
ESZMÉK ÉS TÉNYEK
A szociológia egyik örök, napjaink

ban azonban leülönös érdckcsségű té
májával, a mágia és a vallás mivoltá
val, eltéréseivel és 'kapcsolatával fog
lalkozik Georg Siegmund fuldai pro
fesszor abban a tanulmányában. ame
lvet a Theologie und Glaube adott
«özrc.

Köztudornású, hogyavalláskutatás
mindezideig a legnagyobb crőfeszító

seket tette, hogy amitoszok, vallás
formák és vallások k úsza soktélese
gét valamilyen szkérna segítségével
értelmes egységbe hozza egymással.
Ilyen szkémának ajánlotta az utóbbi
évtizedekben uralkodó biológiai gon
dolkodás a Iejlődés eszméjét. amely
nek feltételezték egyetemes érvényes
ségét. S nem is kétséges, hogy a fej
lődés eszméje nagy jelentőségre emel
kedett a szerves élet körében. Egé
szen meglepő. hogy egyes élőlények

alakulását és átalakulását nyomozva
milyen változatos formákat képes
caységbe vonni a tudomány. Komoly
érvek szólnak amellett. hogy legalább
is bizonyos formahatárokon belül az
élőlényeknek közös ősük vagy őseik

vannak. Amit azonban nem volna sza
bad szem elől tévesztenünk - füzi
hozzá Siegrnund -, hogy a "fejlödés"
E'sósorban a vitális élet kategóriája és
ct már eredetileg is meglévő rejtett
erők, illetve képességek kíbontakozá
sára utal. A fejlődés mint természeti
fclyamat megy végbe, olyan történés
kérit, amely a "személy" alatti síkon
marad. Bizonyos persze. hogy rn i, em
berek önmagunkon is tapasztaljuk a
fejlődést, ebben azonban nincs semmi
ellentmondás, rnert hiszen magunk is
élőlények vagyunk. Szellemi életünk
annyira lényegi összefüggésben van
énünk vitális rétegével, hogy szi.ntéri
részt vesz a fe ilődési fol varnatban. itt
azonban a csupán vitális fejlődésen

túlmenően minőségileg új tényezök is
közrejátszanak.

A voltaképpeni személyi élet - ál
lapítja meg Siegmund - a megisme
rés, állásfoglalás és döntés aktusaiban
teljesedik ki. Ezzel pedig el is haav
tuk a természeti folyamatok körét.
ahol a természetben rögzített fejlődési

irány érvényesül, s olyan területre lép
tünk. ahol a mult és a jelen adottsá
gaiból nem számíthatjuk ki az elkö
vetkezőket. Az ember az ész által tel
jesen meg nem világítható önkényes-
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séggel maga választja meg azokat az
irányokat, amelyekben haladni fog.
Számára mindig többféle döntés lehe
tősége riyíl ik. és ha bizonyos korlá
tok kőzött is. de végeredményben neki
magának kell határoznia. S az emberi
életnek ezt a legbensőbb területét. a
sajátosan emberit, nem ragadhat juk
és érthetjük meg tisztán természettu
dományos fogalmakkal és törvények
kel. Allez a vallásra is. Hiszen ha
amellett kardoskodnánk, hogy a val
lás a "fejlődés" terméke. ezzel azt
rnond anók, hogy előzetesen adott erők

a vitális történések módján bontakoz
nak ki, rnikor is a környező világ be
folyásai csupán eltérő alakzati válto
zásokat idézhetnek elő. De ezek a V<1

