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A TRADÍCIÓ NYELVE 

„Amikor Hamvas Béla egy élet erőfeszítésével az egész nép adósságát 
akarta törleszteni, egy eddig hiányzó nyelvvel ajándékozott meg bennünket. 
Nem csak azzal, amellyel a kinyilatkoztatás szövegét le lehetfordítani, hanem 
azzal, amellyel annak valóságát, a preegzisztens rend létezését ki lehet 
mondani. Aki a nyelvet mélyebben nyitja meg, a lét mélységeit tágítja. "1 

(Kemény Katalin) 

Nyelv és metanyelv 

Strukturalista szempontból a nyelv önálló kategória, mely összekapcsolja 
az intelligibilis, intellektuális, numenikus gondolati szférát az érzékeken átszűrt, 
ontikus anyagi realitással. Eszerint a jelentés (nevezzük szellemnek) és a dolog 
közé a nyelv ékelődik. A nyelv tehát rendelkezik bizonyos „mágikus" 
tulajdonsággal. A fizikai világ dolgai ugyanis a nyelvvel érintkezve mintegy 
megmerítkeznek abban, azáltal, hogy nevet kapnak. Másfelől a szellemi sík is 
hat a világ dolgaira. Ebből a szemléletből következik, hogy ha egy dolognak 
nincs neve, akkor nem is létezik. A szó tehát rendelkezik bizonyos teurgikus, 
evokatív, felidéző tulajdonsággal. Teurgiának a görögök azt a papi 
tevékenységet nevezték melynek során ráolvasással, mágikus formulákkal az 
isteneket manifesztációra bírták. Ez egybeesik Hamvas Béla nyelvfelfogásával: 
„A villám, amelyben a tudattalan és vak nem-lét világgá változik, a szó. A 
hindu hagyományban, a Kabalában, Hérakleitosznál, Böhménél. A szó (logosz) 
az, amely összeköti a természetet a szellemmel. Amely az érthetetlent érthetővé 
teszi. Az értelmetlent értelmessé. Az alaktalant alakká. Amely a dolgokat a 
láthatatlanból kiemeli és láthatóvá teszi. Láthatóvá tenni annyi, mint 
megnevezni. A nyelv az élő tűz, amely teremt. Csak az van, amit a nyelv 
kimond. Ezért mondja a hagyomány, hogy Isten a világot szavával teremtette. 

'Hamvas Béla: Szellem és egzisztencia. Pannónia Könyvek , Pécs, 1988, 183. o. 



A Kabala szerint az első ember ismerte a dolgok valódi nevét. Alexandriában 
azt tanították, hogy Jézus a logosz testet öltése (.. .) A dolgoknak 
engedelmeskedniük kellene, és az ember nagyon jól emlékszik a létre, 
amelyben a dolgok tényleg engedelmeskedtek; amelyben az ember még 
birtokában volt egy hatalomnak, amely a dolgok fölött való korlátlan uralmát 
számára biztosította. (...) Abban a létben, amelyre az ember emlékszik, a 
humánum és a dolgok rendje között a szó (nyelv) olyan közvetítő szerepet 
játszott, hogy a kimondott szót a dolgok teljesítették. A nyelv eredetileg man-
tra-természetű lehetett.. ."2 

A dolgok feloldódnak a szóban, a szó (név) meghatározza, létbe hívja, 
konstituálja a dolgot. Termékenynek tűnik az analógia a nyelv tanulmányozása 
és a mágia között, hiszen a nyelv segítségével alakítható a valóság, azáltal, 
hogy a világ jelenségeit, dolgait megragadjuk, kiemeljük és eidetikus, 
konceptuális síkon olvasztjuk fel. Ferdinand de Saussure és a többi strukturalista 
a nyelvet két vetületben szemléli: mint potencialitás és mint aktualitás. A 
franciában ez a language (az egész nyelv a maga totalitásában) és a la parole 
(szó) vagy discours (beszéd) megkülönböztetésében érhető tetten. A nyelv, 
mint homogén egységes totalitás, bonyolult lelki differenciáció (diakrízis) révén 
bomlik ketté. Ebből az átfoghatatlan potencialitásból merít a beszélő (aki 
megvalósítja a diskurzust) önkényesen, s ezzel a nyelvet elidegeníti önmagától, 
aktualizálja. Egyfelől a nyelv lexikális, morfológiai , mondat tani 
törvényszerűségek összessége. Ez a nyelv a maga állandó szinkronitásában 
szüntelenül jelen van, szuverén, egységes, a beszédtől elvonatkoztatott. A 
nyelv több a lehetséges beszédmódok összességénél, szinkronicitásának 
tanulmányozása feltárhatja a társadalmi viselkedésmódok szerkezetét, a 
személy iség psz ichoana l i t i kus ve tü le té t egészen a szomat ikus 
rendellenességekig.3 így jött létre a Lacan nevével fémjelzett, nyelvészetet 
és pszichoanalízist egyesítő iskola. (Freud megfigyelése az elszólásokról 
előképnek tekinthető.) Lacan elméletét Deleuze és Guattari fejlesztette tovább. 
Deleuze az Értelem logikájában kimutatta, hogy fizikai, vegetatív rezdülések 
nyomán miképpen jön létre a nyelv metastruktűrája és a logikus gondolkodás. 
Itt megint visszatértünk (ha újkori racionális köntösben is) a nyelv mágikus 
felfogásához, mely nemcsak fényt derít az ember tudattalan-vegetatív szintjeire, 
de arra is, hogy a nyelv visszahat az emberre, megváltoztatva annak habitusát, 
sőt egész élettanát.4 

2 Hamvas Béla: Patmosz II. Medio Kiadó, 2004, 59-60. o. 
^Александр Дугин: Философия традиционализма. Арктогея-Центр, Москва, 2002, 
стр. 20. 
4 А . Д у г и н : Философия традиционализма. Артогея-Центр, 2002 , стр. 21. 



A modernitásfogalma 

René Guenon nevéhez fűződik a tradíció nyelvként való kidolgozása. Gue-
non paradigmális sémájának legfontosabb kategóriája az újkor legáltalánosabb 
és legmeghatározóbb terminusa, a modernitás nyelve, mint kategória.5 

A történettudomány közismerten szembeállítja a modernitást (újkort) és a 
tradicionális társadalmat. A „le moderné" (korszerű) kifejezést Guenon olyan 
tág értelemben használta, hogy leírja és magába foglalja korunk összes 
metanyelvét. A „modernitás" fogalmába Guenon belesűríti a nyelvet, 
metanyelveket meghatározó paradigmákat, valamint az összes ezekből 
keletkező diskurzust. A strukturalisták kimutatták, hogy a saját diskurzus, a 
számtalan diakronikus beszédvariáció mellett létezik a nyelv egy szinkronikus, 
egyidejű realitása. Ez utóbbit tanulmányozták a nyelvfilozófián alapuló 
metanyelvek. Mi a modernitás? Egy analógiával élve, ez egyfajta számítógépes 
nyelv, alap-paradigma, operációs rendszer. A komputeres technológiák 
fejlődésével a programozás alapkódjai kikerülnek látókörűnkből. Olyan nyelvek 
jönnek létre, melyek az elsődleges alap gépnyelvre támaszkodnak. A 
„felhasználók" (users) már teljesen tudatlanok mind az elsődleges gépnyelv, 
mind a ráépülő nyelvezetek tekintetében; manapság aligha emlékszik valaki 
a kezdeti komputertechnológiákra. Eleinte a számítógépek használói bizonyos 
mértékben programozók is voltak. Ez a feltétel fokozatosan megszűnt, mint 
ahogy a komputer működési elvének ismerete is. Később még fejlettebb 
operációs rendszerek születtek, minek következtében a programozásról, a 
programozási nyelvről való tudat végképp eltűnt. Ami természetesen ma is 
létezik, csupán kikerül figyelmünk köréből, megmaradt nem tudatosított 
hatóerőként. Többé nem kerülünk vele szembe, mint a komputertechnika 
hajnalán. Mára már nincs fogalmunk róla, a komputertechnika „láthatatlan" 
síkjára került. Végül olyan emberek jelennek meg, akik kiváló felhasználói a 
komputernek, viszont semmi ismeretük nincs a technológiai alapokról. Mint 
ahogy vannak olyan gépkocsivezetők is, akiknek fogalmuk sincs arról, mi van 
a motorházban, mégis kiválóan vezetnek. 

A modernitás eszerint a világ szerkezetét meghatározó paradigmális 
protomechanizmusokat jelenti. Hétköznapi emberekként elmerülünk a létben, 
és hajlamosak vagyunk a minket körülvevő valóságot és saját magunkat adott 
totalitásként felfogni. Ez a „minden" jelenti számunkra a kiindulópontot arra, 
hogy fogalmat kapjunk múltunkról, jövőnkről. Ez a totalitás (minden), a 
modernitás „operációs rendszere" nem más, mint ránk erőltetett 

s R e n é G u e n o n : Általános bevezetés a hindu doktrínák tanulmányozásához. 
Kvintesszencia Kiadó, Debrecen , 1999, 95. о 



diszharmonikus illúzió, valójában egyáltalán nem minden. Anomália, egy 
rendellenes modell, pontosabban egy a végtelen számú modellek közül, egy 
nyelv, amely semmi esetre sem univerzális realitás. Hamvas Béla ezt a 
modernitás alapjaiban nyugvó paradigmális meghatározottságot, „operációs 
rendszert" apparátusnak nevezi. Ennek léte negatív „csoda", és mellékes, 
hogy realitásnak mondják. „Csoda, mert pontosan az ellentéte áll fenn annak, 
mint amit az ember megvalósítani kíván. Kétségtelenül a piszkos és a ronda 
csoda, a tévedés, a vakság, az immoralitás, a zaklatottság, a hitványság, a 
hazudozás, a romlottság, a bűncselekmények, a komolytalanság, a 
lényegtelenség csodája, ismételten, tekintet nélkül arra, hogy ezt realitásnak 
hívják. Csoda, mert ez a világ itt fordítottja annak, mint amire az ember sóvárog, 
mégis itt van, szuggesztív káprázatában a lényeges valóságot elborítva és 
elnyelve és varázslatában feloldva. Feltétlenül csoda, mert az ember intakt 
életet akar élni, és ténylegesen létrontásban él, ami természetes úton nem 
magyarázható. Ez a rossz csoda. Csak ezen belül támadhat ilyen gondolat, 
hogy létért való küzdelem. A valóság viszont a létért való gondoskodás. Ez a 
normális."6 

A modernitás metanyelvi szinten történő mind jobb „elsajátítása" a 
metafizikai realizáció lehetőségét teszi egyre nehezebbé, az ember zártabbá 
válik a szellemi sík felé. A modernitás ittlétként megingathatatlanná válik. 
Ezért mondja Hamvas, hogy ez a realitás fordítottan keresztel meg. Mindez 
László András szerint „pneumapátiához" vagy „pneumatózishoz" vezet, ami 
„a szellem kóros túlérzékeny-sége a negatívumok befogadása és az ezektől 
való, még fokozottabbá váló kóros túlérzékenység".7 

A leglényegesebb momentum itt a kétféle nyelv tételezése: a modernitásé 
és a tradícióé. A modernitás mint nyelv magába foglal és eleve meghatároz 
minden lehetséges nyelvezetet és metanyelvet a modernitás keretein belül, 
így konfliktus, polaritás jön létre: egyfelől a modernitás, másfelől a tradíció. 
Más (nem tradicionalista) kutatók szintén használják a „modern társadalom" 
és „tradicionális", újkori és archaikus idők fogalompárjait, de mindezt a 
modernitás nyelvi paradigmáján belül, annak keretei között. Azzal a 
hallgatólagos előfeltevéssel, hogy a tradicionális valami idejétmúlt, meghaladott 
- mindezt teszik a „modernitás" „operációs rendszerének" sugallatára, 
függetlenül attól, hogy értik a „programnyelv" mechanizmusát vagy tudatlan 
felhasználók. Ez minden újkori embert jellemez kivétel nélkül, hiszen a 
modernitás nyelvi paradigmája a legalapvetőbb módon meghatározza az idővel, 
a történelemmel, a tenninológával kapcsolatos viszonyunkat. 

''Hamvas Béla: Patmosz II. M e d i o Kiadó, 2004, 254. o. 
"László András: Tradicionalitás és létszemlélet Kötet Kiadó, 1995, 236. o. 



A tér és idő 

A tradíció egy sor posztulátumon, alapelven nyugszik, amelyek közvetlen 
kapcsolatban vannak gondolkodásunk alapkategóriáival: a térrel és idővel. A 
tradícióról és a modernitásról beszélve külön univerzumokba kerülünk, ez 
felismerhetővé teszi a koordinátákat, a viszonyítási pontokat. 

A modernitás az egyirányú időt a lét alapvetően meghatározó modalitásának 
tartja. Ez a posztulátum a modernitás egyik axiómája. Minden az egyirányú 
időn belül létezik, ami időn kívüli, az - absztrakció. Örökkévalóságról e nyelv 
keretei között nem beszélhetünk. A lét azonosul az idővel, mivel az időn 
kívül nincs lét. Az egyirányú időhöz való pozitív viszony, valamint az örökkévaló 
mint autonóm realitás tagadása a modernitás egyik legfontosabb alap-
koordinátája. Ez a nyelv az említett ontológiai tengely mentén formálódik. 
Alig van olyan ember, aki tudatában van annak, hogy a lét és idő azonosságának 
koncepciója mennyire meghatározza a valóságról alkotott képet. A 
modernitásban a lét azonosul az idővel és pozitív hangsúlyt kap, hiszen a lét 
alapvető feltétele az idő. ítéleteinket, tetteinket, döntéseinket, a dolgok 
természetéről való felfogásunkat az említett irányultság alakítja, emellett 
sejtelmünk sincs arról, hogy léteznek ettől teljesen különböző valóság-
szerkezetű nyelvi modellek. Hamvas tudatosítja a nyelvi paradigmákat, 
szembeállítja, szüntelenül reflektálja azokat, a modernitás és a hagyomány 
időfelfogását állítja oppozícióba. Ezzel Hamvas Béla egy jellemző tradicionalista 
pozíciót és attitűdöt képvisel: „Az alapállásról levált emberiség legfontosabb 
fogalma a történet. A korrupció elhatalmasodása óta az embernek nem 
hagyománya van, hanem története. A történetben az ember nem eredeti 
létét éli, hanem a turbát, mert a történet zűrzavart jelent és viszályt, egymáshoz 
nem tartozó elemek összekeveredését, rendezetlenséget és rendez-
hetetlenséget. Nincs irány, mérték és középpont. A történet a korrupció 
magával ragadó sodra, szédület és támolygás, iránytalanul és tisztázhatatlanul 
és tisztátalanul. Gond, melankólia, szorongás, erőtlenség, rossz lelkiismeret, 
öncsalás, hitetlenség, erőszak, rossz közérzet, a nélkül, hogy megállapítható 
lenne, mindez honnan fakad. Feltételezi, hogy amit lát, kezdettől fogva így 
volt, a permanens válság, az események hazárd egymásutánja, ahol 
előzményekből következményekbe út nem vezet. A történet negatív 
hagyomány. Mert a hagyományban az emberiség az alapállás végleges 
állandóságában, vagyis az abszolút időben él. A történet a korrupt időn 
alapszik. Az idő az örök felejtése. Nincsen stabil halhatatlanság-eszmény, 



hanem individuális önkény. A történet annyi, mint egyetemesen kivetve lenni 
a centrumból, a merő történésben élni, bázis, cél és értelem nélkül."* 
(Kiemelés tőlem - K. G.) 

