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hetjtik, hogy Wundt vagy talán Stein nyomán nemsokára nálunk is 
akadnak hívei e theoriának \ 

A mythologiai personifícatio nem egyéb, mint az aesthetikai 
„Einftihlungnak" fokozottabb alakja. Az aesthetikai beleérzés és a 
mythologiai apperceptio közös alapja azonban az, a mit Kant után 
transcendentalis apperceptiónak nevezünk. Maga a mythologiai apper-
ceptio pedig nem egyéb, mint az emberi tudat eredeti fokán 
működő functiója az apperceptiónak. Ez apperceptiónak legfőbb jel-
lemvonása az, hogy úgy jelentkeznek benne a mvlhologiai képzetek, 
mint közvetlenül megadott valóság. E jellemvonáshoz csatlakozik 
azután másodikul az associatio korlátlan hatalma. 

A mythosalkotás psychologiájának rövid vázolása után áttér 
Wundt a mythos és költészet, a mythos és nyelv és végül a mytho-
logia és a psychologia közt levő viszony tárgyalására. E vizsgá-
lat eredménye az, hogy a mythologiai és költői phantasia csak ama 
külső és belső feltételek által különböznek, a mely feltételeknek 
úgy az egyik, mint a másik bizonyos időben alá vannak vetve. 

A néplélektan feladata, a mint ezt Wundt könyvének végén 
röviden összegezi, az, hogy amaz általános feltételeket keresse, a 
melyek által eléáll minden mythos. A poétikai elemet csak annyi-
ban tartja szem előtt, a mennyiben ez a mythologiai phantasia 
lényegére fényt deríthet. Ez általános feltételek vizsgálása lesz feladata a 
Völkerpsychologie Mythos és Religon czimü része, második felének. 

Kolozsvár. I f j . dr. Bartók György. 

Pfleiderer Ottó: Religion und Religionen. München 
(Lehmann), 1906. 248 lap. Ára 5 márka. 

Szerzőnek a berlini tudományegyetemen a különböző fakul-
tások hallgatói előtt a mult téli félévben tartott előadásait tartal-
mazza a mű, a mely „ bizonysága annak, hogy manapság a vallási 
kérdések iránti érdeklődés folyton növekedőben van a . 

A szorosabb értelemben vett vallástörténeti tárgyalást beve-
zetésképen a vallás lényegéről s a vallásnak a morálhoz ós a tudomány-
hoz való viszonyáról szóló hármas előadása előzi meg. Lactantius-
sal azt vallja, hogy a vallás „az Isten iránti kötelezettség0, úgy 
azonban, hogy ez a függőség egyúttal az engedelmes szolgálatkész-
ség és szabad önodaadás jellegével is bír. Ez a tudatos kötelezett-
ség a nagy apostol „szívbeli engedelmességével * azonos. Az Istennel 
való közösségében szabadnak tudja magát a hivő lélek a világtól és 
saját szivének nyugtalanságától. Szépen fejezi ki Ágoston e gondo-
latot ekképen: „Magadéivá teremtettél minket s szivünk mindaddig 
nyugtalan, míg Te Benned meg nem nyugszik". Majd azt fejtegeti, 
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hogy az istenfogalom észszerű lényegünk követelménye, mely gyakor-
lati jelentőségében a jónak s elméleti értelmében az igaznak esz-
méjére vezet s az egész mindenség egységes és harmonikus össze-
függését czélozza. Minden világtalánynak Isten a megfejtése. Az 
isteneszme úgy gondolkozásunknak, mint világi felfogásunknak az 
előfeltétele s mint ilyen az ész legbensőbb lényegének a nyilvánu-
lása (Róm. 11. 36). Az egész vallástörténelem az Isten folytonos 
keresése a naturalista, pantheista vallásokban és megtalálása a 
monotheisztikus vallásalakokban. 