riációk is már eleve beleestek az erők

játékterébe. Erők és környezet ered
ményei anélkül, hogy egy további fó
rum közbenyúlhatna. Arndkor Hege:
az abszolut szellem "fejlődését" állít
ja, alapjában egy szellem-előttiés sze
mély-alatti kategóriát abkalmaz, amely
semmiképpen sem alkalmazható az
önmagát birtokló és öntevékeny "szel
lemre". "Fejlődésről" csakis abban az
értelemben beszélhetünk. hogy egy
kezdetben még lappangó, tevékenven
meg nem nyilatkozó szellem a szer
vezet alakulásával karöltve önmagára
ébred. "Szellem" azonban a szó teljes
értelmében az "önma:gára ébrcdtség".
A természeti kényszert Iehántva, a
szellern a maga élethelyzeteit úgy tud
ja maga elé állítan i és a lehetséges
irányokat áttekinteni. hogy választani
képes Közöttük S ha a szellemi sza
badság teljességé! nem is érhetjük el
soha, lévén egyben természeti lények
is, ez a szabadság legalább kezdetei
ben rnindíg meavan, mihelyt az em
ber valóban ember s a kulturát jelen
tő legmaaasabb rendű sajátos alkotá
sait teremti.

*
Az ember, akárhol találkozunk ve

le a történetben vagy az előtörténet

ben, mcssze túl van azon. hogy tisz
tán természeti lény legyen, akit egy
vonalú folyamatszeríiséggel sodor ma
gával a fejlődés. Már igazi ember, aki
önmagára ébredt és szellemisége bir
tokában foglal állást önmagával, a vi
lággal és a világ létalapjával szem
ben. Tüzetes vizsgálódással azután
arra is rájövünk. hogv ezekben az ál-
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Iásfoglalásaiban eleitől fogva egy sa
játos belső kettősség hatása mutatko
zik. Egyébként azonban ha a mai em
ber is érzi a belső feszültséget, azt,
hogy a természetéből eredő ösztönzé
sek két ellentétes irányba hajtják, s
ha ennek a belső hasadtsúgnak Iájdnl
mas tapasztalásából következteti, hogy
,ikét lélek" lakik benne, akkor nem is
csodálkozhatunk azon, hogy ez a jel
legzetes "szkizoidia" (kcttóhasndtság)
legalább csírájában mindig megvolt az
emberben. Ennek a körülménynek iga··
zolása pedig csak meaerősfthet min
ket abban a nézetünkben. hogy a;< em
ber élete míndiu több volt, mint pusz
tán természeti 'folyamat, hogy már a
legősibb ősidőkben is sokkal inkábh
igazi történet volt. amelyben a saját
állásfoglalásainak legalább ..e,,;yüttha
tározó" szerepük volt. Mindig az <,z
ember jelenik meg előttünk, ak i múr
önmagára ébredten próbálja m itoszok
ban és vallásokban értelmezni holvzc
tét a világban s ugyanakkor valami
módon beleilleszteni mag'it a világ
rendbe, még ha nem is tudja fcl!11érni
döntéseinek horderejét, sem nom sciti
azok következményeit.

Az ember ember-voltának clsó je l
lemző jegye - mutat r.i Sicgmund 
éppen az a mozzanat, hogy nemcsak
egyszerűen "él", hanem a saját termé
szete követelésére állást kénytelen
foglalni önmaga irányában. Ezen a
kénvszerúségcn mit sem váltovtn l.,
hogy állásfoglalása kezdetben mó-;
hosszú időn át egy-e:w törzsközüs:;é·
gébe van beágyazva. Az ember i isz
tában van azzal, hogy születósével be
lekerült egy vilánbn, arnelvnek rend
iébe bele kell Illcsvkednie. Ha av on
ban akarja, meg is tagadhatja ezt az
illeszkedés t. Fellázadhat a világ ellen
és elutasíthatja a saját !61ezését. Csak
15, az ember követhet el öngyilkoss4
got, az állat nem képes erre. Alkal
mazkodása sem jelenti azonban ait.
hogy az ember úgy vegye tudomásul a
világot, ahogyan maga előtt találja.
Igyekszik környezetét a saját hasz
nára átalakítani és a természet erőit

szolgálatába fogni. Azt is megkísérli
közben, hogy utakat módoljon ki, ame
lyeken át behatolhat a világrejtély
mélyébe s felfedezheti azt a pontot,
amelyről lehetségessé válik a világ
történéseknek a saját kívánságai sze
rint való kormányzása. Ebből a tö
rekvéséből nő ki a "mágia".

