
,S z Ö r é n y i A n d o r :
AZ ŐSEMBER VILÁGA
ÉS A PRIMITIV NÉPEK

A Biblia az emberi történelem hajnalára 'a paradicsomi boldog álla
potot állítja, melyben az első emberpár céljának és méltóságának meg
felelő boldog életet élt, s amelyből a bűn által esett ki. Az evolucíooíz
mus, a fejlődéselmélet ezzel ellentétben az emberi történelem és az em
beri élet kezdetére a "primitív", az állathoz hasonló és ahhoz közelálló
meqnyilvánulásokat teszi. Szerinte kezdetben volt az állat-ember, a töké
letlen, a primitív ősember, mé~pedig nerrrcsak anyagi és technikai vona
lon - ami bizonyos mértékben igaz és helyes, bár materiális javakban is
állhat be elszegényedés -, hanem a szellem létsíkján. tehát vallási, szo
cíálís, erkölcsi és kulturális viszonylatban is, Sőt az anorganikus, élettelen
világból lett az első élő sejt, ebből az élő sejtből fejlődött az évmilliók
multával nunden szervezet. Ebből fejlődött az ember is s a hosszú evo
lucíó egyik utolsó állomása volt a "félállat-félember" állapot, amelyből

ismét megszámlálhatatlan évmilliók alatt jutott el a mai "homo sapíens",
a gondolkodó és kultúrát teremtő ember alakjáiq. Az "ősember" tehát
magán hordotta állati származásának minden bélyegét. életében az állati
szokások dominálrak és ismét hosszú fejlődés kellett ahhoz, hogy az ere
deti ősköztulajdon,nemi promiscuitás, csoportházassáq, sexuális aberrácíók
és perverzítások, kannibalizmus, gyermek- és öreqqyílko ssáq, emberáldo
zatok, fetisizmus, totemizmus, animizmus, mágia, stb. fokain keresztül el
jusson a monotheista, erkölcsi szabályokkal rendelkező, egyéni házassáq
ban és szervezett társadalomban élő emberi életforrnához.

Ez az elmélet már megvolt és uralkodóvá vált, míclött még a pozi
tív őstörténelmí, őslénytani, ethnológiai és élettani kutatások komoly té
nyeket. bizonyítékokat szolgáltattak volna -alátámasztására; nem lehet tehát
csodálkoznunk azon, hogya meqfellebbczhetetlen doqrrává vált evolúcíós
rendszer előre megalkotott kategóriáiba igyekeztek beleszorítani később

minden tudományos eredményt, minden pozitív leletet és tényt. Azaz: nem
fl történelem, az adottsáqok, a megállapított tények és az előzetesen pon
tosan meghatározott jelenségek alakították ki az evolucionizmust, hanem
inkább fordítva, ehhez a hipotézishez -alakították a történelmet. Mert az
evolucíonizmus alapjában véve biológiai. élettani munkahipotézis - és
nem bebizonyított tudományos igazság -, mely nagyon jól megmagya
ráz igen sok jelenséget a természettudományban. (például a növény- és
állatfajok keletkezését}, mind a szervetlen, mínd a szerves világban.
A tudományok gyakran alkalmaznak ilyen munkahipotéziseket, hogy
velük egyes olyan jelenségeket próbáljanak megmagyarázni, melyeknek
valódi belső lényegét rr.ég nem sikerült kíderíteniök. Ezekből a hipoté
zisekból sokszor tudományos iqazsáq, megállapított tény lesz (így az
atomok világa hosszú ideig csak hipotézis volt), viszont igen sokszor fel
kell adni az egyes föltételezéseket. hogy újabbak és jobbak után nézzünk.

A fejlődéselmélet ott követ el tévedést, amikor a szerves természet
fejlődésének eszméjét átvitte az egész embernek, s az ember szellerníséqé-
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neki területére is. Márpedig az emberi szel1emet s mindazt, ami az em
ber lelkének alkotása és megnyilvánulása, nem lehet az élettani fejlődés

eredményeként felfogni, mert az ethnolóqia (néptan ), praehistoria (ős

történelem), palaeontolóqia (őslénytan) és biológia (élettan) kezdettől

fogva csak "egész" embert ismer, akarattal. ésszel, tehát szel1emmel meg
áldott egész embert, s nem fél vagy negyed embert.

Az Egyház és a kinyilatkoztatás nincs ellene a fejlödéselméletnck.
amennyiben az nem tagadja a teremtő Istent és nem akarja az ember
lelkét is az anyagvilágból eredeztetni. A Szentírással nem el1enkezik
tehát az a hipotézis, hogy az ember testileg az állatvíláqból, sőt azon
keresztül az élettelen világból származott. A hatnapos teremtéstörténet
például a növényvilág teremtéséről azt mondja: "Mondotta - Isten-:
hajtson a föld füvet...", majd az állatvilág keletkezéséről: "Mondotta
továbbá az Isten: hozzon elő a föld élőlényt, faja szerínt: barmot, csú
szórnászót ... " [Móz. I. l, ll. 24.) Világos, hogy e szavakkal Mózes
nem tanította az evolucionizmust, de éppen oly világos az is, hogy a
Biblia e szavai nem is zárják ki azt. És a fejlődés eszméjét ismerte, val
lotta és tanította az ősi görög filozófia Arisztotelésszel. s annak alapján
al keresztény, skolasztikus bölcselet is. Nagy tévedés volna tehát. ha'
valaki azt gondolná, hogy a keresztény világnézet és az evolucionizmus
önmagában véve két ellentétes pólus, egymást kizáro tanítás. Nézzük
meg tehát minden dogmatikus megkötöttség nélkül ezúttal azt, mit szól
a fentemlített tudományok közül az ethnológia az evolucionizmus taná
hoz abban a formában, amiként azt cikkünk elején ismertettük.

