába, nem kell e helyen hosszasan fejtegetnünk. Hiszen ismeretes, 
hogy ma már el van hagyva az a nézet, hogy a mese a mítosz 
maradványa és ép ellenkezőleg a mesét tartjuk eredetibbnek. 
Nyilvánvaló, hogy a népmese nagyszerű fényt vet régmúlt időkbe, 
az emberiség primitiv, naiv gondolatvilágába, következéskép 
vallásos képzeteire is. A m'tológia mint tudomány mellé tehát 
teljes joggal lép a népmesekutatás és mindkettő tkp. az általános 
vallástudománynak, illetőleg etnológiának egyik ága. 

Helyszűke miatt e kiadványok értékét sem méltathatjuk részle-
tesen, de figyelmébe ajánljuk mindenkinek, mert tudományos 
okulás mellett esztétikai gyönyörűsége is lesz. 

Szelényi Ödön. 

Die Schriften des Neuen Testaments neu übersetzt und für die 
Gegenwart ertklärt von Prof. I). I). O. Baumgarten. W. Bousset 
etc. 21 28. Tausend. 3. verbesserte und vermehrte Auflage. 
Göttingen Vandenhoek u. Ruprecht 1917. Vorzugspreis geh. 18. Mk. 
in 4 Leinenbänden 2520 Mk. Jeder Band einzeln 7 Mk, geb. 
8-50 Mk. 
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Ez a inagyarázatos újszövetség, mely uj fordítást is ad, 
ismeretes lesz már minálunk is. Körülbelül tíz évvel ezelőtt adták 
ki legelőször a keresztyénség legrégibb okmányainak történeti 
megértése előmozdítására. Azért a magyarázat is, melyet nyújt 
történeti, vagyis újszövetségi iratainkat és az akkor szereplő 
egyéniségeket az ő idejűkből s környezetükből igyekszik meg-
érteni. Az uj fordítás, melyben az újszövetséget itt nyújtják, köz-
érthetőségre s elevenségre törekszik. A szellem, mely e magyarázatos 
mű íróit vezérelte, s a felfogás, melyet képviselnek, nem a 
hagyományos. Munkájuknál mint maguk mondják — minden 
theolog. iskolára és pártra való tekintetből szabadoknak tudták 
magukat. S ha igy sokat, amin az olvasó szíve csüngött, le kell 
rontaniok, sok eddig ismeretlent is akarnak vele megismertetni 
s mindenek előtt azt, ami lényeges s örök, akarják világossá tenni 
Szóval a .jelen kor mívelt embereit tartották szem előtt, mint 
olvasóikat, Azért Deissmann legjobban úgy is vélte e munkát 
jellemezni, ho-:>y „Gegeuwartsbibel"-nek, a jelenkor bibliájának 
nevezte. 

Az első és második kiadást Joh. Weiss adta ki. Ezen harmadik 
kiadás ujjáalkotása közben halt meg a tudós kiadó. Az uj kiadás 
elveit még ő állapította meg, egy kis részét még szerkeszthette 
is. Azután új kiadóknak kellett helyére lépniök. Ezt a munkát 
magára vállalták Bousset giesseni s Heitmiiller marburgi tanárok, 
azok, a kiktől a mű első tervezése kiindult. 

Előttünk van most az első és a második kötet a négy kötetből, 
melyből az egész mű állani fog. Az első kötet elején találjuk 
Jülicher Adolf marburgi tanár tollából az uj szövetség történetét 
Ebben szól a szerző először is az új szövetség gyűjteménye, 
vagyis a kánon keletkezése történetéről, azután pedig adja a 
szöveg történetét, ismertetvén a legfontosabb kéziratokat, fordítá-
sokat, hogy végül még röviden megemlékezzék a kritika legfőbb 
képviselőiről. 

Ezen bevezetés után kapjuk azután még ebben az első kötetben 
a három első, legrégibb evangéliomnak fordítását és magyará-
zatát. Ez a munka eredetileg Joh. Weiss tollából származik. A 
mostani k-iadásban Bousset V. dolgozta át, még pedig, amint 'az 
előszó megmondja, lehetőleg konservativ módon, vagyis úgy, hogy 
Weiss munkáján nem sokat változtatott. 

