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akarat szabadságát. A tárgyalást mindenik discíplina körében 
ideális irányban végzi. £ szerint a metafizika terén a materia-
lizmussal szemben a spiritualizmust, az ismeretelmélet meze-
jén a skeptidzmussal szemben a kriticizmust, az ethika és 
sociologia terén az egoizmussal szemben az altruizmust fogadja 
és hirdeti. Szerzőnek ez a nemes ideálizmusa nagy elismerést 
érdemel napjainkban, mikor bizonyos körökben csaknem vir-
tust csinálnak az anyagiság kultuszából. Azt is előnyére írjuk 
e füzetnek, hogy elég világosan és szabatosan distingvál és 
definiál, s ez által tiszta fényfi szövétneket gyújt a bölcselet 
szövevényes kérdéseiben. Dicséretére emiitjük föl a szerzőnek, 
hogy az egyes filozofiai disciplinák ismertetésénél nagy gondot 
fordít a megfelelő magyar irodalomra, miáltal könyve valóban 
tájékoztató a filozofiai alapfogalmak mezején. Múvelt közön-
ségünk, theologiai és tanári pályára készülő ifjúságunk haszon-
nal forgathatja e kis összefoglaló munkát. 

A füzet kiállítása csinos, ára jutányos. 
—8 —s. 

Panlik János, Melanchthon be&zéde Luther koporsója 
felett Nagybánya (Nánásy J.) 1907. 15 lap. Ára 30 fillér. 
Latin eredetiből fordítva 

Jól tette az érdemes fordító, hogy a Luthert szidalmazó 
ebben a pápás korszakban reformátortársának koporsója felett 
mondott gyászbeszédét, mint Luther leghívebb élet- és jellem-
rajzát Melanchthon műveinek Brettschneider-féle kiadása szöve-
géből magyar nyelvünkre fordította. Jól végzett fordításának 
méltó kezessége, hogy azt Pröhle V. és Moravszhy F. ismert 
nevű nyíregyházai tanárok és nyelvtudósok „átnézték és az 
eredeti szöveggel összehasonlítottáka. Méltó társa e hű és 
magyaros fordítás az ágostai hitvallásnak, mely a szerző ava-
tott tollából a Luthertársaság kiadványai között megjelent. E 
beszéd még sohasem volt magyarra lefordítva. Mi egy német 
fordítással hasonlítottuk össze. 

Ezt a beszédet „a németek praeceptora* 1546 február 
22-én a wittenbergi vártemplomban Bugenhagen wittenbergi 
lelkésznek és ismert egyházszervező reformátornak német-
nyelvű prédikácziója után mondotta el latínul. Felette érdekes 
és tanulságos a gyászbeszéd gondolatmenete. 

Azzal kezdi „fájdalom és könnyek között" beszédét, 
hogy „nem úgy pogány módra, csupán az elhunyt magasz-
talására hivatkozva, hanem inkább, hogy a végtisztesség-
tevö gyülekezet figyelmét a gondviselés csodás voltára és 
az anyaszentegyházat környező veszedelmekre s arra irá-
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nyítsa, milyen dolgokkal törődjék főképpen s mely példák 
után induljon el az életben0. Luther élete és működése annak 
jeles bizonysága, hogy „az anyaszentegyházat isteni erő tartja 
fenn és kormányozza", ki „mint drága atyánk és tanítónk... 
az evangéliomnak istentől küldött szolgája volt44 s kinek „taní-
tása nem volt vak indulatból széthintett lázító képzelődés, 
(mint a Janssen-féle pápás történetírók hirdetik) hanem fel* 
tüntetése az isten akaratának s igaz imádásának s kifejtése 
a szent iratoknak és hirdetése az isten igéjének, vagyis a 
Jézus Krisztus evangéliomának". 

Bő történeti alapon szól aztán a nagy reformátor „az 
egyházi szolgálattt terén nyilvánult „egyéni kiválóságairól", a 
hol csakugyan „kedves és felemelő látvány megfigyelni az 
anyaszentegyházat minden időben és szemügyre venni az isten 
jóságát, a mint időről-időre lelkes tanítókat küld (Ádámtól 
Lutherig) oly szakadatlan sorrendben, hogy a mint az egyik 
nemzedék letűnik a csapat éléről, mindjárt nyomába lép a 
másik", ő „az egyház összegyűjtésére s újjászervezésére isten 
által küldött kiváló férfiak ama gyönyörű sorába számítandó, 
a kiket az emberiség szine-javának kell tekintenünk". Valóban 
találó jellemzése Luther reformátori életpályájának! 