Ha szemügyre veszünk egy tetszőleges filozófiai rendszert, természet-
tudományos hipotézist, társadalmi vagy kulturális tárgyú kijelentést a modernitás 
keretein belül, mindenütt az egyirányú idő és a lét azonosságát találjuk. A 
kvantitatív idő végtelen, cél és fokozatok nélkül való. Ha a modernitáshoz 
kapcsolódó diskurzusokat vizsgáljuk, akkor az idő ontologizációjának két fajtáját 
figyelhetjük meg. A legortodoxabb, ha lehet ezt mondani, a modernitás nyelvét 
leginkább tükröző nyelvezet a pozitivizmus. A pozitivizmust olyan liberális 
filozófusok fejlesztették világnézetté, mint B. Rüssel, I. Lakatos. Felfogásuk 
szerint az időnek egyáltalán nincs teleológiája, egy irányban folyik cél nélkül. 
Az effajta kvantitatív időfelfogás maximálisan közel van a nyelvezeten belüli 
koordinátatengely alapváltozatához. A pozitivista, posztpozitivista 
megközelítés a klasszikus természettudomány sajátja, tiszta formában explikálja 
az idő és a lét azonosságának axiómáját. Ez egyfajta mintaadó diskurzus, nyelvi 
tautológia, beszédmód annak a nyelvnek a szerkezetéről, amely éppen 
elhangzik. Ez a filozófiai irányzat van legközelebb ahhoz, hogy megtisztítsa a 
modernitás metanyelvét a másodlagos elemektől. E tekintetben Kari Popper 
munkássága a legmérvadóbb.9 

A tradíció az időt mint alapkoordinátát alapvetően másképpen értelmezi. 
„Az egész őskori hagyomány, így Hérakleitosz, Parmenidész, Orpheusz, 
Püthagorasz is, mint a héber és az egyiptomi, az iráni és a kínai és a hindu 
metafizika is abból az alapvető megkülönböztetésből indul ki, amely az egység 
gondolatának egyetlen lehetséges bázisa: ez a tudás a mozdulatlan és változatlan 
örök létezésről (a hindu metafizikában: szat) és a tünékeny káprázatról, amely 
mintha csak azért keletkezett volna, hogy elmúljék (a hindu metafizikában: 
bhavarúpa). A kettő mindenütt jelen van és összetartozik, e nélkül nincs 
egység (hen, advaita, echad). (...) Szat a minden változáson túllevő állandóság, 
a szubsztanciális létezés, az egyetlen és végleges és tényleges valóság. Ami a 
szaton kívül lenni látszik, az bbavarúpa, csupán átmenet, özönlés, amit 
tulajdonképpen nem lehet létezőnek tekinteni, ezért azt mondják, hogy sem 
valóság, sem nemvalóság. Európában az, amit az ember számára a szat jelentett, 
elveszett. Az emberi létezés stabilitása megszűnt. Az ember a múlandóságba 
merült. Ezt a valóságról leszakadt, szubsztanciátlanná vált káprázó özönlést 

sScientia Sacra III. Medio Kiadó, 1996, 29-30. о. 
9 A. Дугин: Метафизика Благой Вести. Абсолютная Родина, Москва, 1999, стр.166. 



nevezték a görögök óta történetnek. Ami a keletkezés-elmúlás, a megjelenés-
eltűnés, a hír-feledés kavargó örvénye. A lét (szat) divinális törvényessége 
helyett a történet (bhavarúpa) démoni anarchiája. Mert a történetnek 
önmagában értelme nincs. Bőszült aktivitás háborgása. Ledobta magáról az 
abszolútum fegyelmét. Felelőtlen, szenvedélyes tevékenység. Bár szüntelenül 
megkísérlik, hogy ezt a történetet értelmesítsék, vagyis hogy a tettek áradatába 
legalább utólag célt ámítsanak, minden esetben kiderül, hogy az ilyesmi merő 
feltételezés. Az egész őskori tudomány azon a brahmani tudáson alapul, hogy 
van valami a világon, ami változatlan és stabil - a logosz. Az örökké változó 
természet magjában a meg nem változó értelem, amely mindeneket 
kormányoz - a káprázó maja-világban az időtlen, az örök abszolút atman, a 
prakriti táncát szemlélő egy Purusa, a keletkező-elmúló életben a halhatatlan 
szellem."10 

Ez az örökkévaló változatlan, nem enyészik, nem módosul emanációk 
formájában; intakt, háborítatlan, egész és abszolút realitás marad minden 
változással szemben. Ez egy teljesen különböző időfelfogás, hiszen a lét 
viszonylagos formái mellett, mint amilyen az időben való lét, tételezi az 
örökkévalót, az önmagában elégséges, változatlan, integer realitást. így egy 
teljesen más paradigmában találjuk magunkat. A fenti Hamvas-idézet 
egyértelművé teszi, hogy esetében egy metanyelvi szinten elsajátított 
tradicionalizmusról van szó. 

Az örökkévaló tételezése első lépésben maga után vonja az idő negatív, 
pusztító jellegét. Innen (ebből a paradigmából szemlélve) az idő nem egy 
irányú, hiszen az örökkévaló mozdulatlan ontológiájából ered, mintegy a körül 
kering, onnan fejlik ki és mint időfeletti oltja ki. Vagyis az idő az 
örökkévalóságtól függő végtelen kicsi rész, az örökkévaló ellenpólusa, a 
viszonylagosság móduszát kapja. A mennyiség uralma és az idők jelei - Gue-
non egyik alapműve - azt az alapigazságot fejti ki, hogy az idő és a tér a 
közfelfogással ellentétben nem egy homogén continiuumot képez, melynek 
semleges mátrixán a dolgok és események megnyilvánulnak. Ellenkezőleg, a 
tér-idő maga hozza létre a minőségi különbségek mezejét, mind elviekben, 
mind a tények szintjén cáfolva ezáltal bárminek a pusztán mennyiségi formulára 
való visszavezethetőségét. Ennek belátása esetén rögtön nyilvánvaló lesz, 
hogy az összes feltevés, amely az univerzum kizárólag mennyiségi 
tudományához vezetett, nem állja meg a helyét.11 

"Hamvas Béla: Patmosz I. Medio Kiadó, 2004, 136-137. o. 
1Tradíció. Kvintesszencia Kiadó, 1999, 78. o. 



Az idő önmagában szemlélve, az eredettől elszakítva úgyszólván nem 
létezik, a tradícióban ez az idő negatív aspektusa. Az idő egyfajta alászálló 
redukció, az örökkévaló elidegenedése önmagától, diakronikus kibomlása -
végső soron pusztulás. Az idő irányultsága tehát negatív módon teleologikus. 
A teljességtől az elszegényedés irányába hat. Az idő negatívumként való 
szemlélete, úgy, mint ami degradáció és merőben másodlagos, egy teljesen 
más létfelfogást eredményez, más koordináta-rendszert és viszonyítási pontokat, 
más tudományt, más kultúrát és művészetet, egy más mindenséget. 

Miután az örökkévaló abszolút egész és maga a teljesség, az idő pedig 
viszonylagos és pusztító, az idő nem pusztíthat a végtelenségig. Egy kritikus 
ponton túl a valóság időbeni része elérkezik egy határhoz, ahonnan kezdve 
az örökkévalóság ismét önmaga teljességében találja magát. Egy új ciklus 
kezdődik. Az idő tradicionalista szempontból szinkronikus, teleologikus (a 
pozitív végfejlet felé irányul) és ciklikus. A kinyilatkoztatás teljességétől ennek 
minimuma felé halad, a kritikus határhoz érve a pozitív rész végtelen kicsivé 
válik, az idő tartalmi része, a lét szikrája a létesülésben elenyész, ekkor érkezik 
az úgynevezett idők végezetéhez, az apokalipszishoz. 

Az idő egyike a tradíció két legfontosabb koordinátájának. A modernitás 
metanyelve egészen más időfelfogással operál. Nyilvánvaló, hogy két nyelv 
két különböző valóságszerkezetű világot, valóságot ír le és határoz meg. Itt 
nem hangsúlybeli és axiológiai különbségekről van szó, nem etikai 
problémákról, preferenciákról, szimpátiáról, erkölcsről, hanem arról az alapvető 
orientációról, hogy mi lehetséges és mi nem. A tradíció számára tiszta fonnában 
csak örökkévalóság van, idő nincs. A modernitás számára az idő az egyetlen 
realitás, az örökkévaló nem létezik, illúzió. Most már érthető a két nyelv 
paradigmális különbözősége, s hogy milyen alapvető hatással van az 
emberekre. Tisztában kell lennünk azzal, hogy nem egy filozófiai iskolával 
van dolgunk, mely a saját igazát állítja. Nem valamilyen csoport vagy vallási 
intézmény véleményével, mintha az ateisták így gondolkodnának, az idealisták 
másképp, máshogy a keresztények, megint másképp a buddhisták. A 
modernitás a legalapvetőbb módon képes a maga interpretációs fogalmi 
rendszerében értelmezni a legkülönbözőbb tanításokat. Képes a vallási, 
tudományos, kulturális terminológiát használni, különböző implicit, 
észrevehetetlen elemeket helyezve el ott. A helyzet hasonló a freudizmushoz: 
a komplexus mindig rejtőzködik, kitér az elemzés elől.12 

I2A. Дугин: Философия традиционализма. Москва, Арктогея-Центр, 2002, стр. 46. 
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A metanyelveket alapvetően meghatározó másik koordináta - a tér. A 
modernitás számára a tér egynemű, homogén kiterjedés. Még René Descartes 
állította, hogy csupán két dolog létezik: racionális gondolkodás, racionális 
diskurzus és „etendue" - kiterjedés. Ez a fajta mennyiség egynemű (homogén) 
kiterjedés (l'etendu) az, amit a modernitás a térről gondol. Ez a tér izotróp 
minden irányban. Kelet, Nyugat - nem különböznek. Innen ered a gondolat 
az egységes világról (One World), az országok, államok és népek egyesítéséről 
egyetlen közösséggé. Ebből a térfelfogásból származik, hogy mindez nemcsak 
lehetséges, hanem szükségszerű, a változatosság, sokszínűség csak zavart kelt 
a rendszerben. 

A térről nem szoktunk gondolkodni, elkerüli a figyelmünket, ennek ellenére 
mindent meghatároz: a tudományos diszciplínákat, a metodológiát, az említett 
térfelfogás detenuinál minden kulturális és hétköznapi tevékenységet. Egyfajta 
„komplexus", amely Descartes és Galilei tézisei nyomán keletkezett. A tradíció 
számára a tér, ha lehet ezt mondani, kvalitatív, mely a realitás ciklikus 
felfogásából ered. A ciklus az örökkévalóság miatt jön létre, a tér 
különneműsége (differenciáltsága) pedig a ciklusból. A kelta kereszt szimbolium 
(kör, benne kereszt), a ciklus archaikus modellje. Ez a jel magába foglalja a tér 
és idő tradicionalista felfogását. Az időt, ahogy átalakul térré, illetve a teret, 
ahogy éled, dinamizálódik az idő által. Az egész ciklus az örökkévalóság 
perspektívájából látható, ahol a kezdet és a vég nem egymásutániságban 
szemlélhető, mint a létesülés folyamán, hanem egyszerre. Szinkronikusan látjuk 
a kezdetet és a véget. Ha a nap mozgásának szimbolikáját nézzük, az 
évszakokat, akkor a jel bal oldali része a hanyatlás, a jobb oldali - az emelkedés. 
A tér a ciklus mátrixába kerülve minőségi karaktert kap, egyfajta szimbolikus 
többletet. Innen fogva minden tárgy, bármely konfigurációja a tárgyaknak és 
dolgoknak, az országhatárok, kontinensek többletjelentést kapnak, mintha a 
tér beszélne magáról. Lényegtelen, hogy a térbeli szimbolizmus emberi kéz 
munkája vagy a természeté. A fát szemlélhetjük önmagában, mint szimbolikus 
rendszert, ugyanúgy egy ikont vagy tibeti mandalát, mely mesterségesen jött 
létre. A tradíció számára nincs lényeges különbség egy mesterséges tárgy és 
egy természeti dolog között. A megrajzolt nap éppúgy, mint a valóságos, a 
kezdetet, a princípiumot szimbolizálja. Ennek köszönhetően lehetséges egy 
sor mágikus metamorfózis. A tradícióban a szimbolikus jelentésre kerül a 
hangsúly, mely feloldja az egynemű dologiságot, a dolgok és tárgyak ideája, 
szellemi valója ezzel megszabadul nehéz anyagi burkától.13 A tér átvalósul, 



kitisztul, átszellemül, megéled. Ezen alapul a tradíció ikonográfiája és a szakrális 
földrajz. 

Az őskori nyelv spirituálisabb, mélyebb s így valóságosabb látással állt 
kapcsolatban - mondja Hamvas.14 Természete szerint nem dolgokat, fogalmakat 
mondott, hanem jelképeket, ősképeket. A nyelv a nyílt lét valóságát mondta 
ki; a természetfölötti látásnak a természetfölötti beszéd felel meg. 

„Az a szövevény, amely az őskori ember számára elem, évszak, kép, 
személy neve volt, ma még csak megközelítően sem meríthető ki. A nyelvet 
ugyanaz a mérhetetlen gazdagság jellemezte, ami a látást: a képek, 
vonatkozások, hasonlóságok, különbségek, intenzitás, mélység oly zsúfolt és 
élő szervezetű, amit ma még a legintenzívebb költői nyelv is csak igen ritka 
részleteiben tud elérni. Abban az egyszerű tényben, hogy az archaikus ember 
a lélek természetét a pillangóval fejezte ki, nem a lélek és a kis rovar között 
levő hasonlat élt, hanem elsősorban a természetnek isteni erőkkel átitatott 
volta: a pillangó nem rovar volt, hanem isteni megnyilatkozás, mint ahogy 
általában az állatok az isteni lét megjelenései. A pillangó azonban nem 
jelképszerű szó, hanem olyan kulcs, amely a pillangó isteni voltához vezető 
kaput megnyitotta és feltárta, hogy a pillangó rovarlényében a lélek-istennő 
valóságban megjelenjék. Ez a megjelenés a szó szoros értelmében epiphania: 
a tárgyakra is vonatkozott. A kard isten ítélő szava, az élő szellem; a szemüveg 
a káprázat és a bűvölet; ahogy a csillag ragyogása a sötétségben vezető 
útmutatás; ahogy a létra a feltörekvés, a liliom a fény földi megjelenése, a 
kétfejű sas az emberfölötti hatalom. A dolgok jelképek, az isteni nyílt lét 
jelképei: a szavak a kulcsok, amelyek ezeknek a jelképeknek az értelmét 
megfejtik és kimondják.15 

A tradicionalizmus jövője 

A tradíció mint nyelvezet, közös nevezője az összes partikuláris tradíciónak. 
Univerzálisan alkalmazható bármely tradícióval kapcsolatban, legyenek azok 
bármilyen különbözőek, változatosak is. 

„Mély struktúráját" tekintve minden tradíció oppozícióban áll a modernitással, 
hiszen a lapparad igmáik ontológiai lag végle tesen kü lönbözőek . 
Konvertálhatatlanok, kölcsönösen kizárják egymást. 

'"Hamvas Béla: Patmosz II. Medio Kiadó, 2004, 261. o . 
15Uo. 89. o. 



Amikor a teret és az időt, az alapkoordinátákat és viszonyítási pontokat 
vesszük alapul, kiderül a kibékíthetetlen ellentét, a végletes szembenállás. 
(Lásd Hamvas Bélát.) 

Különbséget kell tennünk a Guenon által kidolgozott metanyelv 
diskurzusként való használata - ami lényegében utánzás - és a tradíció 
metanyelvének teljes elsajátítása között, amely ténylegesen magába olvasztja 
az összes többi nyelvet. A tradíció nyelvként, metanyelvként, módszertanként, 
ontológiai és paradigmális struktúraként egészen más, mint egy konkrét 
behatárolt diskurzus. Ez először is a metanyelv pozíciójából elsajátított élő, 
konkrét tradíció, a tradicionalizmusból a tradíció felé való mozgás. Másfelől ez 
Dugin szerint a modernitás nyelvének, annak a távolságnak, perspektívának 
a vizsgálata tradicionalista szempontból, amely a modernitás tiszta, ideális 
metanyelve és a fragmentális, archaikus maradványok között van. Tehát a 
konkrét tradíciónak a tradíció metanyelvével való vizsgálata. Ez nem egyszerű 
művelet, hiszen amikor a kereszténységet, a buddhizmust, a judaizmust, az 
iszlámot, a hermetizmust vizsgáljuk, valamint az élő személyeket, azokat 
egyfajta paradigmális átvilágításnak tesszük ki, ahol kiderülhetnek a defektusok 
a tiszta paradigmához képest. Ez komoly próbája a tradícióként fellépő 
rendszereknek. (Innen érthető Hamvas Béla sajátos kereszténység-felfogása) 
Erre vonatkozólag tesz figyelemreméltó megjegyzéseket Bárányi Tibor Imre. 
A komoly analízis kimutathatja egy hagyományról, hogy nem valódi, hanem 
„álhagyomány". „Az „álhagyomány" olyan képződmény, amely olykor 
megtévesztésig hasonlít a Hagyományra, hiszen annak külső jegyeit viseli, 
mégse az, hanem a Hagyomány parodisztikus hamisítványa. Az 
álhagyománytól elválaszthatatlan az úgynevezettpseudoinitiatio (álbeavatás), 
amelynek jellegzetes taktikája olyan hagyományok pszichikus maradványainak 
minden fenntartás nélküli kisajátítása, amelyeket a Szellem korábban, 
különböző okokból kifolyólag végleg magára hagyott. További jellemző vonása 
a szinkretizmus, innen-onnan kölcsönvett elemek önkényes egybegyúrása, 
többnyire bizonyos modern (tehát antitradicionális) téveszmék (például 
evolúció, reinkarnáció vagy éppenséggel vulgáris önleépítési elméletek stb.) 
köré való csoportosítás révén"16 

Megint másfelől a Guenon által modernitásként leírt realitás (amely nagy 
vonalakban kongaiál a liberális rendszerekkel), állandóan mutálódik és eltér 
az ideális alapmodelltől.rEzek az eltérések tradicionális elemek maradványai 
a modernitásban. A reális modernitás sokkal „tradicionálisabb", mint az „ideális" 