Természetes, hogy a három első evangéliom fordítását meg-
előzi egy bevezetés, melyben a sytioptikus kérdés ismertetése és 
lényegileg a két forrás hypothezis értelmében való megoldása 
található. Azután szól még itt a szerző a három evangélium 
anyagának történetiségéről, nevezetesen Jézus életéről, szavairól 
s azok történeti voltáról, a róla való hagyomány átalakulásairól, 
módosulásáról, bővüléséről, rajzolja Jézus jellemét stb. Szóval itt 
röviden összefoglalva kapjuk a mostan legjobban elterjedett 
szabadelvű evangélíomi kritika eredményeit közérthető nyelven, 
érdekes előadásban. 
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Magukat az evangeliomokat azután a szerző a kritika által 
kívánt sorrendben hozza, előbb Márk, azután Máté s végül 
Lukács evangéliomát: Az evangéliomok megfelelő szakaszokra 
felosztva jó fordításban és a megfelelő történeti s kritikai mélta-
tásban vonulnak el szemeink előtt. Világos, hogy a hozzáértő 
sokszor más véleményen is lesz, mint a szerző. De általában 
mégis oly munkával állunk szemben, melyből mindenki tanulhat. 

Ε kötet végén található egy Joh. Weisstől származó, a három 
evangéliom szerint három kolumnában a különböző forrásoknak 
megfelelő különböző színű betűkkel nyomtatott synoptikus 
tabella, mely a synoptikus probléma megoldását látható módon 
állítja szemjink elé. 

A második kötet az összes Pál apostolnak tulajdonított új-
szövetségi levelet foglalja magában. Itt is egy bevezetés Joh. Weisstől 
szól előbb- általában Pál leveleiről. Azután időbeli sorrendben 
jönnek az egyes levelek, mindegyik megint a saját bevezetésével. 
Az első és a második thessalonikai levelet Lücken V. lelkész, a 
galíciai és két korintlnisi levelet ' f íousset Α., a Philemonhoz, a 
kólossaébeliekhez és efezusiakhoz, valamint a philippibeliekhez 
írt leveleket megint Lücken, végül a pásztorleveleket pedig Koehler 
Ferenc lelkész fordította és magyarázta. Ezek közül ami könyvünk 
szerint valószínűleg csak a 2. thessalonikei és az ephesusi levél, 
valamint a pásztorlevelek nem származnak Páltól. A galatiai levéí 
Bousset szerint a tulajdonképeni Galatia és nem a római pro-
vincia lakósailiez van intézve. A 2. kor. levél feltételezte viszonyok-
rajzolásánál ugyan ez a szerző felveszi, hogy Pál a két korinth. 
levél írása közti időben egyszer személyesen is járt Korinthusban 
és egy levelet írt az ottani keresztyénekhez. A római levél 16. 
fejezetére nézve megemlíti természetesen magyarázója, Jitlicher, 
hogv sokan Pálnak egy másik Ephesusba írt levele töredékének 
tartják; de ő maga nem foglal állást ebben a kérdésben. 

Még sok más fontos kérdésre adott feleletre lehetne rámutatni, 
melyeket ily magyarázatos műben joggal lehet keresni, de itt 
legnagyobbrészt meg is lehet találni. De legyen az, amit emii-
tettünk, elég. Ebből is azt a benyomást nyerhetjük, hogy alapos, 
tudományos alapon álló s mégis közérthető nyelven írt munkával, 
a theoiogiai tudomány eredményeinek népszerűsítésével van 
dolgunk. 

Ha a mű kiválósága mellett még tekintbe vesszük a roppant 
olcsó- árt, melyen megszerezhetni, érthetjük, hogy eddig már 
három kiadást ért és kívánhatjuk, hogy az uj szövetséggel be-
hatóan foglalkozni akarók azt megszerezzék és tanulmányozzák. 
Ε célból melegen ajánljuk. 

Daxer György. 

