
MIRCEA ELIADE

Új humanizmus

A tudósoknak rendelkezésére álló kézikönyvek, folyóiratok és bibliográfiák ellenére ma
egyre nehezebb lépést tartani a vallástudomány összes területén tapasztalható haladással,
egyre nehezebb vallástudóssá válni. A kutatö akaratlanul is mindjobban egyetlen vallás,
vagy még inkább egyetlen korszak, aspektus szakértőjévé lesz.

A hermeneutika különösen azért érdekes számunkra, mert tudományunknak elkerül
hetetlenül a legkevésbé fejlett ága. A vallási tények gyűjtésének, kiadásának és
elemzésének kétségkívül sürgős és pótolhatatlan tevékenysége a kutatókat oly erősen és
kizárólagosan foglalkoztatja, hogy nem jutnak el e tények jelentésének vizsgálatáig. Ezek
a tények a különböző vallásos tapasztalatoknak, végső soron pedig az ember történelmi
helyének és helyzetének kifejeződései. Ha a kutatö egy vallásforma történetét re
konsturálja vagy annak szociológiai, gazdasági és politikai összefüggéseit tárja fel, akár
tetszik neki, akár nem, még nem fejeződöttbe a munkája. Tovább kell lépnie, hogy az
értelmét megértse, vagyis azt a helyet és helyzetet kell azonosítania és feltárnia, amely
egy adott történelmi pillanatban a vallás megjelenéséhez vagy csúcspontjához vezetett,
illetve a jelenséget lehetövé tette.

A vallástudomány valójában csak akkor teljesíti kulturális hivatását, ha vállalja a
feladatot, hogy a vallási dokumentumok értelmét a modern ember szelleme számára
érthetővé teszi. Bármilyen szerepet is játszott a múltban az összehasonlító vallástudo
mány, a közeljövőben nagy jelentőségre tesz szert, Mint már többször említettem,
történelmi pillanatunk olyan szembesítésre kényszerít, amelyet ötven évvel ezelőtt még el
sem tudtunk képzelni. Egyrészt Ázsia népei újból beléptek a történelembe, másrészt az
úgynevezett primitívek előkészítik belépésüket a világtörténelembe (arra törekednek,
hogy a történelem eddigi passzív objektumából aktív szubjektumokká váljanak). Mármost
ha a nyugat népei többé nem egyedüliek a történelem "formálásában", akkor szellemi és
kulturális értékeik sem lehetnek privilegizáltak, nem is beszélve arról a kétségbevonhatat
lan tekíntélyröl, amelyet még néhányemberöltővelezelőtt élveztek. Ezeket az értékeket
most már a nem nyugati népek elemzik, vetik össze és ítélik meg. A nyugati embert pedig
egyre inkább az ázsiai szellemiség és az archaikus világ tanulmányozásának, átgondolásá
nak és megértésének vágya ösztönzi. E felfedezéseket és kapcsolatokat párbeszéddé kell
szélesíteni, amelynek azonban nem szabad az empíriára és a hasznosságra szorítkoznia, ha
hasznossá és gyümölcsözővé akar válni. Ennek a dialógusnak minden résztvevő kultűra

immanens értékeível foglalkoznia kell, és ezen értékek helyes értelmezéséhez
szükségképpen ismernie kell eredetüket. Tudjuk, hogy az Európán kívüli kultúrák, a
keletiek csakúgy, mint a primitívek, még mindig vallási talajban gyökereznek.

Úgy":km, hogy a jelen kulturális életében a vallástudomány jelentős szerepet játszhat.
Nemcsak azért, mert az egzotikus-archaikus vallások megértését nagymértékben elő

mozdítja az e vallások képviselőivel folytatott dialógus, hanem azért is - és ez a fontosabb
-, mert a vallástörténész kutatómunkája kísérlet az egzisztenciális helyzet megértésére,
és ez feltétlenül mélyebb emberismerethez vezet. Eme ismeret alapján egy újfajta
világméretű humanizmus bontakozhat ki, sőt feltételezhetjük, hogy a vallástudomány
ehhez jelentősen hozzájárulhatna. Az összehasonlító vallástudomány ugyanis egyrészt
minden eddig ismert kultúrformációt átfog - mind az etnológiai kultúrákat, mind pedig
valamennyi történelmileg jelentőskultúrát -, másrészt a kutatö a vallási kifejezésformák
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tanulmányozása során egy-egy kultúra mélyére hatol, ahelyett, hogy csak a szociológiai,
gazdasági és politikai összefüggéseivel foglalkozna.