Az ethnológia magyar szempontból nagyon elhanyagolt tudomány.
vallástörténeti részének rövid összefoglalása megtalálható K iihút Flcl/is
könyvében: "Egyetemes vallástörténet" 1--11. (Budapest, 1936). 
ugyanott bővebb irodalmi tájékoztató is található. Világszerte elismert
legkiválóbb művelöje W. Schmidt, akinek förnunkája: "Der Ursprung
der Gottesídee" I--VI. Az első hat kötet több mint ötezer lapon tár
gyalja az összes primitív népekre vonatkozó anyagot, a VII. kötet
1940-ben jelent meg, s az összes összegyüjtött anyag módszeres feldol
gozását adja. Az ethnológia klasszikus folyóirata az 1906 óta Bécsben.
majd a második világháború óta a svájci Fre:iburgban megjelenő Anthio
pos, International Review of Ethnology and Linquistics, melynek min
den egyes száma testes kötet. Az eddigi ethnolóqíaí kutatások tudomá
nyos eredményeit röviden és közérthető formában tárgyalja W. Koppers,
a bécsi egyetem néptani tanszékének tanára "Der Urmensch und sein
Weltbild" című munkája (Bécs, 1949). Jelen értekezésünk alapja éppen
Koppers e munkája, de a lehetőséghez képest egyéb munkákra is tekin
tettel voltunk.

Az ethnolóqia felkutatta az összes primitív népek lelki, szellemi
világát, kulturáját, erkölcsi világát, vallását, sőt lelkének és testének
egyéb életnyilvánulásait is. Primitíveknek. ösnépeknck nevezzük azokat
a még fel1elhető népeket. melyeknek kultúrája a legősibb, ethnológiailil9
elérhetöcn a legrégibb fokon áll. Ezek a népek. melyek általánosan elís

626



merten a fejlődés legalacsonyabb fokán állnak. az evolucionizmus szerint
a legjobban képvíselnék vma is az ősibb, eredetibb emberi állapotot.
De ime: a primitiv népek nagy többsége - s ez áll a már részben
kihalt nagyobb kultúrájú népekre is -- hitében, meggyőződésében, ősi

idők óta élő hagyományában nem a fejlődést. hanem ellenkezőleg, a de
kadencia tényét tenusitie, Mindezeknél a népeknél él - ha sokszor már
mithologikus elemekkel tarkítottan is - annak a tudata, hogy az "arany':'
kor". az emberiség igazi boldog. "paradicsomi" kora már rég mögöttünk
van. A primitiv népek köztudata és tanítása a következő négy pontban
egyezik meg: a) az ember Isten kezéből került kli és baj. szenvedés,
gond nélküli életet. tehát úgynevezett paradicsomi boldogságot élvezett;
b) ennek a zavartalan és boldog állapotnak vége szakadt egy. az ős

ember által elkövetett bűnnel. tévedéssel: c) ebben a bűnben s valami
képpen így az ember tragédiájában részes egy "go.nosz szellem" is. mely
nek kísértése, íríqysége közrejátszott a boldog állapot elvesztésében:
d) Isten a bűn miatt visszahúzódott az emberektől. akik ettől kezdve
a szenvedés és halál útját járják. a rossz tehát nem Isten akaratából ke
rült a világba, azt nem az Isten teremtette.· Az összes' primitív népnél
megvan ennek következtében a fizikai és erkölcsi rossz közötti különb
ségtétel s annak a tudata, hogya' fizikai rossz az erkölcsi rossz követ
kezményeként jött a világba.

A középafrikai Bambuti pigmeusok (törpe népfaj) hite szerint: az
embert az Isten teremtette. akit ők Mungunak neveznek.