Révész Imre: Bod Péter mint történetíró. Érdemes derék 
munkát végzett a szerző nemcsak azáltal, hogy az oly sokoldalú 
Bod Péter írói egyéniségének legkevésbbé méltatott oldalát, 
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történetírói munkásságát tette tanulmány tárgyává, hanem első 
sorban azáltal, hogy bár nemcsak feldolgozó, hanem kutató 
munkát is kellett végeznie — valóban kiválót nyújtott. Alakilag 
úgy, mint tartalmilag jeles, mintaszerű értekezés ez, mely szerző-
jének széles látóköréről és mélyreható, alapos tanulmányairól 
tanúskodik. Hellyel-közzel talán túlságos tömör szerkezetű s nein 
épen könnyű olvasmány, de kellő elmélyedés mellett mindenütt 
jól megérthető. Főjellemvonása a rendszereség és alaposság. 
Tárgyát minden oldalról tanulmányozza, vizsgálja és bemutatja. 

Legelső tette, hogy kijelöli azokat a szempontokat, amelyek 
szerint akarja megismertetni Bodot, mint történetírót, Az első, hogy 
vizsgálja történelmi felfogását, másodszor anyaggyiijtő és kritikai 
munkáját s harmadszor feldolgozó munkáját. 

Az első és legrészletesebb fejezete valóban mindenre kiterjedő 
figyelemmel megismerteti írónknak a történelem lényegét és fel-
adatait illető nézeteit. Általános nézetei alapján történetírását a 
tanító pragmatizmus történetírásának mondja. Azután méltatja 
vallásos világnézetének hatásá't s kimutatja, hogy mély vallásos-
sága dacára sem él vissza hitével a tudomány rovására. De aztán 
külön pontban szól az egyházi és hitelvi álláspont hatásáról és 
itt teljes tárgyilagossággal mutat rá arra a református egyházi és 
hitvallási szempont javára érvényesülő polemikus és apologetikus 
érve, mely Bod történetírásának legerősebb bélyege. Ahol csak 
lehet, mindenütt támadja nemcsak a katholikusokat, hanem az 
unitáriusokat is. Különben nem tud Bod tárgyilagos lenni az 
evangélikusokkal szemben sem, sőt mi több, saját egyházának 
más theologiai irányzataival szemben sem. A felvilágosodás 
irodalmát is elitéli, mert „a Filozófusok az eretnekeknek nagy 
Atyjaik." Szeizőnk helyesen nem is késik megróni Bod erős 
felekezeti elfogultságát, de másrészt tudja róla, hogy „egyházának 
és korának i^azi neveltje." 

Aztán rátér a hazaszeretet hatására. A vallásosság mellett ez 
a másik legerősebb mozgató ereje és meghatározó bélyege. 
Ugyan „az hazánk históriájának vizsgálását," csak „gyönyörűség-" 
képen, mintegy mellékesen űzte, de Révész kimutatja, hogy ezen 
a téren sokkal több eredménnyel és hatással dolgozott. Híres 
Magyarj Athenása „az író viszonyaihoz képest kiválóan sikerült 
és épenséggel nem túlzó apológiája a magyarság szellemi 
képességének." 

Révész maga is Bod írói egyéniségének ezt az oldalát méltatja 
leglelkesebben, de azért itt sem habozik rámutatni, elfogultságból 
folyó kisebb hibáira. Különösen kiálló túlzásokra ragadja politikai 
pártállása. Mint erős Habsburg-párti kurucvér létére! Lipótot 
a „gloriosae memoríae" Rákócit ellenben a „lázító" jelzővel 
ruházza fel. 

De szerzőnk szeme nemcsak az elfogultság jeleinek felfede-
zésében éles, hanem kellő megértéssel tudja érzékeltetni az 
az erényeket is. Azért külön tárgyalja a kvilsö hatások után az 



Könyvismertetés. 217 

önállóság jeleit. Nagy lelki önfegyelem bizonyságának mondja, 
hogy az általános tudományos, irodalmi, közéleti emberi értékek 
elismerésében sem hazafias, sem vallásos elfogultság nem kötötte 
be végzetesen Bod szemét. Athenásáról különbéit ezt a bizonyít-
ványt már kath. írók is kiállították. Joggal nyilatkoztatja ki tehát 
róla értekezésünk, hogy „általában becsületes őszintesége és 
tisztes mértéktartása legsúlyosabb elfogultságának közepett sem 
hagyja el. 