A vallástudósnak végeredményben az a feladata, hogy olyan helyzetek sokaságát
világítsa meg, amelyek a nyugati ember számára ismeretlenek, és az ismeretlen,
"egzotikus" helyzetek megértésével hozzásegítsen a kulturális provincializmus legyő

zéséhez.
Azonban többről van szö, mint egyszeru látóhatár-tágításról, az "emberről való

ismeretek" mennyiségi, statikus bővítéséről. Ez általában a mienktől eltérő, archaikus és
egzotikus társadalmak embereivel kulturálisan ugyan ösztönző és gyümölcsöző. E sajátos
értelmezési folyamatnak a személyes átélése rendkívül termékeny hatásu. Nem elképzel
hetetlen, hogy a vallástudomány haladásával a felfedezéseknek és "találkozásoknak" a
nyugati kultúrtörténetre gyakorolt hatását egyszer a nagy felfedezésekhez fogják mérni.
Gondoljunk például az egzotikus és primitív művészet felfedezésére, ami megújította a
modem esztétikát, mindenekelőtt azonban a pszichoanalízis felfedezte tudatalattira,
aminek révén az ember megértésének új távlatai nyíltak meg. Mindkét esetben jelenvan az
.Jdegennel", az "ismeretlennel", röviden "valami egészen mással" való találkozás, amit
nem lehet a jól ismert kategóriákra redukálni. Ez a "mással" való kapcsolatfelvétel
természetesen nem veszélytelen: a modem művészikísérletek és a mélylélektan kezdeti
elutasítása a példa arra, hogy a "más" létezésének elismerése végső soron elkerülhetetle
nül relativizálódást, sőt, a hivatalosan elismert kulturális világ szétrombolását vonja maga
után. A kubizmus és a szürrealizmus művészialkotásainak elfogadása és asszimilációja óta
a nyugat esztétikai univerzuma megváltozott. Az a "világ", amelyben a pre-analitikus
ember élt, Freud felfedezése óta ósdinak tűnik. Ezek a .rombolasok" azonban a nyugati
alkotó szellemek előtt új távlatokat nyitottak meg.

Mindez csak utalásszerűen jelzi a vallástudomány határtalan lehetőségeit, azokat a
.ralalkozásokar", amelyeknek azért teszi ki magát, hogy megérthessen olyan emberi
szituációkat, amelyek különböznek az eddig ismertektől.Nehezen hihető, hogy az olyan
.Jdegenszerü" tapasztalatok, mint amilyenek egy kőkorszaki vadásznakvagy egy buddhista
szerzetesnek a sajátjai, semmilyen befolyással ne legyenek a modem kulturális életre,
habár az ilyen "találkozások" csak akkor termékenyítik meg a kultúrát, ha a kutató túllép a
puszta tudományosság lépcsőfokán, más szöval, ha az anyag összegyűjtése, leírása és
osztályzása után erőfeszítésekettesz annak saját adottságai között való megértésére. Ez
nem a tudomány lebecsülését jelenti, mivel a tudomány önmagában nem meríti ki a
vallástudós feladatkörét, éppúgy, mint.ahogy a 13. században beszélt olasz nyelv, a korszak
firenzei kultúrájának ismerete, a középkorí teológia és filozófia tanulmányozása, valamint
Dante életének ismerete nem elegendő az Isteni színjáték rnűvészi értékének feltárása
hoz. Félve használjuk ezeket a közhelyeket, de nem lehet elég sokszor ismételni, hogy a
vallástudós nem teljesen végezte el a feladatát akkor, amikor sikerült egy vallás kronológiai
eseménysorát rekonstruálnia vagy a szociológiai, gazdasági és politikai összefüggéseit
bemutatnia. Mint minden más emberi jelenség, a vallás is rendkívül összetett, és ahhoz,
hogy minden jelentésámyalatát érzékeljük, több kiindulópontból kell megközelítenünk.

