
A legújabb összefoglaló vallástörténelem. 

Chantepie de la Saussaynek, a kiváló hollandus vallás-
történésznek munkája1 immár harmadik kiadásban jelenik 
meg. G kiadás nagy változatokat mutat az első kiadással össze-
hasonlítva. Az első kiadás teljesen a Chantepie de la Saus-
saye müve, mig az előttünk fekvő legutolsó kiadásban az 
egyes népek vallását az azt leginkább ismerő szaktudós írja 
le. Kétségtelen dolog, hogy ez által a mö egysége hiányt 
szenved; ezzel szemben azonban az anyag gazdagabb, s a 
feldolgozás részletesebb, pontosabb. 

Az első kötet az ú. n. természeti népeknek, a chinaiak-
nak, japánoknak, egyiptomiaknak, Elöázsia sémita népeinek, 
az izraelitáknak és az islamnák vallásával ismertet meg. A 
keret tehát, melyben az egyes vallásalakok tárgyaltatnak, 
ethnográphiai. 

Bevezetésben a mű kiadója foglalkozik a vallástudomány 
fogalmával, kifejlődésével s a vallásoknak néhány nevezete-
sebb felosztásával. A vallástudomány kifejlődésére különösen 
három előfeltétel volt nagy hatással a XIX. században: a 
vallásnak philosophiai tárgyalása, a történeti látókör kiszéles-
bülése, a linguistika, a philologia, mythologia és a folklore 
kifejlődése. Az egész tudománynak igazi megalapítója Müller 
Miksa, ki megjelölte a követendő czélt s az arra vezető utat. 
A vallástudomány feladata a vallás lényegének s tüneményei-
nek kutatása; e feladat szerinte két részre oszlik: váUásphüo-
sophiára és vallástörténetre. E két rész azonban szoros össze-
függésben áll egymással. A vallásphilosophia üres volna, ha 

1 Lehrbnch der Religionsgeschíchte. In Verbindung mit Fachgelehr-
ten herausgegeben von P. D. Chantepie de la Saussaye. Erster Band. 
Tübingen, Mohr. 
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a vallástörténet nem szolgáltatna számára anyagot, a vallás-
történet pedig az egyes vallásos tünemények magyarázatában 
8 rendezésében a vallásphilosophiára van ntalva. A mi a val-
lások felosztását illeti, alig van ennél nehezebb feladata a 
vallástudománynak. Napjainkban számtalan ilyen felosztást 
ismerünk, de a leginkább elfogadott a Hegel felosztása. E 
felosztás jelentkezik Pfleiderer, Caird müveiben. Nevezetesebb 
felosztások még pl. a genealógiai felosztás, mely a nyelv-
tudományon alapul, a morphologiai felosztás, a melynek már 
értékítéletek képezik az alapját; fel szokták még azután osz-
tani a vallást a maga eszmei tartalma, a kultus, a tan stb. 
szempontjából. E felosztások közül a Hegelét, von Hartman-
nét, Tielejét, Siebeckét schematice is adja szerzőnk. 

Fontosabb ennél a vallás néhány föalakjának ismerete. 
Mindenekelőtt az animismus szó magyarázatát adja Chantepie 
de la Saussaye. Az animismus, úgy az embert, mint a termé-
szet többi tárgyait s tüneményeit, lélekkel bírónak tanítja. E 
tanból azután lassanként fejlődik ki a szellemekben való hit 
Az animismusRal közel rokon a fetisismus. A fétis legtöbbször 
valamely érzéki tárgy, a mely vallásos tisztelet objektumává 
lesz. Mások szerint azonban a fétis csak bfivös szerszám, mely 
által az ember az istenséggel lép közelebbi összeköttetésbe. 
Egy harmadik, igen elterjedt vallásos jelenség a totemismus. 
A totembenhivők a törzs életét valamely állát, némelykor 
valamely növényfaj életével gondolják szigorú összeköttetésben. 