"László András: Tradicionalitás és létszemlélet Kötet Kiadó, 1995, 231. o. 
17 R e n é G u e n o n : Általános bevezetés a hindu doktrínák tanulmányozásához 
Kvintesszenc ia Kiadó, D e b r e c e n , 1999,123. o. 



modern. A konkrét diskurzusok csak törekszenek arra, hogy kikristályosítsák 
a modernitás alapváltozatát. A tradicionalizmus módszertana alkalmas arra, 
hogy a jelenségeket eredeti, újszerű módon láttassa, feltárva az archaikus 
elemek mélységeit. Az a tény, hogy a tradíció nyelve antitézise a modemitásnak, 
adekvát módon interpretálhat olyan jelenségeket, amelyek nem illenek bele 
a modernitás nyelvezetébe. Annál is inkább, mivel a tradíciónak és a 
modemitásnak egyáltalán nincsenek kapcsolódási pontjai, a modernitás nyelve 
a tradíció nyelvének eltorzult, antinomikus fragmentuma. A tradíció nem csak 
történelmileg élvez elsőbbséget, de ontológiailag és metafizikailag is. Mint 
ahogy az anyag mennyiségi elvre való totális redukciója elvileg lehetetlen, 
megmarad megvalósíthatatlan szándéknak, ugyanígy a modernitás nyelvének 
abszolutizálása is elérhetetlen cél a praxis szintjén. A modernitás nem tud 
teljesen megtisztulni a tradíciótól, a teljes tagadás ontikusan lehetetlen. Ezt az 
irányt képviseli M. Eliade és C. G. Jung. A másik körülmény, hogy napjaink 
tradíciói (még az autentikusok is) „modernebbek", mint ahogy első pillantásra 
gondolnánk. A tradíció alapkódjai fokozatosan háttérbe szorulnak a modernitás 
operációs rendszere nyomására. Ahol látszatra a homlokzat régi, az egzegetika 
(az interpretáció, a megértés) szintjén a modern szellem uralkodhat.1" A XX. 
század elejétől napjainkig megvannak a Sri Swami Vivekananda-féle, részben 
védantisztikus, részben „minden vallást egyesítő" irányzatának különböző 
centrumai. René Guenon teljes joggal írt éles, elítélő kritikát erről az 
irányvonalról, mint olyanról, amely az eredeti ind-hindu tradicionalitást próbálja 
„modernifikálni" és „vulgarifikálni", elég nagy sikerrel - állítja László András. 
„Azóta meg sem számlálható 'pszeudo-orthodox' és nyíltan 'heterodox' ind-
hindu, sőt, hindunak nem nevezhető vallási, fél-vallási, vallási-karakterű és 
minden vallástól függetlenséget valló 'iniciatórius'-nak mondott és 'realizációs' 
célzatosságról beszélő irányzat jött létre. Ezek tágabb körébe sorolhatók az 
'orientalizmusnak', a hinduizmusnak, a buddhizmusnak, a jinizmusnak, a 
taoizmusnak, szúfizmusnak és még ki tudja hányféle irányzatnak a sajátos 
export-import változatai, ugyanekkor e vallási hagyományoknak a valóban 
'komoly' - ám valójában csak megnevezésében az - vonalai is felbukkannak. 
Az indiaiak, újabban a tibetiek, a kínaiak, a japánok, az arabok és az irániak 
(perzsák) tömege tűnik fel a társult európai és amerikai 'mesterek' körében" 
- jelenti ki László András.19 

Természetesen a megszakítatlan tradíciók képesek restaurálni a valódi 
tradicionális-nyelvi dimenziókat, viszont ezt nagyban megnehezíti, hogy a 

18A. Д у г и н : Философия традиционализма. Москва, Арктогея-Центр, 2002 , стр.48. 
19László András: Tradicionalitás és létszemlélet. Kötet Kiadó, 1995, 231. o. 



konfessziók képviselőinek nagy hányada nemhogy törekedne erre, hanem a 
legkülönbözőbb módon akadályozza. Ez annyira igaz, hogy bizonyos esetekben 
az újkori szellemi irányzat több archaikus, szakrális elemet hordoz, mint egyes 
nagy múltra visszanyúló konfesszió. 

A tradicionalizmus ma nem egyszerűen egy konkrét hagyományhoz való 
tartozást jelent. A tradicionalista, még ha nem is gyakorol egyetlen vallást 
sem, közelebb áll ahhoz, mint az a személy, aki formálisan egy autentikus 
hagyományhoz tartozik, de nem szembesül a modernitás mély struktúrájával. 
Mai helyzetünk a tradíciót teszi próbára, jelzi a modernitás jelenlétét, illetve 
annak hiányát. A működő, élő tradíció egy idő után feledheti alapvető maximáit. 
Egy sor keresztény gondolkodó véli úgy, hogy Isten, az Isteni jelenlét 
változásnak, az időnek van kitéve. így interpretálják a Krisztus előtti és Krisztus 
utáni korszakokat a teológusok. Minden megváltozik az isteni megtestesüléskor, 
ez igaz, de az Istenség mindig transzcendens marad a történelem számára: 
belép a történelembe, de sohasem azonosul vele. Példának okáért Teilhard 
de Chardin azt mondja, hogy Isten és a világ anyagi evolúciója ugyanaz. Itt 
nyilvánvalóan a modernitás metanyelvét (evolucionizmus) ismerhetjük fel az 
„álkeresztény" teológia tonnájában.20A lét és az idő azonosításának mozzanatát 
számtalan más helyen megtalálhatjuk. 

A modern világ folyton változik. Mint anomáliák komplexuma, a maga 
gyarlóságában a rossztól a még rosszabb felé halad. A korszerűsödés ebből a 
szempontból úgy jelentkezik, hogy ami nem elég korszerű, modern, ami 
nem esik egybe a modern „ideális" nyelvével, fokozatosan háttérbe szorul, 
meghaladottá válik, mint ami időszerűtlen. A XX. század ideológiáinak 
váltakozását nézve látjuk, hogy a modern kiveti magából azt, ami kevésbé 
modern. így a XX. század legtradicionálisabb ideológiája az ún. hannadik utas 
irányzat volt a korszerű ideológiák közül. Ezt váltották fel az újabb, „korszerűbb" 
kommunista rezsimek, amelyeket viszont a liberális ideológiák követtek. Fontos 
mozzanat: a liberális ideológia, miután kiszorította a nacionalista, majd a 
kommunista ideológiákat, fokozatosan közelít a modernitás nyelvi 
paradigmájának ideális tiszta formájához, lényegében eggyé válik azzal.21 

2 0A. Дугин: Философия политики. Москва, Арктогея-Центр, 2002 , стр. 23. 
2 1 Uo 49. о. 



JEGYZETEK 

László András szerint a tradíció és a tradicionalitás kifejezés eredeti 
értelemben „egy ősi, primordiális szellemi tudást közvetít, egy olyan szellemi 
tudást, amely a létesült világ létbe lépésétől kezdve az Eredetről, a Kezdetről 
és a Kezdettelenről szól; ezt az időtlen tudást tartja fenn az időben, egy 
maradandó, romolhatatlan spiritualitás értelmében. Ezt nevezzük Tradíciónak, 
tehát nem azt, amit közönségesen és általánosan illetnek ezzel a névvel. (...) 
A tradíció világa egy sophia perennisi, egy örök bölcsességbeli tudást tart 
fenn valamilyen szinten a létben. Ez olykor elhalványodik, háttérbe szorul, de 
lényege szerint megmarad. A tradicionalitás világának nevezzük azt a világot, 
amikor a tradicionális-spirituális princípiumok még nagy mértékben 
érvényesülni tudtak. A modernitás világának nevezzük azt, amikor ezeknek 
az érvényesülése, ha nem is szűnik meg, de eljelentéktelenül, az életet, ügy 
tűnik, mintha nem ezek határoznák meg, tehát a létbe belépnek romboló, 
bomlasztó, destruktív tendenciák, hatások, erők, amelyek a szellemitől, az 
Égtől elforduló ember figyelmét még inkább elfordítják ezektől az alapoktól 
és a fensőbbségtől, az abszolút szupremáciától, a lét hierarchikus tagoltságától, 
az értékek örökérvényűségétől, és teljesen időbe vetett és időtől meghatározott 
kontingenciák játékaivá teszik az emberi elmét, a lelkiséget, a szellemiséget. 
A szellem - mint szellem - nyilvánvalóan nem lehet sem kórosan túlérzékeny, 
sem pedig - még ennél is kevésbé - beteg - jegyzi meg László András. A 
„pneumapátia" vagy „pneumatózis" nem a szellemnek - mint szellemnek - a 
kóros túlérzékenysége és betegsége, hanem a szellemnek az emberhez való 
viszonyulásában - tehát egy „interrelációban" kialakult betegsége, amely 
mindenek előtt az embernek a szellem viszonylatában történő kóros 
túlérzékenységét és az embernek a szellem átélését-át-nem-élését illető 
viszonylatában történő megbetegedését jelenti. Nem maga a szellem - mint 
szellem - betegszik meg, hanem az ember - éppen mint szellemi és nem-
szellemi ember. A „pneumatózisban" és annak hátterében pedig mindig 
önátélési zavart kell és lehet keresni."22 

"László András: Tradicionalitás és létszemlélet, 236. o. 
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FÜGGELÉK 

A XX-XXI. századi okkultisztikus irányzatok László András nyomán23 

Az okkultizmus alapjait érintő hiba, hogy az okkultumnál nem lát és nem 
láttat többet: márpedig az okkult szféra még jócskán benne van abban, amit 
létesülési örvénynek, szamszárának neveznek. 

A darwinizmus fellépte után megjelenő okkultisztikus irányvonalak mind 
szélsőségen evolucionisták és progresszionisták. A korábbiak közül egyetlenegy 
sem volt ilyen, noha vezetőiknek - „okkult tapasztalásukkal" - mindig is, de 
legalábbis korábban látniuk kellett volna a „fejlődés" meglétét Darwin legelső 
előfutárainál is. Ez azt bizonyítja, hogy a „fejlődés" gondolata nem következett 
az „okkult tapasztalásból", hanem modern és becsempészett gondolatként 
jelent meg az okkultisztikus irányzatok körében. Mindebből kitűnik, hogy 
tágabb értelemben a modern okkultizmus valamennyi variánsa antitradicionális, 
szűkebb értelemben pedig pszeudo-tradicionális-kontra tradíciónál is irányvonal. 

A spiritizmus az okkultisztikus irányzatok legotrombább formája. Még „magas 
és nemes célzatú" irányzat-változatai is egészen alacsonyrendűek 

Itt voltaképpen olyan szubtilis - éteri és asztrális - holttestek megidézése 
megy végbe, amelyek eleve nem lehetnek annyira halottak, mint a 
legszorosabb értelemben vett fizikai test, de amelyek - ezen túlmenően -
beléjük költözött „démonicitások" által mozgatottak. Ezek a démoni entitások 
egyfelől személyes karakterű élőlények, másfelől pedig személytelen erők. 
A „szellemidézés" voltaképpen szubtilis holttest-idézés és démon-idézés 
egyszerre. 

A spiritizmus veszélyessége nem alábecsülendő. Egyfelől súlyosan 
veszélyes szemléletet jelent, mert a - bármilyen-fokú -„halhatatlanságot" a 
szubtilis és démonizált holttestek meglétéhez és megnyilatkozási 
képességeihez köti. 

A legszorosabban, „legdurvábban" fizikai holttestnek is köze van ahhoz, 
akinek egykor élő teste volt; ez a csontvázra és az elporladt maradványokra 
nézve is nyilvánvalóan igaz megállapítás. Ugyanakkor azonosságról 
semmiképpen nem beszélhetünk. Ez a szubtilis holttestek esetében is csaknem 
így van. Kétségtelen, hogy ezek a holttestek eleve sokkal kevésbé holtak, 
életszerűséget hordozók, tendencia- és emlékmaradványokat hordoznak, sőt, 



a különvált, és szintén nem örök „mentalitás" bizonyos áttételes hatása alatt 
állnak, ugyanekkor démoni megszállottság élteti őket tovább, mint amennyire 
enélkül élnének. Ezeknek a vitalizáit holttesteknek sokkal több közük van az 
elhunythoz, mint a szorosan vett fizikai holttestnek, de voltaképpeni 
azonosságról itt sem lehet szó. A bensőleg különösen érzékeny és az okkult 
befolyásokkal szemben affinitással rendelkező, rendszeres szeánsz-látogató 
spiritiszta hívők esetében egyáltalán nem lehetetlen, hogy démonizált emberi 
reziduumok fognak állandó kísérőként kapcsolódni hozzájuk, veszedelmes 
hatást fejtve ki rájuk. 

A „teozofizmus" és az „antropozofizmus", valamint a számos pszeudo-
rózsakeresztes irányzat és más, ezekhez hasonló irányvonalak az okkultizmus 
„minőségi" formáit képviselik. Könyvek százait írják és adják ki ezek hívei. 
Közös jellemzőjük az égalitarianizmus, az evolucionizmus, a progresszionizmus, 
és ezektől egyáltalán nem függetlenül a vulgáris reinkarnáció, továbbá a 
bőbeszédűen előadott „kozmogenezis" és „antropogenezis". A legmagasabb, 
amit ezeknek az irány-zatoknak a többsége kimond: a Kozmosz. Az okkult 
„kozmicitás" az, ami iránt a legnagyobb érdeklődést mutatják: a „szamszára" 
„lokái", vagyis a létesülési örvény köréhez tartozó „világok" és ezek milyensége. 

Az a tradíció vagy spirituális irányzat, amelynek csak „kozmológiája" és 
„antropológiai doktrínája" van, de metafizikai doktrínája nincs: nem lehet sem 
igazi tradíció, sem igazi spirituális irányzat, csupán fragmentális vulgarizáció. A 
jelenkor okkultisztikus irányvonalai valóban nem képviselnek többet ennél. 

A legkönnyebben elérhető irányzatok körében e kor legveszedelmesebb, 
mentálisan leginkább károsító irányvonalát „Krisna-Tudat Mozgalom" és a 
„Transzcendentális Meditáció" mozgalma képviseli. Híveik többsége fanatikus 
elfogultsággal kötődik vallásosan követett irányzatához, gyűlölködő 
intoleranciával viseltetve minden más szellemi beállítottsággal szemben. A 
Transzcendentál is Meditáció Mozgalmára jellemző, hogy - bár a 
„kollektivitásnak" itt is nagy szerepe van - az individuálisan végzett benső 
Mantra-recitálásra és az erre irányuló gondolkozási koncentrációra helyezik a 
hangsúlyt. Amit így elérhetnek, a „kontra-meditáció kontra-transzcendentális" 
megnevezéssel fejezhető ki. 

A Darnel-féle „training" szintén veszélyesnek mondható irányzat. Célja: 
félénk és gátlásos emberekből a kriminalitás határát sürolóan arrogáns és 
agresszív személyiségeket nevelni. Az „átalakulás" során olyan - voltaképpen 
teljesen kontrollálatlan - erők szabadulnak fel és húzódnak a tudatos lelki élet 
hátterébe, amelyeknek léte és hatása minden, csak nem igazán „felszabadító" 
vagy felszabadulással kapcsolatos. Súlyos személyiségdeformációk forrása lehet. 



A José Silva-féle „agykontroll" és a Hubbard-féle „dianetica" (voltaképpen: 
„dia-noetica") mind veszedelmes irányzatok. Szólni kell a regresszív hipnózisról, 
amely esetleg - a „megelőző inkarnációig" - néha „ősrégi inkarnációk" 
sokaságáig jut el, kiegészülve a progresszív hipnózissal, amely a „jövőbeli 
inkarnációba" vezeti el a hipnotizáltat. Eközben a hipnotizőr vagy maga is 
„reinkarnacionista", vagy pedig - és ez sem érdektelen - egyáltalán nem az, 
sőt, esetleg elkötelezett materialista, de a hozzá forduló szerencsétlenek elmúlt 
és eljövendő „inkarnációkba" hipnózis által való vándoroltatását kitűnő 
módszernek tekinti. 

A jelenkor valószínűleg legveszedelmesebb irányzata a New Age, a mindent 
magába foglaló irányzat. A „tradíciókat és a tradicionalitást" is „inkorporálja", 
de úgy, hogy előzőleg „detradicionalizálja", majd „pszeudo- és kontra -
tradicionalizálja" azokat . Vallja a „teozophizmust", limitáltan az 
„anthroposophicizmust", a szabadkőműves irányzatok felfogását, általában az 
okkultizmus minden válfaját, a spiritizmust, a démono-mágiát, a boszor-
kányságot, a modern scientificizmust, a pszichologizmust, a hangsúlyozott 
„ufologizmust". A New Age természetesen a kereszténységre is kivetette 
hálóját, de a különböző keresztény felekezetek ennek erőteljesen ellenállnak. 
Ezért a New Age egyébként keresztény beállítottságú hívei, követői a 
kereszténységet teljesen „felekezeten kívüli" állapotában kebelezik be. 