*
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Ha összehasonlítjuk a különbözó
kulturákat, nem kerülheti el figyel
münket, hogy az érdeklődés iránya'
nemcsak az egyes embereknél, hanem
egész népeknél jellegzetes módon tér
nek el egymástól. Oka nyilván az.
houv kűl őnbözők a lelki szükségleteik
és szellemi igényeik. "Ezek döntenek
arról - írja az etnológus Richard
Mohr -, mire vet súlyt, mí nck tu
lajdonít értéket valamely nép. Az em
berek szellemi magatartása az őket

övező valósággal szemben rajzolja ki
cgy kulturn arculatát." A modern ösz
szehasonlító néprajz egyik legnagyobb
müvclöjo. Leo Fj'(Jbeni.lls, a kul turák
nak ezeket a lelki-szellemi gyökereit
vizsuálva á llította szembe egymással
a misztikus és a mágikus magatar
tást. Ugyanezzel a szótválasztással él
J. G. Frazer, az ismert valláskutató is.
.,A világ kezdete óta - írja Evelyn
Uiulerhill. a misztikáról szóló könyvé
1)é'i1 - az ember mindig két világosan
különbőző magatartást tanúsított zr
láthaturlan irányában, s ennek meg
Iclelőon két módszert is fejlesztett ld.
horrv ezzel a láthatatlannal érintkezés
be jusson."

Slcgmund szer-int nem kétséges.
hogy «:<oknak Cl". utaknak ellentétes
sé''!,ébcn. amclveken a k u lt u rá lí s Icjló
d5s a küliinhö:é{) néneknél halad. eg"
mólvon az ember lényében fekvő ket
tóhasadts-uz Ie ievőd ik ki, a szét-törck
vés lc'!,al:íbb két ellentétes irányban.
Meg"ém ez minden emberben s éppen
ez biztosít döntései számáru olyan .iá
ték teret, hogy nincs cavetlcn iránv
scm. amelvet az ember természetből

folyó kónyszcrúsónacl követni tartoz
nók. Az sem szükséges, houv az elha
tározások mot ívuma mindí a világos
és C'L\vértelmli legyen. Sőt sokkal gya
koribb az az eset - ami svin tén jeL
lemzö az cmber talánvos Iénvére -.
hogy a kép t isztasáua elhomályosul. az
éle-s vonalak összekúsválódnak. s egé
szen furcsa me,-,:alkuv,í~okra kerül .:
sor. Ez a háttere a kulturák annvira
tarka és sokszor torz arculatának is.
A két alanirány azoriban mégis félre
ismerhetetlenül kidomborodik. Ri
chard Moh r adatok és megfigyelé~ek

tömegével erö~íti meg, hogy az egé;,;,
kulturtörtónct valóban a Frobenius ál
tal megjelölt két sfnen mozoc. A "sín"
k ifejezós persze Mohr szer-int is csak
"absztrakció". mert ha a két .maidc
umcnv-t. a két .rvezctőt" el is vál aszt
hat juk. a sokszínű valóságban egybe-



keverednek, egymásra rárakódriak,
érintkeznek és kölcsönösen befolyá
solják egymást.

A kiindulás mindkét úthoz azonos:
az ember tapasztalja a saját létének
törékenységét, eltűnődtk a csupán
tényleges, de nem szükségszerú léte
zés Iölött, szerong a legkülönbözöbb
oldalakról lehetséges fenyegetések mi
att, felismeri kóptclcnsógét arra, hogy
az életét egyedül a maga erejéből vi
gye, rá van tehát utalva a világra és
az embertársakra, tudja, hogy kike
rülhetetlenül meg kell halnia, érzi,
hogy mind a saját l el k iis merete, rn i nd
él törzs parancsára köteles bele illesz
k edn i a sokrétű rendbe, ugyanakkor
pedig érz: az ellentmondást is a "kell"
és a -hajlandósága kőzött. S mí ndozek
<i dolgok szembeállítják a láthatatlan
nal.