Ez az állat szent állat, az illető törzs őse, melyet sem 
megölni, sem megenni nem szabad. A totemismus azonban 
nemcsak vallásos, hanem sociális jelenség is, melylyel közei-
rokon a tabuismus. A tabuismust a tabunak, bizonyos szent 
és érinthetetlen tárgynak tisztelete jellemzi. 

A természeti népek vallását ugyancsak Chantepie de la 
Saussaye írja le az Aehelis közreműködésével. Az afrikai ter-
mészeti népek vallását a fetisizmus és a titkos szövetségek 
gyakorisága jellemzik. Fétisül szolgálhat ember, állat, fa vagy 
kődarab, színes rongy vagy csillogó gyöngy. Ha a fétis nem 
engedelmeskedik, büntetésben, verésben részesül. A titkos tár-
sulatok tagjai legtöbbször férfiak, nők csak igen ritka esetek-
ben. E társulatok czélja igen különböző; tagjai nagy ünnepé-
lyességgel vétetnek fel; ünnepélyes alkalmakkor kultus-tán-
czokat lejtenek álarczokban, különösen Polynesia és Melanesia 
vadnépei. Délafrika lakóinál, a hottentottáknál az ősök tisz-
telete van elterjedve, összeköttetésben a szellemekben való 
hittel. Papjaik nagy szerepet játszanak, mint bűvölök és varázs-
lók, kik különösen az eső elővarázslásához értenek. E népek-
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nél találkozunk már vallásos elbeszélésekkel is. így pl. a 
damara törzs tud a tüz feltalálásáról beszélni A Zuluk pedig 
Unfodunkuról, a* nagy ősről, az emberek teremtőjéről beszél-
nek regéket. Különösen elterjedtek azok az elbeszélések, 
melyek a halál eredetéről szólanak. Elterjedt e népek között 
az állatok tisztelete is. Kigyók, elefántok, krokodilok, majmok 
tiszteltetnek istenek gyanánt. 

A miként lehetetlen az afrikai népek vallásának s mytholo-
giájának systematikus előadása, éppenúgy lehetetlen Ame-
rika őslakóinak vallását rendszeresen előadni. Itt különösen a 
peruiak s aztekek vallása érdemel figyelmet, mint olyan vallás, 
melyben már találkozunk a monotheismusra való hajlammal. 
A peruiak istene: Viracseha már nemcsak napisten, hanem 
az ég s a föld teremtője, végtelen, láthatatlan, mindenek 
éltetője s fentartója. Az aztekek főistene Quetzalcoatl, a fény-
isten, kinek ellensége Tezoatlipoca, a sötétség istene* Ámde 
a kisebb míveltségfi amerikai népeknél is találunk vallá-
sos képzeteket, a melyek természetszerűleg még nagyon zava-
rosak. A lélekben való hit mindenik népnél feltalálható. Az 
eskimo pl. lelket tulajdonit nemcsak az embernek, hanem az 
állatnak is. Az állatmondával is egész Amerikában találkozunk, 
különösen pedig a sociális életre nézve is oly jelentőséges 
totemismussal Nemcsak az egyes törzseknek van meg a maguk 
védőállatjuk, hanem az egyes embereknek is. Az indiánok 
szemében a túlvilági élet tele kéjjel s örömmel, hol a vadász 
bőven talál vadbivalyt s bölényt. E törzsek az állatok közül 
különösen a madarat s a kigyót tisztelik. A madár a szél s 
a vihar megtestesítője, a kígyó pedig a megujulás s feltáma-
dás jelképe. Megtaláljuk ezeken kívül az összes amerikai 
népek körében a vfeasön-mondát is. Az ember teremtése leg-
több esetben a földdel hozatik kapcsolatba. így pl. az aigon-
kin dialektusokban a föld elnevezésére ugyanazon gyökből 
képezett szó használtatik, mint a melyből az apa s anya el-
nevezése képeztetett. A papok itt is varázslók s gyógyítók. 

