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A szent, az idő és a kereszténység
Mircea Eliade életművéről

Korunk számára legalább olyan fontos a vallási és erkölcsi értékek kutatása, mint az
energiatartalékok kérdése - írja Karl Popper. Általános érdeklődest kelt tehát napjaink
ban Eliade életműve, amely a vallás világában nemcsak kutatásokat végez, hanem mintegy
beavatja az embert egy olyan világba, amelyet eddig csak nagyon felületesen, csak némely
kiragadott megnyilvánulásában ismert - talán éppen a saját, félreismert vallásfelekeze
tének szokásaiban és előírásaiban.

Mircea Eliade nem vallja magát egy vallásfelekezet hívének sem, mégis megtalálja a
maga fejlett összehasonlító vallástörténeti módszerével a keresztény hit néhány jelentős

mondanivalóját. Napjaink valláskutatói úgy jellemzik, mint "a szent müsztagógéját", "az
utolsó nagy enciklopédistát", "a 21. század látnokát", .mínden idők eddig legnagyobb
vallástörténészét", Az az ember, aki a Nyugat .provinclalízmusaból" igazi planetáris tudat
kialakitásához vezet.

Sajnos elég új felismerése korunknak, hogy vannak, voltak más kultúrák, más világok,
földrajzilag és történetileg elkülönülten. amelyeknek gondolkodása, intézményei, az élet
jelentőségéről vallott felfogása meröben különbözik a miénktől. A Nyugat optimista
önhittségében meg volt győződve arról, hogy műveltség, humanizmus és humanitás csak a
fehér ember világában létezik, a színesek csökevényes, elmaradt, vagy legfeljebb a mi
kultúránkhoz lassan-lassan közeledő idegen egységek. Ami igaz ebben az önhitt gondol
kodásmódban, az csupán annyi, hogy Földünk hatalmasan, már-már aggasztóan megnöve
kedett népessége a fehér ember anyagi civilizációja, természettudománya, technikája és
bio-technikája nélkül semmiképpen sem maradhat életben, még kevésbé érheti el azt az
anyagi életszínvonalat, amelyet Nyugaton már nélkülözhetetlennek tartanak. Arra termé
szetesen sokáig nem gondoltak, hogy más kultúrák erkölcsi potenciálja sokkal erőtelje

sebb: nagyobb teljesítményeket ér el a japán technika és a hindu fizika, mihelyt elsajátítja
azt a tudást, amelyet a fehér ember évezredes erőfeszítések árán a természetről

megszerzett.
Mi az eredete ennek a potenciálnak? Hogyan lehet tudományosan tanulmányozni azt az

eszmét és életszernléletet, amely rnínden kultúra sajátos éltető ereje és egyben az egész
emberiség közös törekvése - azt, ami a szellem mélységeiben lakik?Hogyan válaszol erre
a vallástörténész? Egyáltalán: miféle tapasztalatok alakitják ki a .rnüsztagöge" egyéniségét,
hogyan lesz képessé arra, hogy sokakat bevezessen a vallások világába - hogy felismerjék
azt, ami saját gyakorlatukban, hagyományukban igazán vallásosnak, hegyeket és világokat
mozgató élő hitnek nevezhető?

Küzdelmes sors

Viharos vándorévek alakitották benne a sokat tapasztalt, mindenért megszenvedett és
mindent érteni, értelmezni igyekvőmestert. Annak az időnek ellentmondásai, amelyben
élete lezajlik ( 1907- 1984 ), nem a kétségbeeséshez vagy rezignációhoz vezetik, hanem
ellenkezőleg,a kivételes szellemek erejével él benne a .sperare contra spern": hinni tud
abban, hogy a történelem, az élet egykor majd átmegy a megdicsőült, beteljesült "conditio
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humana" fényébe. Van a szellemnek szökratészí technikája: gondolkodásra ösztönöz. A
vallások techníkáí többre igyekeznek: annak az új embemek születésében kell bábáskod
niuk, aki hitelesebben és a szellem magasabb fokán lesz ember. - Eliade fiatalon
tapasztalja meg az emberi szellemet fojtogató erők kegyetlen és ostoba játékát: a román
politikában a népi mozgalom oldalán áll és a népies irodalom táborában találja meg
barátait. Mivel mindvégig demokrata, vagyis a szö nemes értelmében a testvériség és
szabadság képviselője, ezért gyanúsítják majd szélsőjobb, majd szélsőbal orientációval.