Az igazi vallásos magatartás lénye
ge - fejti ki a tovúbbiakban Sicg
mund - a saját függésüok és létesí
tett voltunk s.icmélyes i ';enlése, a fr-l
tekintés a gyanított lótesttőre. elisme
rése egy legmagasabb lénynek, elfo
'~éldúsa a kötelcssóuek nck, arnelvek nek
teljesítése az ember rend2Itetésé'1c;c
tartozik. A vallásos ember tisvt clct
",eljce, félelemmel víscltcttk a lcama
ga'Sabb i r á nt, nem akarja tehát, horry
kószü lc tl enűl és kapásból k el lje n olyan
ténykedesekhez Io lvamodn ia, amelyek
kel a tiszteletét ki lejczhct.í. Ezért ál
lapitja meg a szerit cselekmények
rendjét, Iorrnulázza mer; szabatosnn
imáit, akkor is, ha alkalmilar; rövid, él

pillanatnyi hanvulatából fakadt imák
kal fordul az Urhoz. Majd abbeli ag
godalmúban, hogy elh íbázhatiu a he
lyes cselekvést. szertartúsokban rö~

úti meg pontosan az Istennel való
ünnepélvos ér intkevés formáit. sőt er
ni kiképzett hivatásos kövvct itő'set is
keres. Ez a kőzvct.ítő a val lási k ultu
szokban a pap, aki lényegesen külön
bözik a mágustól.

Sokféle okát sorolja fel Sicgrnumd
annak, hogy az ember nem tud fel
emelkedni a teljes és tökéletes szemé
lyes-vallásos magatartásra, hanem le
siklik onnan vagy egt.'..s7.en ellentétes
magatartásbu vág át. Első helyen áll
rnindencsetre az emberi szellem ne
hezen mozgutható volta és abból folyó
]'cstcége. hogy hozzá van kötve az ér
.céki természethez, amely gátolja a val
lásos lendületet. Fáradsá-tos vállalko
zás teljes és tökéletes vallásos maga
tartásra tőrrri, sokan el is állnak tőle

vagy mélven alatta maradnak. Arra
is van bőven példa, hogy az embert
annyira befolyásolják azok az erőik.

amelyeket közvetlenül lát munkálkod
ni a világban, hogy személytelen ha
talmak vagy állati és kísérteti hatal
maknak fogja fel S mint ilyeneket tisz
tel i ő);et.

A sorscsapúsokat, amelyek érik, a
primilivembernek is valami módon
fel kel! dolgoznia belsejében. Először

ösztönösen felsikolt fájdalmában ah
hoz, akiről úgy hiszi, hogy a csapás
sal sujtotta, Ha azután az a megzvő

ződés kerekedik fölül benne, hogy a
legfőbb lény, akit edd19 ,gyermeki mó
don lisztelt, elhagyta őt, akkor elhi
degül tiile. Majd pedig ha ismételten
tapasztalja ezt, könnyen megtörténhe
tik, hogy háttérbe szorul az eredetileg
eleven-meleg hit egy mennyei atyá
ban. Utóbbinak alakja elhalványodik.
Az embernek Ilvcnkor az a gondolata
támad, hogy érzéketlen személytelen
végzet-hatalmaknak van kiszolgáltat
va. Lázadozik, elkeseredik, sőt az át
kozódús és a mc,;tagadás útjára is rá
térhet ct primitiv ember. S ha az em
beri történct kezdetén - amennyit-e
megállapíthatjuk - uralkodó is volt
egy mennyei atyához való merrhitt
~~yermeki viszony, a történet későbbi

tolvamán ismételten bekövetkezett en
nek a kezdetben melcz viszonynak
teljes Ichülése. Ez lehetett az eset a
germánoknál is, akik a világtörténet
be való belépésük idején mind a fá
tumban. a végzetben hittek, holott ősi

vallásuk a Dvaus-Pitar-ban, a fényes
kedő rnermyei atyában való hitet írta
e16,

Említettük. hogy Frazer is világo
san szétválasztotta a mágiát és a val
lást mínt két ellentétes irányzatot. Ö
azonban - kora evolucionista állás
pontjának hódolva - ellentétes vol
tuk cllcnóre is egymásból bontakoz
tatta ki a kettőt. F'razor beszél a .zmé
lyengvökere'(ő elvi harcról varázslás
és vallás között", amely megmagya
rázz» azt a .Jcönvörtelen ellenséges
séaot", amellyel a pan a történet so
rán a varázslót üldözi. "A varázsló
dölyfös önelégültsége - írja -, fölé
nyes viselkedése a magasabb hatal
makkal szemben, szemérmetlen igé
nye, hogy ugyanazt a hatalmat gya
korolja. mint avok, csak felháborít
hatta az isteni fölséehez csak a tisz
telet érzésével és mélvséges alázattal
forduló papot, aki előtt az ilyen igé-



