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rendszer főbb kérdésein. Szerző az ú. n. közvetítő theologia híve s annak 
szellemében bírálja Biedermannak és Langnak problémánkra vonatkozó 
fejtegetéseit. Ismeri & Ritschl-féle iskolát is, a nélkül azonban, hogy annak 
befolyása alá került volna. Szerző közelebbről lm mer tanár követője, kinek 
újszövetségi bermeneutikája és theologiája a német tudósok körében isme* 
retes. Különösen apologétikai és dogmatikai előadásaihoz csatlakozott, a 
melyek főleg a svájczi tbeologusok körében — bár csak füzetes alakban 
— ismeretesek. Azok mellett bőven használta föl szerző Rothe «Zdr Dog-
jn&tik> czímű úttörő monographiáját és Schweizer jeles hittanát. A csuda 
és a kijelentés fogalmának meghatározásában sokat tanult e két jeles 
theologustól. Még Straussra, e negatív irányú hegeliánus kritikusra is 
van méltányló szava. «Leben Jesu» czímü művéről elismeri, hogy a theo-
logiát sok kirívó félszegségtől megtisztította, a hit dolgaiban elvi egységre 
és döntő megállapodásra törekedett, s a későbbi positivebb irányú kriti-
kának utat egyengetett. Hisz Strauss nélkül nincs tObingai iskola s Baur 
nélkül nincs a mai fejlett bibliái kritika, a melynek terén a prot írás-
magyarázati tudomány érdemeit még egy Döllinger is elismerni volt 
kénytelen. 

A christologiában Krisztus személye egyetlen jelentőségének vallás-
erkölcsi oldalára fekteti a fősúlyt s közel jár Lipsius felfogásához. A csuda 
fogalmánál a szellemi és vallásos-erkölcsi csudát vitatja, mi czélból Lázár 
feltámasztására hivatkozik, a mely a Lukács-féle parabolából keletkezett. 
Az egyházi dogma velejét, az ú. n. elégtétel theoriáját Anselm-féle typu-
8ában, mint érzéki juridikai jellegűt elveti, s annak Schweizei^féle értel-
mezését fogadja el. A trinitás ontologiai magyarázatával szemben a kije-
lentésen alapuló háromsági tant vallja, s abban a keresztyénségnek speci-
fikus különbségét látja a zsidóság merev montbeismusával s a pogányság 
zűrzavaros pantheismusával szemben. Igy tanítják ezt Ritter és Zeller is 
a bölcselők közül. 

A mű szép bizonyítéka a svájczi szabadelvű s mégis komoly val-
lásos szellemnek. Reproductiója azoknak a benyomásoknak, a melyeket 
szerző a modern hittanok elolvasásánál nyert, ép azért kevésbbé önálló 
a gondolatokban vagy azok csoportosításában. Úgy látjuk ebből, hogy 
Svájczban az ú. n. közvetítő theologia közelebb áll a liberális vagy mo-
dern, mint a positiv hívő theologiához. Se. M. 

Kroger. Die Grundbegriffe christiicher Weltanschanung. 
Eine philosophische Studie. Leipzig, 1896. 120 lap. Ara 
1.75 márka.% 

Ez érdekes és tanulságos műnek apologétikai czélja van. Az emberi 
gondolkozás örök törvényeit Összbangzásba akarja hozni a keresztyén 
vallásos világnézet alapelveivel. Schleiermacher módjára a vallást meg-
vető művelteket akarja felvilágosítani a keresztyén vallás észszerűsége és 
egyetemessége felől Mély érzéke van a szerzőnek a keresztyén vallásos 
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vfiágn&ét iránt, « másoknak is meg tutija mutatni a* utat a hit világa 
felé. Sok philosopftiai Előismeretet feltételek, ki maga is nemcsak sokat 
olvasott, de a* olvasottat egyénileg fel is dolgozta sátalakftotta. Gondol-
kodás, anyag, szellem, Itten és élet az 6 kedvelt fogalmai. P. o. Istenről 
szóló gondolatai *zék : (Minden létfcző érő s mindenütt éltető anyag s 
átalakító erő észlelhető. Az az átalakító erő a maga egészében tekintve 
Istennek nevezhető. Ez testi a világot organismussá . . . A mi egész 
gondolkozásunk egy teremtő ősgondolkozásra vezet- vissza. Az, a ki a 
szemet teremtette, ne látná a világosságot ? S ha ezt anthropomorphis-
nusnak nevezzük, egészen helyes. Gondoljak meg, hogy a mi egész gon-
dolkodásunk ilyen anthropomorphismus>. A megváltásról azt mondja 
szerző: «megváltásnak nevezzük Istennek tényleges belényulását az em-
beriség történetébe, mely a rendeltetésétől letért egyéni és társas életnek 
valódi üdvözítő és gyógyító ereje . . . Krisztusban látjuk az örök emberit, 
mint az emberi életviszonyok személyes isteni átalakító erejét*. Különö-
sen gazdag tartalmú az « életről* szóló fejezet, a melynél különbséget 
tesz természeti, emberi és istenemben élet között. Utóbbi a Krisztusból 
ered, a melynek jellemzésénél szerző valódi keresztyén szellemben bőven 
értekezik a bűnről, bűnbánatról, megtérésről, hitről, keresztségről, újjá-
születésről, kegyelemről és bűnbocsánatról. Valóban egy finom műveltségű 
és a Krisztusról önállóan gondolkozó férfiúnak komoly elmélkedéseivel 
van itt dolgunk, a melyek megérdemlik, hogy azok felett mi is komolyan 
gondolkozzunk. S*. M. 

Berger. Martín Luther in kultnrgesehiehtlieher Dar-
stellang, Oeistes helden, Führender Geister I. Th. Eine Samm-
lung von Bíographieen, herausg. von Anton Bettelheim. Berlin, 
1896. XXII, 606. 1. Ára 4 80 márka. 

Szerző igen nehéz munkába fogott, a mennyiben Köstlint, az ünne-
pelt hallei Luther tudóst s az ő nagyszámú követőit ma fölülmúlni igen 
bajos. Temérdek előstudiumot kell annak tennie, a ki ma egy számbave-
hető Luther biographiával akarja gazdagítani a német egyháztörténeti 
irodalmat Szerző az eddigi kutatás eredményeinek összefoglaló feldolgo-
zására törekszik, mi mellett abban az önérzetes nézetben van, hogy egy 
irodalomtörténetíró ma a szellemnek óriásait s az emberiség nagyjait 
s így a vallási geniusok egységi életét és kultúrtörténeti jelentőségét is 
sokkal jobban méltányolhatja, mint egy theologus. A theologusokat e tekin-
tetben igen sok mulasztás terheli, annak a pótlására vállalkozik a szerző. 
S tényleg ez elismert germanistának Luther biographiája egészben véve 
rokonszenves benyomást tesz az olvasóra. Sok újat ugyan nem ád, de 
azért mégis többet tanult a .theologusoktól, mint Freitag vagy mások. 
Sokat vett át Ritschl és Harnack müveiből. Szerinte Luther a vallást a val-
lásban s ebben a modern kulturát fedezte föl (149.1.). Az ember erkölcsi 
megítélésének egészen új mértékét találta meg s különösen összhangzásba 
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