Sajnos a vallástörténészek még nem merítettek elegendőt az irodalomtudósok és
irodalomkritikusok tapasztalatából. E szakterületek fejlődésébőladódó tanulságok elke
rülhetövé tettek volna néhány sajnálatos félreértést. Ma általános az a nézet, hogy az
irodalomtörténész, az irodalomszociológus, a kritikus és a művészetteoretikus munkájá
ban folyamatosság és egység létezik. Hogy csak egy példát említsünk: habár Balzac műveit
a 19. századi francia társadalom és történelem (mégpedig a legtágabb értelemben vett
politika, gazdaság, szociológia, kultúr- és vallástörténet) ismerete nélkül alig érthetjük
meg, mégsem szabad Az emberi színjátékot egyszeruen egy történelmi dokumentum
szintjére redukálni. Ez a mű sokkal inkább egy rendkívüli individuum alkotása, ezért
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szükséges Balzac személyének és pszichéjének ismerete is. E gigantikus mű megalkotását
a művésznek a nyersanyaggal folytatott küzdelme és a teremtő szellemnek a közvetlen
tapasztalat fölötti győzelme szempontjából is tanulmányozni kell. Miután az irodalomtör
ténet teljesítette feladatát, az egzegézis hatalmas munkáját kell elvégezni, ami az
irodalomkritikus feladata. Ő a műalkotással mint autonóm univerzummal foglalkozik,
amelynek saját törvényei és saját szerkezete van. Ha költőről van szö, a kritikus a témát
nem tudja kimeríteni, mert a költői univerzum értékeinek a felfedezése és magyarázata a
művészetelmélet szakembereinek és az esztétaknak a dolga. Mondhatjuk-e egy irodalmi
műrőlvalaha is, hogy véglegesen .felderítették" azzal, hogy a teoretikus nyilatkozott róla?
A nagy költők rnűveiben mindig marad rejtett üzenet, amelyet leginkább még a filozófia
segítségével ragadhatunk meg.

Remélem. megbocsájtják az irodalmi művekértelmezéséhez fűzött rövid megjegyzései
met. Ezek kétségkívül nem teljesek, de - úgy hiszem - rneggyözöen megmutatják, hogy
e művek kutatöi tudatában vannak komplexitásuknak, és kevés kivétellel meg sem kísérlik,
hogy egyik vagy másik alapvető okra redukálva "magyarázzák" őket (például gyermekkori
traumaval. mirigyzavarokkal vagy gazdasági, szociális és politikai körülményekkel).

A rnűvészi alkotás egyedülálló helyzetét azért érdemes megemlíteni, mert az esztétikai
univerzum egy bizonyos szempontból szemlélve összehasonlítható a vallás univerzu
mával. Mindkét esetben egyidejűlegvan szö személyes élményről (egyrészt a költő és
olvasójának esztétikai élményéről. másrészt a vallásos élményről) és a személyes
jelentésen kívül eső realitásról (egy múzeumban látható műalkotásröl, költernényről,