A katolikus, protestáns, neoprotestáns egyházak New Age elleni 
támadásainak színvonala általában kritikán aluli; lényegében ellenpropagandát 
jelentenek önmaguk, és propagandát a New Age számára. 



PARADIGMÁK, METAPARADIGMÁK 

(Tradíció-, vallás- és profán paradigmális szempontból) 

A görög paradigma szó szerinti jelentése: „az, ami meghatározza a megnyil-
vánulást, kívül maradva a manifesztáción" („para" - felett, mellett; „deigma" -
megnyilvánulás, manifesztáció). A legtágabb értelmezésben ez egy alapminta, 
mátrix, ami nem közvetlenül jelenik meg, hanem az általa megnyilvánultakban, 
meghatározva azok szerkezetét. A paradigma maga nem nyilvánul meg, és 
nem közvetlenül reflektálható, mindig a háttérben maradva határozza meg 
alapvetően az emberi gondolkodásmódot és általában az emberlétet. A 
paradigma fő sajátossága, hogy az ismeretelméleti és ontológiai mozzanatok 
nem különülnek el, és csupán olyan mértékben differenciálódnak alap-
intuícióként, ahogy átmennek a paradigmális szűrőn és kapnak formát 
valamilyen ismeretelméleti vagy ontológiai állítás képében. 

A terminus a platonikus, neoplatonikus filozófiákban az anyagi világ 
szerkezetét és formáját meghatározó transzcendens minta leírására használatos. 
G. Bergman ismét bevezette a fogalmat, ő a paradigma alatt általános elveket 
és sztenderdeket értett a módszertani kutatásokban. Szélesebb értelmezést 
ad Tomas Kuhn, aki a paradigma fogalma alá rendeli az összes tudományos 
elképzelést, axiómát, módszertant és evidenciát, amelyeket a tudományos 
világ egy adott történelmi periódusba oszt.1 A paradigmikus szemléletet Kuhn 
helyezte előtérbe a tudományos forradalmak tanulmányozásakor. A paradigma 
pontosított szinonimájaként Kuhn a „diszciplináris mátrix" fogalmát használja. 

Még tágabb értelemben használja a fogalmat F. Capra. Ő kezdeményezte 
a két paradigma szembeállítását: a régit (klasszikus karteziánus-newtoni) és 
az újat, amit „holisztikusnak", „ökológiainak" nevez, s amely utóbbi az újkori 
ortodox tudomány racionális metodológiáját hivatott felcserélni.2 

'Tomas Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete 1977. 85. o. 
2F. Capra: The Tao of Physich N e w York, 1977. 35. о. 



Metapa radigmákj 

A metaparadigma nem mítosz, hanem mítoszok rendszere, amely képes 
újabb mitologikus szüzséket generálni. A paradigma továbbá nem teológia, 
hanem teológiák rendszere, amelyek konkrét állításaikban (kijelentéseikben) 
különbözhetnek, viszont egy alapmátrix alá rendelhetők. A paradigma nem 
világnézet, hanem egyfajta, a világnézet kialakulását megelőző formátlan, ködös 
állapot, amely számtalan világnézet kikristályosodását teszi lehetővé. A 
paradigma nem ideológia, de annak alapját képezi, a felszínen különböző, sőt 
szemben álló rendszereket tud egymáshoz rendelni, viszont képes kimutatni 
a formálisan egyező ideológiák közötti alapvető különbséget. 

Ilyen megközelítésből nehéz az ismeretelméleti és az ontológiai összetevők 
közötti határt megvonni. Minden globális paradigma axiomatikusan 
meghatározza a létet, a tudatot, az okot és okozatot. Empirikusan ezeket az 
axiomatikus rendszereket a cáfolat vagy a megerősítés (igazolás) nem érinti 
közvetlenül, hiszen a köztes szintekkel kerülnek szembe. A paradigmák 
reflexiója csak különleges történelmi helyzetekben lehetséges, amikor a 
paradigmák váltják egymást. De amint a váltás megtörténik, a reflexió 
lehetősége ismét a minimumra redukálódik. A paradigma meghatározza, 
„miként van az, ami létezik, és hogyan ismerhetjük meg". Ez egy zárt kör. 

Egyes paradigmákban az ismeretelmélet és az ontológia eleve összeolvad, 
másokban külön válik. Ez nem a megismerés szintjétől függ, hanem a paradigma 
hatásától, ti. hogyan alakítja a tudományos, filozófiai, mitologikus és kulturális 
diskurzusokat. 

A bárom metaparadigma 

Alexander Dugin három metaparadigmát különböztetett meg, ezek a 
következők: a szféra (gömb), sugár és a metszet. Mindegyikük alapul szolgálhat 
a filozófiának, a tudománynak, a mitológiának, a teológiának, az 
ismeretelméletnek stb. A paradigmák meghatározzák a világhoz való 
viszonyunkat, a világ szerkezetéről való elképzeléseinket, a modellek 
kialakítását és a megismerést.4 

5A. Дугин: Эволюция парадигмальных основ науки. Москва, Арктогея-Центр, 2002 , 
стр. 41. 

"Uo. 43. о. 



A fent említett paradigmák dialektikus fejlődése, változása határozza meg 
a történelmet, a tudomány létrejöttét, fejlődését, alakulásának módját. A 
formálisan azonos terminusokat, intellektuális konstrukciókat a paradigmák 
tartalmilag alapvetően módosítják. Az egyik paradigmából a másikba való 
átmenet radikálisan módosítja az ember szellemi tájékozódását, sőt az ember 
státusát is. 

A szféra-paradigma (tradíció) 

Minden paradigma egy bizonyos történelmi időszakban dominál. Emellett 
első látásra ezek evolúciója folyamatosnak tűnik. A tradíció, a tradicionális 
társadalom sajátja a szféra-paradigma. Ez jellemzi az archaikus civilizációkat, 
és némely mai keletit. Történelmileg és földrajzilag ez a paradigma elterjedtebb 
a másik kettőnél. Az emberi psziché alapvető és legmélyebb szintjét jelenti, 
ezért mélyrétegként szívósan megmarad a többi alternatív paradigma szorítása 
ellenére is. 

A paradigma azon az alapelven nyugszik, hogy az Istenség (Princípium) 
a világban található, egylényegű vele, szubsztanciálisan megbonthatatlan 
egységben, ami a ciklikus időfelfogást, az „örök visszatérést" eredményezi. 
„A hagyomány tudás, éspedig annak tudása, hogy az élet nem önálló és 
nem egyetlen, és a lét többi körétől nem független állapot. Nemcsak hogy 
nincsen sajátos lényege, hanem csupán a lét lényegének megszerzésére 
nyíló alkalom. A teljes értékű élet, mint René Guenon mondja, a lét minden 
állapotával, főképpen az életnél magasabb rendű állapotokkal való kapcsolat 
megteremtésének lehetősége. A tudás sohasem rendszeres, hanem a lét 
végtelenségének megnyitása, és a természetes létezés, vagyis az érzékileg 
tapasztalható világ magasabb rendű állapotának megismerése, amely 
magasabb rendű valóság az életben állandóan jelen is van, és az emberi 
életet irányítja. (...) A hagyomány az ember és a transzcendens világ között 
levő kapcsolat folytonosságának fenntartása, az emberiség isteni eredetének 
tudata és az isten-hasonlóságnak, mint az emberi sors egyetlen feladatának 
megőrzése"5 

5A. Дугин: Эволюция парадигмальных основ науки. Москва, Арктогея-Центр, 2002, 

стр. 46. 



Ez a motívum áthatja az összes mitologikus, vallási tant, kivéve az ábrahámi 
vallásokat - judaizmus, kereszténység, iszlám - , de még ott is megtalálható a 
misztikus, ezoterikus irányzatokban, amelyek eltérnek a dogmatikus 
ortodoxiától. 

A sugár-paradigma (vallás) 

A szféra-paradigmát logika és történelmi fejlődés szerint a sugár-paradigma 
követi. Ez határozza meg a kinyilatkoztatásos vallás és a monoteizmus 
teológiáját. A sugár-paradigma lényege a „semmiből való teremtettség" (creatio 
ex nihilo) gondolata. Ez a megközelítés megbontja a szférikusán felfogott 
világ folytonosságát, mely szerint a világ az isteni jelenléttől egyenlő mértékben 
és folytonosan áthatott. Itt a Teremtő Isten kívülről van tételezve a 
mindenséghez képest, elkülönül a teremtett világtól.6 A szféra-paradigmához 
képest megváltozik a Princípium és a teremtett lények közötti viszony. „ A h o l 

az embernek és minden létező lénynek a létezésben Istennel való azonosságát 
felismerik, ott vallás tulajdonképpen nincs. Ahol az embernek a létezésben 
Istennel való azonossága homályban marad, és a nem-azonosságra építenek, 
ott vallás keletkezik. Mert a vallás nem egyéb, mint Isten és ember nem-
azonossága, semmi körülmények között sem azonossága. Ebből az ijedelemből 
és megrettenenésből keletkezik a létezésben az ember létével nem-azonos 
Isten távolsága és idegensége, ami éppen a vallás. Az ember a vallás szerint 
nem-azonos, csupán kép és hasonlatosság. Csak másolat. Mintha kétféle lét 
lenne, isteni és emberi. Mintha Isten és az ember örökre és végzetesen 
összemérhetetlen lenne. Mintha a vallás kettészakítaná a létezést egy felsőbb 
és egy alsóbb létezésre, amelynek természetes következményeként a létezést 
tovább szaggatják népek és fajok, vallások és vélemények, arcszínek szerint."7 

A realitás a keletkezés felől lezárul. A sugár-paradigma az egyirányú időt szüli. 
A kinyilatkoztatásos vallások azt tanítják, hogy az ember elidegenedése a 
történelem folyamán - ami az ex nihilo teremtettség folyománya - elér egy 
kritikus pontot, és az „isteni kegyelem" szünteti meg az áldatlan állapotot. 

A teremtett valóság egy bizonyos ponton túl részesül az isteni kegyelemben 
és visszatér transzcendens eredetéhez. A megváltás korszaka eszkatalogikusnak 

''Hamvas Béla: Scientia Sacra III. Medio Kiadó, 1996, 17. о . 
7 Hamvas Béla: Scientia Sacra III. Medio Kiadó, 1996, 295. о. 



nevezhető. A világ Istentől való elidegenedése ennél a pontnál szűnik meg, a 
létnek egy más módja kezdődik, olyan, amely nagy vonalakban a szféra-
paradigmán belüli realitáshoz hasonlít. Ezért a sugár (félgömb, azaz 
kettémetszett szféra) egyik oldaláról - a semmiből való teremtettség dogmája 
felől - behatárolt, a másik oldal nyitott és határtalan. A sugár szimbóluma 
feltételes, arra szolgál, hogy hangsúlyozza a „félig végtelen" modellt, amely 
radikális elszakadással kezdődik, majd megbékéléssel és az ontológiai eredővel 
való újraegyesüléssel végződik. Ez a „messianisztikus" motívum a monoteista 
vallás jellemzője, de főképp a judaizmus és kereszténység sajátja; a 
kereszténység esetében különös hangsúly esik az eszkatalógiára, ez képezi a 
tan lényegét. 

A sugár-paradigma a szférát követi a logika szerint, de kronológiailag is. 
Mintegy kettészeli a szférát (gömb), levágja azt a felét, amely a világnak 
Istennel való egylényegűségét és folytonos szubsztancionális kapcsolatát 
posztulálja (manifesztacionizmus). 

Metszet-paradigma (modernitás) 

A sugár-paradigmát a metszet követi. Itt a két oldalról való zártság 
posztulálódik. A semmiből keletkezik és a semmibe vész. Nincs Istentől való 
eredete és kilátása az Istenhez való visszatérésre. A mindenség úgy jelenik 
meg, mint Istentől elhagyott dologi valóság, a nemléttel és a halállal elzárva, 
övezve. Ez a paradigma az újkort jellemzi. 

A metszet-paradigma üzenete az, hogy az immanens realitásból a 
transzcendens szintekre nincs átmenet, sőt, legtisztább formájában ez a 
paradigma tagadja ezeknek szinteknek a létét is. Ezért a metszet-paradigma 
az ateizmus felé gravitál, a transzcendens princípium teljes tagadása felé. 
Bizonyos esetekben ateizmus helyett a deizmus fordul elő, amely tételezi a 
transzcendens Teremtőt, de elveti a messianizmust és az eszkatológiát. A 
metszet-paradigma felől az efféle deizmus semmiben sem különbözik az 
ateizmustól és a materializmustól. 

A metszet-paradigma sajátja továbbá a mechanisztikus természetű 
realitás-felfogás és az atomizmus. Ez a paradigma tagadja a dolgok, a lények 
és jelenségek közötti komplex, általános kapcsolatot (hólizmus). Fő 



megközelítésévé a fragmentáltság, a szakaszosság és a viszonylagosság 
válik.8 

A metszet-paradigma következményként követi a sugár-paradigmát. 
Tanulságos, hogy a metszet-paradigma ott kap teret, ahol a szféra-paradigmát 
a sugár váltotta fel. Itt logikai és szimmetrikus törvényszerűséget fedezhetünk 
fel. 

RA. Д у г и н : Эволюция парадигмальных основ науки. М о с к в а , А р к т о г е я - Ц е н т р , 
2002 , стр. 49. 



HAGYOMÁNY ÉS VALLÁS 

(Adalékok Hamvas Béla hagyomány- és vallásértelmezéséhez) 

„A hagyomány és a vallás között igen lényeges különbség van. Ez a 
különbség nagy a taoizmusban, a hinduknál, a budhizmusban, a muszlimoknál, 
de sehol sem nagyobb, mint az eredeti evangéliumi és a történelmi 
kereszténység között, ahol a kereszténység elsődleges alakja és történeti 
megjelenése közötti aránylag rövid idő alatt az eltérés száznyolcvan fokos 
lett, mert a vallás már igen korán szembefordult saját forrásával."1 Hamvas 
Béla e megfogalmazásában a kereszténységnek mint vallásnak a történelem 
bestiája elé való odavetésében nem volt semmi erőszakolt, furfang vagy 
érzelgősség.2 Mindemellett több helyütt és határozottan állítja - és ez Hamvas 
kereszténység felfogásának alapja - , hogy a kereszténység a létezés 
alapállásáról való kinyilatkoztatás, ez pedig nem bukhat meg, mert ez 
mindenkori létünk igazságának felismerése.3 

Bárhogy is van, ismeretelméleti szempontból nagy változást hozott a 
kinyilatkoztatáson alapuló vallások megjelenése. A kereszténység elterjedése 
az antik hólizmus végét jelentette. Mindez alapjaiban határozta meg az európai 
civilizáció alakulását. 

A kinyilatkoztatásos vallások (esetünkben a kereszténység) legfontosabb 
jellemzője a semmiből való teremtés, a „creatio ex nihilo" elve. A 
leglényegesebb mozzanat az, hogy először tűnik fel az immanens és 
transzcendens közötti határozott különbségtétel, a világ és az Istenség közötti 
áthidalhatatlan távolság tételezése. Hamvas Béla a vallás és a hagyomány 
különbségéről a következőképpen vélekedik: „Vallásnak kell hívni a kísérletet, 
amely a történet pennanens válságában élő ember legsúlyosabb terhein kíván 
könnyíteni. Amikor az alapállás elmerült, az ember elvesztette létének abszolút 
pozitívumát, halhatatlanságtudatát. ( . . .) A vallásnak semmi köze a 

'Hamvas Béla: Scientia Sacra III. Medio Kiadó, 1996, 32. о. 
2 Hamvas Béla: Patmosz II. Medio Kiadó, 1996, 206. o. 
3 Uo. 206. o. 



hagyományhoz. A vallás arról ismerhető fel, hogy először turbában él, másodszor 
külső Istent tételez fel, akinél védelmet keres, harmadszor, hogy a világban 
való szenvedés gyógyulását az üdvben keresi. A hagyomány viszont a túrba 
felszámolásában él, az isteni lényt minden lénnyel azonosnak tartja"4 

A világ ettől fogva Istentől végletesen különböző jellegűvé lesz. A teremtés 
koncepciójában a teremtett mint egy iparos, mesterember által készített tárgy 
jellegét kapja, mely utóbbi természete alapvetően különbözik a megalkotójától. 
A dolog ugyan magán hordozza az alkotó keze nyomát, viszont semmi esélye 
arra, hogy azonosuljon, eggyé váljék vele. Ezzel szemben a hagyomány azt mondja, 
hogy Isten és az ember viszonya fedetlen: „Az ember Istent felismeri Istenben és 
önmagában, mint azt, aki az egyetlent azonosnak látja és az alapállást realizálva a 
megszabadulást keresi."5 Ebben a viszonyban semmi homálynak, vagy árnyéknak 
nem szabad lenni. Ezt az abszolút tudást nem szabad, hogy megzavarja hódolat, 
alázat, szolgálat, áhítat, tisztelet, félelem, de még szeretet sem. Mindez az 
azonosságot nem előzi meg, hanem az azonosságból következik. Az azonosság 
csak akkor igaz, ha tiszta, egyenes és nyílt. Mint ahogy a világban minden „van" 
kétséges, és az egyetlen biztos az, hogy „vagyok", az ember egyetlen „vagyok"-
ban bizonyos, és ez az istenazonosság.6 

A holisztikus elv tehát háttérbe szorul. Ok és okozat, amelyek az antik 
világban kölcsönösen áthatják egymást - mérhetetlen távolságba kerülnek. 
Isten megismerése végletesen elkülönül a világ megismerésétől. A 
transzcendens és az immanens között megmarad az analógia (saját képére és 
hasonlatosságára), viszont a heterogenitás határozottan posztulált. 