Negyvenedik évét betöltötte már, amikor Chicagóban tanszéket kap, irodalmi Nobel
díjra jelölik, Európa és az egész amerikai kontinens ünnepelt tudósa, munkáit 18 nyelvre
fordítják. Egészen fiatal korában kezdi az írást. Ifjúsága szélsőséges kedélyhullámzásait, a
bénító melankóliától a heroikus lázadás nyugtalanságáig, egy aszkéta önfegyelmével győzi
le. Mintaképei Balzac, Papini és professzora: Nae Ionescu. Olaszországi tartózkodása
ismerteti meg a fasizmus ellenségeivel. Itt szövödík az a barátság is, amely lehetövé teszi
számára huszonkét éves korában a jógik között folytatott életet Ka.l.kuttában, majd Tibet
egyik asramjának lakója lesz.

Hazatérve ismét Ionescu, a héber nyelv és zsidó kultúra kitűnő ismerője hatása alatt
ismerkedik meg egy másikvallási atmoszférával: Izrael prófétizmusával. Sohasem volt aktív
politikus, de ez idő tájt, a harmincas évek végén teljesen elfordul a politikai barátságoktól
is. Ennek ellenére, jobboldali barátság gyanújával, Nae Ionescuval csaknem egyszerre
internálják, II. Károly tisztogatási akciója során. Kiszabadulása során a megváltozott
helyzetben rögtön az ellenkező váddal illetik: "spiritualista", antinacionalista, a zsidó
kérdés "gyökeres megoldásának" ellenzője. Az utolsó liberális minisztérium küldi ki
Londonba követségi tanácsosnak. A diplomáciai kapcsolat megszakítása után Lisszabonba
kerül, és megismerkedik a "demokrata diktátor", Salazar berendezkedésével. A portugál
helyzet csöppet sem elragadó. Akormányfő ugyan nyíltan szembeszáll a nacíonalizmussal,
de a belső konfliktusok megoldása nem sikerülhet. Eliade olyan személyes lelki
problémákkal találkozik, mint hazájában. Utoljára 1942-ben látja otthonát, Salazar
személyes üzenetével. A háború vége Párizsban találja, az emigráns-sors minden
nehézségével szembe kell néznie. Most sem szűnik meg a vádaskodás: ezúttal azzal
gyanúsítják, hogy a vasgárda tagja volt. A megpróbáltatások sorozata állandó munkára
serkenti.

1943-ig több mínt ezer munkája jelent meg: tanulmányok, esszék. regények. Irodalmi
műveiben a modem ember rítusai, hiedelmei foglalkoztatják. Iránytvesztett embemek
tartja, akiben a hitelesen vallásos elrejtőzött a fantasztikum, a parapszichologikus
jelenségek burka alatt. De a biztató az, hogy ezekben a jelenségekben mégis feltör az
emberfeletti. Irodalmi működésénekelsőperiódusában ezért tulajdonít nagyjelentőséget
a népi elbeszélésnek (Le folklore comme moyen de connaíssance, 1937. francia ford.
1978.). A nép naiv hiedelmeit fantasztikus regényekbe és novellákba viszi át: a magas
értelmiség körében mint mágikus cselekmények, a lélek idegen testbe költözése, sőt