A három fajra oszthatók: az ausztráliaiak, 
a pápuák és a malajo-polynesiaiak, a melyek e szigetvilág 
főfája. A papua szenvedélyes és élénk; a malaji kegyetlen s 
vérszomjas; a polynesiai pedig mintegy középhelyet foglal el 
e kettő között. Úgy Melanesiában, mint Polynesiában a mana-
ban való hit az uralkodó. Mana alatt pedig az isteni hata-
lomnak és tulajdonságoknak minden faja értendő. A polynesiaiak 
vallása igen sok pontban hasonló a többi vad nép vallásához. 
Itt is az animismus és a természettisztelet, a varázslás és 
babona az uralkodók. Sok istent tisztelnek e földrész lakói, 
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kiknek mythologiája igen kifejlett s nincs minden költői báj 
nélkül. Főistenük Taugalva, a ki a napnak s a tengernek 
istene. Ő egyúttal a teremtő is. A vallásos szokások között első 
sorban a tfttowirozás említendő. A t&towirozás kétségtelenül 
vallásos cselekvény, melyet a férfiakon a pubertás szakában 
hajtanak végre. Rendkívül elteijedt továbbá a tabu-tisztelet is. 
Sokkal bonyolultabb a malájiak vallási viszonyai,« mi annak 
tulajdoniható, hogy a hindu kultura e népfajra igen nagy hatás-
sal volt. E nép körében is el van terjedve az animismus és 
pedig a személyes léttel bíró lelkek kultusának formájában, 
A mythosok itt sem hiányzanak. A maláji néptörzs nagy része 
ma már vagy a Buddha vagy a Mohamed vallását követi. 

A természeti népek vallásának tárgyalásában a mongo-
lok foglalják el az utolsó helyet A mongol néptörzs körébe 
számittatnak: az ural-altájiak, a török-tatárok, a chinaiak, 
japánok; e két utóbbiról azonban külön szakaszban szól köny-
vünk. E népek közös jellemvonása a nyugodt és békés 
természet. 

A török-tatár népek korábban a samanismus hívei voltak; 
a tunguzoknál mai napig is el van terjedve a kultusnak ez 
a formája, a mint azt ÉacUoff kutatásai mutatják A török-
tatárok a fénynek és sötétségnek isteneit, a föld szellemeit 
s az ősök szellemeit tisztelik. Figyelemreméltó istentiszteleti 
formájuk: az ú. n. samanismus. Legfőbb isténük Tengere Kaira 
Kan, ki a mindenség sorsát vezeti. A földet, Jársu — föld-víz 
— név alatt tisztelik és úgy képzelik, mint jótékony szelle-
mek közösségét. A rossz szellemek uralkodója Érlik Kan, az 
emberek nagy ellensége. A tűz, a kövek és fák tiszteletével 
gyakran találkozunk e népek körében. A nyírfa szent; szent 
a 9 szám stb. Az uralaltaji népek közül, a finnek vallása 
figyelemreméltó, kifejlett mythologiájával, mely skandináv s 
litván nyomokat mutat A finn nép istenei a természeti sphárák 
megszemélyesítői, kiknél hiányzik minden erkölcsi s emberi 
nemesebb tulajdonság. Legfőbb istenük Ukko (az öreg), az 
ég istene, felesége Akka. A föld istene Maan Emá; a víz 
istene s istennője: Ahti és Vellamo, míg Tapio az erdő istene. 
Az istenség közös neve Jumala, a ki eredetileg szintén ég-
isten volt. 

A khinaiak vallását De Qroot leideni tanár írja és pedig 
három szakaszban adja elő Khina három vallását: a oonfucia-
nismust, a taoismust és a Imddhismust. 

