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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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hozta a vallásosságot a világi élettel (141. s 146. 1.). Úgy fogta föl * val-
lást, mint az ember ideális fölfegyverkezését a földi élet számára (146.1.), 
mely gondolattál teljesen Ritschl moráHheok)giájának gondólatkövében 
mozog tigyan. Nagyon lelkesedik Lutheréirt, kit « fejedelmi genie»-iiek mond, 
akinek Istenfogalmánál tomcs tökéletesebb alkotás. Egyedülapraedfestinatia-
nus felfogásával nem tud egyetérteni. A mellett szerző művében valóságos 
<csoportpsychologiával» van dolgunk: Luther mellett valódi kuiturbistóriai 
szellemben méltányolja Melanchihont, Erasmust, Huttetot, Sickingent, 
V. Károly céáézárt, a hummanistákat, a keresztyén-sociális irányú ájrake-
resztelőket, á lovagokat, a parasztokát, kik között Luther mint valódi val-
lásos közvetítő és kulturhős szerepel s irányítja azok mozgalmait. Kedves 
olvasmány szerző műve, de vájjon hézagpótló-e. az már más kérdés. A 
Luther geniusáról s a korabeli kulturmozgalmakhoz való viszonyáróL szóló 
megjegyzései épen nem találók. De azért szellemes kor- és életrajz, élénk 
festésekkel, helyenként jó gondolatokkal. Derék dolog, hogy Luther refor-
mátori egyéniségével kulturhistóriai oldalról is kezdenek Németországban 
foglalkozni. Se. M.: 
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