szimfóniáról, egy isten-alakröl, rítusról, mítoszról és hasonlókról). Bizonyára vég nélkül
lehetne arról vitatkozni, milyen értelmet tulajdonítsunk a művészi és vallási realitásoknak,
de nyilvánvaló, hogy a műalkotásoknak éppúgy, mint a "vallásos tényeknek" van egyfajta
Iétmódjuk, ami csak az övék; ez saját adottságaik alapján, sajátos világukban létezik. Az a
tény, hogy ez az univerzum nem a közvetlen tapasztalat fizikai univerzuma, még nem
jelenti azt, hogy nem is valóságos. Ezt a problémát már olyan kimerítően tárgyalták, hogy
megengedhetjük magunknak a mellőzését, Csak egy megjegyzést fűznénk hozzá: egy
müalkotásnak csak akkor tárul fel az értelme, ha autonóm alkotásként szemlélik, ha
létezése módját - mármint a művészi alkotáset - elfogadják, és nem ragadnak le egyes
részleteinél (egyversnél például a hangzásnál, a szóállománynál, nyelvi struktúránál ) vagy
olyan céloknál. amelyekre később használták fel őket (egy költeményt, amely politikai
üzenetet hordoz, vagy amely a szociológia, etnográfia vagy más tudományág számára
bizonyítékul szolgálhat).

Úgy tűnik, hogy egy vallási tény mélyebb értelme csak akkor tárul fel, ha adottságai
teljességer szemlélik, nem pedig akkor, ha másodlagos aspektusokra vagy összefüggésekre
redukálják. Csak egy példát említek: kevés olyan vallási jelenségvan, amely olyan közvetlen
és nyilvánvaló módon kötődnea szociális és politikai helyzetekhez, mint a gyarmati népek
modern messianisztikus és millenáris mozgalmai (cargo-kultúra és hasonlók). Az ilyen
messianisztikus mozgalmakat elősegítő és lehetövé tevő körűlmények azonosítása és
elemzése a vallástudós munkájának csak egy részét képezi. Ezek a mozgalmak az emberi
szellem teremtményei abban az értelemben is, hogy a szellem alkotó folyamatában váltak
azzá, amik, tudniillik nemcsak a tiltakozás és a lázadás gesztusaivá, hanem vallási
mozgalmakká. Röviden: az olyan vallási jelenségeket, mint amilyen a primitív messianiz
mus, éppúgy kell tanulmányozni, mint az Isteni színjátékot, amelyben a tudomány minden
lehetséges eszközét felhasználják, és - visszatérve a Dantéval kapcsolatban mondottakra
- nem szorítkozhatnak csupán szójegyzékére vagy szintaxisára, avagy egyszeruen a
teológiai és politikai eszmékre. Ha a vallástudomány arra vállalkozik, hogy az újfajta
humanizmus felemelkedését segítse, akkor a vallástudósnak az a feladata, hogy minden
primitív vallási mozgalmat önálló értékként, mint szellemi alkotást mutasson be. Ha ezt
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· csak szociális és politikai összefüggésekre redukálják, akkor végül oda jutunk, hogy ezek
nem elég "magas szintűek" , nem elég "nemesek" ahhoz, hogy azokat az emberi szellemnek
az Isteni színjátékkal vagy Szent Ferenc Fiorettijével összehasonlítható alkotásaként
kezeljük.

A közeli jövőben arra számíthatunk, hogy az egykori gyarmati népek értelmiségét
néhány szociológus a nyugati kultúra titkos apologétáinak fogja tartani. Mivel ezek a
tudósok olyan mereven ragaszkodnak a "primitív" messianisztikus mozgalmak szociális és
politikai eredetéhez és jellegéhez, azzal gyanúsíthatóak, hogy nyugati fölény-komplexu
suk van, ami azon a meggyőződésen alapul, hogy egy ilyen vallási mozgalom a
"szociopolitikai konstellációtól való elszakadasban" nem emelkedhet olyan magasra, mint
például Gioachino da Fiore vagy Assisi Szent Ferenc.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy képesek vagyunk egy vallási jelenséget a
"történetétől", kulturális és társadalmi-gazdasági vonatkozásaitól elszakítva is megérteni.
Éppúgy nincs "tisztán" vallási faktum, mint ahogy olyan emberi faktum sincs, amely
egyidejűleg ne lenne történeti faktum is. Minden vallási tapasztalat egy adott történelmi
összefüggésben jut kifejezésre és hagyományozódik tovább. A vallási tapasztalatok
történetiségének feltételezése még nem jelenti azok nem-vallási magatartásformákra való
redukálliatóságát. A vallási tények történetiségének megállapítása nem jelenti azt, hogy
visszavezethetők a nem vallási történelemre (például gazdasag-, társadalom- vagy
politikatörténetre ). Nem szabad szem elől téveszteni a modern tudomány egyik alapelvét.
miszerint a mérték teremti meg a jelenséget. Miként másutt már említettük, Henri
Poincaré egyszer nem minden irónia nélkül megkérdezte: "Állíthat ja-e egy természettu
dós az elefántról. hogy kielégítő ismerete van az állatról, ha csak mikroszkóp alatt
vizsgálta?" A míkroszköp feltárja a sejtek struktúráját és mechanizmusát, és ez a
sejtszérkezet és mechanizmus mínden többsejtű szervezetben azonos. Az elefánt
kétségtelenül többsejtű organizmus, de csupán csak ennyi? A mikroszkópon keresztül
nyíló nézőpontbólszernlélödve habozhatunk a döntés felől, de emberi szempontból 
aminek mindenesetre az az előnye, hogy az elefántot mint zoológiai jelenséget szemléh 
a válasz nem lehet kétséges.