..Az Isten szerette az embert. vele együtt élt. bár láthatatlanul, mint
hogy tiszta szellem. Az embereket gyermekeinek nevezte s ök az Istent atyá
nak. Isten csak egy van. nincs családja. nincs felesége. abszolút úr mindenek
felett. Mungu az embert olyan világba teremtette bele. melyhen gond és baj.
fáradság és szenvedés, nyomor és halál nélkül élhetett. Még a mindennapi
eledelért sem kellett "arca verejtékével" megdolgoznia. Az állatok sem vol
tak az ember ellenséqei, mint ahogy a természet erői es különíéle jelenségei
sem. Ennek az ősi. boldog állapotnak a helye az őserdő volt, melyet mínde
nestül az ember rendelkezesére bocsátott, s az ember uralma alá rendelt a jó
ságos és az embereket nagyon szerető Mungu. De adott a jóságos Isten-atya
egy parancsot is. melynek esetleges meqszeqéséért a boldog kor elvesztését he
lyezte kilátásba büntetésül. Megmondta. hogy a parancs ellen való vétekkel a
teremtett világ ellenséqe lesz annak az embernek, aki igy tettével Isten ellen
lázad, ellensége lesz az élettelen világ éppenúgy. mint a növények és állatok.
s bekövetkezik a fáradtság. betegség és halál is. De a legnagyobb büntetés
mégis az lesz, hogy ebben az esetben Isten visszahúzódik, visszavonul az em
berektől. Az ősemberek nem állták ki a próbát s bekövetkezett az igért bün
tetés. De Isten azért mégsem hagyta el egészen az embert: az ellenséges vi
lág közepert eszközöket. fegyvereket adott neki, melyekkel megvédheti magát.
megszerezheti a szükséqes táplálékot, fenntarthatja életét; ez az éjet azonban
rnost már menthetetlenül a halálba torkollik ... "

KÖZépindia Windhyn nevű hegységében él a Bhil ősnép, melynek te
remtéselbeszélése -a következőket mondja:

..Kezdetben egyedül Bhaqvan volt. Bhagvan az egyetlen, teremtő 'Isten.
Akkor Bhagvan elkezdett gondolkodni, mit csináljon? És erre megalkotta az
isteneket, szolqáivá tette őket, fényhordozókká és megadta jutalmukat. - (Ér-
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dekes az, hogy a Bhil nem angyaloknak nevezi Isten teremtményeit, hanem
isteneknek, kiknek neve részben megegyezik a későbbi hinduizmus önálló is
tenségeivel. Ezeket az istenségeket a Bhil az évezredes hatás és elnyomás
befolyása alatt elfogadta ugyan, de az egyetlen föisten, az egyetlen igazi Isten
közönséges szolgáivá degradálta.) - Közben jött 'a gonosz lélek és kérdezte
az isteneket: milyen munkát végeztek ti Bhagvannál? ök pedig felelték: mi
tartjuk B. világosságát. Ekkor a gonosz lélek tovább kérdezte őket: milyen
fizetést, jutalmat kaptok ezért? Az istenek azt felelték" hogya jutalmazás
B. dolga, aki azt nem is mulasztja el. Tovább kérdezte őket a gonosz lélek:
ugyan mi boldogság van B. házában? Az istenek egy kicsit gondolkodtak s
aztán azt felelték: B. házában halhatatlan, örök boldogság van. A gonosz lé
lek azonban folytatta: dolgozik-e B. vagy sem? Az istenek felelték, Bhaqvan
nak nincs szükséqe arra, hogy dolgozzék. Erre azt mondta a gonosz lélek:
hallgassatok meg tőlem egy szót! Mit akarsz mondaní? - kérdezték az iste
nek. Mint ahogy B. mindig ül - mondta -, azaz nem dolgozik, úgy tinek
tek is ülnötök .kellene a ti házaitokban, s akkor éppen olyanok lesztek ti is.

, a ti házatokban is olyan állapot lesz, mint B. házában. Az istenek erre leül
tek, megtagadták a B. által nekik kiszabott munkát. B. pedig megharagudott.
hogy az ö ál' ala alkotott teremtmények nem végzik el dolgukat. nagy haragra
gerjedt, megverte a lázadó isteneket, meqbürr'ette őket és a földre küldte
őket. Akkor mondotta Bhagvan: most ismét egyedül vagyok! S miután qon
dolkodott, megteremtette most az embereket. Ezekhez az emberekhez így szólt:
Ti ne cselekedjetek úgy, mint az istenségek. Ti az én teremtményeim vaqy
tok. Én mindazt, amit csak kértek, megadom nektek és minden bajt távoltar
tok tőletek. Ha valaki titeket bánt, azt én meqverem! Csak B. a ti egyedüli
uratok és ~nki más!" (V. ö. Koppers j, m. 22--28 és 127-128,)

Eb~.• az .elbeszélésben nincs szó a látható világ teremtéséről. ami
azonban nem jelenti azt, hogy a Bhil öröktől fogva valónak tartja ezt
a világ-ot. Gyakran visszatérő tanítás és mondás náluk: "Minden előtt

volt Bhaqvan! Akkor alkotta a világot. azután pedig alkotta az istene
ket." Ez az elbeszélés tehát már feltételezi az előző világteremtést.
melynek módjáról azonban a Bhíl-nép nem tud semmit. ..Hogy miként
teremtette Bhagvan a világot, azt nem tudjuk megmondani, de annyit
tudunk, hogy Bhagvan jóakaratából lett" - tartják és tanitják e prio
mitiv emberek.