vámpír-hit formájában. Nem játékos szórakoztató irodalom ez. A szereplök hasonlatosak
az elmaradt román falvak babonás parasztjaihoz - a szerzö pedig rnint varázsló leplezi le a
természetentúli kiirthatatlan hitét a deszakralizált társadalom köreiben. (Mademoiselle
Christina, 1936. francia ford. 1978.) Biztató, hogy az ember ma is megőrizte a mitikus
képzelet erejét. Ezt fejti ki egyik tanulmánykötetében, amelyet már Chícagöban publikál
(németül: Das Okkulte und die modeme Welt. Salzburg, 1978.). Mint író alkotásainak
utolsó szakaszában "a szegények" felé fordul: a lelki egyensúlyukat elvesztett, a válságok
ban felőrlődő lelkek világa köti le figyelmét. Az őrültséghez közeledö, erkölcsileg és
értelmileg beteg, az abszolút korláttalanság bűvöletében élő neurotikus figurák mellett
megjelennek a Dosztojevszkij által megrajzolt Aljosára, vagy ,,Afélkegyelmű" főszereplő

jére emlékeztető alakok. Nem a rendkívüli és fantasztikus körében keresi itt az élet
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értelmének titkait. "Ami világunkban sokan voltak a lelki szegények. De a legnagyszerűbb

köztük Parsifa1.Mert egyedül ő kereste és kérdezte: Hol van a Szent Grál kelyhe? ... Milyen
szegényes a mi magunk saját Grál meséje... A Grál, amely arra indít minket, hogy
keressünk. Hogy keressünk és valamit újra megtaláljunk!" Így szólaltatja meg egyik
regényhősét (Ethos 3.35-36.)

Irodalmi rnűvei szakszerűbbméltatást kívánnának, csak azért utalok alkotásainak erre a
területére, mert vallástörténeti kutatásainak hátterét, anyagát és motívumait mutatja meg.
Egyetlen alak bontakozik ki az életek, problémák, tragikumok sokaságából: a győzhetetlen
együgyű, az .Jdiota tríumphans" - vagyis a vallásos hit egyszerűsége.

A "szent"

Rudolf Otto óta azt a sajátos mínöséget, amellyel a természettudományára büszke fehér
ember és az eszkimók vagy Polinézia szigetvilágának meztelen bennszülöttei személyeket,
helyeket, tárgyakat felruháznak, a .szent" eszméjének nevezik. (Das Heilige, 1926. 13.
kiad.) A titok, amely bármely jelenségben feltűnhetik. vonz és visszariaszt egyszerre:
fascinosum et tremendum. Az "isteni" megsejtése: sensus numinis. A II. Vatikáni zsinat
.mélységes vallásos érzéknek nevezi" (intimus sensus religiosus, Nostra Aetate nr. 2.).
Szent Ágoston a kereszténység Háromságos Istenének misztikus átélésében találja meg a
.szentet". "Mi az, ami felcsillan bennem és szíven üt, anélkül, hogy sebet ejtene rajta?
Megrettenek és lángra gyulladok tőle. Megrettenek, mert nem hasonlít hozzám. Lángra
gyúlok, mert hasonló vagyok hozzá." (Conf 11, 9, 1. Otto kifejezetten utal rá, i. m. 35.)

Mióta a vallások tanulmányozása egyike napjaink legfontosabb feladatainak, egész sereg
kutató igyekszik a jelenségek sokféleségébőlezek értelmét, a "szent" jelentését kiolvasni.
Ezt az irányzatot nevezik vallás-fenomenológiának. A kifejezés éppen ezt jelenti:
.faínornenon" - jelenség, "logos" = ami megjelenik, mint alap, értelem, tartalom. Mi
ennek a kutatási módszernek újdonsága és jelentősége? Az újkor hajnalán, a nagy
felfedezések és hódítások korában sajnálatos egyoldalúsággal jellemezték az addig
ismeretlen népek különös szokásait. Hegyet, fákat, kagylót, elefántfarkat imádnak ezek a
szerencsétlenek, csak azért, mert valami okból csodálatos előttük. Így gondolta Lafitau, a
derék jezsuita misszionárius (1724), Charles de Brosses (1760). A primitívek vallási
előírásai csupán egyes osztályok előjogainak biztosítását szolgálják, írja Sir Joseph Banks
(1768-1771), Cook kapitány, a nagy felfedező, tudós kisérője. Így született a fétisizmus,
a tabuizmus - majd a totemizmus, animizmus elméleti sémája, amelyeknek Prokrusztész
ágyába igyekeztek beszorítani három évszázadon át a fehér ember számára idegen
vallásokat.