Nem az a szándékom, hogy most dolgozzam ki a vallástudomány módszertanát. A
probléma túl összetett ahhoz, hogy néhány oldalon mibenlétét tárgyalhassuk. Mégis, úgy
vélem, itt is hasznos hangsúlyozni, hogy a homo religiosus az "egész embert" jelenti, és
ezért a vallástudománynak teljességre törekvő diszciplínának kell lennie abban az
értelemben, hogy a vallási jelenségek megközelítésénél a Iegkülönfélébb mödszerekkel
szerzett eredményeket kell összegeznie, felhasználnia és újratagolnia. Nem elegendő a
vallási jelenség jelentését egy bizonyos kultúrában megragadni, .üzenetét'' megfejteni
(mert minden vallási jelenség "chiffre" -t jelent), "történetének tanulmányozása és
megértése is szükséges, azaz változásainak, módosulásainak bemutatása, végül pedig
annak megvilágítása, rniként gazdagította az egész kultúrát. Az utóbbi években szarnos
tudós túl akart jutni a vallási fenomenológia és a vallástörténet alternatíváján és tágasabb
nézőpontra törekedett, amelyben ez a két szellemi eljárásmód együttesen használható fel.
Úgy tűnik, manapság a tudósok a vallástudomány integrált koncepciójának megalkotására
törekszenek. Ez a két mödszer kétségkívül bizonyos fokig eltérő szellemi alkatnak felel
meg, és naivitás lenne feltételezni, hogy a lényeg és struktúra megragadásán fáradozók és a
vallási jelenségnek csakis a történetével foglalkozók között meglevő feszültség valaha is
teljesen megszüník. Ez a feszültség még alkotöan is hat és nem engedi meg, hogy a
vallástudomány dogmatizmusba nierevüljön.

Mindkét mödszer eredményei egyaránt fontosak a homo religiosus jobb megismerése
szempontjából. Míga fenomenológiát a vallási tények jelentése érdekli, a "történészek" azt
próbálják kimutatni, hogy ezek a jelenségek az egyes kultúrákban és bizonyos történelmi
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pillanatokban hogyan tapasztalhatók és élhetők át; a történelem folyamán hogyan
változnak, gazdagodnak-e vagy pedig szegényednek. Ha azonban el akarjuk kerülni a
túlhaladott "redukcionizmus" csapdáját, akkor a vallásos jelentésnek ezt a történetét
mindig mint az emberi szellem történetének egy részét kell szemlélni.