De nemcsak a már ismertetett két ösnépnél találjuk meg a teremtés
és az ősi boldog állapot tiszta fogalmát; etek az eszmék feltalálhatók a
többi primitív népek tudatában is. így anyugatafrikai qebun-törpéknél
a következő tanítást adja át nemzedék nemzedéknek:

"Voltak-e mindig emberek az őserdőben? Nem voltak. Hát másut') Nem,
előttünk nem volak, Az elsők mi. qabunók. vagyunk. És előbb? Előbb volt
Kmvum - igy nevezik Istent - egyedül. és senki vele nem vol". Hát akkor
az erdő fáit. a gyümölcsöt, azallatokat. halakat ki csinála? Kmvum csinált
mindent... Hogy csinálta mindezt? Csak szólt és készen is volt!" (Der Llr
sprunq der Gottesidee IV. 26.)

Hasonló hitet találunk a primitívek közül az andamánoknál, sze·'
mangoknál. neqrítóknál, busmanoknál. ajnuknál, szamojédeknél, az észak.
amerikai ősnépeknél, a tűzföldi halakvulupoknál, s at ausztráliai ösné
péknél is. Ugyanezeknél a népeknél megtalálható az a tudat is. hogy az
első embert az Isten teremtette, jónak, boldognak; az Isten volt az em
ber törvényhozója, parancsolója, ő adott szigorú erkölcsi törvényeket az
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embereknek, Az első emberek az Isten kegyelmét és barátságát élvez
ték, eleinte nagyon boldogok voltak, de ebből az aranykorból valamiként
a saját hibájukból kiestek.

Ez a tudat különben él az ősi kultúrnépeknél is, ha lényegesen el
torzultabb formában is. Babilonban - ahonnan a régi hitetlen ískola
képviselói az egész bibliai elbeszélést származtatní akarták - kűlönbözö

teremtésmítoszok maradtak ránk. Ezeknek egyikében sincs szó kimon
dottan az első emberpárról. annak kezdeti boldog és paradicsomi állapo
táról, de az őshaqyomány nyomai, melyek a primitív népeknél elég tisz
tán meqtalálhatók, fellelhetők Babilonban is. így az "Enuma elís" hét
táblás éposz említi, hogy Marduk Iöísten. a legyőzött és megölt Kingu
isten véréből teremti meg az embert, hogy az istenek szolgája legyen.
Az Adapa-mitoszban szó van Adapáról, aki ugyan a mítosz szerínt nem
az első ember, de halhatatlan lehetne, ha Ea isten irigysége ezt meg nem
akadályozná. A Gilgames--eposzban szintén szerepel az a ' tudat, hogy
az embernek valamiképpen halhatatlannak kellene lennie, ezt a vízözön
alkalmával meg is szerzí' Utnapístím, de az eposz főhőse, Gilgames már
hiába igyekszik az örök élet és boldogság részese lenni.

Egyiptomban is megvan az ősi boldog állapotnak, annak a kornak
a hite, amikor még az emberek Osiris és felesége, Isis uralma alatt
gond, szenvedés és halál nélkül éltek. Midőn azonban Osíríst megölte
gonosz testvére, Set, vége szakadt ennek az állapotnak. Szerepel az
egyiptomi mitoszokbanegy Apofis nevű kígyó is, mely az istenek ellen
sége és a gonosznak, a bajnak, az ártó varázsnak szerzője.

Az iráni (perzsa) 'vallásban és nép körében él egy elbeszélés az
első emberről. [imáról, aki Ahura Mazdá-val, az Istennel barátságban
volt és éppen ezért teljes boldogságot élvezett, rnelyet sosem szakított
volna meg a halál. De egy alkalommal [ima hazug és hamis beszéddel
vétkezett s akkor az ember eddigi fensége, szépséqe, boldoqsáqa madár
képében elszállott belőle.

India ősi brahmanizmusa négy világkort ismer. Az első kor volt az
aranykor, melyben az emberek! az istenekkel harmóniában, szenvedés
nélkül éltek, a többi kor azonban az emberi éjet egyre fokozódó lerom
lásának egyik állomása. Az első embert felesége vitte bele a bűnbe az
zal, hogy gőgösen az istenekkel akart egyenlő lenni.

A görög mondaköt is régtől fogva ismeri a paradicsomi élet elbe
szélését, az aranykor elnevezés is először görög írónál. a Kr. e. VIII.
században élő Hesíodosnál fordul elő. Homeros is jól ismerte a bűnbe

esés történetét. Az első emberek Kronos, a föísten uralma alatt éltek
boldogan s a katasztrófát a Zeus által földre küldött első asszony, Pan
dora okozta. ,A paradicsom emléket őrzi a görög mondavilágban a Hes
pertdák kertje, mely valahol a nagy óceánban egy szigeten van s hol az
aranyalmafákat őrzik a Hesperídák és egy Ladon nevű sárkány.

A kínai ösmondák is beszélnek a boldogság hegyéről, hol csodás
növények, fák, források voltak, köztük az élet fája és a halhatatlanság
forrása. Az e1~ő emberek ott éltek, de mártéktelen tudásvágyuk rom
lásba vitte őket.