A második előadásban a vallás és a morál viszonyát fejtegeti. 
Összes alakjaiban a vallás a morál forrása és alapja. A vallást ért 
támadások a történeti fejlődés folyamán csak annak alakját, szoká-
sait és szertartásait érintik. Ügy az egyén, mint a közösség erköl-
csi tudata az ő vallásos hitével áll vagy esik. A népek vallásos 
hitében rejlenek a kötelességtudat gyökerei s az erkölcsi világrend 
feltétlen érvényének alapjai. A gondviselő Isten s az ő kegyelmében 
vetett bit „a leghatalmasabb tényező az emberi nem erkölcsi neve-
lésébentf. A vallás nemcsak gyökere, de egyúttal koronája és teljes-
sége az erkölcsösségnek. 

Igen tanulságos na vallás és a tudományu viszonyát tárgyazó 
harmadik előadás is. Itt mindenekelőtt különbséget kell tennünk 
vallás és vallástan, vallásos érzelem, mint lelki állapot s arról szóló 
és folyton változó felfogás között. A tadomány csak az utóbbit 
érinti. Az egyház uralmáról a tudomány felett épp oly kevéssé lehet 
szó, mint a tudomány uralmáról a vallás*felett. Vallás és tudomány 
között nem „kompromisszum", hanem a kölcsönös elismerés, tiszte-
let s egymásrahatás viszonyának kell fennállania. Igazolja ezt már 
az istenfogalom is, mint „egysége a világ alapjának és czéljának" 
és „összefoglalója az ismeretnek és az akarásnaku. A fejlődés 
fogalma csak mélyítette a vallás és a tudomány egymáshoz való 
viszonyát. A természeti és történeti élet törvényszerű rendje és fej-
lődése, a tudománynak e sarkalatos alapgondolata csak megerősít 
az Istenben való hitünkben. Az ismeret világosságának a szív mele-
gével s a bit, remény és a szeretet erejével kell párosulnia. így 
lesz a vallás egész valóság s a haladó emberiség az élő Istennek 
temploma. 

A vallástörténeti előadások sorozatát voltaképen „a vallás 
kezdeteiről" szóló negyedik előadás nyitja meg. Itt csak hypothesi-
sekkel találkozunk. Az „animismus" mint naiv népies metaphysika 
s az azt kifejlesztő psychologiai folyamatok közös alapja a külön-
böző vallásoknak. Az élet javai és bajai egy felsőbb hatalom elisme-
résére vezettek, s kifejlesztette a vallásos és szocziális közösség 
érzetét az emberiségben. Schellinggel azt tartja, hogy a vallás leg-
régibb alakja egy naiv patriarchális henotheismus, a melyet köve-
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tett a polytheismus s a monotheismus. A vallásokat különben kiterje-
désüket tekintve törzs-, nép- és emberiségi, s benső lényegükre nézve 
természet- törvény- és váltságvallásokra lehet felosztani. A vallás-
történet előadásában azonban lehet ethnologiai és chronologiai mód-
szert is követni. 

Pfleiderer szerint első „a kinai vallás". A birodalom politikai 
szervezetében gyökerező. rendszerezett szellemhit e vallás lényege, 
mely abból indult ki, hogy a természeti és az emberi élét közös 
alapja és rendező elve az istenség. Laotse, Kongtse és Mengtse e vallás 
prófétái. 

„Az egyiptomi vallás* ellentétekkel teljes vallás s mint ilyen 
„tanulságos példa a vallás fejlődésére legkorábbi fokozatán". Ilyen 
az ő állat- és holtak kultusza s a halottak ítélete. A halottak könyve 
közelebbről az egyiptomi vallás morálja, az istenek és az emberek 
iránti kötelességek erkölcsi ideáljaival. Igazi papi törvénykönyv, 
mely azonban a haladást gátló papi hierarchiára és politikai despo-

" tismusra vezetett. 
Talán a legrégibb vallásalak „a babyloniai", mely a legújabb 

ásatások által földeritett történeti okirataival a Krisztus előtti negye-
dik évezredre vezet vissza. Isteneinek polytheista rendszerezése a 
papok müve. A legújabb „Bábel-Bíbela vitairodalma nyomán rendkívül 
tanulságosan ismerteti Pfleiderer a bibliai és babyloniai mondák és 
mythosok közös vonatkozásait. E vallásalaknál szemléljük a vallásos 
tudatnak a természetről ^a szellemre való fölemelkedését, mely 
viszont a látnokok, próféták és bölcsek föllépésére vezetett az úgy-
nevezett prófétai vagy történeti vallásalakokban. 