A második rész tárgya Bod anyaggyüjtó és kritikai munkája. 
Anyaggyűjtéséről a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik. Árny-
oldaléi azonban az okiratok közlésében való szűkszavúsága és 
kritikai gyarlósága. Kritikája teljesen fegyelmezetlen; a saját 
cgyházabeli kútfők iránti odaadása valóban naiv, inig a más 
vallásúak iránt bizalmatlan. Ott azonban, ahol a felekezeti el-
fogultságnak nincs tere, néha sikerült kritikai mérlegelést látunk. 
A szakasz vége részrehajhatl a megállapítása Bod helyének a kor 
történetírói között. 

Az utolsó rész a feldolgozó munkát tárgyalja. Hz Bod írói 
egyéniségének leggyöngébb oldala. „Alakító, szemléltető, egységbe-
forrasztó ereje általában nagyon kevés volt." Igen gyönge oldala 
a jellemzés is. De azért találkoznak helyek munkáiban, ahol az 
egyéni jellomvonásokat is sikerül meglátnia. Főpéldáit látjuk ennek 
az erdélyi református püspökök különös szeretettel tárgyalt 
életrajzaiban. 

Stílusáról sem mondhat semmi különös magasztalét. Magyar 
irása határozottan jobb és egyénibb latinjánál s szerzőnk meg-
állapítása szerint „a maga természetes, sohasem erőltetett folyá-
sával, nem erőtelen, kifejező fordulataival, elmés ötleteivel, 
példáival, anekdótáival, igénytelen és keresetijn, de megnyerő és 
kiapadhatatlan előadó készségével egyik nem ís méltatlan lánc-
szem XVIII, századbeli magyar prózánk fejlődésében." 

A dolgozat befejezése a mindenoldalú megvilágítás ered-
ményeiil annak mutatja be Bodot, a történetírót, ami: „a kora 
átlagán és egyénisége korlátain egészben véve túl nem emelkedő, 
szerény és fáradhatatlan munkásnak." S ha nem is zeng dics-
himnuszt a XVIII. század első magyar egyház és irodalomtörténet-
trójának magasztalására, azzal az elismerő nyilatkozattal búcsúzik 
íőle, hogy fő célját, a nemzete és egyháza iránt való nagy 
szeletből fakadó „használni akarást tökéletesen és maradandó 
hatással töltötte be." 

S midőn ezzel búcsút veszünk Révész Imre jeles dolgozatától, 
mely igazán nyeresége irodalomtörténetírásunknak, róla azt kell 
vallanunk, hogy Bodnak a történetirónak eleddig kevéssé feltárt 
és méltatott képe immár élesen, tisztán áll az utókor szeme előtt. 

Dr. Magyar Győző. 
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Kisebb ismertetések. Studiosus Joviális: Englische Bienenfabel. 
Beitrag zur Geschichte der englischen egoistischen Utilitätsmoral. 
Pozsony-Leipzig 1916. 32 lap. Ara 60 fillér. 

Ε derék művecske az etika történetének egy különc alakját 
vezeti elénk az angol Mandeville-t, aki a „Méhek meséjében" 
felveti azt a kérdést, hogy az erkölcsi tényezőnek mi a jelemősége 
a társadalom és kultura fejlődésére és azzal felel,, hogy káros, 
mert az önszeretet, a bűn, az erkölcstelenség a haladás forrása, 
az erények érvényesülése ellenben a durvaság állapotába sülyesz-
tené vissza az emberiséget. Ezt példázza egy méhkas történetével,· 
amely a gazdag társadalom minden kellemét élvezi, de mely egyúttal 
át van hatva mincíen bűntől. A méhek tehát Jupiterhez igazságért 
könyörögnek,ez mégis adja nekik, de az eredmény, hogy a méheknek 
most minden ereje, gazdagsága, hatalma, teljesen aláhanyatlik. 

Tudós szerzőnk prózai fordításban adja a müvet és annak 
keletkezését, történeti hátterét és erkölcsi tanulságait minden 
oldalról megvilágítja; hozzájárul kiadásának időszerűsége, hisz 
mindennap jobban látjuk az angol nép sötét jellemvonásait és 
szomorú dolog, hogy emelkedését, világhatalmát épp ezeknek 
látszik köszönni. A jól megírt dolgozatot szívesen ajánljuk. 

