
- 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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