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(Luther). „Az .Úr azért bízta reá (Szent Péter utódjára) a 
nyájat, hogy azt zöld mezőkön legeltesse, nem pedig, hogy 
azt megnyírja" (Vyclef). „Nem akarom, hogy az evangéliomért 
erőszakkal és gyilkolással harczoljanak* A világot az ige győzte 
meg* Az egyházat az ige tartotta meg, az igének keil azt 
lábra állítani is." „JÓ cselekedetek nem teszik az embert jóvá 
és kegyessé; de a jó és kegyes ember jó cselekedeteket 
müvei" (Luther). „A keresztyénség nem egyéb, mint Isten 
kegyelme által biztosított élet. Krisztust ismerni annyi, mint 
ismerni a jótéteményeit" (Melanehton). „A tan az egyház lelke, 
de a fegyelem annak idege és ezzel egyesíttetnek a test tagjai. 
Fegyelem nélkül nincs polgári társadalom, nincsen család. 
Egyházi fegyelem nélkül nincs egyház" (Kálvin). „Ha valami 
íehér, de az egyház azt mondja, hogy fekete, nekünk is feketé-
nek kell azt tartanunk" (Jezsuita jelszó). „A mi Urunk Jézus 
szegény király lenne, ha a kegyelem országának nem volná-
nak más tagjai, mint a kik az úgynevezett lutheránus egyház 
szűk határaiban élnek" (Spener). „Húsz esztendő múlva nem 
lesz a keresztyén Istennek még egy öreg embere sem" (Vol-
taire). „Úgy jövünk be, mint a bárányok és uralkodni fogunk, 
mint a farkasok; de kikergetnek bennünket, mint a kutyákat 
és mi visszatérünk, mint a sasok" (A jezsuiták magukról). 

Ezek az idézetek nagyon élénkítik e különben is színe-
sen, elevenséggel irott népszerű egyháztörténetet, melynek 
magyar fordítása is kielégítő, de magyarosság és folyékony-
ság szempontjából, sajnos, nem kifogástalan. Ám azért e nem 
elég magyaros öltözet mellett is Nielsen egyháztörténete nagyon 
jó népszerű egyháztörténet, a melyből sokat lehet okulni és 
épülni. A könyv kiállítása csinos, nyomása tiszta, ára jutányos. 

Sz, 

Prohászka Ottokár: Hodern katholiczizmus. Budapest, 
1907, a Szent István-Társulat kiadása, 71 lap, ára 1 K. 

A Szent István-Társulat a folyó évben külföldi mintára 
a hitvédelmi füzeteknek oly sorozatát nyitotta meg, melyben 
a hitigazságoknak a tudomány vívmányaival való összhangját 
kívánja a müveit közönségnek bemutatni. Ennek a kiadvány-
sorozatnak első füzete a Prohászka „Modern katholiczizmus"-a. 

Prohászka, a korábbi theologiai tanár, s most székes-
fehérvári püspök, a magyar klérus legtanultabb, legelokven-
sebb ós legtevékenyebb tagjainak egyike. ír, prédikál, szónokol, 
agitál, a hol csak szerét ejtheti. Nagy irodalmi, szónoki és 
társadalmi tevékenységének ez a vezérelve: „Teljesen keresz-
tyén alapon állni a hit és erkölcs dolgában, de a XX. szá-
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zad kulturvilágában élnitf. Értsük meg, mondja, értsük meg 
a helyzetet s állítsuk bele a keresztyénséget a kulturvilágba. 
Kössük össze a természetet a természetfölötti világgal, a 
szabadságot a tekintélylyel, a földi czélokat az örök czéllal. 
Ne rögzítsük az örvényeket, hanem építsünk rajtuk hidakat. 
Ne hegyezzük ki az ellentéteket az egyház és a kultura között 
8 ne azonosítsuk a kultura művét a hitetlenséggel; hanem 
tartsunk feléje és segítsünk a modern kulturában ki nem elé-
gített lelkeken igaz, mély hittel, pünkösdi hitünk' őserejével 
és melegével. Túlemelkedünk hitünkben s reményünkben a 
természeten, de ugyanakkor élénk összeköttetésbe lépünk 
élettel, tudománynyal, kulturával, hogy ne álmatag passzivi-
tásban, hanem gyakorlati aktivitásban éljük át a keresztyén 
életet. Ezt a harmonikus felfogást kell kidolgozni és köz-
véleménynyé emelni. Mi művelt, fejtett vallásosságot sürgetünk. 