A confucianismus a Konfucé classikus irataira alapított 
vallás, melynek feje a császár. A császár minden istenek ura 
s csak az ég istene van felette, a ki neki atyja. Az ég iste-
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nének rendesen szoktak áldozatot hozni, melyek közül leg-
nagyszerűbb a Yuen-khin nevű dombon hozott áldozat, melyet 
rendkívüli fénynyel szoktak megtartani. Az ég.mel'ett imádják 
a földet is, ki után rangban a császári ősök következnek. 
A fóáldozatok mellett vannak a középáldozatok, melyeket a 
nap, a hold, a földmüveléstanitó császár s az első selyem -
tenyésztő császárnő tiszteletére hoznak. Az istenek pantheo-
nában egy egész csomó isten foglal helyet és pedig termék 
szeti istenek és ősök egyaránt. A confucianismus a természeti 
vallásnak és az ősök tiszteletének vegyüléke. Ez istenek pedig 
mind emberformájúak, kiknek alakjuk s gondolkodásuk is 
emberi, sőt a kiknek lelkük is hasonló az ember lelkéhez, 
Az ég lelke a Tao, mely két részből áll, ú. mint a Fan^-ból, 
mely a meleggel s a férfiúi erővel azonosíttatik s a Yin-bői, 
mely a hideget és sötétséget jelképezi. Az ősök lelkei tevé-
kenysége jótékony az emberekre s ezért tisztelet illeti őket. 
Az ősök tiszteletén kívül találkozunk még a halottak kultu-
sával is, a mely a confucianismus hívei között általános. 

Az államvallás istenein kívül tisztel a nép még egy 
egész csomó védőistent és védőszellemet. így például van 
istene a szülésnek, a hegyeknek, fáknak, erdőknek stb. Úgy az 
államvallásnak, mint a nép körében élő naturismusnak meg-
vannak a maga papjai, a kik éppen úgy élnek s házasodnaky 
mint a laikusok s kik ruhaviseletben sem válnak ki a többi 
emberek közül, főfoglalkozásuk a rossz szellemeknek és kísér-
teteknek kiűzése. 

Khinában uralkodó másik vallás a Taoismus. Tao, mint 
a legfőbb hatalom, uralkodik az égen, a földön, az embere-
ken s fősajátsága, hogy vonalalakzatok által jelenti ki magát; 
e vonalalakzatokból a jövőt megmondani a bölcsek feladata. 
A tao, a természet folyása, mindig szabályszerű. Ezért köte-
lessége az embernek is a maga cselekedeteit is szabálysze-
rűen végezni el. A Tscheuli foglalja magában azokat a sza-
bályokat, melyeket az embernek követnie kell tetteiben. Ilyen 
szabályok uralma alatt áll az egész hivatalos és polgári élet. 
Éppen ez az eset az ethikával is: ez is a tao utánzásán 
alapul. Meg kell jegyeznünk, hogy a confucianismus és taois-
mus együtt uralkodnak Khinában s egy speciális tao-vallásról 
voltaképpen nem is lehet beszélni. 

A buddhismu8 már a keresztyén idószámlálás előtt kez-
dett lassan-lassan elterjedni Khinában s árasztotta azt el szer-
zeteseivel 8 kolostoraival. Ez a vallás, mely eszközöket ígér 
az egész emberiség boldogitására, rendkívüli benyomást gya-
korolt Khina lakóira. Tanai sokkal inkább megnyerték a sze-

Digitized by 



4 0 0 T Á R C Z A , 

gény nép lelkét, mint a confucianismus és taoismns tanításai, 
daczára annak, hogy az államvallás eretnekségnek bélyegzé 
Buddha vallását. 

A japánok vallását dr. Lange berlini professor írja le. 
Japánban uralkodó vallás a buddhismus. A vallás különben 
itt teljesen az egyén dolga: az állam nem törődik azgal, any-
nyira, hogy egyetlen japáni iskolában sincsen vallástanítás. 
Vallástanítás helyét erkölcstan (shushiu) foglalja el és pedig 
régi khinai bölcsek tanai alapján. A buddhismus mellett ott 
van"a shintoismus. £ kettőt a legtöbb japáni ember együtt 
vallja. Minden japán embernek van a házában egy piniatür 
shinto-templom is a miniatűr buddha-templom mellett. A budd-
hismusnak különösen az az alakja terjedt el Japánban, mely 
a Mahayana név alatt ismeretes. Buddha mellett azonban egy , 
sereg isten tiszteltetik Japánban, sőt Buddhának tanítványai 
is majdnem isteni imádat tárgyai. A buddhismus, melynek 
papjai még ma is Buddha iratainak khinai fordításait hasz-
nálják, hat szektára oszlik. G szekták közül legrégibb az ú n. 
Tendai-szekta. A legmystikusabb pedig köztük a Shiugon-
szekta. £ szektáknak szolgálatában az 1901. évi statisztika 
szerint mintegy 110,000 templom áll. Hogy azonban az egyes 
szektáknak hány tagja van, erről a statisztika semmiféle fel-
világosítást nem ad. A papok száma körülbelül 180,000. 