evek és az ilyen viselkedés amaz elő

jogok istentelen és istenkáromló bitor
lásának tűntek fel, amelyek egyedül
Istent illetik meg." Ebből támadt a
primitiv népeknél a két ellentétes hit
forma. Egyeseknél, mint Frazer neve
zi, a "vallásos Isten-emberben", tTIá
soknál a ,imágikus isten-Emberben"
hisznek. Siegmund szerint azonban he
lyesebb, ha azt mondjuk, hogy egyik
oldalon áll a hit egy "Isten-Ember
ben", a másikon egy "Ember-Isten
ben". Mig az előbbi hit egy isteni
lénynek egy emberben való megteste
sülését vallja (Isten-Ember), addig a
mágikus Ember-Isten olyan lénynek
tartja magát, aki a természettel való
titkos együttérzése folytán szekatlan
erőkkel rendelkezik.

*
Csak a belső magatartásnak ebből

az alapvetőkü1önbözőségébőlkiindul
va választhatjuk el tisztán a vallást
és a mágiát, amelyeknek kifejezési for
mái összekeveredhetnek, egymásba
átmehetnek, kívülről nézve hasonlók.
sőt egyezök lehetnek. Nem ritkán
megtörténík, hogy eredetileg vallásos
kifejezési tormák csupán szokásból
megőrzött ritussá válnak, de ezt a ri
t ust már nem vallásos, hanem mági
kus szándékból gyakorolják. A vallá
sos magatartásban a tisztelet és a
tiszteletadás lelkiismereti kötelessége
az irányadó; az ember a tudatos visz
szakapcsolódást keresi az isteni világ
aikotóhoz s bele akar iIleszkedni an
nak szent rendjébe. A vallásos maga
tartás így közösségképzőenés erkölcs
teremtően hat. A mágikus magatartás
nál más a helyzet. Itt nincsen szó sze
mélyes felemelkedésről az istenihez.
Ehelvett eszközöket keres az ember,
hogy azoknak felhasználásával önké
nyesen rendelkezzék a világ erőivel. A
világrendtől való eloldózás sötét vá
gyakat és szenvedélyeket szabadít fel.
Önző célok azok, amelyek miatt a va
rázsióhoz folyamodnak, míg a pap te
vékenysége és szerepe magasabb síkon
fekszik. A varázslástól esőt, gyógyu
lást, pénzt, hatalmat, gyermekáldást s
más ilyesmit várnak. De bármi legyen
a szándék - egy szellem előállítása,

veszedelmek elhárítása, betegség le
küzdése -, a cél míndenkor az. hogy
az akarateronek a megszokott h at á

rok fölé való fokozásával az egyén
vagy a csoport számára valamilyen
előnyt elérjenek. A mágiában az ön-
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érdek hajszolása lép előtérbe. Igaz,
hogy a vallásos magatartásban sem
szűnnek meg egyszerűen az énre irá
nyuló kívánságok. A vallásos ember
nél is a saját boldogságáról van szó
mindenekelőtt, nála azonban ez a bol
dogság bele van illesztve és alá van
rendelve az egyetemes nagy rendnek.
S ami a vallásos embert vezeti: v.Z

odaadás akarata.
Ezek az ellentétek magyarázzák

meg az engesztelhetetlen ellenséges
séget pap és varázsló között. Lénye
gesen más a világszemléletük és a ma
gatartásuk. A míndennapi életben per
sze, amely nem képzelhető kompro
misszumok nélkül, gyakran elmosód
nak és egymásba futnak a határvona
lak. Emiatt van az, hogy ugyanannak
a .nyelvnek, ugyanazoknak az eszkö
zöknek és praktikáknak használásat
észlelve könnyen zavarba juthat a k u
tató. Vallásos misztikának tekinti pél
dául azt, ami voltaképpen mágia. Pe
dig a vallás és a mágia a két ellentétes
pólus egy és ugyanazon területen. Köz
tük fekszenek azok a vallásos kultu
szok és varázsló gvakor'latok, amelye
ket a vallástörténet egyes művelői