Voltak, akiket megrendüléssel töltöttek el ezek a barbár hiedelmek és szokások: ezek
voltak a missziók hősei. Hasonlók voltak a nemzetek apostolához, akinek "megrendült a
lelke", amikor meglátta az alkony fényében ragyogó Athén csodálatos templomait
(ApCsel 17,16). A görög szö jelentése gazdagabb, mint .megrendülni". Töve magában
foglalja az "éles, hegyes" (okszüsz ) melléknevet, Vagyis Pál apostol, akárcsak a 17 -IB.
század hithirdetői, az ösztöke éles, szúró fájdalmát érezte, indíttatást arra, hogy a
.szentebbet", a .Legszentebbet" ismertesse meg azokkal, akik "keresik Istent, hátha
megtapinthatják" (ugyanott 17, 27). A valláskritikusok (Comte, Lubbock, Tylor, Frazer)
valamennyien iskolát hoztak létre a valláskutatás terén, olyan előfeltevésekkel.amelyeket
a mai vallástudomány jórészt lomtárba dob.

Avallásfenomenológia a "konkrét lényegre" összpontosított. Azt jelenti ez, hogya tudat
nemcsak valamelyik kiragadott vonás alapján alkot teoretikus-absztrakt definíciókat. A
tudat tartalma egyedi vonásokban gazdag kép, "eidos", erre irányul, mint adottságra, mint
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olyasvalamire, amit a tudat a lélektan mechanizmusai szerint fog fel ugyan, de mindig túl
kell haladni a lélektani vizsgálatokon, hogy megtaláljuk azt, ami a tudat mélyén, mintegy a
tudat mögött, mint igény, törekvés, az emberi személy jellemző sajátsága.

A valláskutatásra alkalmazva: érthetetlen, hogy miért vonz és parancsol tiszteletet a
fizikai tárgy önmagában. Csak a vallásos alany személyességének mélyén, annak hátte
rében találhatjuk meg azt az intencionalitást, amely a .primítívek" híedelmeiben és
rítusaiban is a sajátos, átfogó mínöséget, értéket keresi, ami a "szent".

A vallásfenomenológia nem tudta ígéretét beváltani, bár osztályozásai kétségtelenül
érdeklődésretarthatnak számot. Milyen különös az emberi lény, aki sérthetetlen nek tartja
a .szent tehenet", aki bizonyos napokat megkülönböztet, aki rejtélyes jeleket fest barlangja
falára és szerszámaira, aki a "világ köldökének" tartja egyszer Epidaurost, máskor Bábelt,
Jeruzsálemet, Rómát vagy Mekkát.

Kétségtelenül találhatunk valami nagyon emberi, sőt az emberi alanyt meghaladó,
"transz-szubjektív" törekvést mindezekben, egy ideál felé. Mert van valami "szent" a
termékenységben, valami mindig ismétlődik az idő kaotikus áramlásában, vannak (és
minden tudományos-technikai fejlődésmelett is maradnak!) rejtett erők a természetben,
kell valami közös sorsunkat, mindnyájunkat testvériségre indító, rendeltetésünket
kifejezőközéppontnak lennie. Ez a "tehén", a mágikus jel, az ünnep, a világközpont .szent
jelentése". A rnűvelt európai gyermeteg egyoldalúsággal kinevetheti az elefántfarkat
fétisizáló negritót és az ételtilalmat szentesítö polinéziai bennszülött tabu-hitét. De
ugyanígy érthetetlennek tarthatja a japán vagy az indián azokat a tárgyakat, épületeket,
szokásokat, amelyeket a rni kultúránkban talál. Az egyébként vallásos müvelt római polgár
kigúnyolta a keresztet és a Keresztrefeszítettet.