A japánok eredeti vallása a shintoismus név alatt isme-
retes. Maga a sző khinai eredetű s azt jelenti: istenek útja. 
A shintoismus természetimádás s az ősök tiszteletének vegyü-
léke. Ma pedig nem egyéb, mint egy csomó mythologiai alak 
tisztelete. Az egész vallásnak alapját pedig a világ s a japáni 
szigetek teremtéséről, valamint az istenek és istennők tettei-
ről szóló elbeszélések képezik. A teremtő istenpár neve: 
Izanagi és Izanamé. Az istenségek természeti tárgyak, testi 
tulajdonságok és abstrakt ideák megszemélyesítői. Az egyes 
istenek természetének, tulajdonságának, ábrázolási és tiszte-
leti formáinak bő leírását nyújtja könyvünk. 

Egyiptom vallását Lange kopen hágai főkönyvtáros ismer-
teti. A tudósoknak az egyiptomiak vallása felől való véle-
ménye rendkívül szétágazó, a melynek egyik legfőbb oka 
kétségtelenül az anyagnak napról-napra való növekedése a 
különféle ásatások és felfedezések által. £ különböző néze-
teket nagy részletességgel ismerteti Lange s e tekintetben 
meg kell elégednünk e fejtegetésekre való puszta utalással. 
Az egyiptomi nép mindenütt és mindenben isteni lényt látott 
s minden élet előtte isteni mysterium vala. Fantaziája minden 
pusztaságot iszonyú állatokkal, sphynxekkel népesített be s a 
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levelek zúgásában istennek szavát hallotta. Az egyiptomi val-
lásnak ilyen animistikus és fetisistikus gondolatok képezik 
alapját. Különösen az állatkultuszhoz ragaszkodtak szívósan 
fejlődésüknek későbbi korában is. Az állatok közül némelyek 
igen nagy tiszteletben tartattak, mint például a macska. E 
mellett azonban egyes állatok úgy tekintettek, mint valamely 
istennek incarnatióf. Ilyen állat volt például a híres Apis bika 
Memphisben. Minden helységnek s vidéknek megvolt a maga 
külön istene s így állottak elé a lokális kultuszok, melyeknek 
istenei azután a fejlődés folyamán helyet foglaltak a egyip-
tomi pantheonban. A minden időben és minden helyen tisztelt 
isten Ra volt, a napnak istene. Rá a fény, mely elúzi a sötét-
séget s naponként megküzd az Apepi kígyóval. Rá mellett 
igen előkelő helyet foglal el Horus is, kinek azonban, hogy 
milyen tulajdonságai voltak, ma már igen nehezen állapithaté 
meg. Nevezetes még a memphisi nagy isten: Ptah, ki Masperó 
szerint valószínűleg föld-isten vala. Ptahnak felesége Sechmet. 
Nevezetes fóisten még Osiris, a ki Maspero véleménye szerint 
a Nílus istene vala vagy a halottak istene. Még nehezebb 
megállapítani a Set charakterét, kit a görögök Typhonnak 
neveztek. Volt ezeken kívül még egész sereg isten, kiknek 
tisztelete Egyiptom különböző vidékein volt elterjedve. A halál-
ról, a halhatatlanságról és az alvilágról való nézetek beható 
ismertetése után, az egyes theolőgiai és kosmogoniai rendsze-
rek leírására tér szerzőnk, majd a kultuszt és morált ismerteti; 
végül pedig az egyiptomi vallás fejlődésének vázlatát nyújtja. 
Az egész szakasz röviden s világosan adja elő mindazt, mit 
az egyiptológia jelen állása mellett az egyiptomiak vallásáról 
tudhatunk. 