Tehetségeinkkel és ösztöneinkkel benn állunk a világban 
s érvényesülnünk kell. Ki kell a tehetségeinket fejlesztenünk, 
vagyis jó, ha sokat tudunk, minél többet, ez a tudomány. 
Alakítanunk kell a világot gondolataink, eszményeink szerint, 
ez a teknika 8 a művészet. Jót kell tennünk s nemesen élnünk, 
ez az erkölcs. A végtelen Istennel, urunkkal s atyánkkal 
viszonyba kell lépnünk s nemcsak nemesen, de istenileg kell 
élnünk, ez a vallás. Négy eleme a belsó világnak; négy 
szeráfszárnya a léleknek. Mind a négynek össze kell fognia, 
hogy gazdagon s szerencsésen alakithassa az életet. Tudni, 
ismerni kell az igazat, alakítani a szépet, gyakorolni a jót s 
átélni az Istent. Nem szabad ezeket egymástól elszakítani, 
sőt még elszigetelni sem. Ha elszakítjuk, életet rontunk; ha 
elszigeteljük, lelket bénitunk. 

Ha a történelemhez fordulunk, ugyanarra a belátásra 
jutunk, hogy nem szabad az emberi életet elszegényíteni s 
elhervasztani a profán kultura kizárólagosságával. A vallásos, 
az istenes élet az emberiségnek legmelegebb árama. Titáni, 
daemoni harczokban akarták kipusztítani. Égették, mint fekélyt 
s megvetették, mint szellemi inferiorítást.. A kritikának és a 
gúnynak étetó savával öntözgették... Óh vak filozofusok és 
kontár kulturférfiak 1 A léleknek világtörténelme egy nagy 
térdrehullás, egy nagy konfesszió, mely azt vallja: Uram, nem 
menekülhetünk el tőled. Annyi a szöktetőnk, a csábitónk, a 
ke rí tőnk s lelkünk mégsem szabadul ki öleléseidből. Maga-
déinak teremtettél, óh Uram, s a mi lelkünk mindaddig nyug-
talan, míg benned meg nem nyugoszik! 

Ilyen emelkedett szellemben hirdeti, magyarázza, ajánlja 
Prohászka a katholiczizmust. A régi hitet ajánlja új mód-
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szerrel, új fegyverzetben, új alakban. Modern ebben a katho-
liczizmusban nem a tartalom, hanem a ruha, :»z öltözet, a 
megjelenési alak, a mely valóban tetszetős, újszerű, tehát 
mondom. Prohászka modernizmusa e szerint nem a legújabb 
pápai encyklika által oly élesen elítélt modernizmus, mely 
dogmák modernizálását sürgeti a katholiv zizmusban. Prohászka 
a katholikus eszmék és törekvéseknek csak a kezelését, hirde-
tését, propagálását kívánja modernizálni. 

A füzetben kilencz rövid beszéd olvasható, abban a szel-
lemben, mely a fenti közleményekben megnyilatkozik. E be-
szédek: Modern apostolság. Öntudatos vallásosság. A művelt 
katholikus hitbeli s erkölcsi eredője. A kultura sajátos értékei. 
Munka és vallás. Tudományos kérdések. Egyházias érzületünk. 
Ethikai reformtörekvések. Klérus — laikus. 

Eszméitető, termékenyítő és tanulságos dolgok; olva-
sásra és gondolkozásra méltók. 

Vasadi Balogh György: Való és kigondolt torténetek. 
Mezőtúr, 1907. 107 lap, ára fűzve 2 korona, megrendelhető 
a szerzőnél Mezőtúron. 

A fiatal szerző a mezőtúri ref. főgimnázium tanára, a 
ki, úgy látszik, lelke termésének első zsengéjét mutatja be e 
csinos kiállítású füzetben. Komoly és szórakoztató elem egye-
sül e történetekben, melyek két részre oszlanak. Az első rész 
Bocskay István működését ismerteti, a második részben „ki-
gondolt történetek0 czim alatt öt kisebb elbeszélés és két 
költemény olvasható. 

„Bocskay és a bécsi béke" czimű való történet Bocskay 
működését és a bécsi békét ismerteti. Rövid, de korhű és 
élénk történeti előadásában a tanulmány mellett van jellemző 
erő és írói hivatottság. 

A kigondolt történetek között legtöbbet ér „A gályarab". 
Azt beszéli el, hogy Orosz Máté bényi prédikátort boldog 
családi köréből, hazafias és buzgó református papi működé-
séből hogy hurczoltatja az eperjesi börtönbe és hogy ítélteti 
gályaraságra a hiéna Caraffa, de hosszas szenvedés után 
hogy kerül haza boldog családja és gyülekezete körébe a 
hőslelkű, hithű prédikátor. A többi történetek inkább csak 
rövid, de színes rajzok, a melyekből fel-felcsillan egy-egy 
röpke eszme. A versekben („Kurucz búcsú", „Hét esztendő 
után") van hangulat és eléggé formás az alak. 




