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Homo religiosus
Mircea Eliade életműve

"A vallástörténész legfőbb célja megérteni és másokkal megértetni a homo
religiosus viselkedését és szellemi univerzumát." (Sz 152)

Megértethető-ea vallásos ember és világa azokkal, akik mit sem tudnak a vallásról, akiket a
mítosz, a vallás, a szentség egyáltalán nem érintett? Eliade szerint ez legfeljebb filozófiai
jelentőségű kérdés, mert "valójában nincs teljesen profán létezés"! (Sz 17) "Elképzelhe
tetlen, hogy az individuum a szakrális világhoz fűződő kapcsolatát tökéletesen elveszítse.
Legalább egy tudattalan kapcsolat megmarad." (L 134) A profán ember .kríptovallasos"
(Sz 18). S ha nem igenlés, akkor tagadás formájában, de mindenütt ott a vallás. .A
vallástalan ember az elődeivel való szembenállásból jött létre, amennyiben arra
törekedett, hogy -kiürüljön belőle- minden vallásosság, emberfeletti jelentés. Csak
annyiban önmaga, amennyiben -megszabadult- és -megtísztult- őseinek -babonáítöl-. Más
szavakkal: a profán ember, akár akarja, akár nem, még mindig őrzi magában a vallásos
ember viselkedésének nyomait, csakhogy ezek a nyomok meg vannak fosztva vallási
jelentésüktől. Akármit tesz is, örökös. Nem képes végérvényesen kioltani múltját, mert
maga is e múlt terméke. Egy sor megtagadásból és lemondásból tevődik össze, de még
mindig kísértik azok a valóságok, amelyeket elutasított és megtagadott. Sajátvilágot akart,
s ezért deszakralizálta azt a világot, amelyben elődei éltek; ámde ehhez elődeiviselkedése
ellen kell fordulnia, s érzi, hogy ez a viselkedés, ilyen vagyolyan formában, léte legmélyebb
alapján mindig megnyilvánulhat." (Sz 194)

Eliade megkülönböztet vallásos és nem vallásos embereket, az őket jellemző két lét
módot, két egzisztenciális helyzetet. Bár teljes vallásnélküliség nincs, de lehet a vallás
ellen és egy másfajta alapállás mellett dönteni. S ez a modern kort jellemző lehetőség

gyakran válik valósággá! A személyes életstratégiáik alapján vannak vallásos és nem
vallásos emberek. A modern kultúra esetenként a döntés szabadságát igyekszik
biztosítani, ami azt jelenti, hogy a két alternatívát azonos értékűnekmutatja. Más esetben a
modern kultúra vagy annak valamely szekularizált változata a vallásnélküliséget tekinti
magasabbrendűnekés arra ösztönöz. Eliade vallástörténészi meggyőződése szerint az
eiualidstalanodás úrt, hiányt teremt. Aszekularizáció és nyomában a jóga, a buddhizmus,
a misztika vagy az alkímia iránt feléledő érdeklődéspedig olyan "kerülő út, amely előbb

vagy utóbb saját szellemi és vallási eredetünkhöz fog bennünket visszavezetni" (T 230).
"Hívő meggyőződésem- mondja -, hogy a lét logikája az egyes embert arra kényszeríti,
hogy élete értelmét önmagán túl találja meg." (L 235)

Eliade számára nem kétséges, hogy "az emberi lét vagy helyesebben az emberré válás
annyi, mint -vallásosnak- lenni" (H I. 7). Vagy legalábbis a vallásos ember "életében van
egy többletdimenzió: nemcsak emberi, hanem egyúttal -kozrnikus-, mert struktúrája
emberfeletti. .. A vallásos ember... létezése a világgal szemben -nyított-, soha sincs
egyedül, a világ egy része mindig benne él." (Sz 155-6) ,,A vallásos ember számára a
kozmosz -él- és -beszél-." (Sz 154) Ezzel szemben "a rnodern, nem vallásos ember
szemében a kozmosz áttekinthetetlenné, mozdulatlanná és némává vált. Nem hordoz
üzenetet." (Sz 167) ,,Anem vallásos ember számára minden vitális élmény - szexualitás,
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táplálkozás, munka és játék - deszakralizált. Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy
mindezekbőla fizikai aktusokból hiányzik a szellemi jelentés és ezáltal a valóban emberi
dimenzió is." (Sz 157-8)

A nem vallásos ember Eliade szemében negatív lenyomat, akivel nem tud azonosulni,
aki azonban mégis bizonyos tiszteletet vált ki belőle. Szerinte "a modem, vallástalan
ember tragikus létezéstvállal magára, s egzisztenciális választása nincs híján a nagyságnak"
(Sz 193)! A kérdés csak az, hogy az ilyenfajta modernség és vallásnélküliség valóban
rníndíg személyes döntés-e, vagya nevelés és a társadalom hozza meg a döntést, zárja el a
valláshoz vezető utat és az egyénre már csak a tragikus lét elviselésemarad?

