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s a Iüikban az „előadástan"-ról; utóbbi alá foglalva az 
„irálytant" s a „testbeszédet", a melyre aztán egészen ter-
mészetszerűleg a prédikátorról, prédikáczióról és a szószékről 
szóló „összefoglalás következik". 

Mint látjuk, homiletikájának külső kerete, beosztása, 
helyes és találó, a melynek azonban sehogy sem felel meg 
a belső tartalom s annak előadása. 

így mindenekelőtt gondatlan, sőt pongyola a külföldi 
szerzők neveinek idézésében. így idéz: „Gusztáv Lisko" Lisco 
helyett, aztán „Joh. Arndt", „H. A. Schott", „Gusztáv Baur", 
„Baur Gusztáv" és „Baur G.u, „Alfréd Krauss" és „Krausz 
Alfréd" stb. Találunk a műben ilyeneket: „Kirchen és Haus-
postillája" (13. 1.), schöne Personban" (22. 1.), „Homile-
tikájában" (104. 1.), sőt „Frigyes porosz király lange Kerle"-i. 
Gyakran igy is idéz: „Bassermannak abban teljesen igaza 
van" és „mint B. mondja" (12., 15. és 48. 1). Vagy azt 
mondja ra keresztyén lelkület egésze" (20. 1.) „a templomnak 
jó akustikával kell bírnia" (26. 1.), a 24. és 32. 1. egy túl-
ságosan hosszú mondattal van dolgunk s összezavarja a 27.1. 
a „felavatás" és a „felszentelés" fogalmát. De különösen 
bántó a műben a túlságos részletezés p. o. a 34.1. s a 108. 1. 
„a szószékről" szóló hosszabb, de éppen nem „aesthetikára" 
mutató szakaszban. Mi több, főleg még ilyen pórias kifejezé-
sekkel is találkozunk: „a majsztram feleségét" (36. 1.), „bema-
golni", „nyeldes", „pökdös", „krákog", „befölöstökömözött*, 
„trampliroz", „pislog", „pislákol44, „gyereking", „szamárfül", 
„papi tempó" stb., a melyek nem komoly tudományos homi-
letikába valók. E tekintetben jobban meg kellett volna tisztí-
tania munkája nyelvét. 

Ám e hiányai és hibái mellett is sokat lehet tanulni a 
Hörk munkájából. Gazdag ismeretek és bőséges tapasztalatok 
tárháza az, a melyet főleg az egyházi beszédek készítésénél 
nagy sikerrel használhatunk. gs. 

Czeglédi Sándor: Kálvin János művel. I. A genfi egy-
ház kátéja. Fordította Czeglédi Sándor, ára 60 fillér. II. Az 
egyház reformálásának szükségességéről. Fordította Czeglédi 
Sándor, ára 80 fillér. III. Az ereklyékről. Fordította Czeglédi 
Sándor, ára 50 fillér. Minden füzet külön is kapható. Kiadják 
á Magyar Kálvin-fordítók. Pápa, 1907. Kis Tivadar bizománya. 

Szerény keretben induló, de nagyjelentőségű vállalat. 
Azt a szellemi kincset akarja a magyar közönség előtt föl-
tárni, mely a nyelv idegensége miatt eddig sokakra nézve 
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megközelíthetetlenül rejtőzött. Aztán időszerű és aktuális is 
a vállalkozás. Gyorsan közeleg, immár az ajtó előtt van, Kálvin 
születésének négyszázados évfordulója. Lehet-e méltóbban 
ünnepelni a nagy reformátort, mint müveinek irodalmunkba, 
lelkének lelkünkbe való átültetésével? De hasznos és becses 
is a vállalkozás. Mert Kálvin nagy elme, az Isten igéjének 
hatalmas tolmácsa, a kitől termékenyíti a lélek, gyarapszik 
a keresztyén bölcseség és erősödést, növekedést vesz az 
evangyéliomi hit. 