Történelmileg az első kreacionista modell a judaizmus volt. A kora 
kereszténység erre összpontosított a teológia kidolgozásában. Módosításokkal 
ugyan, de a kreacionizmus integrálódott a keresztény tanításokban, alapvetően 
meghatározva ezzel a történeti kereszténységet. 

Az antikvitással szemben a kinyilatkoztatásos vallások világmegismerése nem 
jelenti automatikusan Isten megismerését - az immanens és transzcendens közötti 
különbség határozottan lesz megvonva. Sőt, e határ elmosódása „pogány", negatív 
megkülönböztető jeggyé válik. Az antikvitás így eltévelyedés lesz, az emberiség 
alapvető tévedésévé, amely úgymond még nem ismerte fel a valódi, a világtól 
lényegében különböző Istent. így jöhetett létre az elképzelés, miszerint az ember 
porszem és hamu. Mindaz, amije van, ajándék, jutalom, s amitől szenved, büntetés. 

'Hamvas Béla: Scientia Sacra III, 30. о. 
4Jo . 58. о. 
6 Uo. 59. о. 



„Az Úrtól félnie kell, az Urat szolgálnia kell, mert az a hűtlenséget megtorolja. A 
vallás Istene külső Isten. És ha a misztika belsővé is teszi, a különbség nem 
lényeges. A külső és a belső megkülönböztetése ezen a helyen törvénytelen. A 
hagyomány grandiózus nyugalma elvész. Mindaz, amit Európa bármilyen területen 
alkotott, az őskorihoz és a hagyományos keletihez képest híg és üres. Semmi 
stabil, semmi a valódi fényből, semmi az eredeti abszolút voltából, semmi végleges 
éltelem. Végül is mindaz, amit Európa kétezer év alatt alkotott, gondolat és 
művészet, tudás és szépség, másodlagos. A hagyomány bizonyossága helyett az 
individuumok különlegességeinek varázsa, abszolút bázis helyett káprázat és vásár, 
becsvágyak versenye, önkényes és alaptalan."^ 



A SÁTÁN METAMORFÓZISA 

(A gonosz kérdésköre) 

A vallás köztes állapotot jelent a tradíció és annak teljes tagadása között. A 
vallás tételezi a profán, immanens realitást - ebben közelít a modernitáshoz -
, de állítja a szakrális szférákat is. A tradíció tiszta formájában nem ismeri a 
szakrális és a profán megkülönböztetését, minden szakrális: a hang, a gesztus, 
a tárgy, a test, az érzés, a gondolat.1 Mindez egyetlen zárt egységbe foglalva. 
Az antik filozófiában Herakleitosznál az „anyag" (hyle) és a szellem (pneuma) 
szinonimák. A vallás ezzel szemben a szigorú szembeállítás elvén alapszik: 
profán (külső) kontra szakrális (belső). A tradícióban nem találjuk ezt az 
oppozíciót, nincsenek egymást kölcsönösen kizáró ellentmondások. A vallást 
viszont a szakrális racionalizációja, annak demarkációja jellemzi. 

A tradíció elismeri az ellentétpárok létét. Tulajdonképpen ezek az 
ellentétpárok strukturálják a szakrális kozmoszt, e nélkül a mindenségben káosz 
uralkodna. Viszont a pólusok nincsenek véglegesen elkülönítve egymástól, 
mindvégig valami rejtélyes kapcsolat marad köztük. Mindez paradoxális 
jelleget, valami „értelem feletti" sajátságot kölcsönöz a szakrális tradíciónak. 
Jób könyve például valami ősi, archaikus, vallás előtti állapotra utal, amikor a 
judaizmus még egy volt a tradícióval.2 

A tradicionális világnézet a folytonos metamorfózison alapul. A felső mindig 
tartalmaz alsó elemeket, és fordítva. A fény tartalmaz sötétséget, a sötétség -
nyomokban - fényt, a valóság egyetlen eleme (fent, lent, bal, jobb, Észak, 
Dél) sem létezhet egyfajta rejtett affinitás, az ellentéttel való szövetség nélkül. 
Az ellentétek ilyen szövetsége sajátos dinamizmust ad az átváltozásoknak, 
amelyek során a különböző elemek folyton helyet és jelentést cserélnek. 

A tradícióban a lények állandó mozgásban vannak, éppen ezért lehetetlen 
az istenek individualizációja, a mítoszok és legendák szereplői nincsenek 
határozottan ábrázolva. Minden mindenbe átfolyik. A Biblia leírja Jákob patriarcha 

'Hamvas Béla: Silentium. Titkos jegyzőkönyv. Unicornis, Medio Kiadó, 70. о. 
2Tradíció. Kvintesszencia Kiadó, 2000 , 8. o. 



látomását az eget és földet összekötő létráról, melyen az angyalok 
közlekedtek. Jákob lajtorjája a felső és alsó erők dinamikus metamorfózisát 
szimbolizálja. 

Létezik egy tartalmas latin szó - „persona". A „perszona" nem individuum, 
nem az ego. A „persona" jelentése: maszk, álarc. A személyiség tehát csalóka 
külsőség, amely mögött valami egészen más búvik meg. A világhoz való 
„perszonális" viszony az individuum teljes kivonását jelenti. A lény folyton 
változik, semmi sem állandó, semmi sincs egy helyben. Éppen ezért még az 
sem biztos, hogy mindig ugyanazzal az emberrel van dolgunk. 

Ha a „gonosz", a „Sátán" alakját vizsgáljuk, akkor kiderül, hogy ez is csak 
álarc (maszk), nem valami konkrét és határozott. „Sátánnak" nevezhetjük a 
kelta kereszt bal alsó, ősz-tél szektorát. A nap a kör alsó része felé mozog. Itt 
találkozik az összes negatívum: az alsó rész és a bal oldal. E terület jellemzője 
az éj, sötétség, vihar, széthullás, hanyatlás, mindaz, ami a negatív természeti 
és pszichológiai jelenségekkel rokon. Mindez a „rossz szellemre", a Sátánra 
vonatkoztatható. De a tradicionális hólizmusban az „árnyoldal" nem jelent 
kizárólagos és végleges állapotot: az ősz-tél szektor Nyugat és Dél között, ez 
a sötét, félelmetes, realitás jelenti az új születésének misztériumát.3 

A régi, a széthulló, a bal oldali, az éjszakai valójában a harmóniát előlegezi 
meg, az újjászületés eleme. A kezdet és a vég áthatja egymást. Mindez 
elkerülhetetlen és meghatározott, nincs semmiféle végleges szembenállás, 
egyértelmű negatívum. A „Sátán", a „gonosz istenek és lények" sohasem a 
teljes, végleges tagadást képviselik. 

Ahhoz, hogy fogalmat kapjunk a gonosz tradicionalista felfogásáról, arra 
a pontra koncentráljunk, ami a tényleges (objektív) esemény (fagy, sötétség, 
halál, széthullás, betegség stb.) és a negatív események szubjektív iniciátora 
között van. A Sátán nem individuum, de nem is a negatív jelenségek 
személytelen összessége. Inkább valami átmeneti szint, olyasfajta erő, amely 
rendelkezik a szubjektív és objektív realitás vonásaival, mondjuk -
beköszöntött a zimankó (objektív realitás). De előfordulhat majdnem 
személyes, individuális, antropomorf vagy angyalszerű, esetleg állati 
formában, filozófiai viták vagy művészi alkotások modellje gyanánt. A 
„gonosz" ilyetén szemlélete nem lehet kizárólag tárgyias vagy személyes, 
pontosabban - mind a kettő egyszerre.4 

A metamorfózisok alapján az objektív könnyen átalakul szubjektívvé, 
személyessé és viszont. Például a nimfák, szatírok, tündérek, törpék stb. -

3A. Дугин: „ Г и п е р б о р е й с к а я теория". Москва, 1993, стр. 56. 
"А. Дугин: „Абсолютная Родина". Москва, 1999, стр. 42. 



bizonyos szempontból „kis sátán"ok, objektív tényezők, személyes, 
individualizált formában, melyek emberi vagy állati formát öltenek. 
Valójában nem létezik olyan hely, tárgy, amely nem rendelkezne ilyen 
lényekkel. A hermetikus tradíció szerint nincsenek halott tárgyak, fémek, 
teljesen élettelen materiális dolgok. Minden tárgy rendelkezik szubtilis 
szellemi tulajdonsággal. 

A hindu tradíció 

A démonizmus problémáját jól illusztrálja a hindu tradíció az aszurákkal 
kapcsolatban. Az „aszurák" a hindu panteon démonai. Az ő számlájukra írható 
a földrengés, az éhínség, a döghalál stb. Mást sem tesznek, mint borsot törnek 
az istenek és az emberek orra alá. Fő feladatuk, hogy szembeszálljanak a 
pozitív erők (istenek) által alapított világrenddel. De ezek a teljes joggal 
sátáninak nevezhető lények majdhogynem a dévákkai (istenek) egyenlő 
tiszteletnek örvendenek. 

Tradicionalista szempontból az aszurák helye a „szakrális kör" alsó, a déváké 
a felső fele. Az aszurák és a dévák kölcsönösen kiegészítik egymást, 
szembenállásuk végeredményben a harmóniát szolgálja. Mindez nem enyhíti 
szembenállásuk dinamizmusát. Az istenek és a démonok közötti ádáz harc 
sohasem ér véget. E harc értelme, lényege viszont végtelen távolságban van 
a vallásos-moralista értelmezésektől. A harc a mindenség ritmusa. A két pólus 
között az energiák kölcsönös cseréje történik, a dévák gazdagítják az aszurákat, 
és viszont. A szakrális energiák cirkulációja folyik, ami áthatja a létet, a 
mindenséget és szellemi tartalommal tölti meg azt. 

A hindu tradíció legmarkánsabb alakja Siva. Ez a figura az, aki leginkább a 
mi Sátánunkra emlékeztet. Siva a klasszikus pusztító isten, az ő fennhatósága 
alatt állnak a mocsarak, a temetők, a hullák, az orgiák, a részegség, a tilalmak 
legocsmányabb megszegései stb. Egy ilyen személyiség a vallás keretében 
minden bizonnyal a legsúlyosabb átok alá kerülne. Valójában Siva féktelenebb 
és borzalmasabb, mint az „erőtlen" Sátán. Bonyolítja a képet, hogy Siva nem 
egyszerűen egy ártó szellem: ő az abszolútum egyik hiposztázisa. 

Végül Siva pusztítja el a világmindenséget. Ráadásul ezért meg sem 
bűnhődik, hiszen a darma (szakrális rendeltetés, sors) szerint cselekszik. Az ő 
fennhatósága alatt vannak továbbá az esőzések és a más törzsekből való 
fosztogatók (háborúk) stb. Ennek ellenére a hindu tradíció úgy állítja elénk 



Sivát, mint ideális, eszményi lényt, a brahmanok (a legmagasabb szellemi 
kaszt) védnökét, fennkölt, tiszta szellemi princípiumot. 

Mindez a két hierarchia, létszint közötti finom egyensúllyal magyarázható. 
Létezik az immanens hierarchia (fény, hannónia), de létezik az ezt meghaladó, 
végtelenül magasabban álló elv. Ennek a végtelen nagyságnak, az abszolút 
fölénynek az árnya hull a mi világunkra, létrehozva egy ellenkező hierarchiát. 
Ebből a megközelítésből minden „sötét" pusztító erő az immanens harmóniához 
képest más megvilágításba kerül, elfogadhatóvá válik. A rombolás magasabb 
teremtő erővé válik, mivel ez utóbbi nem véges, hanem örökkévaló. A halál 
újjászületés lesz, az aszkézis, az immanens tilalmak megszegése fensőbb, 
transzcendens akarattal történik. Ilyen módon egy új, transzcendens realitásban 
találjuk magunkat, az arányok megváltoznak, a fent és lent, a jó és rossz 
helyet cserélnek. Mindez metafizikailag megalapozott módon történik. 

Ismeretes, hogyan halt meg a vágy istene, Káma. Amikor Siva szakrálisan 
egyesült párjával, Parvatival, az érzelmek és az immanens szerelem istennője, 
Káma vággyal akarta áthatni Siva szívét, mondván, milyen jó lenne, ha Siva 
ezt az aktust nem úgy élné meg, mint egy aszkéta, folyton valami bensőre 
koncentrálva, valami sajátra, olyasmire, ami semmilyen kapcsolatban nincs 
Parvatival, hanem emberi módon. Erre Siva kinyitotta a harmadik szemét, 
amit csak akkor nyit ki, ha el akarja hamvasztani a világmindenséget, az idők 
végezetekor. Ettől a pillanattól fogva e könnyelmű istenségnek nyoma se 
maradt, egyetlen lendülettel kitöröltetett a hindu panteonból. Ezen túl senki 
sem zavarta Siva követőit sajátosan rideg realizációs technikáik folytatásában. 

A rettenetes Siva szembeszáll az immanens renddel, küzd a mayával - az 
illúzióval. Nem magával a realitással, hanem annak imitációjával. Siva pusztítása 
teljes értékű, paradox szellemi teremtő princípium az immanens realitással 
szemben. Hiszen a mayába süllyedt realitás a legszörnyűbb illúzió. A visnuiták 
szerint (pozitív hindu tradíció, mely az immanens világképre helyezi a 
hangsúlyt) Siva valóságos Sátán. A Mahabharatában Siva úgy szerepel, mint 
felbujtó, a katasztrófák és amorális tettek iniciátora, valódi alsóbbrendű szellem. 
A Mahabharata némely részlete már-már nem is szellemi princípiumként 
ábrázolja, hanem valamiféle inkarnálódott démonként, aki felelős a sok 
borzalomért. 

Visnu jellegzetes immanens istenség. Bármennyire is furcsa, a hindu 
civilizáció megengedi, hogy a végletes szembenálló sivaiták és Visnu-követők 
egyetlen együttesben foglaljanak helyet. Nem ítélkeznek senki felett, senkit 
sem üldöznek. A sivaitákat nem vádolják sátánizmussal. A különböző metafizikai, 
poláris pozícióban békésen megférnek egymás mellett. Ez a szakralitás 
mintapéldája. 



Hogy fogalmat kapjunk a teljes értékű szakralitásról, gondoljuk el az 
abszolútumot, amelyen nem történt meg a transzcendensre és az immanensre 
való hasadás. Hiszen a tradíció egyáltalán nem ismeri a duális modelleket. 
Minden dualitás (transzcendens-immanens, fény-sötétség) kölcsönösen áthatják 
egymást, megbonthatatlan egységet alkotva. 

A gonosz problematikája a vallásos tanításokban 

A vallás módosítja a szakralitást: egyes elemeket kiemel, egyéni karakterrel 
látja el, rögzíti azokat egyszer és mindenkorra. A vallás keretei között semmiféle 
metamorfózisról nem eshet szó. 

A tradicionális szakralitás esetében a léthez való viszony játékos. 
Mindenki álarcot visel, a metamorfózis nemcsak lehetséges, hanem kötelező. 

A vallás „elnehezíti a dolgokat", a létet, megjelenik a „jogi személy", a személyes 
felelősség, a dolgok, tettek, személyek szigort! morális értékelése, megítélése. 
A gonosz, a Sátán itt tisztán és individualizáltán negatív szerepet kap.5 

A lét negatív, „hanyatló", minden ciklusban előforduló aspektusai, amelyek 
az éjszakával, az ősszel, a halállal, az öregséggel kapcsolatosak, egyetlen 
személyben testesülnek meg, aki mostantól minden bűnért felel. A kora 
kereszténység nem ilyen sarkított módon tekintett a Sátánra. A kereszténység 
a kezdetekben tradíció volt, kifejezett iniciatikus karakterrel.6 Csak miután 
vallássá vált, változott meg gyökeresen a helyzet. A szigorú vallásos doktrína 
nem engedi meg a szintek közötti átmenetet, a metamorfózist. A Sátán 
személyes lesz és antropomorfizált. Kezdetben az „ördög" számlájára csupán 
a járványokat, a tűzvészt stb. írták, a szakrális, holisztikus komplexum 
megbomlásával viszont a gonosz egyre „emberibb" lesz. Végül már nem is a 
természeti katasztrófákért felel - kompetenciájába az emberek kerülnek. Ártó 
sugallatokat bocsát az emberekre, kísértésbe viszi az aszkétákat, támogatja a 
latrokat. A Sátán szocializálódik. 