sze!l"etnének egyenes vonalú fejlődési

sorrá rendezni.
A vallásos magatartás uralkodó vo

nása az Isten-szeretet, akkor is, ha
még csak keresése Istennek, ha még
nem tudja sem megérteni, sem kifej
teni magát. Szöges ellentéte ennek az
önszeretet, amely a mágia végső rno
tívuma. S ha az előbbi közösséakép
zően. az utóbbi közösségrombolóan
hat.

A mágia fő tanait Siegrnund három
pontban foglalja össze: 1. Van egv
érzékfölötti "kozmikus közeg", amely
átjárja és befolyásolja az érzéki je
lenségvilágot ; 2. pontos analógia és
meghatározott viszony áll fönn az ér
zéki világ és a láthatatlan világ kö
zött; 3. az analógtát megismerheti és
kihasználhatja az ember, aki ezzel úr
rá lehet. a sors fölött. Mágia, mondja
egy modern mágus, Elíphas Lévi, egy
olyan erő gyakorlása, amely termé
szetes ugyan, de szokatlan. Ugyanez a
mágus a mágikus szellemi magatartás
fő fogvatékossáaának ismeri el "a ri
deg szellemi dölvföt, a teljesen indi
vidualisztikus álláspontot", amelyhez
az okkult praktikák vezetnek. Alanjá
ban rninden "okkuItista" ama titkos
pont után törekszik, ahol csak "meg
kel! nyomnia a gombot", hogy az ér-



zékfölötti erőket működésbe hozza. A
hatalom sóvárgása a megismerés út
ján - mutat rá Underhill - megmér
gezi és lerontja a mágus viszonyát Is
tenhez.

Sok kutató meglátta több-kevesebb
világossággal az egymástól eltérő két
alapmagatartást, de talán egyikük
sem formulázta meg őket olyan talá
lóan, mint Günther Tessmann abban
a leírásában, amelyet anyugatafrikai
Fernando Po vulkánikus sziget ,;bubi"
népéről ad. Azt mondja: "A beható
foglalkozás a bubikkal és jelleműkkel

azt mutatja nekünk, hogy van egy
nagy természeti törvény, amely az em
beri fajok fejlődését meghatározott
irányban viszi, s hogy legalább két
nagy világnézet él az emberiségben.
amelyeket nem lehet összhangba hozn i
s amelyek, amíg a föld forog, mindig
ollenségesen fognak szembenál1ni egy
mással." Tessmann ezt a két ellenté
tes világnézetet mint rnomsztikus és
dualisztikus világnézetet különbözteti
meg. *

Richard Mohr mint merőben lehe
tetlauséget utasítja el azt a feltevést,
hogy a vallás mágtává, vagy a mágia
vallássá fejlődhetett volna. Ehhez túl
na~y és túl ellentétes a két magatar
tás belső különbsége. Legfeljebb az
fordul elő, hogy a vallás magiává si
lánvul. s ezt meg is érthetjük, ha fi
gvelcmbe vesszük az emberr- belső ket
téhasadtságát, amelyben mágikus és
vallásos magatartás viaskodik egy
mással. A két magatartás ellentétének
n'agvát azonban nem fedezhetjük fel
egy csupántényeket gyűjtő és meg
állapító kutatással, hanem csak a ben
nük kifejezésre jutó lelkület lélektani
elemzésével. A vallásos magatartás