Avallásfenomenológia arra a valóságra irányította a figyelmet, amelyet a fizikai tárgyban,
benne elrejtve és azt túlhaladva keres a hit: a .szenrre".

Miféle szernléletmöd teszi a profán, evilági tárgyakat "szentté"? A templomot látogató
turisták tömegében akad, aki a mérnök szemével nézi, milyen technikai megoldásokat
alkalmazott az egykori építész. Van, aki a történeti adatok után kérdezősködik,van olyan,
aki megcsodálja a tér architektúráját. Végül talán varrnak, akiket a hely imádságos
atmoszférája ragad meg, a színes ablakokon át sugárzó sejtelmes megvilágítás, a fülkék
bensőséges magánya, az a gondolat, hogy itt századokon át élték a titkok, az imádságos
elmélyedés életét, hogy itt eleink imádkoztak. "Imádkozni annyi, mint az élet értelmére
gondolni" - írja Wittgenstein.

A "szent" Eliade szerint annál nagyobb jelentőséget kap és annál többször akad rá az
etnológus, minél közelebb kerül a kultúrák gyökeréhez, minél régebbi, kezdetlegesebb
állapotokra talál. Nehéz volna kimutatni, mi nem szent életükben, vagy életük megnyilvá
nulásaiban mi nem függ a "szenttől". Mert a vallásos jelenségek nem csupán egy szakaszát
jellemzik akultúrák fejlődésének,mint azt Comte, Lubbock, Feuerbach gondolták. ,,A
szent a tudat struktúrájának egyik eleme." (répreuve du Labyrinth. Belfond, 1978. 76.)
Ilyen bölcseleti fogalmak, mint "lét", "érték", "egzisztencia", "ok-okozat" - nem
találhatók az ősi szókincsben. Mindezeket a "szent" megjelenési formái, a hierofániák
fejezik ki. "Emberi rnödon élni önmagában véve vallásos aktus. .. A szent tapasztalása
hozzátartozik az ember evilági létmódjához. Az ember-lét nem épül fel annak megtapasz
talása nélkül, ami valóságos és ami nem valóságos." Ha pedig a szent lényeges eleme a
tudat struktúrájának, akkor nyilvánvaló, hogy nem lehet "kívülről"tanulmányozni. Abenső

tapasztalás teszi azt felismerhetővé bárki számára, akár a primitív, akár a keresztény
vallásos cselekményekben. Minőségilegkülönbözík a "profántól", mégis megnyilatkozhat
bármilyen módon és a profánvilág bármelypontján. Minden kozmikus tárgyat átformálhat
a hierofánia. Paradox módon, ilyenkor a tárgy megszűnik a maga kozmikus mivoltában
létezni, jóllehet látszólag semmit sem változik. (Traité d'histoire des relígíons. 38.) A
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hierofánia az "egészen más", vagyis a transzcendens kiemelkedőpéldája: a személyentúli,
transzperszonális. Ugyanakkor a rnintakép, az "eidos", az "igazán igaz". "A transzcendens
mint mintakép készteti a vallásos embert arra, hogy kilépjen adott egyedi helyzetének
köréból, hogy túlhaladja azt, ami esetleges, részleges - és közeledjék az egyetemes
értékek felé." (Mircea Eliade et le phénomene religieux, par Douglas Allen, Payot, 1982.)