A homo religiosus megértése és megértetése a vallási tapasztalatokkal rendelkezők

körében sem egyszeru. "Egy vallási jelenség csak akkor nyilvánulhat meg előttünk, ha
megfelelő mértéket alkalmazunk. Ha egy ilyen jelenséget valaki kizárólag fiziológiai,
pszichológiai, szociológiai, ökonómiai vagy nyelvtudományi szemmel figyel, akkor eleve
letagadta annak sajátos jellegét. Éppen azt nem veszi észre benne, ami egyedülálló, másra
vissza nem vezetbető." (Altizer 236) Eliade a vallástörténet feladatának e "segédtudo
mányok" eredményeinek integrációját, a történeti szemlélet érvényesítését, a vallási
morfotogia kimunkáIását és míndenekelött,« vallásijelenségek mélyjelentésének belyes
megfejtését" tartja (S XV). ,,A vallás az emberiség teljes egzisztenciális helyzetét 
minden krízísét, minden reményét, minden kételyét - tükrözi vissza. A történelem
különbözö korszakaiban a teljes emberi szellemet fedezzük fel, ezt a szellemet tanul
mányozzuk Hiszek abban, hogy a vallástörténet sajátos tudományos feladat, sokkal
jelentősebb, mint a történettudomány bármely ága" - vallotta az Encounternek és a Der
Monatnak adott interjúban (T 233). Ezt lehetne úgy értelmezni, hogy a vallástörténet
valamiféle magasabb rendű szupertudomdny. Valójában nem errőlvan szö, hanem önálló
tudományként való elfogadtatásáról, sajátos munkakörének és célkitűzésének rögzíté
séről. A példaként felsorolt diszcipIínák is törekszenek arra, hogy a társtudományok
eredményeit értékesítsék, integrálják Avallástörténetnek (vagy mások elnevezése szerint
az összehasonIító vallástudománynak) nem ez a megkülönböztető jegye, hanem a vallási
jelenségvilág - mégpedig az emberi gyakorlatban megfogalmazódó s konkrétan megfi
gyelhető és vizsgálható jelenségvilág - teljes történelmi és kultúraközi áttekintése,
bermeneutikus vizsgálata. S ehhez valóban szüksége van a kultúrtörténeten és a
kultúrantropológián kívül a legkülönfélébb társadalomtudományokra, a mélylélektantól a
régészetig. E tudomány jelentőségepedig azon múlik, hogy az emberi lét és történelem
során milyen fontosnak tekintjük az értelemadás, a szimbolizálás, az emberentúlira való
nyitottság dimenzióit.

Eliade felfogásában a vallástörténet nem csupán interdiszciplináris, hanem interhultu
rális tudomány. Felháborítja, hogy a századforduló pozitivista tudománya alacsonyabb
rendű társadalmakról, elmaradott kultúrákról beszélt. Akkortájt "a -primitív népek
körében mindenütt -fetísizmusra- és vallási -infantilizmusra- leltek, egyszeruen azért,
mert képtelenek voltak bármi más meglátására" (Y 2). Ez meggátolta, hogy észrevegyék
a vallási megnyilvánulásokban a közöset. az archetípust. Pedig mind tudományos és
mödszertaní, mind az emberi kultúra egységéből adódó elvi követelmény az időben és
térben távolabbi kultúrák és vallási jelenségek gondos figyelembevétele. "Ebben az
esetben egy teljes szellemi (spirituális) világgal foglalkozunk, amely bár különbözik a
miénktől, annál nem kevésbé konzisztens és érdekes - írja a sámánizmusról. 
Bátorkodunk azt hinni, hogy ismerete minden valódi bumanista számára szükségszerű,

hiszen már jó ideje annak, hogy a humanizmust nem lehet a Nyugat szellemi-lelki
tradíciójával azonosítani, bármilyen nagy és termékeny is az." (S XX)

Ez az összehasonIító és szintetizáló tudomány többféleképpen gyümölcsöztethető.