5Hamvas Béla: Scientia Sacra III. Medio Kiadó, 1996, 202-205 . о. 
6Uo. 56. о. 



A Sátán születése 

A „Sátánt" az első teremtménynek szokták hívni. A judaizmusban a Sátán 
angyal, aki az első teremtmény. 

Tegyük fel, hogy a Teremtő és a teremtmény között szakadék tátong, a 
metamorfózisok lehetetlenek, a státusok megmásíthatatlanul rögzítettek. A 
teremtmény nem tud Teremtővé átalakulni, a Teremtő pedig teremtménnyé. 
Ezt a szemléletet kreacionizmusnak nevezhetjük. Ez a vallásos világnézet 
alapja. Az Isteni elv nincs kétségbe vonva, mint a modernitás esetében, viszont 
az Istenség végleges módon transzcendalizálódik, és ez számtalan 
visszavonhatatlan következményt von maga után. A teremtmény el van 
szakítva a Teremtőtől - szabad. De ez egy nagyon sajátos szabadság. A hindu 
koncepció szerint a szabad akarat Isten szabadságával függ össze (az ember 
nincs elszakítva teremtőjétől), Isten szabadsága és a lény szabadsága ugyanaz. 
A választás kérdése nem igazán radikális, a hangsúly az elmélyülésre esik. A 
jobbik nem az, aki jobban viselkedik (vallás), hanem aki közelebb van az 
eredethez. Ha valakinek rossz a magatartása, viszont a centrum felé közeledik 
- a „bal kéz útját" követi.7 

A vallásos tanításokban a szabadság problematikája szigorú keretek közé 
van szorítva. Minden rigorózus morális értékelést kap. Minden tettünkért felelni 
kell. A „Sátán" elsőként kapott szabad akaratot és nyomban rosszra fordította. 
De mi van akkor, ha egyszerűen tévedett, rossz lapra tett? 

A kreacionizmus szempontjából a teremtés alapvetően dráma. A drámát, a 
teremtés katasztrófaként való szemléletét néhány kabalista képviseli. Felfogásuk 
szerint Isten a teremtéskor nem kitágul, kiárad, ellenkezőleg - összezsugorodik. 
Isten elrejtőzik, a tér pedig, amely ez által felszabadul, lehetővé teszi a létet. 
Ez az első katasztrófa egy sor más katasztrófát eredményez. Mintha a Sátán 
jött volna először rá a teremtés katasztrofális jellegére és erre reagált volna 
helytelenül. Ő ismerhette fel a teremtés kétértelműségét és határtalan 
kockázatát, ezért ő képviseli, testesíti meg paradigmatikusan vallási 
szempontból az összes negatívumot. Később éppen az édeni kígyó állítja 
választás elé Ádámot és Évát. 



Az iszlámban a Sátán elsőszülöttségéről van szó, ő volt az első teremtmény 
és ezért tagadta meg, hogy szolgáljon Ádámnak, mondván: „Én tűzből vagyok, 
Ádám agyagból; én vagyok az első, őt pedig utánam teremtették." 

Hasonló dolgokról beszél az iráni tradíció (mazdaizmus). Az első 
teremtmény Ahriman (a sötétség istene) és csak utána következik Ormuzd 
(a fény istene). A perzsa mágusok ezt úgy magyarázták, hogy a végtelen 
sötétségből kellett megjelenjen Ormuzd, de valami miatt késett, ezt kihasználva 
Ahriman mintegy törvénytelenül lett az első. A későbbiekben az elsőbbséget 
bitorló Ahriman és Ormuzd között világméretű drámai párharc alakult ki. 

Az „elsőbbség" vonatkozásában van még egy lényeges momentum. Minél 
mélyebbre merülünk az elfeledett időkbe, annál inkább be leszünk vonva 
annak sajátos logikájába, miliőjébe. Mindaz, ami az elején ijesztő volt, kezd 
elfogadható, értelmes formát ölteni. A gyökerekhez való hűség, a szakrális 
idő, a történet iránti pozitív viszony egy idő után egyfajta magasabb tudássá 
válik. Meglehet, az ősi, archaikustól való elemi félelem a lélek valamilyen 
védelmi mechanizmusa, sejtelem, megérzés arról az eltemetett, ősi réteg alatt 
parázsló valamiről, arról az elképzelhetetlenül mély és fontos tudásról, amely 
képes feje tetejére állítani törékeny mentális-pszichológiai konstrukciónkat. 
Lehet, hogy az elveszett tradicionalitás démonizálása egyfajta pszichológiai 
önvédelem. Hiszen a tradíció a múltat kizárólag pozitívan értékeli (aranykor); 
a műit szakrális, tele hatalmas, fényteli szellemmel, ez a „múlt" magán hordozza 
az örökkévaló friss érintését. Tradicionális szemszögből a műit békésen megfér 
a jelennel (szinkronitás, időfeletti perspektíva), mindig meghagyva az 
eredethez való visszatérés lehetőségét. 

A gonosz nevei 

A hangsúlyeltolódások leginkább az etimológiában figyelhetők meg. A 
„Sátán" héberül annyi, mint „akadály". A görög eredetű ördög (diabolon) 
jelentése: „szétválasztó". A „gonoszhoz" köthető a démon (daimon) név is, 
ami szellemként fordítható. A görögök hitték, hogy vannak „kakodémonok" 
(ártó szellemek) és „agatadémonok" (jó szellemek). A démon egy köztes 
lény, a szubjektív, a személyes és az objektív valóság között foglal helyet. 
Démonnak nevezték azt a köztes erőt, amely áthatja a valóságot, életerővel 
töltve meg azt. A kereszténység megjelenésével ezek mind negatív jelzőt 
kaptak, hiszen a görögök hitrendszerét időben a kereszténység követte. 



Hasonlóképpen viselkedtek a görögök az ősi akháj előtti istenségekkel, 
lefokozva, sötét, földalatti térségbe száműzve azokat. 

Érdekes összefüggést találunk Lucifer (latinul: fényhozó) és az 
esthajnalcsillag között. Talán ahhoz köthető ez, hogy a Sátán szintén lezuhant, 
az esthajnalcsillag (Vénusz) is kettős természetű - nappal és este is felragyog. 
A Tradíció szemszögéből ez az égitest semleges megítélésű. A vallás keretei 
között is lehet pozitív elbírálású. 

Guenonnál találunk egy rejtélyes részletet, ahol azt tárgyalja, hogy a Sátán 
és Lucifer nem ugyanaz a személy. Az „st" tő a felsőbbrendű létet, a kezdetet, 
a fényt jelentené. Ilyen a „sat" szanszkrit szó, ami szakrális létet jelent. Emellett 
Guenon utal rá, hogy az egyiptomi sötét isten - Szét - (a Sátán analógiája) 
hasonló gyökerű. Mindez jó példája a felsőbb elvek, a jó és a rossz kölcsönös 
áthatására. Minden szakrális rend rendelkezik árnyoldallal. Egy másik szövegben 
Guenon azt állítja, hogy a „sat" (Sátán) a legfőbb princípium árnyoldala. 

Külön fejezetet érdemel a gnoszticizmus, amely irányzat köztes helyet 
foglal el a tradíció és a vallás között. Iránban (ahol kifejezetten a dualisztikus 
mazdaizmus volt elterjedve) a gnosztikus doktrínák jelentős befolyással bírtak 
minden ábrahámi tradícióra. A gnosztikusoknál egy teljesen sajátos Sátánnal 
kerülünk szembe - az alsóbb világok demiurgoszával. Az alsó világ a Sátántól 
származik, szemben a felső világgal. A két világ között ádáz harc folyik. Ez 
még valamivel ontologikusabb koncepció, mint a vallásos megközelítés. 

Érdekes a „sátán" szó gnosztikus etimológiája. A gnosztikusok szerint valaha 
létezett „Satanel", azaz isteni Sátán. Az „el" jelentése isteni, innen a Michael -
Istenhez hasonló, olyan, mint Isten stb. így az első angyal, Satanel rosszat tett, 
visszaélt hatalmával, megalázta Ádámot. Rosszasága eredményeként 
elvesztette nevéből az „el" végződést, vagyis megszűnt isteninek lenni. Tehát 
a tradicionális Sátán elkezd átalakulni vallásos Sátánná. Ez még természetesen 
nem a vallásos Sátán, de már nem is holisztikus. 

A Sátán felfogása a nyugati kereszténységben 

Néhány szót a „sátánizmus" körüli félreértésekről. A „sátán" szó önmagában 
is meglehetősen szemantikus kifejezés. Még bonyolultabb a helyzet a 
„sátánizmussal". Maga a tenninus a XVIII. században, vagyis elég későn született. 
Nagyjából a Sátán tudatos kultuszát értették alatta. Viszont a vallásos tudat 
annyira kitágította ezt a fogalmat, hogy gyakorlatilag sátánista lesz mindenki, 



aki nem szigorú gyakorló keresztény (katolikus): az ateisták, a pogányok, az 
eretnekek, a misztikusok stb. Minden más hitű gyanússá válik. 

Beszélhetünk „virtuális sátánimádókról", ezek a vizionált bűnbakok boszor-
kányszombatokon táncolnak, fekete mágiát űznek, általában deviánsak. Ehhez 
a „szellemi" irányhoz a nonkonformisták is csatlakoztak. 

Az európai sátánimádókról szólva, ez egy olyan esztétikai, szellemi irányzat, 
amely a szekularizálódott nyugati kereszténységből származik, és amely 
megcsömörlött a nyugati társadalom puritán moráljától. Állítható, hogy ezek 
olyan nonkonformisták, akik elutasították az álvallásos szurrogátumot, a 
képmutató humanizmust. Körülöttük és miattuk általában túl nagy zajt csapnak. 

Markánsabb jelenség az amerikai sátánimádat. Az amerikai kultúra egyesíti 
a földhözragadt materializmust és a szenteskedő álvallásosságot. Az amerikai 
sátánimádóknak két vonulata létezik. Egyik az úgynevezett „kaliforniai" 
irányzat. Szellemi vezetőjük és teoretikusuk Ayn Rand írónő. Ő egy eléggé 
különc, grafomán írónő. Könyveinek egyetlen mondanivalója van: ha köpsz 
mindenre, mindenkit átversz, lenyúlsz és lecsapsz, akkor te egy belevaló, 
nagyszerű fickó vagy. Kaliforniában Ayn Randot kultusz övezi. Ennek a 
„szellemi" irányzatnak elég egyszerű a „filozófiája" - légy sikeres bármi áron. 
A gyenge ember nemcsak szerencsétlen, hanem gazember is, éppen a miatt, 
mert gyenge. A (gazdasági értelemben) erős nem csupán boldog szerencsefi, 
hanem követendő példakép is. A másik változat politikailag nem korrekt 
társaság: nonkonfomiisták, anarchisták, jobboldali szélsőségesek, avantgardisták, 
narkósok, mindazok, akik nem illenek az amerikai kultúrmodellbe. Azokat 
tömöríti, akik számára az élet nem egyenlő az árucserével és tőzsdei 
manipulációkkal. Példaképük általában Aleister Crowley. Önmagukat hol 
kommunistáknak, hol fasisztáknak, hol pedig „nemzeti bolsevikoknak" nevezik. 
Természetesen, ezeket a kijelentéseket nem kell tűi komolyan venni. Viszont 
az a tény, hogy veszik a bátorságot és tagadják a modernitást, valamiről 
árulkodik. Ez a fajta „sátánizmus" extravagáns, furcsa, groteszk modernitás-
ellenesség. Fő tekintélyük, Crowley maga is meglehetősen ellentmondásos 
viszonyban van a tradicionalistákkal. Guenon őt a „kontratradicionalitás" egyik 
hordozójának tartja. De Crowley sem marad adós, becsmérlő gúnynevet eszel 
ki Guenon számára. Ezzel együtt az ortodox tradicionalisták közös 
érdekeltségűek: lázadás a modern világ ellen. 

Mellesleg napjainkban hadjárat indult a sátánimádók ellen. Főleg 
Franciaországban, de Angliában és az USA-ban is. A legérdekesebb, hogy ezek 
kezdeményezői általában ateisták, materialisták. A teljesen szekularizálódott 
Franciaországban az a kijelentés, hogy „Isten létezik" - majdhogynem 
fasizmusnak számít. Ennek ellenére ádáz küzdelem folyik a „sátánizmus" ellen, 



ami alatt forradalmi felforgató erőket értenek, de ide tartozik a tájékozódás is 
a szakralitás felé, vagyis olyasvalami felé, ami teljesen kikopott a kultúrából. A 
szekularizálódott, purifikált közeg annyira steril, politikailag korrekt és konform 
lett, hogy aligha elégíthet ki bárkit, aki valódi eszméket, valamiféle valódiságot, 
létigazságot keres. 

A marxizmus vereségét követően a fiatal európai entellektüelek nonkon-
formizmusát már csak extravagáns, anarchisztikus szekták tudják kielégíteni. 
Az a világi hatalom, amely már régen nem hisz sem az Istenben, sem az 
ördögben, komoly harcot indít a „sátánizmus" ellen, a Sátán attribútumait (az 
ördögábrázolások, szarvak, paták, a fekete mágia kellékei stb.) kutatja a fiatalság 
körében. Paradoxon: az a társadalom, amelynek fogalma sem lehet a Sátánról, 
azt állítja, hogy tud róla, sőt jogilag és hatósági eszközökkel fel is tud lépni 
ellene. 



A TRADICIONÁLIS VILÁGKÉP ALAPJAI 

(Vázlat Hamvas Béla világképéhez) 

A tradicionális társadalom szembehelyezkedik minden elképzelhető 
világnézeti, kulturális, civilizatórikus újkori ideológiai normatívával. A 
legkövetkezetesebb tradicionalista filozófusok kibékíthetetlen antagonizmust, 
szimmetrikus szembenállást tételeznek fel a tradíció és az újkor között. A 
legszembetűnőbb ez az „integrális tradicionalizmus" megalapítójánál, René 
Guenonnál. De ugyanez figyelhető meg magyarországi követőjénél, Hamvas 
Bélánál is. A tradicionális civilizáció alapjaiban mindkettőjük szerint az 
intellektuális intuíció nyugszik. „Amit Guenon misztikus intuíciónak (intuition 
intellectuelle) nevez, nem szabad összetéveszteni azzal az intuícióval, amelyről 
a modern filozófia vagy lélektan beszél. Ez ugyanis semmi egyéb, mint a 
tudományos ész ellentéte és kiegészítése, végeredményben azonban racionális 
mozzanat. A misztikus intuíció észfölötti képesség. Egészen szoros kapcsolatban 
áll azzal a tehetséggel, amit a Sankhya buddhi-nak nevez, s amit Guenon 
intellectuelle supérieur-nek fordít. A buddhi az ember par excellence 
metafizikai képessége, amely sohasem individualizálódik és nem 
individualizálódhat, amely soha az Én zárt világával nem keveredik, hanem az 
egyetemes lét körében marad. Ezt a tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni. A 
misztikus intuíció az embernek az a legmagasabb szellemi képessége, amelyet 
az egyéni élet nem homályosíthat el, s éppen ezért ezzel a képességgel s 
ezzel a tehetséggel önmaga fölé tud lépni, az individuális Ént át tudja törni és 
a nyílt létet el tudja érni.'" 

A Guenon-i meghatározás szerint a tradicionális civilizációk leglényegesebb 
eleme a metafizikai doktrína, minden egyéb ennek egyenes következménye. 
Ez igaz a társadalmi intézmények, de a tudomány esetében is azokra a 
tudásformákra, melyek a viszonylagosság részleges területére esnek, és 
amelyek a tradicionális társadalom esetében az abszolút és principiális tudás 
folytatásai vagy tükrözései. így a valódi hierarchia mindenben és mindenütt 
érvényesül. A relatív, a viszonylagos a maga nemében nem lényegtelen, hanem 



megfelelő jelentőségével esik latba. A saját helyén kerül értékelésre, mint 
ami teljességgel másodlagos és alárendelt. A viszonylagosság területén olyan 
rangsorban léteznek a különböző szintű realitások, amilyen távolságban 
helyezkednek el a magasabb princípium szférájától. 

A közkeletű vélekedés szerint tradicionális társadalom minden nem újkori 
szociális modellű társadalom (az antik társadalom, a középkori és a legtöbb 
keleti civilizáció). A szocio-kulturál is in tézmények ese tében fő 
megkülönböztető jegy a vallási-mitologikus rendszerek kizárólagos központi 
szerepe. 