Ezért csak dicséretet és elismerést érdemelnek az isme-
retlen magyar Kálvin-fordítók és lelkes vezérök, a buzgó és 
munkás Czéglédi Sándor, a ki még akkor is erkölcsi és anyagi 
pártolásra volna méltó, ha fordító munkája kevésbbé áŰana 
irodalmi színvonalon. 

A sorozatban első A genfi egyház kátéja, a melyet 
Kálvin „Catechismus genevensis posterior" czimen 1545-ben 
írt és adott ki. A 70 nyomtatott lapra terjedő kátét Kálvin, 
az Előszó tanúsága szerint, azért irta, hogy a Krisztus egy-
házában „a kegyes tudományban mindenek között egyesség 
uralkodjék" s hogy minden gyülekezetben lehetőleg egyforma 
legyen a katekizálás; mert a káték azt mutatják meg, hogy 
„gyermekkoruk óta mily tanítással láttunk el tudóst és tudat-
lant, hogy e tanítás minden hívőre nézve a keresztyén közös-
ség ünnepélyes jelképe gyanánt szolgáljon". Ezenkívül meg 
akarta Kálvin győzni a világot arról, hogy „mi, kik az egy-
ház megjavításán fáradozunk, mindenütt szívvel-lélekkel rajta 
vagyunk, hogy a katekizálásnak, mely a pápaság alatt ezelőtt 
néhány évszázaddal teljesen kiment a szokásból, mintegy 
újra megadjuk a polgárjogot. Mert hasznossága miatt e szent 
intézményt nem lehet eléggé ajánlani". 

A genfi egyház kátéja nem gyermekeknek, hanem ser-
dülteknek való káté, Kálvin maga is erre a czélra írta, a 
tapasztalat is errevalónak bizonyította. Színvonala, bizonyí-
tásai, irálya magasabb értelmi fokot és iskolázottabb elmét 
feltételeznek. Ezért nem vált be iskolai káténak s ezért 
maradt felnőttek kátéja mindaddig, míg részint a Heidelbergi 
Káté, részint a felnőttek templomi katekizálásának megszű-
nése ki nem szorította a használatból. Ám azért A genfi 
káténak mind e mai napig nagy az irodalmi, becse, mert az 
evangyéliomi igazságoknak meggyőző, világos és erőteljes 
magyarázatát adja. Rendszere ez: a hit, a törvény, az imád-
ság és a szentségek. A hit fejezetében az Apostoli hitvallást 
magyarázza Kálvin; a törvényről szóló szakasz a Tízparan-
csolatot értelmezi és fejtegeti; az imádság fejezete a Miatyánk 
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magyarázatát tartalmazza; a szentségek szakaszában az Isten-
igéje, a keresztség és az Úrvacsora értelmezése foglaltatik. 