Eliade könyvei a sámánizmusról (S) és a jógáról (Y) szepen példázzák, hogyan lehet egy
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vallási áramlatot, technikát vagy magatartást átfogóan, történeti fejlődésében és
nemzetközi változataiban, mégis mint egyetlen jelenséget értelmezni. Így megírható az
emberiség valtástörténete. Eliade monumentális összefoglalója (H) és a hozzá csatlakozó
szövegválogatás (F) végigkíséri az emberiséget a kőkorszak vallásosságától és rítusaitól, az
egyiptomi, az ázsiai és az európai kultúrák ókori vallásain át az újkor vallásaiig, napjainkig.
Ellentétben az egyháztörténetírással, ebben a vallástörténetben a hivatalos tanítás
fejlődéstörténeteés a vallási intézmény története mellett egyenrangú - sőt, mennyiségét
tekintve nemegyszer domináns - szerepe van a vallási élmény, a vallási gyakorlat és
szimbolika s a népi vallásosság történetének. A kultűraközi összehasonlítások következté
ben ez a rnű az emberi történelem és kultüra, különösképpen pedig az istenkeresés, a
vallás - minden különbözöségen át is érvényesülő - lényegi egységét dokumentálja.

Az egység és azonosság elsősorban a vallás alapvető dimenzióiban, elemi formáiban
mutatkozik meg. Eliade óriási összehasonlító anyag birtokában tudja megfogalmazni, hogy
mi a mítosz, mi a (vallási) szimbólum, mi a szentség, mi a vallás, mi jellemzi a vallásos
embert.]elenségmeghatározásai nem kevésbé jelentősek, mint történeti áttekintései.

A mítosz: valóságkijelölés és mérce. A mítosz "azt adja tudtul, hogy valami példaszerűen
nyilatkozott meg" (Sz 200). ,,A mítoszt -elmondani- azt jelenti, hogy tudtul adjuk, mi
történt eredetileg." (Sz 88) Hiszen "a szent a tulajdonképpeni valóságos. Ami a profán
szférájához tartozik, annak nincs része a létben, mert a profánt ontológiailag nem alapozza
meg semmiféle mítosz és nincs példaadó mintája . .. Mindaz, amit az emberek saját
kezdeményezésükre. mitikus minta nélkül tesznek, a profán szférájába tartozik, ennélfog
va hiú és illuzórikus, végső soron pedig irreális cselekedet. Minél vallásosabb az ember,
viselkedésmódjában, cselekedeteiben annál több mintát követhet. Másként kifejezve,
minél vallásosabb, annál jobban illeszkedik a valóságosboz." (Sz 88-9)

Mi a szimbólum? Jel és értelmezés egyszerre. ,,A jel, amelyben vallásos jelentőség

lakozik, valami abszolútumot hordoz és véget vet a viszonylagosságnak és zavarodott
ságnak." (Sz 21) A vallási szimbólumnak hat jellemzőjevan. 1. ,,A közvetlen tapasztalat
szintjén nem nyilvánvaló valóságotvagyvilágrendet tud közvetíteni." 2. "Egyontotágiát,
a világról s egyúttal az emberi létről szölö ítéletet tartalmaz, olyan ítéletet, amely nem
fogalmakban fogalmazódik meg, s amit nem is lehet mindig fogalmakra lefordítani." 3.
Sokrétű. "Egyidejűleg több jelentést tud kifejezni, amelyek összefüggése a közvetlen
tapasztalat szintjén nem magától értetődő." Ugyanakkor "felfedi a kozmikus valóság
különféle szintjei és az emberi lét bizonyos mödjai közöttí misztikus megegyezést". 4.
"Olyan távlatokat nyit, amelyben az eredetileg heterogén valóságok egyetlen egységként
mutatkoznak, sőt rendszerbe egyesíthetöek." 5. "Ki tudja fejezni a paradox helyzeteket,
illetve a végső valóság más módon egyáltalán ki nem fejezhető struktúráit." 6. "Egy
szimbólum mindig olyan valóságra vagy olyan szituációra vonatkozik, ami az emberi létet
érinti. A szimbólumokat míndenekelött ez az egzisztenciális dimenzió különíti el a
fogalmaktól. ... Avallási szimbólum nem csupán felfedi a valóság szerkezetét vagy a lét egy
dimenzióját, hanem ugyanakkor értelmet ad az emberi létnek." (G)

"A szimbólum. .. nemcsak a világot teszi nyitottá, hanem az embert is eljuttatja az
egyetemeshez. Segitségével az ember elhagyja privát helyzetét, s -megnyüie- az
általános érvényűés egyetemes előtt. Aszimbólumok felélesztik az individuális átélést, és
azt szellemi aktussá, a világ metafizikus megragadásává alakítják át." (Sz 20 l )