Népszerű főiskolai előadások. A debreceni egyetem tanárai 
igen helyesen fogják fel a maguk és az egyetem hivatását, 
amidőn tudományukkal nem zárkóznak el hermetikusan a nagy 
világtól, hanem az egyetemet a város egész kulturális és, tudományos 
életének irányító tényezőjének fogják fel és ezért a művelt közönség 
számára is tartanak előadásokat, így akarván a közműveltség 
terjesztéséhez hozzájárulni Már egy egész kis könyvtárt tesznek 
ki az eddig megjelent, a legkülönbözőbb tárgyakat felölelő elő-
adások, melyek sorrendje a következő: Pokoly József: A háború. 
Kiss Géza: Háború és jogrend. Kovd'cs Gábor: A világháború 
közgazdasági okai. Dar kő Jenő: Az ősmagyar hadiszervezet és 
taktika. Teghze Gyula: A világháború és a nemzetközi jog. 
Kenézy Gyula: Háború és sebgyógyítás. Tankó Béla: A filozófia 
problémája és problémái. Lencz Géza: A háború etikai megítélése. 
Tankó Béla: A háború értékelési tanúlsága. Haendel Vilmos: A 
hatalmi csoportok erőmérlege. Iványi Béla: A magyar tüzérség 
fejlődésének vázlata a XV. és XVI. században. Mitrovics Gyula: 
Az eszthétika alapvető elvei. 

A legtöbb tüzet mintája annak, hogyan lehet a tudományos 
alaposságot szine, élvezetes előadással egybekapcsolni. A füzeteket 
Bernolák Nándor professzor rendezte sajtó' alá és Csáthy Ferenc 
könyvkereskedő adta ki. Áruk íjiérsékelt. Melegen ajánljuk 
tanulmányozásra. 

Görgey Albert: A Görgeyek és a reformáció. Igló 1916. 
A Görgey családnak e jeles sarja nem először lép elénk. 

Már első nagyobb művével (A topporci és görgői Görgey nemzet-
ség történetéből Igló 1908.) általános figyelmet keltett és történet-
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írói érzékéről mindenkit megyőzött. F.gy másik értekezésében 
(1908.) Somebody néven Görgey Artúr és Kossuth működését 
állítja szembe és az elhallgatni nem akaró vádakat sorra cáfolgatja, 
megdöntvén különösen Kacziány Géza adatait. Legújabb munká-
jában gondosan összeállította mindazt, ami a Görgeyeknek a 
reformációhoz való viszonyát illeti. Kimutatja, hogy a család 
legnagyobb része már a XVI. sz.-ban protestáns lett és védője 
a szepesi protestantizmusnak, meg a nemzet szabadságának, de 
e miatt nem egy ág sokat szenvedett (kivált a toporci és görgői), 
míg a katholikusnak megmaradt Benedek ágnak aránylag jó dolga 
volt. Szerző 22 fejezetben ismerteti az egyes ágak magatartását 
és sorsát és 19 genealógiai táblával szerelte fel művét, mely 
igen becses adaléka a magyar nemesi családtörténetnek, de 
egyben a magyar művelődéstörténetnek is. 

Szelényi Ödön. 

Új könyvek. 
Szent Ágoston vallomásai ford. Dr Vass J. I - I I . kötet. Bpest. 1917.Ára6K. 
Kéky La jos : Baksay S. Budapest 1917. (Költők és írók). Ara 3 kor. Görgey 
Alber t : A Görgcyek és a reformáció. Igló. 191(5. Ára 3 korona. Bar tók 
György: Háború, közművelődés, nemzetnevelés. Budapest 1916. Ára 3 K. 
A. Kovács: Die geschichtliche Stellung des Ungartums zum Weltkriege. 