A tudomány funkciója a tradicionális társadalomban 

Általában az antik tudományokhoz sorolják azt, ami távolról ugyan, de az 
újkor tudományára emlékeztet, mint valami előkép. Ez a felfogás azt feltételezi, 
hogy a tradicionális társadalom kezdetleges, befejezetlen, ami csak idővel 
kapott végleges formát, Laplac teóriája szerint mintegy az ősködből 
kikristályosodva. A strukturalistáknak (Ferdinand de Saussure, Trubeckoj, C. 
Levi-Straus, R. Barth) köszönhetően azonban az ilyen lépcsőzetesen, 
fokozatosan kommulálódó (diakronikus) tudományértelmezést (ezt a nézetet 
F. Bacon és R. Descartes ültette el a köztudatban) a szinkronikus modell 
szorította ki, amely úgy vizsgál minden hitrendszert, mint befejezett egészt, 
amelyek kizárólag belső morfológiai és szemantikai viszonyaikon belül 
tanulmányozandók. A strukturalisták hibának tartják az egyik struktúrából való 
szemantikus sorok átvitelét a másikba, helytelen ismeretelméleti műveletnek 
tartva azt. Ez még akkor is így van, ha a jelenségek között egyenes időbeli 
összefüggés áll fenn. E felfogás szerint a determinista, szigorúan kazuális analízis 
módszertanilag nem állja meg a helyét. Fontos szem előtt tartanunk, hogy ez 
a szemlélet nem hordoz értékítéletet (lásd: tudomány előtti - fejletlen 
tudományosság) , megmarad a tanulmányozandó realitás egyfajta 
konstatálásánál és hozzávetőleges leírásánál. 

Hólizmus, alapállás, szakrális tevékenység 

A tradicionális társadalom viszonyait leginkább a görög „holos" (egész, 
egység, egységes, megbonthatatlan) kifejezéssel határozhatjuk meg. A „holos" 
kifejezésen alapszik a hólizmus eszmerendszer. Olyan létszemlélet ez, amely 



a jelenséget, a dolgokat, vagy azok összességét az egész, az egységes mögé 
rendeli. Az egész határozza meg, konstituálja a dolgokat és társít hozzájuk 
olyan létet, amellyel önmagukban nem rendelkeznek. 

A szakrális tevékenység világítja meg a szakrális tudományok mibenlétét. 
„Az ember azért tesz valamit, hogy legyen, ami még nincs; hogy megvalósuljon 
valami, ami nem létező, és csak az emberi idealitásban van, valami, ami a 
természethez képest plusz, mert nem a fizikai világból, hanem azon túlról 
való, és nem biológiai élet (a biológiai élettevékenységből nem is érthető), 
hanem a biológiai életet áthatja, és az életet önmagán túlemeli. Ez az emberi 
aktus pedig nem egyéni és elszigetelt, nem önmagában álló, ez a mindenkori 
emberi életrend jellemvonása. Sohasem merő életfenntartás, hanem mindig 
és minden esetben és kivétel nélkül mindenkinél több. Az emberi 
tevékenységet nem a létért való küzdelemben hasznos célszerűség jellemzi, 
hanem az értelem. Értelem pedig annyi, hogy az ember tevékenységében 
valamely egyetemlegesen emberi rendet követ, amely rend itt nincs, hanem 
megvalósításra vár."2 

A tradíció világában a tudománynak nincs önálló státusa. Az alkímiát, az 
asztrológiát, a mágiát, a katedrálisok építésének művészetét stb. a tradíció 
keretében csupán fenntartással nevezhetjük tudománynak. Valójában ezek 
részegységek voltak, egy lényegileg organikusan egységes komplexum elemei. 
A „holista" szemlélet az, amely leginkább jellemzi a szakrális tudományokat, a 
szakrális tevékenységet és az archaikus társadalomban való létet általában. A 
jelenség, tárgy, jelenségek vagy tárgyak komplexumainak tanulmányozásakor 
központi helyre kerül az egységes megbonthatatlan, és csak utána következnek 
az összetevők, az alkotóelemek A vizsgált tárgy egysége, organikus 
megbonthatatlansága mindig prioritást élvez alkotóelemeihez képest. E felfogás 
sarokköve, hogy az egész több, mint az alkotóelemek puszta matematikai 
összege. Önálló léte csak az egésznek van, alkotóelemeinek létezése pedig 
közvetett, csak az egész létezéséből merítik létezésüket. A holisztikus szemlélet 
a tradicionalista világ tengelye, a lét szakrális megélésének alapja. Maga a 
szakralitás, a tradíció fogalma egylényegű a hólizmussal. Nincs tradíció a hólizmus 
keretein kívül, nincs szakralitás az egységes és megbonthatatlan világképen 
kívül. Hamvas ezt a hagymány gyökereiben meghatározó szemléletet advaita 
magatartásnak nevezi, amely szellemet és anyagot, eszmét és valóságot, szakrális 
és profán világot nem különböztet meg. A hagyomány teljességgel az advaita 
magatartást követi. „Advaita annyit jelent, mint nem kettő. Nem kettő, hanem 



egy. Ez az advaita a létezés első jegye és a létről való tudás legfontosabb tétele. 
Mindaz, ami van és volt és lesz, és minden lény és lélek, anyag és szellem, 
minden gondolat és érzület, emberi rang és fokozat, világosság és sötétség 
egymást kölcsönösen áthatja, és folyik, mozog és sugárzik egyszerre. Ebben az 
egyetemes interpretációban minden megkülönböztetés az egységesítésért 
történik. A határtalan eggyé válás - mondja Hölderlin - a megkülönböztetésben 
tisztul meg"3 

A görög ho/oszszó etimológiailag ugyanazon indoeurópai alapon nyugszik 
mint az angol „whole" (egész, egységes, általános), a német „Heil" (áldás, 
egészség, üdvözlet), ugyanezen tőről fakad a német „heilig" kifejezés, ami 
szentet jelent. Ezek jelentése áldást, üdvöt, szerencsekívánatot, jókívánságot, 
egységet, egyöntetűséget, tökéletességet, oszthatatlant, vagyis a hólizmus 
intencióját jelenti. 

A tradíció másik jellemző vonása a kontinuitás, a megszakítatlan láncolat 
tételezése. Ez a jelenségre, tárgyra, fogalomra való egységes és egy időben 
való rálátás, megragadása annak az esszenciális lényegnek, ami a lények, 
tárgyak, fogalmak láncolatában közös. A dolgoknak az örökbe, a 
halhatatlanságba való átmentésének szándékát (szakrális tevékenység) 
illusztrálja a következő Hamvas-idézet: „De megmentettem legfőképpen a 
metamorfózist, a változást, a kibontakozás-érés-elhalás transzfigurációját. Azt 
az átvalósulást, ami az év. Mit jelent az, hogy megmenteni? Az időfölöttibe 
átemelni. Elveszíthetetlenné tenni. Ebben a szüntelen átvalósulásban az 
objektum káprázat. Megnézem a sóska levelét. Egy óra múlva más. A szőlő 
napról napra váltQzik. Már-már arra kezdtem gondolni, hogy a tárgy fogalma 
számunkra ideiglenes segédfogalom, nehogy az örök változásban eltévedjünk. 
Objektumkomplexus. A tárgy szövevény, nem egyéb, mint lényünk 
állandóságkáprázatának kivetítése. A tárgynak mindenki addig hisz, ameddig 
abban a bódulatban él, hogy van állandó. Nincs tárgy. Kolosszális mirákulum. 
Az egész a lét kerekén forog. Varázslat. Ahogy a hinduk mondják, maya. Aki 
egyetlen esztendőt ezen a keréken, ami az év, eltölt, nevet azon, ha valaki 
azt mondja: objektum. Folyton bomlik és hámlik és vedlik és nyúlik és 
zsugorodik, és színt és alakot változtat, vagyis folytonos metamorfózisban él, 
pont úgy, mint az emberi lélek. A Tízezerbőrű Tűz gyermeke.'4 E szemlélet 
szemben áll a specifikus tudományos fogalomrendszerrel, tagadja a kategóriák 
szerinti gondolkodás szükségességét (de még a lehetőségét is). A kategóriák 

'Hamvas Béla: Scientia Sacra 111. Medio Kiadó, 1996, 20-21. о. 
'Hamvas Béla: Silentium. Titkos jegyzőkönyv. Unicornis, Medio Kiadó, 67-68. о. 



léte feltételezi a fogalmak szigorú meghatározását. A tradíció körén belül a 
kategóriákra való felosztás nem létezik. 

A tradíció sajátos módon kezeli a tárgyat, dolgot is. A tudományosság 
kritériuma az azonosság elve, a formális logika egyik axiómája: „A=A". Ezen a 
tételen alapszik a kategóriákban való gondolkodás. Ez látszólag vitathatatlan. 
De mint kiderült, ez az állítás homlokegyenest ellenkezik a holisztikus 
világképpel. A szakrális világkép nem ismer egyetlen fogalmat sem, mely 
azonos lenne önmagával. A tradíció világában az „A" és „A" között sosem 
lehet egyenlőség jelet tenni. Minden „A" egyenlő, azonos „A"-val, és még 
valami mással. Ez a valami bizonyos ontológikus maradék, ami azt jelenti, 
hogy a rész önmagában nem elégséges, a rész, amelyből az egész előáll -
befejezetlen. Egyetlen fogalom sem azonos önmagával, mivel a létezés során 
csak helyettesít valamit, csupán szimbólum, utalás arra, ami aktuálisan nincs 
jelen, létezését csak a meglévő fogalom jelenlétével jelzi. Ez egybeesik azzal, 
amit Hamvas a valóság misztikus megéléséről mond: „A misztika kétségtelenül 
valamilyen átélő látás. S ami reá jellemző, az nemcsak az átélésnek a látással 
való szorossága, hanem ez a látó átélés egyszersmind meg is fejt valamit. Az 
ember a misztikust arról ismeri meg, hogy a látható és a láthatatlan jelenség 
között levő viszonyt fölfedi. A par excellence misztikus magatartás: all things 
are only emblems - minden dolog csak jelkép. Valami másnak, mélyebbnek, 
bensőbbnek, rejtettnek látása, átélése, megértése, kimondása. A misztikus az 
érem látható oldalából kitalálja, átéli és megérti a láthatatlant. S ez a láthatatlan 
oldal az, amit ügy hívnak, hogy ez benne az értelem. Mert az értelem bent 
van, mélyen a dolgokba elrejtve s a jelenségbe ásva. A misztikus szem meglátja 
a valóságban az értelmet, a jelenségben a jelentőséget, látja, hogy az anyag 
mögött szellem van, a test mögött lélek. De a misztikus látást másról is fel 
lehet ismerni. Mert a misztika nemcsak látás, hanem tudás is. Mystés annyi, 
mint beavatott. Mi az, amit a mystés tud és amibe be van avatva? Tudni és 
beavatva lenni abba, hogy Minden Egy. A misztikus képességgel rendelkező 
szem a világot együtt látja, egyben és az Egyben ott, ahol minden Egy. Ha 
tehát valaki azt kérdezné, hogy mi a misztika, azt kellene válaszolni: a világ 
határtalan sokszerűsége mögött rejtett mélységben meglátni, átélni és 
megérteni, hogy ez a sok mind Egyetlenegy."s 

Fontos jellemző, hogy a tradíció szüntelenül nyitva tartja a vizsgált fogalom 
metamorfózisának lehetőségét, azt, hogy egy következő lépéssel rábukkanunk 
valamire, ami az elején nem körvonalazódott, láthatatlan volt. E megközelítés 

^Hamvas Béla: Láthatatlan történet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988, 48. o. 



többdimenziós kontinuitást feltételez (különböző jelenségek folyamatos 
kölcsönhatását). Mindez Hamvasnál eminensen megjelenik. 

Az egységes egész (a vizsgált tárgy vagy fogalom lényege) nem pusztán 
absztrakt kategória, elvontság, a racionális gondolkodás posztulátuma, nem is 
a megfigyelésekből levont következtetés. A tradíció világában minden fogalom, 
tárgy vagy azok összessége rendelkezik egy reálisan létező holosszal 
(metafizikai horizonttal), azzal a dimenzióval, azzal a ponttal, amelyben 
maradéktalanul bennfoglaltatik a lét egésze. Ez a tárgyak látható együttesének 
legbensőbb, legmélyebb dimenziója. Ezt a metafizikai horizontot Hamvas az 
emberi lényre vonatkoztava alapállásnak nevezi. Az alapállás mindennemű 
etnográfiai különbséget és történeti alakzatot és pszichológiai szövevényt 
megelőző antropológiai status absolutus. René Guenon az alapállást état 
primordialnak nevezte. Az étatprimordialra jellemző, hogy az emberi lét 
legelső helyzete és minden későbbi bázisa. Második vonása, hogy az alapállás 
a hagyomány minden beavatásában az elérhető és elérendő legmagasabb 
fokozat. A harmadik pedig, hogy az alapállással együtt adott tudás a szellemi 
(brahmani) kaszt ezoterikus tudása. 

Szabó Lajos szerint az alapállás olyan metafizikai státusz, amelyben az ember 
normális logikai, etikai és esztétikai helyzetben áll, és amelyhez okvetlenül és 
minduntalan vissza kell térnie.6 

Az ontológiai hasonmás 

A középkori Európában heves vita dúlt a nominalizmus és realizmus hívei 
között. Az egyik fél azt állította, hogy minden dolognak van tárgyiassága és 
lényege, a nominalisták állítása szerint elegendő maga a dolog. A nominalizmus 
abból a feltételezésből indult ki, hogy önmagában semmiféle szakrális realitás 
nem létezik. Csupán materiális dolgok vannak, melyek alapján az emberi 
ítélőképesség konstruálja a maga világszemléletét. A dolgokkal való 
gazdaságosabb manipuláció érdekében a tudat az absztraháláshoz folyamodik, 
és a dolgokat nevekkel látja el. A megismerés szakrális módszere és a 
születendő profán gnoszeológia között konfliktus bontakozott ki. Pár 
évszázaddal később a profánok (nominalisták) győztek. A fogalmakat ettől 
függetlenül kettőzni kell és ezek a nominalisták véleménye ellenére állandóan 
megkettőződnek. Jean Parvulescu szerint minden, ami önmaga lényegéhez 



közelít, megkettőződik. A holisztikus módszer szerint minden lény legalább 
kettős jelenség. Egyrészt létezik valami, ami közvetlenül vagy közvetve jelzi 
létezését: Ez a nevem, ilyen színű a hajam, ebből a szociális rétegből származom, 
ők a szüleim, ennyi munkabért kapok, ehhez értek, ehhez nem stb. - vagyis 
felvilágosít minket aktuális állapotáról (életrajz, általános antropológiai adatok, 
pszichológiai jellemzők, külső paraméterek, stb.). A konkrét személy valóságát, 
ami mindezt magába foglalja nevezhetjük „A"-nak. Ez a nominális ember, aki 
létező személyiség. A megkettőzetlen, önazonosságát ismerő, létező ember. 
A szakrális világképnek megfelelően a személy mögött vagy mellett létezik 
valaki más, akinek az ikonja, helyettesítője. A tradíció és szakrális gnoszeológia 
szempontjából minden ember ígéret, mely jó esetben realizálódik. A szakrális 
ismeretelmélet szerint minden tárgynak, minden lénynek, minden helyzetnek 
létezik ontológiai alteregója (ontologische Doppelgaenger), amit lényegnek 
vagy létnek nevezünk. 

Ezzel az alapállással (Hamvas) minden lény rendelkezik, de az paradox 
módon tennünk létezve éppoly távol van tőlünk mint az aranykor. Létezésünk, 
mindennapjaink, a nominalizmus nyelvi paradigmái a valódi énünkhöz vezető 
utat legyőzhetetlenül távolivá, tragikusan járhatatlanná teszik." 

Ma n ifeszta с io n izm us 

A másik tradicionális társadalmat meghatározó szemlélet. A manifesz-
tacionizmus a latinban „manifestare", manifesztáció, szó szerint: megnyilvánulás. 
Ennek görög analógiája az „epifania" (nyitottság), „aleteia" (igazság) 
ugyanahhoz a szemantikai sorhoz rendelhető. A terminust gyakran használta 
R. Guenon, amikor a valóság szerkezetét és felépítését írta le a szakrális 
(tudomány előtti) tradicionális normatívájú civilizációkban. Guennon 
felfogásában a manifesztáció fogalma alapjaiban határozza meg a tradicionális 
világfelfogást, az antropológiát, a realitás egészét. A fogalom lényege, hogy 
az immanens valóság az Istenséggel egylényegű külső megnyilvánulás.8 Ebből 
következik, hogy minden dolog és jelenség a transzcendens Princípium 
közvetlen hordozója. Eme jelenlét lehet rejtett és kevésbé nyilvánvaló, a 
mélyben azonban mindenütt jelen van. Lényeges, hogy a terminus 

'Hamvas Béla: Scientia Sacra III. Medio Kiadó, 1996. 23. о. 
"Rene Guenon: Általános bevezetés a hindu doktrínák tanulmányozásához. Kvintesszencia 

Kiadó, Debrecen. 1999, 35. o. 