• mindig valami módon személyesnek
felfogott, világon kívüli vagy fölötti
hatalmakra vonatkozik, amelyek iránt
tiszteletteljes félelmet, bizalmat és
szeretetet tanúsít. Egészen más a má
gikus magatartás. Ez egyáltalán nem
vílágorf kívüli vagy fölötti hatalmak
ra. hanem világon belüli hatalmakra
irányul, amelyeken praktikák útján
kíván uralkodni. A mágikus ember
minden fáradozása azt célozza, hogy
- miként Mohr írja - "ezekből az
erőkból a lehető legtöbbet magához
ragadja és a saját javára fordítsa",
\míg a vallásos magatartás Istenben
látja a tulajdonképpeni ví lágcentru
mot. addig a mágikus magatartás az

embert helyezi bele ebbe a centrum
ba, akár mint egyént, akár mint cso
portot. Amía a vallásos magatartású
ember a család természet-szabta rend
jét adott rendnek tekinti, amelyhez az
egyénnek alkalmazkodnia kell. addíg
a mágikus magatartású ember mester
séges rendet létesít. amilyen például
a totemisztikus klán-rend, vagy a tör
zsi rend, amelyben a mindennapi élet
ben természetellenes módon külön
vannak választva egymástól a nernek.
A legfontosabb azonban az, hogy a
két magatartásban ezészen más hang
súlyt kannak az értékek. Egvik olda
lon a természetfölöttí értékek mazas
rabeesülését, másik oldalon Id 7.árólag

a földi értékek becsülését találjuk.
Már a pigmeusoknál mezflavelhető

ez az ellentét. Különösen szembetűnő

ott, ahol két, teljesen különböző ma
g'atartású törzs él egymás szornszéd
sáaában, Az élet aoró részleteiben is
meenvílvánul ez a kűlönbséa, Tipikus
példaként említi meg Mohr, hogy
pusztító égiháború idején az egyik pig
meus törzs mágikus eszközökhöz fo
lyamodik: sípolnak és dobolnak.
ugyanakkor pedig torkuk szakadtából
tagadják. ho ay bármi bűnük lenne,
amelvért büntetés érhetné őket; a má
sik törzs taziat ugyanakkor kölcsönö
sen megvallták egymásnak vétkeiket
és engesztelő szertartást véseznek.
Ahol kimondottan vallási kultusz ural
kodik az életen, tenesen hiányzik a
mácía, más pigmeus törzseknél viszont,
amelyek csak kevéssé foglalkoznak
vallás! gondolatokkal s áltatában nem
törődnek Istennel, dúsan burjánzik a
mágia. Vannak olyan törzsek is, ame
lyeknek életét keresztül-kasul áthatja
a mágia.

*
Az utolsó évtizedek valláskutatása

- írja Siegmund - elsősorban a mi
toszok és vallások "hit-tarta1mát" vizs
gálta s ezeket a tartalmakat vetette
össze. Ami azoriban magára vonta a
figyelmet, többnyire csak a külső ha
sonlóságok voltak, amelyekből egyes
kutatók mlndjárt belső egvezésekre
következtettek. Rendet pedig a fejlő

dés eszméjével próbáltak a tarkaság
ba vinni. Jellemzt ezt a kutatást az a
racionalista beáll ítottság, amelyet
Vischcr tétele is tükröz: "Az erköl
csit mindig önmagából értjük meg,"
Ennek a racionalizmusnak képviselői

nem tartották helyénvalónak, hogy a

105



tartalmi képződmények affektív gyö
kerei után kérdezzenek. Holott már a
nagy világnézetek keletkezése is rnu
tatja, hogy vítágnézcte.c gyakran a
megelőző affektív dőntésekböl nőttek

ki. S ami érvényes a nagy gondolko
dók világnézeteire, érvényes a népek
viJágnézeteire is. Sajná la tt rl állapít
hatjuk meg - írja Siegmonrl -, hogy
az anyaggyűjtés előtérbe helyezése
könnyem eltéríti a valláskut aí ást erc
deti órdcklődésétől. Miként a növény
gyűjtő szenvedélvét is kimerítheti ma
ga a gyűjtés, s utána már nem is jut
eszébe, hogy töprengjen a növény ős