A sorozat II-dik darabja „Az egyház reformálásának 
szükségességéről" szóló hatalmas reformátori iratát adja Kál-
vinnak, ki ezt Bucer felhívására V. Károly császárhoz és a 
Speyerben birodalmi gyűlésre összehívott fejedelmekhez 1543-
ban irta. A 108 lapra terjedő munka tömören, könnyeden és 
rendkívül világosan tárgyalja a reformáczió igazait, főbb 
elveit, vezető eszméit. Három dolgot ölel fel Kálvin ebben 
az erőteljes iratában. Először felemlíti azokat az egyházi 
bűnöket, melyek az orvosszerek keresésére sarkalták a refor-
mátorokat. Azután azokról az üdvös és alkalmas gyógyszerek-
ről beszél, melyeket az egyházjavítók alkalmaztak. Utoljára 
megvilágosítja a helyzetet, mely összetett kezeket és halo-
gatást már nem tűr, mivel az egyház gyors tisztítást kiván. 
Az egyház megromlott, mert eltért az egy igaz Isten imádá-
sától s ennek egyedül az Isten igéjéből megismerhető vezér-
gondolataitól. Reformálni kell az egyházat, a mi csak úgy 
végezhető, ha visszatérünk a Jézus evangyéliomához, a mi a 
Szentírásban vagyon. Hogy mily erővel és igazsággal ír itt 
Kálvin János, csak például idézem a 95-dik lap következő 
helyét: „Az egyház az; a melyben sem az igét nem prédi-
kálják, sem a sakramentumokat nem helyesen szolgáltatják ki. 
Minden dolog ellenkezőleg van benne, mint a hogy lenni 
kellene. Több század óta istentelen babonák, nyílt bálvány-
imádás és elkorcsosult tudomány székhelye, mig a tudomány-
nak ama kútfejei, melyekben a legtisztábban foglaltatik a 
keresztyén vallás, szét vannak dúlva. A sakramentumokat 
üzleti czélokra használják, Krisztust csúfosan kigúnyolják. 
Hát minden egyház anyja-e az, mely az igaz egyháznak nem 
az ábrázatát, de egyetlen vonását sem hordja magán s a 
köteléknek, melynek a szentek között meg kell lennie, min-
den szálát szétvágja? Mert az evangyéliom újjászülő tudo-
mányával éppen úgy száll szembe, mintha a feje forogna 
szóban. Ezzel nem azt mutatja e, hogy az ő széke csak 
Krisztus uralmának ledöntése után maradhat épségben? De 
hogy e tárgygyal röviden végezzek: nem ismerem el apos-
tolinak azt a széket, a hol borzasztó hiteláruláson kivül más 
sem történik. Nem ismerem el, hogy Krisztus helyettese az, 
a ki az evangyéliom dühös üldözésével azt bizonyítja, hogy 
Ő az Antichristus. Nem ismerem el Péter utódjának azt, a ki 
teljes erővel azon van, hogy a mit Péter felépített, azt ő 
lerombolja. Tagadom, hogy az egyház feje az, a ki az egy-
házat megfosztva Krisztustól, egyetlen fejétől, zsarnoki önkény-
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nyel szakgatja és tépi szét az egyházat. Minderre feleljenek 
azok, a kik a római székkel annyira özszecsatolják a hierar-
chiát, hogy nem kétkednek az evangyéliom bizonyos és szilárd 
tanait a pápa tekintélyének alávetni!" 

íme, Uy szellemben és modorban ír Kálvin az egyház 
reformálásának szükségességéről. Olvasása közben önkény-
telenül úgy érezzük, hogy nem negyedfél százados munkával, 
hanem oly hatalmas tiltakozással van dolgunk, a melyet 
korunk uralkodó tévelyei és fenyegető veszélyei ellen modern 
kéz írt. 

A sorozat harmadik darabja Kálvinnak „Az ereklyékről" 
irott dolgozata, mely szintén az 1543-ik évből való. A 47 
lapnyi munka Kálvin többi rövid értekezésétől eltérőleg nagyon 
könnyed, népszerű modorban van írva. Ez okozhatta, hogy a 
mű különböző nyelvekeu nagyon sok kiadást ért. A dolgozat 
hatalmas tiltakozás az ereklye-kultuszban megnyilatkozó babo-
nák ellen. Helyesen írja Kálvin: „A baj gyökere az, hogy a 
világ, a helyett hogy Jézus Krisztust igéjében, szentségeiben 
és lelki áldásaiban keresné, ruháiban, ingeiben, lepleiben gyö-
nyörködik 8 így elhanyagolja a fő dolgot a mellékes kedvéért. 
Hasonlóképpen jár el az apostolokkal, vértanukkal és egyéb 
szentekkel szemben is. A helyett, hogy életükről elmélkedve, 
példájukat követné, minden buzgalmát arra fordítja, hogy 
ingükön, övükön, csontjaikon és más jelentéktelen maradvá-
nyaikon elmélkedjék s azokat mintegy kincses ládájába zárja". 
(3. lap). Meg kellene már „szüntetni a keresztyének között 
azt a pogány babonát, hogy úgy Jézus Krisztust, mint a szen-
tek ereklyéit bálványozás végett szentnek minősitik. Ezt az 
ocsmány szokást semmikép se volna szabad tűrni az egyház-
ban. Mi már vissza is utasítottuk ezt érveinkkel és a Szent-
írás tanuságtételével. Ha valaki ezzel nem elégszik meg, vizs-
gálja meg a régi atyák gyakorlatát és cselekedjék azok pél-
dája szerint" (45. lap). 

