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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 
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emberi munkaerőnek alkalmazkodása a czélok és feladatok megvaló-
sításához. Nem a lét, hanem a munka, az erő, az energia a fődolog. 
Ez úgy az egyéni, mint a világi létnek egyetlen helyes értelme. 

Majd ismerteti Stein „a történetelőtti embert". A tagozott 
nyelv kialakulásáig az ember a flóra £s fauna módjára tisztán ter-
mészeti produktum volt. A nyelv keletkezésével légte át a kultura 
küszöbét. Meggyőzően fejtegeti aztán az emberi nem korának, ősi 
lakóhelyének és főleg egységes eredetének a kérdését, mely utóbbi 
a biblia felfogásával egyezőleg „az anthropologia egyik sarkalatos 
tétele". Az emberi nem egységes eredetének a híve az elsőrangú tudós 
tekintélyek sorából egy Baer, Ranke, Kollmann, Virchow, Linné, 
Buffon, Lamardi, Cuvier, a két Humboldt, Müller és mások, úgy hogy 
a monogenista hypothesis a tudomány egyik megdönthetetlen vív-
mánya. A tanulmány végén találóan jellemzi a természeti ember 
megkötöttségét s a kulturember szabadságát (23. 1.). 

A harmadik tanulmány czíme „a munkafelosztás kezdeteia. A 
kulturrendszer az akarat és az értelem közös produktuma. „Viribus 
unitis0 a jelszava a természet és a kultura határvonalának, vagyis 
minden kultura „socialia produktum." Az abstrahálás képessége 
szüli a maradandó kulturórtékeket, s ez feltételezi a munkafelosztás 
elvét. Ez nem más, mint a munka alkalmazkodása a korlátolt emberi 
erőhöz. A szerszám alakítja át az embert, s ehhez a természeti 
ember ösztönével szemben fogalomalkotásra van szüksége. A fogal-
mak szellemi háztartásunk fiókjai. Nagy eredményt kell elérnünk 
kevés munkaerővel. Modern munkafelosztásunk nem az izmokhoz, 
hanem az idegekhez szól. A munka szüli s annak felosztása meg-
tartja és fokozza a kulturát. Aristoteles elavult tervezetével szem-
ben így osztja föl a munkát: 1. testi és szellemi, 2. szabad éb 
kötött, 3. produktív és inproduktiv s 4. tanult és tanulatlan munka. 
A testi és szellemi munkának középaránya a legjobb munka. 

Negyedik tanulmányában na fajképzés kezdeteita ismerteti. 
Behatóbban fejtegeti itt „a fajt, mint divatos tudományos problémát®, 
a fajkérdés tudományos jelentőségét, a probléma logikai módszeres 
jelentését, annak felsőbb nemi fogalmát, elméletének benső ellent-
mondásait 8 tudományos értéktelenségét, annak valódi tudományos 
magvát, hármas válfaját, s a humanitást, mint a történelem végczélját. 

Az ötödik tanulmány czíme „a gazdasági kultura kezdeteia. 
Minden civilisatio az ember szerszámos kulturmunkásságának müve 
ós eredménye. Az ember „tüzet gyújtó lénynek" nevezhető. A tüz 
szabadítja föl az. embert a rög alól. Neki köszönheti házias és eré-
nyes jellegét. A játék iránti ösztön a művészet és a tudomány 
kezdete. A forgalom legrégibb formája a csere. E tanulmányában is 
bőven használja föl Stein az ide vonatkozó gazdag szakirodalmat. 

A hatodik tanulmány „az inteUectuális kultura kezdetéről" érte-
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kezik. A beszéd és * a gondolkozás az emberek társas együttlétének 
eredménye. E társas együttlét nélkül nincs nyelv, nyelv nélkül nincs 
gondolkozás s abstraháló gondolkozás nélkül nincs határvonal ember 
és állat között. A nyelv eredete Wundt szerint az ember képzetei-
nek és érzéseinek nyilvánításában keresendő. Behatóan ismerteti 
itt a szerző a nyelv eredetének szokásos elméleteit, míg az írás a 
képírásra vezethető vissza. A mérték és a szám minden tudomány 
alapja. Az intellectuális kultura útja a nemről a példányra, a közös-
ségről az egyénre s az emberiségről a lángelmére vezet. 

Különösen érdekes és tanulságos „a. morális és vaUásos kul* 
túra kezdeteiről* szóló tanulmány. A mint a játék ösztöne szüli a 
művészetet, az ismeret vágya a tudományt s az önfentartás érzete 
a gazdasági kulturát, úgy a propagálás a nemi morált s a társas 
ösztön a socialis kulturát. Család és vallás, erkölcs és morál az 
egykori kannibált épp úgy alakítja át erkölcsi lénynyé, a mint a 
tulajdon és a jog, a társadalom és az állam őt socialis lénynyé 
változtatja. Az ember morális érzülete a családban gyökerezik. A vér-
rokonságban van a socialis törekvések eredete, s ez minden erkölcs 
és morál forrása. Az anyai kötelékkel szemben az apaság későbbi 
jogi kategória. Az anyai és apai jog közötti viszony kifejlődése azt 
igazolja, hogy az ösztön uralma lassankint az ész uralmának engedte 
át helyét. A vallás útja a fetischismusról az egy istenre vezet. A vallás 
hármas ősi formája: animismus, fetischismus és totemismus. Orga-
nikus módon fejlődött ki az emberiségben a jog, morál, állam és 
vallás egyaránt. A vallásos kultura természetes kifejlődésének ismer-
tetésében szerzőnél csak az a hiba, hogy szem előtt téveszti az 
emberi nem isteni nevelésének felséges gondolatát a zsidóságban 
és a keresztyénségben. 

Az utolsó tanulmány czíme socialis kultura kezdetei", 
vagyis itt behatóbban fejtegeti a tulajdon, a jog, a társadalom és 
az állam eredetének vitás kérdéseit. Vad- vagy házi állat-e az ember 
eredetét tekintve ? Hobbes-Nietzsche az első, Aristoteles és Rousseau 
a másik nézetnek a híve. Vérszeretetnek nevezi Ratzenhí>fer, helyi 
közösségnek Mucke, utánzásnak Tarde, munkafelosztásnak Durkheim, 
gazdasági alakzatnak Grosse, faji küzdelemnek Gumplovicz, rokon-
szenvérzetnek Zeuker s korosztálynak vagy férfiszövetségnek Schurtz. 
Szerzőnk szerint a socialis a prius, az egyéni a posterius. A jog 
és a hatalom elve vezet a társadalomról az államra. Az állam tulaj-
donképeni orgánum, az embert szelídítő és mívelő eszköz. A kultúr-
ember alkot gpndolkozására nézve szabályokat, a természeti életre 
nézve törvényeket s az állami életre szervezeteket. Az egyén válto-
zik s a közösség él most és mindenkoron. 

Egy gondosan összeállított név- és tárgymutató csak emeli 
e bevezető jellegű sociologiai mü használhatóságát. Sz. M. 