Majd azok ellen fordul, a kik a mai pápások módjára 
Luthert „kiegyenlíthetetlen viszályok magvetésével* vádolják 
s „az anyaszentegyház kormányzatának menetéreA utalva a 
„Luther által véghezvitt igazán nagy dolgokhozu számítja, 
hogy „megmutatta, mi legyen az igaz bűnbánat s mi legyen 
kikötője és igaz vigasztalása a léleknek", „megvilágította Pál 
apostol ama tanítását, hogy az ember hit által igazul meg, 
megmutatta a különbséget a törvény és az evangéliom, a lelki 
és a világi igazság között s megmutatta az isten helyes imá-
dásának a módját . . . hittel és tiszta lelkiismerettel . . . az 
egyetlen közbenjáróban, az istenfiában, a Jézus Krisztusban44. 
De „istennek tetsző egyéb szolgálatokat is tetta. „A polgári 
életet úgy felékesítette s körülsánczolta, a hogy azelőtt soha 
senkinek az iratai fel nem ékesítették s körül nem sánczol-
ták . . . S „hogy a mennyei dicső tan az utókorra is átszár-
mazzék, a prófétái és apostoli iratokat lefordította német 
nyelvre . . . , számos írásmagyarázatot írt, a melyek minden 
eddig létező irásmagyarázatokat messze fölülmúlnak, a mint 
azt Erasmus is többször elismerte*. S mindezekben „őt az 
isten ihlette megu. 

Önérzetesen vallja továbbá, hogy „sem megoldhatatlan 
vitákat nem támasztottunk, sem a viszály almáját az anya-
szentegyházba be nem dobtuk, sem szfinxszerű talányokat fel 
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nem adtunk" s h& olykor-olykor „Luther a kelleténél kemé-
nyebb volt", úgy Erasmussal azzal védekezik, hogy „isten 
ennek az .utolsó kornak, a mennyiben nagyon beteg volt, 
szigorú orvost adott". Mint „feddhetetlen jellemben meg volt 
benne mind az, a mi igaz, a mi tisztességes, a mi igazságos, 
a mi tiszta, a mi szeretetreméltó, a mi jóhangzású" . . . , ki 
gyakran „könyezve imádkozott az egész anyaszentegyházért... 
s oly éleselméjfi vala, hogy a legbonyolultabb helyzetekben 
is mindjárt felismerte, mi lenne a helyes teendő". 

Végül összefoglalja a halála fölötti mérhetetlen veszte-
séget eképpen: „hogy most ez a kiváló tehetségű, magas mű-
veltségű, tapasztalatókban gazdag, sok kitűnő és hősies eré-
nyekkel ékeskedő és isten által az anyaszentegyház xyjászer-
vezésére kiválasztott s végül minket mindnyájunkat atyailag 
szerető férfiú ezen mi társaságunkból elszólittatott, azt ré-
szünkről méltán fájlalhatjuk. Olyanok lettünk ugyanis,- mint az 
árvák, kik derék hú atyjoktól fosztattak meg". 

Kortörténeti vonatkozásokat is beleszőtt halotti beszér 
débe. „Mivel a nagy emberek halála rendszerint bizonyos 
veszedelmeket jelent a hátramaradottakra nézve, figyelmezte-
tünk titeket s mindazokat, a kik tanításra hivatottak, hogy a 
földkerekségét fenyegető veszedelmeket eszetekbe vegyétek! 
Egyfelől a török garázdálkodik, másfelől más ellenség bei-
háborúval fenyeget, másutt ismét nyugtalan elmék rakonczát 
tankodnak, melyek, miután Luther bírálatától többé nem kell 
tartamok, nagyobb merészséggel törnek az igaz tan felforga-
tására". Beszédét azzal a komoly intéssel végzi, „hogy eze-
ket a bajokat isten tőlünk eltávoztassa, nagyobb gondunk 
legyen a jó erkölcsökre s a tanulásra s ne téveszszük szem. 
elől soha azt az igazságot, hogy míg az evangeliom tanát 
megtartjuk, hallgatjuk, tanuljuk és szeretjük, addig isten haj-
léka és szentegyháza leszünk". 

Valóban ez emlékbeszéd hü rajza Luther élet- és jel-
lemképének. Köszönet érte a jeles fordítónak. Pajzsunk és 
fegyverünk az nekünk a mai pápás történetírással szemben. 
Talán elnézésnek tulajdonítandó, hogy a czimlapon és az elő-
szóban következetesen „Melanchton" van írva „Melanch£Aon 

Görög Ernő: A hallei magyar-egylet története. 1863— 
1906. Halle 1906. 58 lap. Ára 1 kor. 20 fill. 

Hálás feladat volt e derék hazafias egylet történetét 
megírni. Tanulságos történeteiből megtudjuk, hogy ritka magyar 

helyett. S*. M. 