629



Egy pillantás a mondottakra meggyőz arról, hogy a primitív népek
elbeszélései, de -- bár torzabb formákban - a különböző ősi kultúr
népek mcndáí is lényegileg ugyanazt beszélik el, amit Mózes első köny
vének 2--3. fejezete. Éppúgy világos az is, hogy itt irodalmi függésről

beszélni sem lehet; nem lehet arra gondolni, hogy az 'egyes népek egy
mástól kölcsönözték volna a kezdeti paradicsomi állapot és bűnbeesés

tanát. És ha figyelembe vesszük, hogy ez a tanítás főleg az ethnolóqiaí
lag legrégibb és a legprimitívebb ösnépeknél ragyog a legszebb tiszta
ságban s a legmélyebb erkölcsi fölfogásban, föl kell vetnünk a kérdést:
honnan ered, mioel magyarjz!iatö /Ileg ez a hit?

Ezekben a primitív vallásokban kezdettől fogva megvan az a törek
vés, hogy ősi vallásukat, hagyományaikat határozott és kötött formá
ban rögzítsék, és megfelelő elbeszélő formában átszárrnaztassák az utó
dokra. Avatásaikkor. ünnepeiken hagyományos ősi .formák között be
szélik el a ;,Nagyisten" viláqalkoto. emberteremtő tevékenyséqét. ,az első

emberekről, az illető törzs őseről szpló történetet, a halál és a gonosz
szerepét és eredetét. az erkölcsi parancsok szükségességét és értelmét,
stb, Erről az őstörténctről állapítja meg igen helyesen Kühár Flóris:
"Az őstörtenct haqyományjelleqét. ősöktől utódokra szállását mutatja az,
hogy rendszerint a serdültavatás legünnepélyesebb, titoktartással leple
zett, szertartásokkal körülvett részét alkotja. Elterjedése épp az öskul
túrákban. az oikumené. a lakott föld szélcin. azon népeknel. melvck az
emberiség sz étválásának első csoportjait alkothatták és a későbbi nép
hullámok nyomása alatt jutottak mások' elől zárt. éghajlati vagy meg
élhetési szempontból másoknak nem kívánatos terűleteikre (Délkelet
ausztrália, Tűzföld. északi sarköv. a magányos undamán sziqetek. az
egyenlítő 'vidéke. sth.}, nem magyarázható másból. mínt liOgyezen el
beszélések valóban a szétválás előtti kincsét örztk ' az emberiségnek."
(L m. L 187. old.: Tudományosan és történelmileg ez a bámulatos meg
egyezés valóban nem maqyarázható mással, mint hcqy a hagyomány
visszanyúlik az cmberíséq legrégibb. leeősibb korába. S ha ez így van,
akkor a kérdést folytatni kell: hogvan keletkezett az emberiség életének
hajnalán ez a haqyománv, ez a kitörölhetetlen tudat?

Erre a kérdésre csak kétféle választ lehet adni. Vagy történeti
valóság. történeti tény van .az elbeszélés és tudat mögött. vagy az ős

ember. illetve az első emberek fantáziája. a világ meg az élet problémái
nak megoldási kísérlete közben való gondolkodása, spckulációja termelte
ki. Azaz: vagy valósággal volt egy ilyen aranykor, egy boldog, ősi. pa
radicsomi állapot és ennek tudata maradt fönn az őstörténctben: vagy
az emberi okoskodás próbálta a számára sokszor érthetetlen világ és a
megmagyarázhatatlan életjclenséqck megoldására önmagával és mások
kal is elfogadtatni ezeket az eszméket. mclveknek azonban semm; törté
nelmi tény nem áll a háta möqött. Harmadik lehetőség nincs. Mert ré
gebben mcqnróbálták ezt az östörténetet s az östörténetnek a primitív
népeknél fellelhető hasonláságát azzal magyarázni. hogya közös ern
beri természet különbözö helyeken is köaös és egyező termékeket szül.
közös mondákat, qondolatokat formál. Ma már bizonyos. hogy ez az
elv nem magyaráz meg semmit. Mert az következnék belőle, hogy az
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emberiség kultúrájának mindenütt egyeznie kellene, mert hisz míndenűtt

ugyanaz az emberi természet alakítja ki. S mégha fölvesszük is a mi
lieut mint változásokat előidéző tényezőt; a maga nagy eqcszébcn
azonosnak kellene lennie az összes nép nyelvének. kultúrájának, vallá
sának, társadalmi és erkölcsi felfogásának. stb. Az azonos emberi termé
szet ugyanazoknak az érzékeléseknek a felhasználásával, teljesen azonos
körűlmények közott sem termel és termelt ki azonos nyelveket. Sőt az
ősi időkben rokon, és testvér nyelvek is egyre távolabb kerülnek egy
mástól az évszázadok multával. Hoqyan :tcrrnelhette volna ki tehát ez
az emberi természet az östörténetet s hogyan őrizhette volna meg szám
talan évezredeken át változatlanul?