Elö-Ázsia sémita népeinek vallását dr. Jeremiás ismer-
teti. Babylonia kultúrájának az elő-ázsiai népek műveltségére 
való befolyása kétségtelen. Ámde e befolyás kölcsönös: Élő-
Ázsia népei is hatottak Babylonra s innen e népek vallásá-
nak, minden egyéni charakterük mellett is, feltűnő hasonlósága. 

A babybniaiak vallásának charaktere, eltekintve a szel-
lemekben való hit alsóbb formáitól, merőben sémita. Maga a 
babyloni birodalom több apróbb államból képződvén, ez álla-
mok középpontjai egyes istenek kultuszának is középpontjai 
voltak. A régi kultuszok azután Babylon uralma alatt is meg-
tarták előbbi jelentőségüket. A babyloni istenek mellett min-
denütt ott van egy-egy nőisten is, mint feleségük. Délbaby-
lonban a hold istene volt különös tiszteletben, éjszaki Baby-
lonban pedig a napkultusz a túlnyomó. Nippwrban Bél a főisten, 
ki a föld istene gyanánt tiszteltetik. Uruk főistene Anu, kinek 
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felesége Ántu. Ez istenek mindnyájan a csillagokban jelentik 
ki magukat, mert a babyloni vallás astrális vallás. A csillagok állá-
sából istennek akaratát megtudni, a papok feladata* A legna-
gyobb istenek Sin, Samas és Istar, kik a hold, a nap és 
Venus képében jelennek meg és öltenek testeté A babyloni 
kosmogonia rendkívül kifejlett, a mi az astrális vallás termé? 
szetszerú következménye; az istenek sokasága pedig a pan-
theon gazdagságát vonja maga után, E pantheon élén állanak: 
Anu, Bel és Ea. Anu talán az ég, Bel az ég s föld ura, Ea 
pedig a déli ég és az oozeán istene. Az eddig említett iste-
neken kívül főbb tagjai a pantheonnak: Tammuz, ki különö-
sen mint mythologiai alak fontos, Marduk, a „nap fia" Ninib, 
Nebs, Nergcd, napistenek, Igigi és Anunnaki, a csillagok iste-
nei. A legnevezetesebb kultuszhely Eridv, melyet úgy képzel-
nek a babyloniaiak, mint gazdag paradicsomot. Az assyriaiak 
vallása főbb vonásaiban közös a babyloni vallással; különös 
tiszteletnek örvendett Addu, ki a babyloni liammannak felel 
meg. Az as8ziriai szentélyek, mint az istenek lakóhelyei, az 
égi világ mintájára épültek; papjaik az istenek szolgái, kik-
nek főteendőjük az imádkozás. A mi a babyloni mythosok 
illeti, ezek astrális mythosok, melyek közül különösen a világ 
teremtésének és az özönvíznek mythosa válik ki. Epikai köl-
tészetük is a vallás szolgálatában áll; különösen nevezetes 
a Gilgames-epos, a mely Assurbanipal könyvtárának kiásásá-
val került napfényre. 