Pozsony 1917. 
Dr. Kovács J. Is tván: Nemzetnevelésünk. Budapest 1917. Ara 40 fillér. 
Varga Jenő : A tulajdonságok tanáról. Debrecen 1917. 
Durkheim-Bal la An ta l : A szociológia módszere. Budapest 1917. 
t Mikulik J.: A gömöri ág. h. ev. esperesség története. Sajtó alá rendezte 

Kovács Sándor. Pozsony 1917. Ára 5 korona. 
Dr. Kovács Is tván: Az űrvacsorai kehely kérdése: Budapest 1917. 
Drummond Η.: A keresztyénség programmja ford. Thaly L. Budapest 

1917. Ára 40 tillér. 
Tildy Zol tán : Jézus föltámadása Pápa 1916. Ára 2 korona 50 fillér. 
Szabó László- A Rousseau probléma. Budapest 1917. 
Dr. Lencz Géza és dr. Varga Zsigmond·. Debreceni Lelkészi Tár. XIII. 

Ára kötve 16 korona Debrecen. Hegedűs és Sándor könyvkiadóhivatala. (I. 
Theologiai értesítő. II Beszédek és imák különféle istentiszteleti alkalmakra 
111 Értekezések és egyéb kisebb dolgozatok a theologia köréből. 

Ágoston Pé t e r : A zsidók útja. Nagyvárad 1917. Ára 6 korona. 
Dr. Prusz inszky Pál : Farkas József emlékezete. Budapest 1917. Ára 4 kor. 
f P é k á r Károly: Magyar Kultura. Budapest 1917. Ára 12 korona. 
Szereniley Barna : Drummond és a drummondizmus. Kisújszállás 1917. 
Dr. Kiss Elek: Az értelmi és erkölcsi nevelés viszonya. Kolozsvár 1916. 

Ára 5 korona. 
D. Géza Lencz: Der Aufstand Bocskays und der Wiener Friede. Debrecen 

1917. Ára 10 korona 40 fillér. 
19 Molnár Oszkár : Meumann E. élete és munkássága. Budapest 1917. Ára 2 Κ 50 f. 

Szimonidesz La jos : férfias hit. Debrecen 1917. 
E. ívtiklós: De. schrijver v. A. v. Poot's „Naavvk. Verhaal. Utrecht 1917. 
Dr. Varga Zs igmond: A bibliai őstörténetek újabb kritikai megvilágítása. 

Debrecen 1917. 
Bereczky Sándor : A keresztvénség megalapításának a története. Budapest 

1917. Kókai. 
Dr. Gergely György: Ferenc Józsefről. Két beszéd a tanulóifjúságnak. 

Máramarossziget 1917. 
Dr. Gergely György: A máramarosszigeti ref. jogakadémia múltja. Mára-

morossziget 1915. 
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Dr. Hadszega Gyula: Szentírási Kánon és szövegtörténet tekintettel a 
keletiekre. Ungvár 1917. Ára 6 korona. 

Lic. Rácz Kálmán: Aliért is vagyok én keresztyén? Pápa 1917. Ára 6kor. 
br. Podmaniczky P á l : A keresztyén kultusz lényegének kifejtése vallás-

pszichológiai és dogmatikai alapon. Pozsony 1916 
Szimonidesz L a j o s : A világ vége. Budapest 1917. Ára 1 korona CO fii lé ι. 

(A Jé/.us látomásairól szóló könyv.) 
Enyváry J e n ő : Filozófiai szótár. Budapest 1918. ára 3 Κ 50 filier. 

Jubileumi irodalom. 
1. Kovács S á n d o r : Protestáns Esték. III. Budapest 1916. 
2 Öt Préd ikác ió a reformáció négyszázadik emlékévére. Elmondatott a 

Kolozsvári akadémiai istentiszteleten. Kolozsvár 1917. 
3. Paul ik J á n o s : Határmesgyén Egyházi beszédek és imák a reformáció év-

fordulójára. Budapest 1917 
4. Za thureczky Lász ló : Szocializmus és reformáció. Nyitra· 1917. 
5. Wolf Józse f : Luther. (Ünnepi. játék) Losonc 1917. 
6. Szeghalmi Gyula é c Tó th József : Erős várunk nekünk az Isten. Emlék-

füzet 1917. 
7 Görgey Alber t : A Görgeyek és a reformáció. Igló 1916. 
S. S. Szabó Józse f : A magvar reformáció könyve. Debrecen. Hegedűs és 