Marad tehát a már emlitett kétféle megoldási lehetőség. Azethnológia
és a történelern azonban a kettő közül csak azt fogadhatja el az östörté
net keletkezési kérdésének válaszául. mciy e tudattartalom mőgött valós
történeti tcnyt ' állapit meg. Az emberi spekuláció. mcly önmagából ki
indulva teremtené meg a világ problémáira vonatkozó elgondolását, szín
ten oly sokrétü és egymástól teljesen külőnbözö, egymásnak ellentmondó
mondákat, mitoszokat hozna létre, mint ahogy ezt a kultúra egész terü
letén tapasztalhatjuk. Az evolucionista számára amúgyis elképzelhetet
len az őstörténelemnek ilyen belülről való kialakulása, legalábbis, ha el
'Jeihez következetes akar maradni. Mert a fejlődéselmélet szerint az
ember testi és szellemi fejlődése kűlsö hatások által szcrzctt tulajdonsá
qokon és azoknak az utódokra való átörökítcsen alapszik. Az általáno
san és részleteiben is bámulatosan megegyező östörténct tudata és tar
talma tehát az evolucionizmus tanítása szerint csak k iilső behatások ál
tal keletkezhetett az emberekben. Ha pedig ez a közös ősi hit a kűlvi

lághól vett benyomások és kérvzetek útján keletkezett, akkor lennie kel
let: egyaranykornak, egy boldog ősi állapotnak, me1y a maga történel
met beveste az ősi emberek lelkivilágába. De ha valóban volt aranykor
és ha az östörténet mőgött valóban történeti valóság áll. akkor az evo
lucionizmus ebben a vonatkozásban nem tartható fenn, mert hiszen sze
rinte az embernek nem az aranvkor tudatát kellene hordoznia, hanem
a fél-állati és egész-állati sötétséget. elesettségét és alacsonysáqát. Ak
kor az ember őstörténetén az állati mult tragikuma húzódnék végig, an
nak az emlékei kísértenének.

Ugyanerre az eredményre jut azonban az ethnológia akkor is, ha
a primitív népek vallását s vallástörténelmet vizsgálja. A biolóqiai Ie]
lödesclmélct hamar kiszorította a korábbi szellemtörténeti. fejlődés gon
dolatát és új szempontokat. új célokat tűzött ki az emberrel foglalkozó.
különbözö tudományágak számára; a biológiai evolució gondolatát bele
vitte az ember szellemi világába is. Világos dolog, hogy az evolucíó lé
nyeges tanítása szerint a fejlődés 12galsó fokául csak a legegyszerűbb

jelenségeket lehet alapul venni. Egyesek a fetisizmust, mások a totemíz
rnust. ismét mások a félelmet és az abból eredő szellemhitet. varázslatot,
stb. teszik meg ilyen kezdő foknak. ahonnan az ember hosszú és foko
zatos fejlődés által jutott volna el a sokistenhívésen keresztül az egyisten
hitig. Érvelésüket él primitiv népek hitvilágából vett példákkal igyekez
nek; alátámasztani. Nem érdektelen tehát szemügyre venni az ethnológia
idevágó legújabb kutatásait. 631



A Bhil törzs egy és negyed milliónyi nép. mely az Északindiát a:
déli résztől elválasztó Windhya hegység északnyugati nyúlványain lakik.
A "gUljarati" árja nyelv egyik változatát beszélik, de a 'nép nem árja,
s mind származásilag, mind földrajzi elhelyezkedés sze-mpontjából meg
előzi az árjákat. A bhílek India őslakóinak csekélyszámú maradványa,
s bár kultúrájukban megvim az evezredes árja hatásnak nyoma is. meg'
lehet különböztetní az idegen elemeket az eredeti ősitől. A Bhil-törzs
nél kétségkivül megvan az egy, személyes, teremtő és erkölcsi parancso
kat adó, jutalmazó'és büntető Isten hite, akit Bhaqvan-nak nevez. [Va
lászínüleg ugyanabból a töböl származik, mint a későbbi szláv: Bog.)
A hindu hatás folyományaképpen belekerültek ugyan egyes hindu istenek a
nép későbbi mitoszába, de ezeket . - mint láttuk - az ösi hit alapján a
Bhil Bhagvan szolgáivá degradálta. A Bhil erköcsi felfogása és vallási tu
data, hite igen magasrendü; tanításuk mínd vallásilag, mind erkölcsileg
meghaladja a jóval nagyobb kultúrával rendelkező és különleges filozó
fiát kítermelö hindu-árja népekét. s életük is tisztább ez utóbbiakénál.

Ugyanez a helyzet egy másik ősi, primitiv indiai népnél, a Cbenchu
nál is. E nép a délindiai Dekkanban. Haidarabad államban él. Létszáma
míndösszc 12.000, kutatójuk a dékkani egyetem tanára; Christoph von
Fürer-Haímendorf. E nép is egy Istent hisz, kit Bhaqavantaru-nak hiv.
Ez az Isten minden élet forrása, az életnek és halálnak az ura, minden
egyes emberi lélek teremtője, a jók jutalmazója és a gonoszok bünte
tője. Míndenütt jelen van, rníndent tud, hatalma végtelen. Későbbi idő

ben az anyai-jog fejlődése magával hozta azt, hogya Chenchu nép tisz
telni kezdett egy másik principiumot is, Garelarnaísama-t, aki a dzsungel
istennője, az őserdő termékenységének az okozója. s akinek minden
terményből és elejtett vadból zsenge-áldozatot mutatnak be. De még a
későbbi fejlődésnek. ebben a fokozatában is meglátszik, hogy eredetileg
csak egy Istent hittek és imádtak, mert az élet ura. a világ egyetlen kor
mányzója később is csak Bhagavantaru marad. India minden primitiv
népénél megvan az egyetlen személyes Isten hite. s mindegyik ugyanazzal'
az elnevezéssel illeti, leqalábbís ami a szógyököt illeti: Bhaqvan-nak,
Bhaqavantaru-nak, Bhaqavan-nak, stb.

