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b) Külföldi irodalom. 
Mfiller I. T. : Die symbolischen Bttcher der evang. 

lutherischen Kirche. Mit einer neuen historischen Einleitung. 
10. Aufl. Gütersloh (Bertelsmann) 1907. 987 lap. Ára 10 márka. 

1848-ban jelent meg legelőszőr a lutheri liitvallásos könyvek-
nek ez a „Konkordiakönyv* nevezete alatt 1580 óta ismeretes 
gyűjteménye. Egy egyszerű lelkész, Müller (szül. 1803. + 1884.) 
adta ki azokat magyarázatos jegyzetek s egy bevezetés kíséretében. 
Ezek a magyarázatok s főleg a hitvallásos könyvekbe való bevezetés 
a reformáczió történetének mai ismerete alapján ma már nem állják 
meg a kritikát. Szerencsés dolog volt tehát Kolde, az ismert nevü 
erlangeni egyháztörténetíró és Luther-tudós részéről, hogy Müller 
nagy hitvallásos könyvgyűjteményét jubiláris 10-ik kiadásában külön 
lenyomat alakjában is egy kitűnően tájékoztató történet-hittani be-
vezetéssel látta el s az egyháztörténettudomány mai fejlett forris-
tanulmányi álláspontján világította meg az egyes lutheri hitvallások 
történeti keletkezését és benső tantartalmát. Abban is teljesedett a 
jeles könyvgyűjtemény, hogy előző kiadásaival szemben abba bevette 
Kolde a szász egyházlátogatás nagyhírű czikkeit s az egyes hit-
vallások szövegének főbb eltéréseit, mi mellett az egyes részletek 
kitűnő történeti bevezetésekkel és magyarázó jegyzetekkel vannak 
ellátva. A testes kötet végén található nagy terjedelmű név- és 
tárgymutató rendkívül megkönnyíti áz egyes hitvallásos könyvek s 
azok részletei latin és német szövegének használatát. Jelen Kolde-
féle alakjában ez a hitvallásos könyvgyűjtemény méltó társa a Nie-
meyer-féle „Collectiót" nélkülözhetövé tett Müller Károly-féle nagy 
református gyűjteménynek. E két könyvgyűjtemény oly nagy kincse 
a prot. történettudománynak, a melylyel a kath. egyház sem római 
pápás, sem keleti görög alakjában nem dicsekedhetik. Különben 
még e ponton is a prot. tudósok (p. o. Danz, Kömmel, Gass és 
Kattenbusch) az ő forrásaik. 

Sorra egymásután bő irodalomtörténeti alapon ismerteti Kolde 
az ágostai hitvallás és az ő apológiájának, ennek a két legkiválóbb 
lutheri hitvallásnak, továbbá a smalkaldi czikkeknek, Luther két 
kátéjának s a Formula Concordia szövegszerű keletkezésének tör-
ténetét s végül az először 1580-ban Dresdában megjelent ú. n. 
Konkordiakönyv összeállításának dogmatikai és egyházpolitikai viszo-
nyaiba vezeti be az olvasót. Azután sorra közli az egyes lutheri 
hitvallásoknak egymással párhuzamos latin és német szövegét. Végül 
megjelöli a testes kötet végén mindkét szöveg főbb eltérő olvasási 
módját, szövegkritikai alapon meghatározza a hiteles szöveget, bő 
idézeteket ád a hitvallásos könyvgyűjteményben található egyházi 
és világi írókból s a zsinati határozatokból és kánoni tételekből, 
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összeállítja a gyűjteményben foglalt hitvallásos könyveknek s azok 
főbb czikkeinck tárgyi jegyzékét s az egész müvet összefoglalólag 
közli a rendkívül bő név- és tárgymutatót. 

A lutheri hitvallásos könyvek e klasszikus Mülier-féle gyűjte-
ményéről szólva jó volna, ha a Luther-társaság gondoskodnék az 
ágostti hitvallás Paulik-, az apologia Mayer- és a smalkaldi ezik-
kek Masznyik-féle magyar szövege mellett a két káté és a Formula 
Concordiae magyar fordításáról, és mielőbbi gyűjteményes kiadásá-
ról. Lám, a mi hazai ev. szláv testvéreinknek már is van ilyen 
hitvallásos könyvgyűjteményük Baltik püspök buzgóságából a Tra-
noscius-egylet kiadásában. S aztán a Müller Károly-féle református 
könyvgyűjtemény sikerült magyar fordítása is bizony díszére válnék 
amágy is szegényes magyar prot. egyházi irodalmunknak. Gondol-
kozzunk a kérdésről. A reformáczió evangeliumi hittudatának gazdag 
tantartalma van e könyvekben letéve. Sz. M. 

Stein L.: Die Anfange der menschllchen Kultur. Ein-
führung in die Sociologie. Leipzig (Teubner), 1906. 146 lap. 
Ára kötve 1'50 márka. 

A berni tudományegyetem jeles bÖlcBészettanárának, hazánk-
fiának ez a müve is tárgyilag és alakilag egyaránt méltó társa az 
ő többi, általunk is ismertetett művelődés- és társadalombölcseleti 
müveinek. 

Előszavában helyesen mondja, hogy csakis a nyelv és irás, 
erkölcs és jog, vallás és művészet eredetébe és lényegébe való 
mélyebb betekintés alapján érthetjük meg valójában korunk kultur-
problemáit. A kulturértékek kezdetei jelen művelődésünk tükörképei, 
épp azért híve a történet-genetikai módszernek. Kulturbölcseleti raj-
zából a történelemnek ki fog tűnni az a törekvés, hogy átmeneti 
hidat kell csinálnunk a törvények világával foglalkozó természet-
tudományokról az emberi czélokat és értékeket tárgyaló kultur-
tudományokhoz. 

Első tanulmányának czime: „természet és kultura*. A termé-
szet, Kant találó szavai szerint, „az általános törvények által meg-
határozott lót", vagyis a környezet uralma az ember felett, a mely-
lyel szemben a kultura „az ember uralma a környezete felett®, a 
melyben „győz az ember a nyers erőn és természeten". Ennyiben 
„a kultura a természet kormányzója", s a kulturember a nagy át-
alakító és diadalmaskodó Prometheus. A természeti világban törvé-
nyek, a kultura terén czélok az uralkodók. A természetmagyarázat 
mechanismusát annak teleologiai felfogása váltja fel. A munka a 
kultura eszköze, míg a henyélés az emberiség „eredendő bűne". 
Természettől fogva Kant szerint lusta az ember, a kultura őt mun-
kássá teszi. Minden kultura társadalmi produktum, s mint ilyen az 