Eliade nem elégszik meg a fenomenológia őt megelőző csoportosításaival, sokkal
mélyebb különbségeket tüntet fel, amikor minden jelenségben egyrészt az eredetet, az
"archaikus" elemet keresi, másrészt a szüntelenül változot, a sajátos funkciót az adott
konkrét vallás keretében: a történeti elemet. Az ő módszerével kimutatható a sámán, a
jógi, a bábeli torony ősi közös gyökere és történeti, funkcionális különbségeík egyaránt.
Alapjuk az a törekvés, hogy az ember intenzíven átélje a szent vonzását. A sámán öltözéke,
rejtélyes gesztusai, felemelkedése valamilyen magas alkotmányra, vagy ellenkezőleg:

leereszkedése valamilyen árok mélységébe, közben mesterségesen előidézett vagy
parapszichologikus hajlamaiból spontán előálló önkívületi állapota a kezdetleges
népeknél az embemek arra a törekvésére utal, hogy túllépje saját szűk, partikuláris
létmódjának határait: eksztázisra törekszik. Ezt az ősi törekvést találja meg a vallás
történész a jógi gyakorlataiban: túlhaladni a közönséges, mindennapi állapotot. Aszkézi
sével és sajátságos technikájával azonban inkább benső világába akarja befogadni a
mindenséget, a maga testét valami finom, átszellemült testté változtatni. Eliade szerint a
sámán eksztázisa szemben áll a jógi en-sztázisával, bár közös öselvre, ugyanazon
ősmintára, eidoszra utalnak. Bábel égig érő, égbe hatoló tornyát ugyanerre a vágyra vezeti
vissza; a zikkuratokat azonban az emberi gőg építteti fel. A Szentírás elítéli ezt a démoni
tervet. Mi hozzátehetjük: állandó témája a Kinyilatkoztatásnak: csak az isteni leereszkedés
emelheti fel és változtathatja át a teremtményt. Jákob álmában (Ter 28, 10-22.) fel és
leszálló angyalok jelzik a közlekedést az ég és a föld között - a jelenés azonban minden
mesterkedés nélkül, Istentől ered. Az Újszövetség pedig kimondja: "Senki sem ment fel a
mennybe, csak az, aki a mennyből szállott alá" On 3, 13.).

Ilyen összehasonlításra ad alkalmat a .születés, újjászületés" motívuma. Apozitivisztikus
vallástörténet hosszas vitára adott alkalmat a keresztény feltámadás és szamos, ma jól
ismert vegetációs mítosz összefüggésével kapcsolatban. Eliade módszerével megtalálha
tók a lényegi különbségek. Az istenség halálának és feltámadásának elbeszélése és sorsával
való egyesülés a beavattatásban archaikus elem. A módszeres földműveléskezdetén ez
nem más, mint a kimerült természet megújítása: áldozatokkal, gyakran obszcén imitatív
rítusokkal. A nagykultúrák keretében az ember a maga egyéni sorsára gondol, amikor a
természet évszakonként ismétlődő halálát és megújulását a halhatatlansággal hozza
kapcsolatba. A véletlentől, a szerencsétlenségtöl akarja magát megóvni az antik világ
embere, amikor a rejtélyes próbák után lehetőleg több misztériumba avattatja be magát.
Hátha sikerül elkerülni a Hádész nyirkos homályát, és tovább élni a szórakozás, tánc és
evilági élvezetek napfényes életét. A keresztény beavatás egészen más: magán viseli az
archaikus elemeket, az életadó és megtisztító víz, a halált jelképező alámerülés, a
mezítelenség motívumait - de a tartalom, az új üzenet rnerőben különbözík. Krisztus
halálába temetkezik. Annak halálába merül el, akit nem a kalandvágyvezet el az alvilágba,
mint Odüsszeuszt, nem egyetlen szerelmesének kiszabadítása, mint Orpheuszt. Az egész
emberiségért "száll alá" a halál mélységébe. A beavatott pedig nem csupán titkos,
ezoterikus tudás birtokosa lesz, nemcsak külsőséges életszabályok, obszervanciák
betartására kötelezi el magát, hanem egész Énjét kell áldozatul hoznia, életben és
halálban: "Adjátok oda testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul!" (Róm 12, 1.)
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A hierofániák és a profán világ

Eliade módszere tehát nem áll meg a jelenségek tipológiájánál és nem követi az
evolucionisztikus sablont, amely ezeket a csoportokat a tudatlanság állapotától egyszerű
en lépcsőzetessorba állítja, egészen a felvilágosult tudomány megjelenéséig. Pedig ezt a
sémát követte még a nagy valIásfenomenológus Gerardus van der Leeuw (t 1950) is.