A vallástörténet minden egyéb humanista diszciplínánál (mint például a pszichológia,
antropológia, szociológia) inkább utat nyit a filozófiai antropológia számára, mert a szent
egyetemes dimenzió, és - ahogy azt még ki fogom fejteni - a kultúra kezdetei a vallási
tapasztalatban és a hitben gyökereznek. A kulturális alkotásokat - a szociális berende
zéseket, technológiát, erkölcsöt és művészeteket - még ha alapjaiban szekuralizálták is
őket, nem lehet helyesen megérteni, ha nem ismerjük eredeti vallásos környezetüket,
amelyet ezek az alkotások hallgatólagosan kritizáltak, módosítottak vagy éppen visszauta
sítottak, mígnem azzá lettek, amik ma: világi kulturális értékek. Ezért képesek a
vallástörténészek a maradandónak, azaz a "világban való lét" emberre jellemzőegziszten
ciális szituációjának megragadására, mert ez az, ami a szent átélésének megfelel. A
"vallásos" tapasztalatnak egyaránt része az, hogy az ember a lét számára adott formájának
tudatára ébred, hogy vállalja a világban való jelenlétet.

A vallástudós értelmezési kísérletei közben arra kényszerül, hogy sokféle egzisztenci
ális szituacíöt "éljen át utólag", és többféle preszisztematikus ontológiát fejtsen ki. Például
nem állíthatja, hogy az ausztrál vallásokat megértette, ha nem értette meg az ausztrálok
világban való létének módját. A kultúra minden szintjén megtalálható alétformák
pluralitásának fogalma csakúgy, mint annak tudása, hogy az emberi helyzet sajátosságai
egy ősrégi .szent történet" eredményei.

Ezek az érvek csak akkor válnak beláthatóvá egy kutató számára, ha megérti, hogy minden
vallásnak van "centruma", azaz olyan központi fogalma, amely a mítoszok, rituálék és hitbéli
meggyőződések egész területét kitölti. Ez a júdaizmusban, a kereszténységben és az
iszlámban annak ellenére nyilvánvaló, hogy az idők folyamán létrejött változások néhány
esetben elhomályosították az "eredeti formát". Jézusnak mint Krisztusnak központi szerepe
alapvető,bármennyire is sokrétű és bonyolult néhány mai teológiai és egyházi kifejezés az
"ősi kereszténységgel" összehasonlítva. Egy-egy vallás "centruma" azonban nem mindig
ilyen nyilvánvaló. Néhány tudósnak azonban sejtelme sincs ilyen centrumok létéről, inkább
egy adott társadalom vallási értékeinek kifejezésére törekszenek, valamely divatos elmélet
tel összhangban. Emiatt több mint háromnegyed évszázad óta a "primitív" vallásokat úgy
értelmezik, mint az akkor éppen előtérbekerült elméletek, az animizmus, öskultusz, mana,
totemizmus és mások illusztrációját. Ausztráliát például a totemizmus par excellence
területének tekintették, és mivel feltételezték, hogy az ausztrálok archaikusak, ezért a
totemizmusról kijelentették, hogy az a vallási élet legrégibb formája.

A "totemizmus" név alatt összefoglalt különbözö ideákról és vallási tételekről alkotott
elgondolások alapján egy dolog kétségtelen: a totemizmus az ausztráliai vallási életnek
nem a "centruma". Éppen ellenkezőleg,a totemista formák éppúgy, mint más vallási ideák
és hitbeli meggyőződések,csak akkor nyerik el teljes súlyukat és akkor mutatják meg rnély
értelmű összefüggéseíket, ha a vallási élet centrumát ott keresik, ahol az ausztrálok mindig
is megtalálták: az "álmodó idő" fogalmában, abban a mesés ősidöben, amikor a világ
teremtetett és az'ember azzá lett, ami ma. Ezt a kérdést máshol kimerítően tárgyaltam.

Ez csak egy példa a sok közül, és talán nem is a legszemléletesebb, mivel az ausztrál
vallások nem mutatják a formáknak azt a komplexitását és sokrétűségét, amit a kutatöknak
az indiai, egyiptomi vagy görög vallás nyújt. Könnyű megérteni, hogy a vallás valódi
centruma utáni kutatás elhanyagolása eredményezte azokat a gyenge tanulmányokat,
amelyeket a vallástörténészek mindeddig a filozófiai antropológiáról írtak. Ez a mulasztás
mély és sokoldalú krízist tükröz, amelyen mcstanában kezdünk lassanként túljutni.
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