Ilyen lélek és szellem szól eme Kálvin-féle harmadik 
iratból, mely ma is sok tekintetben idő- és alkalomszerű vita-
irat az ereklyék körül tapasztalható babonás szokások ellen. 
„Vajha ez a mi babonás s a Krisztus igazságától és az 
evangyéliom világosságától mindjobban elhajló Magyarorszá-
gunk is meghallaná a reformátor szigorú, de nagy czélért 
lángoló igaz szavait!" 

A Kálvin-iratok fordítása, mit maga a szerkesztő, Czeg-
lédi Sándor végzett, elég magyaros, erőteljes és élvezhető, a 
mi szintén dicséretére válik a derék szerkesztőnek. Mi nagy 
gyönyörűséggel olvastuk át ezeket az érdekes, tanulságos és 
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termékenyítő reformátori iratokat és nagyon ajánljuk azokat 
megszerzésre, tanulmányozásra minden evangyéliomi keresz-
tyén hitfeleinknek. Különösen a lelkészek és a tanítók nagy 
erkölcsi s/olgálatot tennének az egyháznak és iskolának, ha 
ezeket az eszméitető és hiterősitő iratokat a nagyközönség-
nek minél szélesebb köreiben ajánlanák, ismertetnék és ter-
jesztenék. A Kálvin füzetek az evangyéliomi keresztyén hit-
élet fokozására és a protestáns szellem erősítésére nagyon 
alkalmas iratok, mert azokat a társadalom minden osztálya 
lelki haszonnal ós épüléssel olvashatja. Különben is nagyon 
itt az ideje, hogy művelt és félmúvelt közönségünket jó 
keresztyén iratok olvasására kapassuk, hogy lelküket a sok 
hitromboló és erkölcsmételyező olvasmányokról leszoktassuk. 
Kálvin müveinek ez olcsó kiadása s a közelgő Kálvin ünne-
pélyek nagyon jó alkalom erre. A fokozott és minél szélesebb 
körben való terjesztést azért is komolyan és lelkiismeretesen 
kellene vennünk, hogy a derék Kálvin-fordítók és kiadók 
nagyjelentőségű vállalkozását anyagilag elősegítsük, hogy 
Czeglédiék valóra válthassák azt a vágyukat, hogy 1909-re, 
Kálvin születésének négyszázados évfordulójára a Kálvin nagy 
műve, az „Institutio" is magyarul szólalhasson meg. Quod 
faxit Deus! V. F. 

Dr. Kovács Gábor: A szocziálizmus. A Tudományos 
Zsebkönyvtár 201—203. füzete. Budapest, 1907. Stampfel-
féle könyvkiadóhivatal. Kis 8-ad rétben 231 lap, ára 1 kor. 
80 fillér. 

Ez a korszerű tárgyú munka rövid vezérfonal, mely a 
szocziálizmust történeti fejlődésében és főbb tanaiban a nagy 
közönség és a tanuló ifjúság számára ismerteti. Általánosság-
ban tájékoztató, első sorban informatív munka: rövid össze-
foglalása a szocziálizmus főbb tanainak a nagy közönség szá-
mára. Mint összefoglaló és népszerűsítő Compendium, eredeti-
ségre nem igen tart igényt, de nem is nagyon törekszik rá, 
inkább arra törekszik, hogy lehetőleg tárgyilagos legyen. 

Négy részből áll. Az első rész bevezet a gazdasági élet 
fejlődésmenetébe, vázolja a modern gazdasági életet és a 
szocziálizmus fogalmát és fajait ismerteti (1—28. 1.). A máso-
dik rész a szoczialisztikus eszmék fejlődését tünteti föl Marxig 
(29—84.1.). A harmadik részben a tudományos szocziálizmust, 
különösen a marxismust ismerteti (85—201. 1.). A negyedik 
részben (202—231.1.) az 1848 óta lefolyt szoczialisztikus moz-
galmakról van szó. 