A vallástudomány talán legfontosabb kulcsfogalma a .szent", éspedig nem mint jelző,

nem is tulajdonságot kifejező főnév (szentség), nem vagy csak kivételesen személy, de
önálló létező. Meghatározásában változatlanul R. Otto filozófiája az irányadó. Otto a
.szent"-et önálló értékkategóriának tartja, feltárva annak mind elméleti jellernzőít, mind
történelmi változatait. Otto számára a .szcnt" megrázó, megremegtetö, lélegzetelállító
titok, amire az emberi válasz az "istenfélelem" (és nem az .elborzadas", amit az egyébként
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kitűnő Eliade-fordítás ir: Sz 205). Ez nem azonos a szokásos félelemmel vagy rémülettel,
hiszen egyaránt jelen van benne a várakozó izgalom és a titok előérzete (Otto 17). A
"szent"-nek a nagysága és túlereje lenyűgöző - de nem megnyomorító (amit az új Eliade
kötet magyarítása közöl. Sz 5), hanem éppen ellenkezőleg: teremtő (Otto 22 -6).
Megfoghatatlanságából ellenben némi ambivalencia is következik. A "szent" egyaránt
vonzhat és taszíthat, jelenthet meghívást és tilalmat (Tr 24-5). Mindez azonban
másodlagos a .szent" lényegi tulajdonságaival szemben.~ szent: valami, ami léttel telített.
A szent erő egyszerre jelent valóságot, örökkévalóságot és hatóerőt." (Sz 9)~ szentség
élménye alapozza meg a világot s a legelemibb vallás is elsősorban ontológia." (Sz 200)

A szent, miután maga a lét, egyúttal rendezőelv:értelmet és strnktúrát ad. ,,Avalóságos
és értelmes világ felismerése a legszorosabban kapcsolódik a szent felfedezéséhez." (H I.
7) A szent: támpont, ami az időt s a teret is tagolja. ,,A szent idő lényegénél fogva
visszafordítható", "végtelenül gyakran ismételhető", "körkörös" (Sz 61-2). Tehát a szent
időbena múlt nem alacsonyabb rendű és a jövő sem értékesebb, mint a jelen. Mivel pedig
a vallásos ember egyszerre "két időben él", a szentben és a profánban. tudja méltányolni a
múltat és nem kell kisebbrendűséget éreznie a jövő előtt. Avallásos ember "nem hajlandó
teljesen a ... (profán) történelmi jelenben élni; azon fáradozik, hogy egy olyan szent
időben legyen része, amely bizonyos szempontból az örökkévalósággal azonosítható" (Sz
62). Akereszténységben a szent időpéldátlan módon konkréttá válik. ,,Amióta Isten testté
vált, tehát történelmileg meghatározott emberi létezést öltött, a történelem megszentel
hetővé lett." (Sz 104) Ebben a szerit történelemben különösen igaz - ami rninden vallási
kultúrára érvényes -, hogy ezen belül "az ünnepen nem valamely mitikus ... esemény
emlékér ülik meg, hanem az eseményt újból megjelenítik" (Sz 73 ).
~ nem vallásos embertől idegen a liturgikus időnek ez az emberfeletti mínösége.

Számára tehát az időben nincs törés és az időnek nincs -titka-", (Sz 63)
,,Az ismertetőjegyek és tájékozódási lehetőség nélküli, határtalan, homogén térben a

hierophánia (= a szent valóságos me~yilvánulása) egyfajta abszolút -szílárd pontot-,
-központot- tár fel." (Sz 16) Minden körkörösen eköré rendeződik, mint a templom
körül a falu. ~ profán ember számára ezzel szemben a tér homogén és semleges ...
A geometriai tér minden irányban osztható és körülhatárolható, de struktúrájából
nem következik semmiféle minőségi differenciálódás, következésképpen tájékozódás
sem!" (Sz 17)

A modern kor előtti gondolkodás és kultúra egészében vallásos szerkezetű. A modern
korban egyaránt lehetséges s valóban egymás mellett létezik vallásos és nem vallásos lét
mód. Megkülönböztetésük és minőségük szempontjából (nem utolsósorban a "szent"-et a
múltba utaló szemlélettel szemben) megjegyzendő, hogy a "szent" a világlátás és a
gondolkodás minősítő jegye, azaz "a -szent- a tudat szerkezetének egy eleme és nem a
tudat történetének egy stádiuma" (H I. 7).