Eliade értelmezése szerint a "szent" megjelenésének saját törvényei, saját dialektikája
van. Mint feltételek szerepet kaphatnak a gazdasági, társadalmi, kulturális állapotok. Ezek
részben megértethetik a hierofánia érzékletes pólusát: nyilván csak az a természeti tárgy
válik szentté, amelyet az adott korban, helyen maga előtt talál, csak azt a társadalmi
politikai berendezkedést vetíti ki a végtelenbe, amelyben él. De miért gondol a hívő

másra, mint amit érzékel, miért használja fel szimbólumként az érzékelhetőt, a
kézenfekvőt és kezelhetőt a nem evilági, a megismerhetetlen megközelítésére?

Válasza az, hogy a hierofániában idő és időtlen, új és ősi mindig összetartozik. Ez annyit
jelent, hogy a régi kifejezésmód sohasem elégséges. A szent új megjelenése szükségszerű,

de kiszámíthatatlan: először megszüntet és lerombol minden addigi kifejezésmódot,
szemléletet, orientációs szisztémát - a hívő elvakul és megsüketül, nem talál szavakat.
Némasága akkor oldódik fel, amikor "emlékezik". A hierofánia mindig visszaemlékezéssel
kap jelentést: az időtlenben, a nagy kezdetben lejátszódott események elbeszélése: a
mítosz. Az a szerepe, hogy az újban, megdöbbentőben és kifejezhetetlenben rámutasson
arra, ami az őseredeti szent. Emlékeztessen az újban a régire. A mindig megújuló
hierofániák felismerése küzdelmet kíván - innen a mítoszok szertelenül fantasztikus
tobzódása és gyakran a társadalmi hasadások, üldöztetés és vallásháborúk.

Figyelemre méltö, hogy a hierofánía, akár hasznos az anyagi kultúra fejlődése

szempontjából, akárnem, akár engesztelődést, akár feszültséget okoz a társadalomban 
mindig újra jelentkezik. A .szent" elrejtözhetik a profánban, de a profán mégsem
szüntetheti meg teljesen a szentet, mindig újra előtűnik a mesterség, a természet alakítása
vagy a manipulációk burka alól. Amit ugyanis a neolit földműves, az érckor kovács
sámánja, az alkimista vagy korunk mérnöke kezelni tud, azt sem tudja teljesen birtokában
tartani. Ahomo faber, a technika embere ért a dolgához - ennyiben tevékenysége profán.
De éppen a felfedezett természet törvényszerűségébenrejlik a titokzatos, a tennészetet
ajándékozó és felülmúló Erő.

Aprofán tehát a világ felületi arculata: a kezelhetö, az alakítható vagydomesztikálható. A
szent pedig elrejtve is megmarad a profán hátterében, mint megfoghatatlan, mint olyan
adottság, amelyet nem magunk alkottunk, amely csodálkozást és hódolatot vált ki: a világ
mély-dimenziója.

Az idő keresztény értelme

Ez az eltűnés és megnyilatkozás, az új felfedezésében az ősrégi csodálat és imádás
sajátosan alakítja az idő, a történelem spontán átélését, mégpedig a kereszténységben
másként, mint más vallásokban. Eliade szamos hiedelem és ünnep elemzésével és
összehasonlításával mutatja ki a történelemtől való rettegést az azték, a maja, a bábeli, a
régi japán kultúrákban. Az újesztendő megünneplésének áldozatai és szimbolikus
cselekményei arra mutatnak, hogy az ember ősi ösztönösséggel mintegy meg akarja
semmisíteni a történelmet: vissza a homályos kezdetekhez, menekülni az időtlenbe 
mert a jövő kiszámíthatatlan veszélyeket és véletleneket jelent. Eliade védelmébe veszi a
történelemnek ezt a ciklikus szemléletét. Az arkhéhoz minduntalan visszatérőhívő hitt a
megújulásban, az "örök visszatérésben", és - ha nem is volt biztos remények birtokában
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- legalábbis könnyebben viselte sorsát. De mit ér a mai ember "történeti tudata"? Jól
tudva időbelihelyzetének egyszeri, soha-nem-volt és soha-nem-Iesz adottságát, irányítani,
szabályozni ő sem képes a történelem folyamát.

