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tost, a lemondót stb. nem kell kímélni. Mert «Leidensehn thut wohl, 
Leidenmachen noch wohler> — mondja ez új morálprédikátor. Ami nem 
alkalmas az emberfölötti ideál létrehozására, az pusztuljon el irgalom 
nélkül. Azt lehetne haladásnak nevezni, ha az egész emberiség mint egy 
tömeg feláldozható volna egy új erősebb emberi faj kifejlődésére. Legye-
nek kemények és könyörtelenek. A keresztyénség és a humanismus «régi 
moráljai*, mint <szolgaiak> elvetendők, a melyekkel szemben «az új 
morál úri morál>, a melynek hirdetett jó tulajdonságai «a született hatal-
masok tulajdonságai*. Az ilyen erős egyéniség maga határozza meg gon-
dolkodása és cselekvése irányát, tekintet nélkül «az ész örök törvényeire*, 
«a megdönthetetlen kötelességfogalomra*, vagy c&z Isten akaratára*. Az 
igazi philosophusok mind «parancsolók és törvényhozók*, mivel «isme-
retük alkotás*, «alkotásuk törvényhozás* s «az igazsághoz való akaratuk 
hatalomhoz való akarat*. 

Nem folytatjuk tovább a modern állami és társadalmi életrendet 
felforgató e szemelvényeket, a melyekből kitűnik, hogy Nietzschét kizáró-
lag az ember, annak culturája, morálja és története érdekli. «Az emberek 
természetes distantiája és differentiája nélkül nincs haladás s nincs fejlő-
dés az emberfötöttinek ideálja felé*. Ideálja a genie cultusa. a nagvzással 
határos genialitás aristocratiája, tehát a légféktelenebb individualismus 
véglete. cQbermensch*-e teljes ellentéte a közönséges halandónak s maga 
a pbilosophu8 is nagyzási hóbortjaiban az egész világgal szembe állította 
magát. Korholja a keresztyénséget és szidja a protestantismust. Jól mon-
dották az ő kritikusai, hogy az az alap, a melyre Nietzsche épített: Dar-
win elmélete, a mihez aztán még Schopenhauernek «az élethez való aka-
rata* lépett, mely nála ethikai és metaphysikai értelemben «hatalomhoz 
való akarattá* lett. S jól mondja Ritschl, hogy Nietzschenél hiányzik az 
evangeliom valláserkölcsi életerejének s az abban letett igazságok felséges 
tisztaságának igazi méltatása, mely önzetlenebb emberszeretetre tanította 
volna őtet. Új bölcsességének «erkölcsi táblái* valóságos anarchista-táblák, 
a melyek azt mutatják, hogy Nietzsche épen mai ideges korszakunknak 
egyik tudós specialitása! Se. M. 

Mücke: Anti-Janssen. I Bd. Vorhalle. Papst Leo XIII 
und Ignatz von Döllinger, der grösste katholische Theologe 
aller Jahrhunderte und siegerische Vork&mpfe apostolischer 
Eircheneinigung gegen das Papstthum. Ein neuer Janus oder 
Zeitspiegel des wahren und falschen Katholicismus. Berlin, 
1894—96. (Runge), 240 1. Ára? 

Janssen történetírói munkásságát a «Prot. Szemle* I-ső évfolya-
mában behatóbban méltattuk; «Geschichte des deutschen Volkes* czímü 
hirhedt müvének a német nép műveltségi állápotát a középkor végétől 
a 80 évesháború kezdetéig tárgyaló 8* ik kötetét újabban Rácz L. ismertette. Ez 
nltramontán író egyoldalú, részrehajló, sőt határozottan tendentiósus tör-
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ténetírásának eleje és releje az, bgy a fényes középkor dicső műveit a 
gonosz protestantismus s az úgynevezett reformátorok felforgatták. 

Mücke i. műve kötetről kötetre s fejezetről fejezetre követi az ultra-
montán történetíró művét, hogy azzal*a mai históriai tudomány fegyvereivel* 
végezhessen. Csakhogy a tehetséges és pápás történetgyártóval Mücke 
professor nem tud diadalmasan megharcolni. Nem már formailag sem. 
Janssen rövid, érthető mondatokban nyugodtan és szépen ír, míg az Anti-
Janssen stylja nyugtalan, keresett és szenvedélyes. És tartalmilag talán 
még kevésbbé sikerült az Anti-Janssen. Vagy mit mondjunk arról a hét 
«Sendscbreiben»-ről, a melyet XIII. Leó pápához intéz. Csak nem hiszi 
Mücke, hogy Leó pápa e leveleket elolvassa vagy talán meg is czáfölja! 
Különben az Anti-Janssen Iső kötetének « előcsarnoka* a romanismus 
alapjainak ledöntésére törekszik, hogy így Janssen klerikális történetest-
nálásának lábai alól elvegye a talajt. Janssennek a reformatio keletke-
zéséről és történeti kifejlődéséről adott rajzát a romanismus keletkezése 
és kifejlődése történeti ismertetésével akarja megdönteni. Ha ez sikerül, 
úgy Janssen pápás történetírásának nincsen alapja s örök időre meg van 
czáfolva. De ez szerzőnek épen nem sikerűit, s csakugyan hamis zászló-
val 8 épen nem világos csatatervvel indult az ultramontanismus tábora 
ellen. Mindenütt Döllingert rántja elő, s róla az Ízléstelenségig menő «gra-
dus superlativus»-han beszél. 

De a műnek jó oldalát is kell érintenünk, s ez a trieri rokk 1890. 
kiállításának történetileg hiteles és igaz rajza. Ha e rokkot 1890-ben utói-
jára állították ki, akkor az határozottan szerzőnek lesz az érdeme. A 
különféle commissiók machinátióit s a Korúm-Reichhardt-féle pört ugyan-
csak realistikus színekkel leplezte le a szerző, ki e kiállítás minden apróbb 
részleteiben is igen jártas és tájékozott. De itt is azt kérdezzük: mi köze 
a kiállításnak az Anti-Janssenhez ? Előcsarnokában Janssen történetírását 
és nem a trieri kiállítást kellett volna tárgyalnia. 

A mü tehát rendszertelen. Nincs határozott terve és beosztása. 
Tárczába valók az ilyen mozaikgyűjtemények. Ezekkel nem igen fogja 
megvilágítani, vagy pláne megdönteni Janssen pápás történetírását 

Sm. M. 
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