Eliade számára a vallás nem pusztán hit (valaminek az elhivése, vagy a valakibe vetett
bizalom), azaz nem csak tudati, gondolati jelenség; még kevésbé egyszerűen vallásgya
korlat, rítus, liturgia, hanem a .szent"-hez való viszony, annak személyes, egzisztenciális
megnyilvánulása és közösségi és kulturális formáhba való kristályosodása. Ez a viszony
egyúttal a létből való részesedés, értelemadás és ezáltal rendteremtés. azaz a nem-lét, az
értelernnélküliség. a rendezetlenség, a káosz ellentéte. ~ vallás minden egzisztenciális
válság példaszerű megoldása... Példaszerű, mert végtelenűl sokszor ismételhető...
( és) mert transzcendens eredetet tulajdonítanak neki. .. A vallási megoldás nemcsak
megszünteti a válságot, hanem egyúttal nyitottá is teszi a létezést olyan értékekre, amelyek
már nem a véletlentől függnek és nem magánjellegűek;általa tehát az ember túlléphet
személyes adottságain és eljuthat a szellem világába." (Sz 200)
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A személyes viszonyokon túl a vallás közösségi, kulturális rendszer is, aminek saját
törvényrendje és története van. Előfordul, hogy ez a rendszer eltávolodik a kor valódi
igényeitől,vagy hogy belsőellentétek gyengítik. Ez azonban nem jelenti a vallási rendszer
túlhaladottságát ( s persze még kevésbé a vallásét, a "szent"-hez való személyes viszonyét).
"Egyetlen nagy vallást sem ismerek - állítja Eliade -, amely történelme során egyszer
sem jutott mélypontra. Viszont olyan -vadembervallasröl- sem tudok, amelybőlteljesség
gel hiányoznának a nemes értékek. Számomra nyilvánvaló, hogy egy vallás csak annak a
számára téves, aki elhagyta." (L 235-6)

A vallás, a szent, a mítosz, pontosabban a hozzájuk való viszony azt is meghatározza,
hogy mi a vallásos ember jellemzője.A vallásos ember nem eleve jobb (vagy rosszabb),
mínt a nem vallásos. Az sem szükségszerü, hogy a vallásos ember boldogabb legyen (vagy
éppen ellenkezőleg: boldogtalanabb), mint a nem vallásos. Eliade szemléletében a
vallásos embernek három fő jellemvonása van: nyitottabb a világ, a kozmosz, a közvetlen
látóhatárán túli felé, mint a nem vallásos; és jobban hozzá tartozik ajejl6dés igénye, mint a
nem vallásos emberhez. A vallásos embert "ontológiai szomjűsdg" (Sz 59) jellemzi.
"Kívánsága, hogyszentségben éljen, azt jelenti, hogy az objektívvalóságban kíván élni, nem
akara szubjektív élményekvégtelen viszonylagosságának foglya maradni: egy valóságos és
hatni képes - nem pedig illuzórikus - világban kíván állni." (Sz 23) Ez az igény fejlődést

követel. ~ vallásos ember nem kész adottság: amikor az isteni mintákhoz közelít,
létrehozza magát." (Sz 92) ~ vallásos ember még nem tartja magát teljesnek",
"másmilyen akar lenni" _ míndenekelőtt etikailag érettebb, teljesebb, fejlettebb (Sz
176-7). Ezt lehet úgy folytatni, hogy a vallásos ember számára egyértelműbb s talán
magasabb a mérce, Az viszont már más kérdés, hogy ennek a követelménynek meg tud-e
felelni.

A harmadik jellemvonás a vallásos ember jelel6sségvállalása. Ez nem teherbírásában,
hanem mínöségében különbözík a nem vallásos emberétől. A vallásos ember "bátran
vállalja a súlyos felelősségetpéldául azért, hogy tészt vegyen a világ teremtésében, saját
világa létrehozásában. .. Ez... kozmikus síkon történő felelősségvállalás,ami igencsak
különbözík a modern kultúrák morális, társadalmi és történelmi felelősségvállalásától."
(Sz 86) Avallásos ember számára sem a társadalom, sem ő maga nem válik végső mércévé,
hiszen ő ismeri a "szent"-et (vagy fejlettebb vallásokban: a Szentet )!

Eliade életműve a vallásfenomenológia, a vallástörténet vagy az összehasonlító
vallástudomány új mérföldköve, Otto, J. Wach, G. van der Leeuw nyomdokain haladva
azok eredményeit nem csupán meghaladja, de széles közönségnek közvetíteni is tudja.
Talán nálunk is sikerül neki másokkal is .megertetní a homo religiosus viselkedését és
szellemi univerzurnat".
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