A kereszténység meggyőződésében meglát valami különlegeset, sőt egyedülállót
(Images et symboles. 1952.217-222.) A kereszténység sajátos értékkel ruházza fel az
időt, a történelmet. A Kereszt a hívő szemléletben minden előzmény,vallásos jel és érték
teljesülése, megkoronázása. Ez megváltoztatja a hierofániának konkrét tartalmát, sőt a
szent dialektikájának egész struktúráját is. A mítoszok az id6tlenben jelenítik meg az
istenit, vagy id6ben jelennek meg az istenek. Sőt az Ószövetségben is a történelem a
teofániák és isteni tettek kerete. A Kereszt azonban az idő kitüntetett pontja, nem
ismétlődikciklikusan - a Golgotán maga az idő kap ontológiai értéket, a "Beteljesedett!"
azt jelenti, hogy minden megelőzőés követő esemény ehhez az egyetlen tetthez viszonyul,
vele áll kapcsolatban. Transzhisztorikus, történelmen túli és történelemfeletti, vagyis sem
nem időtlen, sem nem csupán időbelijelentőségetnyer. Ennek megfelelőena keresztény
hívő a hétköznapi, a közönséges eseményeket is ere az időpontra vonatkoztatja, rendkívüli
jelenségek, csodák nélkül is fel kell fedezni életében az isteni mindig új megnyilatkozását.
Minden a Golgotának, annak az egyetlen eseménynek, amely "a valóság időt felülmúló
rnaxímumának" üzenete a maga kis életében lejátszódó, látszólag jelentéktelen
eseményeknek. Új jelentést ad viszontagságoknak és örömöknek." "Hogyan lehetne üres
és hiábavaló az idő folyamata, a történelem, amely -látta- Jézus születését, szenvedését és
megdicsőülését?" ,,Az élet a hívő számára a dicsőség, a -doxa- világosságában folyik le."
(Ugyanott)

Eliade vallástudományi munkáinak egy része a specialista kutatásainak eredménye: a Yogáról, a
sámánizmusról, az ausztráliai bennszülöttekről. az alkimia és az okkultizmus eredetéről; a titkos
társaságok és ezekkel kapcsolatban a beavatás-újjászületés rítusainak vizsgálata már átvezet munkás
ságának következő szakaszába: az összehasonlító vallástudomány területére. Ezen a téren klasszikus
munkái a "Traité dc I'histoire des religions" ( 1949), valójában a vallás jelenségeinek morfológiája,
"Aspects du mythe" ( 1963, a mítosz különféle formáiról és funkcióiról ), a lenyűgöző anyagot és
szakirodalmat tartalmazó háromkötetes vallástörténet: .Histoíre dcs croyances ~t des idées
religíeuses" (1976-1983), amelynek utolsó kötetét már teljesen vakon diktálta feleségének. A
harmadik nagy csoport az értelmező, a vallásbölcselő értékelő, reflektáló műve: "Le mythe de
I'éternel retour. Archétypes et répétitions" ( 1949 - Az örök visszatérés regéje, az archaikus elemek,
ösképek mindig megújuló ismétlődésérőla vallástörténetben), .Jmagcs et symboles" (a képek és
szímbölurnok vizsgálata a szakrális és a deszakralizált világban, erről írt értekezéseinek válogatott
gyűjteménye,1952), "Mythes, reves et rnysteres ( 1957), a nemrég magyarul is megjelent "Le sacré et
le profane" (1965), "La nostalgie des orígínes" (1971), a kezdeti állapot utáni sóvárgás minden
korban kimutatható megnyilatkozásairól.
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