képe felől, ahogyan Goethe cselekedte.
A vallási és világnézeti j'2lenségE!l,et

csak úgy értheti ük és magyarázhat-

juk meg, ha legmélyebb lelki alapja
ikat sem hagyjuk számításon kívül.
Ebben az esetben pedig nyilvánvaló
lesz, hogy nem állíthatjuk oda azonos
értékkel egvetlen egyenes vonalra az
összes jelenségeket. Az ember örökké
megmaradó lénye ugyanis egy mély
kcttéhasadtságot rejt magában, arnelv
szüksógszorűenkihat a végső dolgokat
illető gondolataira és nózeícire. Eil:iblíl
következik, hogy ha a népeket vil;';:;
nézett alap-magatartásuk szer-int 052

tályozzuk, egvszorű és természetes
osztályozást nyerünk. S ez az osztá
lyozás - mint Mohr hangoztatja 
"annyira szilárd, hogy a kultura 00'1.
szes többi tartozékainak vál továs a:
közepette is megállja helyét H.

----------

A KIS ÚT

Kezdenek kimenni c. divatból a szenteltvíz, u, sz(mteLtgyertya, ta feszület a
lakásban, a hamvaz/wdris. Tal.án nem is olyan 7~agu kár él'WIc. Eseaeg a haan
nazkotuissa! tennék kivételt, mert nem lárt felid.ézni v,elea natril )v'Ingll1atút.
A vallásosság lényege ezek nélkül is megmarad. Aza fontos, hogy huseuátiul:
a szentségeket, mint a kenuelem eszközeit, Sőt bizonyos esetekben bizarl'nak
és érthetetlennek tiiruk, tuikor az Egyház cirkuszt áLd meg, 1)lagy r:epüLőgépct.

Emlékezetemben van egy ka.nadai repülőgép esete. 1950-ben, a szentévben in
dult vissza Rómából 58 ut.astuoa]: Volt köztük 10 pap és 6 aplka. Egy kanadai
nak a szenttéavatásá;! vettek részt, Indulás eUjU, november 3-án lMg kihaUgél
táscm voltak a pápánál. Áldisával bo~sátotta ó."et útjukm..A francia Alpok
föWtt lezuhantak és m.indnyájan odavesztek. Mi értelme volt a sok áldá-snak ?
Van, aki azt hiszi, hogy ne nl érheti baj azt, aki szenteT:métnyeket használ, vtuqy
az Egyház áldásaiban részesül, a másik meg Q.::: t hiszi. akicor érné bél). he
ilyeneket eiutasitcma.

.Mi az igazság elJöen a kérdésben?

Ismoretes dolog' valamcnnvíre is
képzett katol ikus előtt, hogy a hét
szentség mind Krisztus "találmánya".
A kegyelem, azaz Isten ereje árad be
lőlük, éspedig közvetlenobbül, mínt
ahogy a Nap ereje árad az izzólám
pából, a dínamóból, az ízes gyümölcs
ből. A szentségekből áramló erő meg
szentel, erősít házasságban, betegség
ben vagy bűnös állapotunkban.

A szentelmények szerzője az Egy
ház. Az ő találmányai a szenteltvíz,
hamvazkodás, a megáldott feszület.
Hasonlitanak kicsit a szentsógekhez,
Számuk sokszáz, beleértve az áldáso
kat is.

Lássuk a szentelmémjek: teológúí,iát.
Amikor az Egyház hamut, házat, vagy
vizet szentel , két gondolat vezeti.

lQ6

a) Az Isten Jézusban emberré lct:.
s ezzel meg tisztelte az anyagi világot
a természetet. Lefoglalta, megnemesi
tette, sőt meg is szenteli jelenlétével.
Isten a megtestesülés által nagy befo
lyást gyakorol mlndcnrc a nagy ter
mészetben is.

b) Azonban a gonosz lélek is gyaku
1'01 még bizonyos befolyást a dolgok
ra s ezeken keresztül ránk is. Ú gy
van ez, mint mikor a nap fölkel. Vi
lágosság és meleg szóródik szét a vi
lágon, de pl. az erdőkben még sok az
árnyék és hűvös van. Mindez csak
akkor oszlik el egészen, amikor a nap
már a delelőn jár. így vagyunk Krisz
tussal is. Az Egyház még fiatal. A
földkerekség emberi történéséből csak
2000 év az övé. Még sok a tisztu lat-