Ezek a primitiv népek az anyagi. kultúra legalacsonyabb fokán áll-o
nak, müveltségük egy napon sem említhető a fejlett kultúrával rendel
kező hindukéval. vallásuknak és erkölcsüknek tehát az evolucionizmus
szerint egészen kezdetleqesnek, állati elemekkel tarkítottnak kellene

. lennie, aminek a valóság éppen az ellenkezője.

Indiának e legrégibb öslakóí után a történelmileg következő beván
doroJtak az eusztrcázsiei mundék, akik Chota-Naqpurban, Kalkutta
mellett laknak. s mintegy hárommilliónyiari vannak. Valószínűleg dél
nyugat Kínából vándoroltak be. de míndenesetre Kr. e. 2500 előtt Náluk
is megvan az eqyetlen Isten hite, de már sok mitológiai elemmel tarkítva
és elferdítve. (Y. ö. Koppers i. m. 158-159.)

Dél- és Délkeletindia lakói, a dravidák (számuk kilencven millió ]
szintén megelőzik az árja hindukat India földjén. Több törzsre oszlanak
s közöttük a húsz milliónyí Tamil-népnél 96 szó van az egyetlen, min-
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denható teremtő Isten megjelölésére. Ennél a törzsnél éppenúgy, mint
más dravida törzseknél (Toda, KoID, Malaíálí, Muria, stb.) az Istennek
leggyakoribb neve a .Kadavul", ami annyit jelent: "Aki van!" Ez a nép
tehát, melynek nincs különös kultúrája, mely nem alkotott magának íílo
zófiai rendszereket. melyet a művelt Nyugat és Kelet egyaránt barbár
népnek tart, az Isten elnevezésében megsejtette és érzékeltette a vég
telent, és egyszerűen, világosan kimondta azt, amit az ószövetségi ki
nyilatkozásban Mózes közvetlenül Istentől tudott meg: "Mondotta Isten
Mózesnek: Én vagyok az, aki vagyok... ekkép mondd Izrael fiainak: az,
Aki van, küldött engem hozzátok" (Móz. II. 3, 14).

Még a Kr. e. 1200 körül Indiába vándorló árja-hinduk szent köny
vének. a Rigvédának legrégibb részeiból is kitűnik, hogy eredetilee egy ,
Istent tiszteltek, akit Dyaus-pítar-nak neveztek (ebből lett a görög Zeus
pater és a latin Jupiter).

A délamerikai Tűzföldön laknak a föld legdélibb népei: aJamana,
Szelknam és a Halakvulup törzs. Ezeknél járt 1832-33-ban két hóna
pig Darwin. Tulajdonképpen a faunát és a flórát tanulmányozta; haza
jövet cikkekben és könyvben azonban azt is állította, hogy a tűzföldi in
diánoknak nincs vallásuk, nincs istenhitük. s nincs erkölcsíséqük, sőt egye- ,
nesen emberevők. Allítása nyomán általános lett ez a nézet az egész vilá
gon, s egy század óta a tudományos szakkönyvekben is Darwin megállapí
tásait ismétlik annak ellenére, hogy pár évtizeddel Darwin után angli
kán misszionáriusok mentek a Tűzföldre és csakhamar az adatok töme
gével bizonyították e téves állitás ellenkezőjét. Darwin különben utóbb
nyílvánosan visszavonta állítását. Miért maradt meg mégis előző. téves
nézete szinte dogmaként a tudományos és főként a laikus közvéle
ményben? Valószínűleq azért, mert megfelelt az evolucionizmus hipote
zísének: a tűzföldieknek. a föld leqelesettebb, legprimitívebb és legala
csonyabb szinvonalon élő népének nem lehettek az evolucionizmus sze
rint vallási fogalmai, tiszta erkölcsi és szociális törvényei, Mert ha vol
hanak. akkor az evolucionizmus a vallás vonalán nem érvényes.

Azóta részletesen felkutatták a tűzföldi indiánok egész külsö és
belső életét és ez a munka egészen meglepö fölfedezéseket hozott. A ku
tatást M. Gusinde és W. Koppers végezték el 1919-1924 között, mun
kájuk eredményét több mint négyezer lapon tették közzé, s a lelkiélet
megrögzítésére számos hanglemez-felvételt is' készítettek.