Sándor 1917. 
9. Uray S á n d o r : Emlékkönyv a reformáció 400 éves jubileumára. Debrecen 

1917. Hegedűs és Sándor. 
10. Dr. Masznyik Endre : Luther. Népies életrajz. Budapest 1917. Ára 1 kor. 20fill. 
11. Reformáció . Költemények gyűjteménye. Kiadja a Luthertársaság. Ára 

80 fillér Budapest 1917. 
12. Ima g y ű j t e m é n y . (Tót nyelven.). Ára 1 korona 40 fillér. 
13. Énekgyü j t emény . (Tót nyelven.). Ára 4 fillér. 
14. Jubi leumi emlékfüze t . (Tót nyelven ). Ára 1 korona. (Straz na Sione. 

Kiadása Modor). 
15. Mart in Luther . A Tranoscius társaság kiadása. Liptószentmiklós. 
16. Rédei Károly: Mit köszönhetünk az áldott reformációnak? Szentbeszéd. 

Budapest Scholtz testvérek. 
17. Kapi Gyula : Gyermeklant. Sopron 1917. 
18. Payr S á n d o r : Á soproni ev. egyházközség története. I. Sopron 1917. Ára 

12 korona. 
19. Tör te l i L a j o s : 1517—1917. A jubileumi esztendő intése harctéri katonáink-

hoz. Budapest Scholtz Testvérek. Ára 30 fillér. 
20. Há laadó énekek a reformáció 400-ik évfordulójának emlékünnepeire. 

Budapest Scholtz testvérek 1917. 
21 W a g n e r L a j o s : Dr. Luther Márton egyházi énekei. Pozsony 1917. Ugyanaz 

németül és tótul is.) 
22. Szimonidesz La jos : A mi hitünk Elmélkedések és beszédek a ref. 400 

éves jubileumára. Ára 1 korona 20 fillér. Budapest Scholtz testvérek. 
23. Hadorn - János i : Férfiak és hősök Debrecen Hoffmann és Kronovitz. Ára 

3 korona. 
24. br . Podmaniczky P á l : A reformáció neveléstörténeti jelentősége. Sopron 

1916. 
25. Dr. Szelényi Ödön: A magyar ev. nevelés története a reformáctótól nap-

jainkig, Pozsony 1917. 
26. T a k a r ó Géza : Emlékkönyv a reformáció 400 évfordulójára. Kiadta a Bet-

hania egyesület Ára 4 korona. 
27. Ba j a Mihály: Ünnepi hangok. Debrecen Hegedűs és Sándor. Ára 1 kor. 
28. Emlékfüze t a reformáció 400 éves évfordulójára a zólyomi egyházmegye 

által megtartott ünnepélyére. Besztercebánya 1917. 
29. Székely András : Erős vár ami Istenünk. Emlékfüzet 1917. Ára 60 fillér. 
30. R é v é s z J á n o s : Három jubiláris beszéd. Ára 1 korona 20 fillér. 
31. G- W a g n e r : DasJubiláumsjahr sei ein Konfirmationsjahr. (Feldbr.) Késmárk. 
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32. A lőcsei ev. e g y h á z k ö z s é g története. írták Illgenn Α., Vozáry M., Kauffmann 
Au , Förster R., Hritz L., Artbauer Gizella, Grosch Ö. Lőcse 1917. Ára 5 K. 
33. Dr. Veress I s tván ; A reformáció, mint a szabadság elve. December 1917. 
34 T a k a r ó G é z a ; Reformáció és Demokrácia. Budapest. Kőbánya 1917. 

A háború uallásos irodalma. 
511. Kozlay K.: Meleg üzenet a hideg havasokba. Kiadja Pöstyén és vidéke 

közönsége. 1916. 
116. Uray Sándor : Hadifoglyok őrangyala. DebrecenHoffmann ésKronovitz 1917. 
117 D. Schmidt Κ. J . Sieg! Ein üs tergruss am unsere ev. Mannschaft Α. B. 

im Felde, magyarra és tótra ford. Krcsméry J. Pozsony. Éder 1917. 
118. Szalay Mihály: Kereszt után diadal. Nagypénteki és húsvéti üzenet 1917. 
119. E l ő r e ! Vallásos röpiratok 1 — 17. stám. Komárom 1916—1917. 