Ilyen mindjárt „Zarathustra vallása és a Mithras kultusza*. 
Zarathustra vallásos ismeretét és prófétai hivatását már isteni 
kijelentésre vezeti vissza. Az erkölcsi polgáriasodás sztikségérzete 
Vezette őt a nyers természetimádásról az erkölcsi világrend 
istenéhez. Ahura Mazdában a jónak kultusza párosul a gonosz 
elleni küzdelemmel a természeti s még inkább az erkölcsi életben. 
A Mithra-kultuszt szerzőnk Cumont jeles müve alapján ismerteti. 

„A braímanis,musa természeti alapja az indusok pesszimista 
világfelfogása s Buddha annak prófétája a váltságútjáról szóló négy 
alapigazságával. Érzületi moráljának tisztasága és bensősége a hegyi 
beszédre emlékezteti az olvasót. Váltságvallásának negatív jellege 
ós passiv erényfogalma a vallásnak szerzetesi kialakulására vezetett. 
A későbbi buddhismus hierarchiai rendszere és a pápakirálysághoz 
hasonló Dalai-Lamája annak romanista katholikus, s a japán shin-
toismus annak rationalistieus alakja. 

„A görög vallása — Hegel találó szava szerint — „a szép-
ség vallása". Istenei a szép emberiség aesthetikai ideáljai, az úgy-
nevezett kalokagathonnak megtestesülései. E vallás hordozói nem a nép 
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erkölcsi nevelői, a próféták és a papok, hanem a költök és a 
művészek. A vallásos tudat e felfogásán még Sarates, Platón és 
Aristoteles sem változtatott lényegesen. A jónak, szépnek és igaznak 
eme tiszteletéből (Platón Erosza!) hiányzik Ágoston ama gyönyörű 
vallomása: „Magadéivá teremtettél minket, óh Uram és szívfink 
mindaddig nyugtalan, míg csak Te Benned nem nyugszik meg!tt 

A prófétai vallások kiváló alakja „ Izráel vallásaMózes annak 
papja és bírája s a próféták a legkiválóbb hordozói. A Jahve és a 
Baal imádása közötti küzdelem s a próféták munkásságának és 
szocziális-politikai környezőtöknek rajza a könyvnek egyik legbecse-
sebb fejezete. 

A fogságutáni zsidóság vallása kortörténetileg „a keresztyén-
ségre* vezet át, mely az „Iszlám vallásávalÁ az emberiség leg-
utolsó két nagy prófétai vallásalakja. Az új szövetségi keresztyénség 
tartalma a bűnös emberiségnek a Krisztus általi megváltása. A vált-
ság eme keresztyén hite a maga kettős oldalával: a világftélettel és 
világváltsággal az összes vallások és philosophiai elméletek igazságait 
foglalja magában s erről az oldalról a keresztyénség, „a vallások 
vallása" vagyis „az egész emberiség összes vallásos eszményeinek 
és reményeinek a teljessége". 

A történeti vallások utolsó alakja, „a sémita faj vallásalkotó 
erejének későbbi sarja" az „ I s z l á m v a g y i s Mohamed vallása. 
Mereven theokratikus törvényszerű monotheismusával világvallási 
missziói igénye daczára nélkülözi a valódi vallásos erkölcsi fejlő-
dés erejét s mint elkésett zsidó theokratia a vad barbár népek 
fegyelmezésére egy ideig alkalmas, de belső természete szerint 
valóságos kerékkötője az emberiség szabad erkölcsi haladásának. 
A Krisztus korabeli zsidóság missziója vár reá a természeti népek 
vallásos nevelésében, hogy a törvény útján az Isten országára ve-
zesse a kiskorú népeket. Sz. M. 