A jamanáknál a vallási, erkölcsi és társadalmi élet legfőbb igazsá
gainak tanítási alkalma az ifjak avatási ünnepe, amikor a felserdült fiú
kat és lányokat a család köréből kivéve napokon keresztül oktatják,
hogy derék, jó, szocíális érzéssel megáldott tagjai legyenek a törzsnek.
Ez a Csíéhanó-nak nevezett szertartás betetőzi és megerősiti a családi
nevelést és óriási fontosságú, mert itt - akárcsak a többi primitív nép
nél - ez az ősi hagyományok átadásának alkalma, megőrzésének egyet
len, de csalhatatlan módja. Ezt az oktatást a legtekintélyesebb öregek
végzik s tanításukban az erkölcsi és szociális törvényeknek olyan mély
és tökéletes formáival találkozunk, hogya fejlettebb kultúrnépek is bá
mulattal állhatnak meg előttük. így például:
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"Jónak kell lenni, nemcsak otthon, hanem a közö ssé q életében is, mer ;
nem vagy egyedül é" nemcsak neked van jogod és akaratod ... Vannak ben
ned rossz hajlamok, veled születtek, ck ez nem jelenti az:', hogy engedj ne
kik, le kelJ őket győzni, nvírbální 'állandó erénygyakorlatokkal ... Tanulj ural
kodni magadon, szoktasd fegyelemhez tesed a böjttel, lelked meg a szem Ié
kezcsével. a bűnalkalom kerülésével. akaratod k~lYőzésév('l... Szcrcsd lóS tisz
teld embertársai da , segits nekik, ha bajban vannak. .. Az örcqckc t és clőliaró

kat tisz eld .. , Légy tiszta testben és lélekben, őrizd meg a házastársi biisé-
get ... " stb., stb. .

S e fenséges erkölcsi törvények mögött ott van a szcntcsítö. azok
megtartását jutalmazó és ';l bűnösöket megbűntetö egy Isten, akit a
jamanák VatatliéuéÍ-nak neveznek. E szónak jelentése: a "változhatat
lan", az "örök", Imáikban leggyakrabban fJiiapl1,jlJ-:1ak, "Atyámnak"
szólítják az Istent, aki hitük sze rint öröktől fogva van, Ura az egész
világnak. őtőle van az embereknek és minden teremtménynek tápláléka,
amiért is mindent tőle kérnek és neki is adnak mindcnért hálát. Vatauicva
mindent tud és míndcnt bt. mindcnt mcqtehet. ő az élet adója és a halál
ura, vele szemben nincs helye varázslatnak. Ö az "Egek Ura", akitől az
emberek mindcn píllanata Wg~J. Vannak él Jamanáknak gyönyörű imád
ságaik, csodálatos mclyseqü siralmas enekcik. könyörgéseik s még a
mindennapi élet kgprofúnabb mcquyilvánulásalt is átjárja a vallás e
mcly Isten-fogalma, S mindcz nem későbbi keresztény befolyás ered
ménye. me rt hi'i::"n él sncci;ll is kerc.sztcny fogalmak ~- mcqváltás. Krísz
tus, egyház, L!világ. tncmt';s tcljes,;É:ggel hiányzar n]: náluk.

A könyveben Isnn-rtctctt óriási anyag alapján teljes joggal e:- meg
cáfolhatatlanul vonja le ~V. Schmidt a végs'3 következtetést a "D2r Ur
sprung dr-r Gotteside .." cimű rnunk ájáhan : l, az ősnépek vallásában
nincs. vagy csak igen csekély mártékben van terméczctkultusz, animiz
mus, varázslat és hahona. 2, Aránylao tisztéin él 32 ösncpeknél a leg
főbb. és cqyetlcn szellemi Lé;ryben, az Istenkn való hit. Az ggben lakó.
míndcntudó é s mmdrnható szellemi Istenben való hit az ösnepcknél ele
ven és egész életüket átjáró hit. mely megköveteli, hogy az emberek az
Isten parancsainak eng.'d p lmeskedv c úgy éljenek. hogy él mindcnütt jelen
lévő Isten haraqjára oko! ne ad Janak, 3. Ez az Isten az élet .és halál
korlátlan ura, a világ fdC'ttí és a világot kormányzó szellemi lény, akit
éppen azért imádni. kcrlclnl, engesztelni kell.

Ez a három VDn;lS közös az Ö.-;S?~s ptimitivcknél. mclyck egymástól
földrajzilag és néprajailaq a legnagyobb távolsáqban vannak, s abban
voltak a történelem elötti ídőkbcn i s. Ezeket a fejlett elveket és tanítá
sokat nem vehették e primit ívck a környező kultúrnépcktöi. márcsak
azért sem, mcrt itt azután íoazán áll a közrnondás: senki sem adhat azt,
amije nincs! u

Vallástörténelmileg tehát az ethnológia ugyanazt állapitja meg. amit
egyéb kultúrtörténeti vonalon is. A primitívek vallása legősibb kincse
annak az emhcríséqnek, mely még a szétválá- előtti korból magával hozta
ennek a hitnek a maradványait és megőrizte időtlen időkön át. Ez a pri
mitiv vallás tehát történelmileg és tudományosan felismcrhctöcn a legré
gibb, legősibb vallás, ezt kell tehát a fejlődés legelső fokára helyeznünk.
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