(Ismertetni fogjuk)·. 

A reformáció 400-dos jubileumának irodalmi meg-
örökítése. 

Sok szép eszme és terv nyert megvalósulást most a reformáció 400-dos 
jubileuma alkalmából. Ha bennünket a háború átka nem vert volna meg, még 
nagyobb és maradandóbb emlékekkei tudtuk volna megörökíteni a nevezetes 
évfordulót s ünneplésünk örömteljesebb és magasztosabb lenne. Igy meg 
kell elégednünk azzal, amit a mostoha viszonyok között tehetünk. Monumen-
tálisabb irodalmi művet sem tudunk a jubileum emlékére létrehozni, de 
örömmel látjuk, hogy a nagy közönség számára egyes buzgó emberek és 
könyvkiadók érdemes munkákat bocsátanak közre. így most egyszerre két 
szép és értékes alkalmi könyv jelent, meg a könyvpiacon a jól ismert prot. 
könyvkiadó cégnek, a Hegedűs és Sándor féle könyvkiadóvállalatnak körül-
tekintő bu/LgóságábóI. Az egyik könyv tartalmilag szélesebb körű és külsőleg 
is terjedelmesebb (10 nyomt. iv) Felöleli az egész reformációt és megragadó 
rajzokban tárja elénk a három fő reformátornak: Luthernek, Zwinglinek és 
Kálvinnak életét, Második részében a magyar reformáció előzményeivel és 
történetével foglalkozik, kiemelve és külön tárgyalva három nagy reformátort: 
Dévait, Szegedit és Méliuszt. Szegediről külön egy nagyon kedves és tanul-
ságos elbeszélés is szól, mig a könyv végén a reformációnak egyik legelső 
patrónusárólés patrónájáról: Enyingi Török Bálintról és feleségéről Pemflínger 
Katáról találunk szépen megírt, hatásos korrajzot A prózai művek mellett 
szavalásra is alkalmas, több szép költemény is van a könyvben, meg egy 
pár alkalmi ének szívhez szóló melódiával. Az egész könyv, melynek címe: 

Emlékkönyv a reformáció 400 éves fordulójára" igen jó és becses ünnepi 
munka, mely dicséri szerkesztőjét Uray Sándor debreceni lelkészt és derék 
munkatársait, kik közül megemlítjük dr. Baltazár Dezső püspököt, S. Szabó 
Józsefet, Marjay Károlyt, Sütő Kálmánt, Baja Mihályt H. Kiss Gézát stb. A 
könyv díszes címlapon számos szép képpel illusztrálva jelent meg s ára 3 kor. 
liO fillér. A második könyv pusztán csak a magyar reformációval foglalkozik, 
de ezzel aztán alaposan s olyan tanulságos módon és élvezetesen, hogy 
irodalmunk nagyértékü, maradandó alkotásai közé kell ezt soroznunk. Címe: 
,,A magyar reformáció könyve" Szerkesztője: S. Szabó József, a ki mellett 
olyan elsőrendű egyháztörténet irók a könyv munkatársai, mint dr. Pokoly 
József és dr. Pruzsinszky Pál, akiknek neve és személye a legnagyobb 
garancia a mű kiválósága mellett. Valóban ezt a könyvet mindenkinek a leg-
melegebben ajánljuk. A magyar reformációt, ilven szépen és világosan, annyi 
tudással, szeretettel s megragadó, élvezetes stílusban meg nem láttuk eddig 
előadva, mint ebben a könyvben találjuk. Növelik értéket a szebbnél - szebb 
képek (44) melyek a kiadó cég áldozatkészségét is dicsérik. A könyv cím-
apja aktuális és művészi. Mindent összevéve a mii, mint mondottuk első-

rangú iroda :mi alkotás, a .nagy évfordulóhoz méltó és megérdemli a legszé-
lesebb körű pártfogást. Ára 2 korona 40 fillér. A legmelegebben ajánljuk 
mindkét könyvet olvasóinknak. 