A kananamok vallása is a babyloni vallás befolyása 
alatt áll. Főisteneik: Hadad, Ba'al, Asera. Több felirat sze-
rint tiszteltek egy El nevú istent is, a kit úgy látszik külön-
ben, hogy a nyugoti sémiták általában nagy tisztelettel vettek 
körül. Ez istenek kultuszának helyei mindig a magaslatok vol-
tak, mivel ide közelebb vannak az istenek. Fontos kultusz-
tárgyak a szent kövek, melyek az isten jelenlétét érzékítík 
meg. A szent kövek mellett ott vannak a szent fák is, melyek-
nek neve Asérah. A kanan&usok vallásához hasonló az áramok 
és syrusok vallása, legfeljebb az istenek neve változik. A 
phoeniciaiak vallása, daczára a sok idegen néppel való érint-
kezésüknek, mégis a kananáusok vallásával mutat legnagyobb 
rokonságot. Sajátságos, hogy a phoenicai istenek neve soha 
sem emlitettik, hanem körülírással fejeztetik ki. Főbb istenek, 
a melyek Baal, Melek, Milkat stb. névvel összetett nevek 
által fejeztetnek ki. De vannak Sem, Iwe Bavak összetételeivel 
kifejezett istenek is. A legnagyobb tiszteletnek örvendő phoe-
niciai isten azonban Astarté, a szerelem, a nemzés istennője, 
kit erkölcstelen kultusszal imádtak a phoeniciaiak. 
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Az izraeliták vallásával ifjabb Valeton utrechti professor 
foglalkozik. Valeton Izrael vallásában két korszakot különböz-
tet meg: a száműzetés előtti s a száműzetés utáni perióduso-
kat. Az első korszakban az Izrael népe, a másodikban a zsidó 
község a vallás alanya. Izrael istene: Jáhvé és Jáhvé népe 
Izrael; ez az izraeliták vallásának alaptétele. Hogy ki volt ez 
a Jáhvé eredetileg, mikor lett Izrael istene, erre nézve külön-
bözők a vélemények. A kérdés mai napig sincs tisztázva. 
Éppen ilyen szétágazók a vélemények abban a kérdésben is, 
hogy milyen volt Izrael vallása a jáhvismus előtt. A bikakép, 
a teraphim, az ephod bizonyosan még a Mózes előtti időkből 
valók. A Jáhvé-tisztelet megalapítója Mózes, ki nem szűnik 
meg hirdetni, hogy a hatalmas Jáhvé Izraelt választá népéül. 
Jáhvé maga mindenekelőtt a harcz istene, kinek szentélye a 
frigy-láda. De Jáhvé egyszersmind az országnak birtokosa és 
királya is. Mint morális tulajdonságokkal bíró isten, Jáhvé 
igaz, szerető és szent. Ez erkölcsi tulajdonságok a Jehu ide-
jében kerülnek előtérbe, miután a próféták már századok óta 
igyekeztek a nép figyelmét Jáhvénak eme tulajdonságai felé 
fordítani. Majd a zsidó községnek, a judaismusnak és hellenis-
musnak rövid tárgyalására tér át szerzőnk s a zsidó kegyes-
ség leírásával végzi be munkáját. 

Az izlam tárgyalása Houtsma utrechti tanár tollából 
való. Houtsma mindenekelőtt amaz állapotokat rajzolja, a melyek 
Arabiában Mohamed fellépésekor voltak uralkodók. A reánk 
maradt forrásokban egy polytheistikus természetimádás nyomai 
világosan felismerhetők. A Mohamed előtti idő hívei szemében 
a tudatlanság ideje ; helyes istenismeretre csak Mohamed vezet. 
Mohamed életének leírása után, tanait tárgyalja szerzőnk. Beszél 
a koránról, a hagyományról s az ú. n. Fikh-ről, mely nem egyéb, 
mint az iszlám gyakorlására való tanítás. A mi a vallási tör-
vényeket illeti, ezek első sorban a kultuszra vonatkoznak, 
azután a házi és polgári életet szabályozzák és végül a jog-
viszonyokra 8 az állami életre vonatkoznak. Mohamednek halála 
után tanításai felett dogmatikai harczok ütöttek ki. Az első 
kérdés, mely felett hívei meghasonlottak, voltaképpen politi-
kai természetű volt. E dogmatikai harczok leírása után, az 
orthodoxus hitrendszert s a muzulmán mystikát és a schiiták 
tanát tárgyalja szerzőnk; végül pedig a mohamedán vallás jelen 
állapotáról ad áttekintést. 

Ezekben számolhatunk be Chantepie de la Saussaye 
könyvének első kötetéről. Daczára kisebb hibáinak és fogya-
tékosságainak, örömmel ajánljuk az érdeklődők figyelmébe. 

Kolozsvár. I f j . dr. Bartók György. 
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