(manifesztacionizmus) a kazualitást és az időt sajátos módon értelmezi. Az 
okság (kazualitás) nem a jelenségben figyelhető meg, hanem annak benső, 
lényegi aspektusában, nem diakronikusan, hanem szinkronikusan, ami végül 
a ciklikus időfelfogást eredményezi. E felfogás szerint a világ, az emberek, a 
tárgyak ügy értelmezhetők, mint megannyi rejtettség (elrejtett igazság), 
melyek „másléte" közvetlen kapcsolatban van az eredettel. Teológiai 
szempontból ezt nevezhetjük „creatio ex deo"-nak, azaz „Istenből való 
teremtésnek". A lét egésze úgy tételeződik, mint a princípium kibomlott, 
kontinuis megnyilvánulása (manifesztáció). A létet az isteni elv hatja át, a 
dolgok lényege, értelme a világlélekig vezethető vissza, oda, ahol a tárgy 
eredete és nevei koncentrálódnak, az Egyetlenben összpontosulnak. E felfogás 
szerint a dolgok közötti áthatás, a metamorfózis lehetősége olyan mérvű, 
hogy az egyetlen megbonthatatlan komplexum keretei között maradva bármi 
bármivé átalakulhat. Minden tárgy, dolog és jelenség az istenség megnyil-
vánulása. Bármilyen irányban mozogjanak, fejlődjenek is, a teremtő elvhez 
vezethetők vissza. Minden isteni eredetű, kizárt tehát, hogy az egyik dologi 
kategória a másikból eredne. Egy olyan teret képzeljünk el, ahol a lények 
változatos, sokszínű nyüzsgése mintegy a tér reliefjeként tükrözi az 
átszellemített, élettől lüktető mindenség egységes képét, ahol minden 
mindenbe áthat. 

A folytonosság láncszerű: ásvány-növény-állat-ember-szellem-angyal-
istenség. Nincs ásvány, amely ne lenne átszellemítve. A realitás eme létrendi 
szintjei között nincs szigorúan megszabott határ. 

E modell szerint nincsenek átléphetetlen korlátok és feloldhatatlan 
különbségek. Mindenütt lehetséges többirányú metamorfózis, hiszen minden 
egyazon szövetből, az „egység" rendjéből származik. Az Istenséggel, a 
Princípiummal való kapcsolatban mindenütt és mindenben érvényes, úgy a 
szubsztancia, mint az esszencia vonatkozásában, de az objektumon és a 
szubjektumon keresztül is (ha a skolasztikus terminológiát használjuk). Guenon 
szerint a manifesztacionizmusban az advaita-vedantizmus formulája ismerhető 
fel, melyet a „legfőbb azonosságnak" neveznek, aham atma brahma asmi, 
vagyis az emberi önvaló egyenlő az abszolútummal. „A hagyomány a lélek 
valóságának természetét keresi - mondja Hamvas - , és tudomást szerez arról, 
hogy Isten valósága és a lélek valósága azonos. Ez a világban levő egyetlen 
azonosság. A hindu hagyomány ezt a tat',szóval fejezi ki. Tat annyi, mint ,az'. 
Annyi, mint aham brahma aszmi, vagyis én brahma vagyok. Tat tvam aszi, 
mint a Cshándogja úpanisád írja, vai tat, mint a Kathaka úpanisád, - ,ez vagy 
te', és ,ez nem más, mint az'. Minden egyéb azonosság üres tárgyi tautológia. 



Az egyetlen azonosság, amelynek tartalma és mondanivalója van, amely 
kijelentést és tudást közöl, azt, hogy ,tat', vagyis hogy a lélek az isteni lénnyel 
azonos (...) Az egyetlen azonosság a hagyomány fundamentális mondanivalója. 
És mindaz, amit a hagyomány ezen kívül tanít, ennek az egynek 
következménye."9 

Az önvaló vagy az emberi szellem a Princípium egyik megnyilvánulása. A 
befelé, a centrumba való haladás teoretikusan ugyanoda visz, a Princípium 
egyetlen és végső realitásához, mely a dolgok szívében lakozik. A Princípium 
mozdulatlan és változatlan, végtelen számú megnyilvánulásában jeleníti meg 
magát, a lények és dolgok által létrehozott kozmikus szövete mintázataként. 
Mindez Hamvas megfogalmazásában a következőképpen hangzik: „Mert az 
évszakok változása a nemző szellem szüntelen teremtése. Csak az 
örökkévalóságra érdemes berendezkedni. Metanoiában élni. Ez az egyetlen 
stabil. Az egyetlen valóság. The divine is only real, mondja Coventry Patmore. 
Minden egyéb álomkép és káprázat és mítosz. A világ súlypontja az átvalósulás. 
És ha a szilárd pontot keresem, márpedig azt keresem és mindig azt keresem, 
nekem is ide kell állnom. Az imagináció és a szubjektív én viszonya. A nemző 
szellem és a látomás. Ebben a viszonyban a legolcsóbb megoldás, ha valaki a 
tárgyi világra számít. Ezt az ügyefogyottságot hívják realizmusnak. Persze 
mindnyájan a fejünk búbjáig benne vagyunk, de ez nem ok, hogy igaznak 
tartsam. Ez a minden emberre egyaránt érvényes tévedés. Ez a káprázat. 
Minden átkunk és vétkünk és boldogságunk. Ez a mítosz. Ez a fantazma, 
amelynek elemi megnyilatkozása a zene. Azon a ponton, ahol a valóság áthajlik 
a káprázatba, áll a szám. A szín látható szám. A hang megzendült szám. A 
zene az éneklő matézis. Men a káprázatnak önálló léte nincs. A nemző szellem 
teremti. Ez a teremtés az imagináció. Ez a varázslat. Ahogy a tömény anyag 
anyagtalan. Ahogy a látomás tömény valóság. A zene tömény matematika. A 
káprázat tömény szellem. Böhme azt mondja, hogy a lélek ebben a káprázatban 
és káprázatból született és ebben él és fog élni örökké. Ez az imagináció, ez 
az álomkép, ez a valóság. Wearestich stuffas dreams are made on, and our 
little life is rounded with a sleep. Abból az anyagból készültünk, amiből az 
álom. Amiből a jázmin és az olaj illata. Mámor vagyunk. Ez a mi erőnk és 
erőtlenségünk. Jázmin és olaj. Álom, csoda, matézis, káprázat, költészet, mítosz, 
látomás, zene. Ezt sikerült megmentenem. Sikerült, mint huzamos állapotot 
és tartós közérzetet."10 

"Hamvas Béla: Scientia Sacra III. Medio Kiadó, 1996, 79. о. 
"'Hamvas Béla: Silentium. Titkos jegyzőkönyv. Unicornis, Medio Kiadó, 69. о. 



A teljes értékű manifesztacionizmus nem azonos a panteizmussal, sem az 
emanacionizmussal . A potencialitások Princípium (Istenség) általi 
megnyilatkozásai nem jelentik azok elfogyását, elenyészését (mint ahogy az 
emanációkról szóló tanítás hirdeti), de Isten és a világ teljes azonossága sem. 
Az azonosság fennáll, de nem adottság, hiszen az azonosság mellett ott van a 
különbözőség is. Az Istenség mindenütt és mindenben való jelenlétével 
megmarad intaktnak, osztatlannak, öröknek, érintetlennek bármi változással 
szemben. A mai filozófiai gondolkodás számára a vázolt modell megértése 
hatalmas nehézségekbe ütközik, hiszen alapjaiban a valóság nem diszkurzív 
megismerése áll, a formáilogikai elvek (az azonosság elv, A=A) itt 
alkalmatlanok. 

Hogy fogalmat kapjunk a modell lényegéről, két homlokegyenest ellenkező 
állítást kell megemésztenünk, kibékítenünk, melyek közt ráadásul nincs is 
ellentondás. Egyfajta „értelem feletti" gondolkodásmód jellemzi a tradicionális 
társadalmak ismeretelméletét (az antik filozófiákban például gyakori az 
ilyenfajta paradoxiális szellem). 

A történelmet szemlélve kétféle megismeréssel találkozunk: az egyik diszkurzív, 
analitikus, a másik „értelem feletti" (intuitív, szintetikus). Az egész megragadására 
irányuló gondolkodásmódot jelenti a latin „sapientia" (bölcsesség), a görög „sophia" 
amely a legmagasabb megismerési módot jelenti, szemben a rációval (ratio). A 
különböző filozófiai iskolák más-más módon magyarázzák a gondolkodásmódbeli 
szinteket, néha bonyolítva a képet azzal, hogy átmeneti szinteket tételeznek. 
Bárhogy is van, ezek a megismerési módok alapjaikban különböznek. A 
manifesztacionizmusban a világnál és a Princípiumnál a holisztikus, szintetikus, 
értelem és ráció feletti megismerési mód dominál. A misztikus látásmóddal 
kapcsolatban idézzük újból Hamvast: „Néhány szó a misztikus intuíció és az 
iráni chisti kapcsolatáról a helyzetet közelebbről meg fogja világítani. A chisti 
a metafizikai látás és éberség, amely, mint a szanszkrit vidya az igazi realitás 
világában, más szóval a teljes és egész létben való intenzív érzékenység. A 
chisti-1 azonban még kivételesen sem szabad a látás szóval fordítani, mert ez 
nem a közönségesen élő, hanem az éber lélek látása. Vizionárius látnokság 
(clairvoyance), amely a természet fölötti valóságra vonatkozik. Pontos 
megfelelője a görögben az epopteia, amely az elragadtatott állapotot, az ember, 
a dolgok örök ősképeit, az ideákat látja. Az epopteiát Apollón és Dionysos 
hozza; a jóslatot, a jövőbe látást, az értelem ember fölötti megvilágosodását, a 
világ jelképeinek villámszerű megértését, a matematika, a csillagászat, a 
lélektan, a közösség törvényeinek fölfedezését. Dionysos azt az epopteiát 
hozza, amely ugyanaz, mégis egészen más: a mámor elragadtatását, a világ 
egységének vizionárius látomását, az emberiség egységének mély önkívületét, 



a szerelem önfeledtségét. De akár apollóni, akár dionysosi, az epopteia 
legmagasabb foka mindenképpen már a szón is túlcsap. Ennek a szón túláradó 
önkívületnek jele a muzsika. 

A buddhi, vagyis az intuition intellectuelle, más szóval a misztikus intuíció 
az a képesség, amely az emberi lelket az életből kiragadja és a létbe átemeli. 
Ez az epopteia, más g ö r ö g szóval az eksztázis, az álom vagy a mámor, a jóslat 
vagy a prófécia, a vízió vagy az önkívület, az ihlet vagy az elragadtatás. A 
misztikus intuíció vezet az álomba, a mámorba, az életfölötti létbe, a halottak 
világába, az istenek közé. A misztikus intuíció kiragad a lezárt Én köréből és 
felszabadít, és a valóságok ősképeinek körében a lélek szemét megnyitja. Ez 
történik a magányos meditációban, az ihlet pillanataiban, a mámor idején, a 
halál órájában, a szerelmi ölelés pillanatában, és amikor zene szól - amikor az 
emberi lélek intenzíven érzékennyé válik. Amikor reflexióját levetette, tudatát, 
absztrakt értelmét, kábaságát ledobta - közvetlen lett, nyílt és éber. 

A misztikus intuíció, amely az éberséget hozza és az emberi lényt felriasztja, 
nem értelmi képesség. Azok az erők, amelyek a meditációban, az ihletben, a 
vízióban, a mámorban megnyilatkoznak, s amelyek az Én falait áttörik, hogy 
az embert a lét teljességére ráébresszék, nem a személyes értelem körébe 
tartoznak, hanem egyéniség fölötti, egyetemesen létszerű, természet fölötti 
erők. Ezért lát az ember ihletben, mámorban, önkívületben, elragadtatásban 
nem absztrakt fogalmakat, hanem egzakt jelképeket. Az eksztázisban az 
emberiség és a világ egysége közvetlen realitás. Ezért a zenében az álmos Én 
felriad és a lefokozott életet ledobja. így mindaz, ami a misztikus intuíció 
körébe tartozik: prófécia, jóslat, epopteia, eksztázis, meditáció a tények 
világából kiragad, az időből kiemel, a racionális értelmet faképnél hagyja, a 
szűk Ént megrepeszti. A káprázat irreális köréből az ember az erők idő fölötti 
valóságának egyetemes világába lép. Megérti a közösséget, közvetlenné lesz, 
megnyílik; ami csak más szó arra, hogy valóságos lénnyé válik; s ami ismét 
csak más szó arra, hogy éber."11 

"Hamvas Béla: Scientia Sacra. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1988, 79-81 . o. 



SZAKRÁLIS TUDOMÁNY - MODERN TUDOMÁNY 

(Paradigmális hangsúlyeltolódáspremodern szemponthói) 

Minden, amit modern tudománynak nevezhetünk, egy kimondatlan 
szabályon alapszik - a holista, szakrális világnézet tagadásán, amit 
tudománytalannak, lényegtelennek, és teljesen irreálisnak tart. A modem világ 
egy szakrális utáni világot tanulmányoz, ahol a dolgok önmagukkal egyenlőek: 
A=A. Ezt a katasztrofális paradigmális irányváltást képviselték a középkori 
nominalisták. Világnézetileg mindez a felvilágosodás korára forrt ki. 

Tételezzük fel, hogy a lét teljessége (szféra, gömb) körré változik, a kör 
pedig perifériává - a belső dimenzió, a dolog ontológiai lényege, ami 
láthatatlanul is a legmeghatározóbb része volt, elvész. Ha azelőtt a periféria 
felé a centrumból szüntelen ritmusban ontológiai-ismeretelméleti közlekedés 
történt (a szakrális tudomány, tevékenység lényege ez), mostanra a periféria 
kizárólagos realitássá rögzült. Innentől fogva abszurddá vált a befelé való üt 
gondolata is. 

Ebben az ontologikus-ismeretelméleti katasztrófában az ember a lényegi 
realitástól lett megfosztva. A szakrális dimenzió eltűnt, a bizonytalan periféria 
vált kiindulóponttá. A formális logika abszolút érvényt kapott, a dolog 
egyenlővé vált önmagával. A tudomány egy szakralitását vesztett világ riasztó 
képét rögzíti és abszolutizálja. A tudomány kizárólagos kutatási tárgya a lét 
perifériája. Mindez a tudományterületek demarkációjával történt: „Ez csupán 
fizika, ez csak kémia és semmi egyéb, ez kizárólag botanika" stb. A 
humanitárius- és tennészettudomány szétválasztása a hólizmus felbomlásának 
biztos jele. 

Az újkori tudományok a kutatási területek demarkációja útján jöttek létre. 
Amíg az ontológiai eredő olyan módon hatott a perifériára, hogy elmosta a 
diszciplínák határait, a modernitás nyelvi közegében ez a befolyás megszűnt. 
A tradícióban az ontológiai, metafizikai horizont oldotta a diszciplína 
rögzítettségét, a tárgyak, jelenségek, lények közötti határ elmosódott. Pozitivista 
megközelítésben a metafizika szempontjai érvényüket vesztették. 



A modem és az archaikus, szakrális tudományok közötti különbséget 
Fulcanelli az alkímia példájával magyarázza, mondván: az alkímia az okok 
tudománya, a kémia a következményeké.1 Az alkimista változtat valamit az 
okok területén, a kémikus számára minden teljesen váratlan eredményt hoz. 
Az alkimista számára minden mozgásban van. Bizonyos módszerekkel a rézből 
ezüst állítható elő. A réz nem teljesen azonos a réz mivoltával, hiszen ott van 
mögötte az oksági, holisztikus komplexum. Az okok szférájában végzett 
műveletek módosítják a periféria realitásának szerkezetét. 

Fulcanelli meghatározásánál maradva könnyen érzékelhető a modern és a 
tradicionális tudományok közötti distancia. A fizika például pont olyan 
viszonyban van a mágiával, mint amilyen a kémia és az alkímia között van. A 
fizika a mágia derivátuma. A mágia megszűntével a valóság oksági (principális, 
ontologikus) viszonyainak tanulmányozása zárójelbe került, vizsgálat alá a 
dolgok burka esett. Innen következik, hogy a fizika igen hamar (a második 
termodinamikai törvény alapján) a világmindenség hőhalálát prognosztizálta. 
Mindez egyenes következménye az entrópiának, mely a dolgoknak az okoktól, 
princípiumától való elszakadását eredményezi. A Big Bang, a mindenséget 
létrehozó első impulzus maga után vonja az elkerülhetetlen ellenirányú 
folyamatot. Mivel a dolgok oka olyan szintre került, mint a következmény, 
„diakronizálódott", immanenssé vált, a krízisek principális szintekről történő 
megszüntetése lehetetlen lesz. 

Egy olyan világban, ahol a dolgoknak csak a „héja", a perifériája létezik, 
csupán a centrifugális erő hat. A központ és a vertikum irányába történő mozgás 
megszűnt. A tradícióban a mindenség mágikusan élő, ahol a dolgok és 
jelenségek hátterében minden esetben valamilyen szellemi lény állt. A 
világlélekkel bizonyos mágikus praxis útján kommunikálni lehetett. A mod-
ern tudomány számára mindez elveszett, vizsgálat tárgyaként a dolgok burkai 
maradtak. 

Már volt szó a középkori nominalizmus azon sajátosságáról, hogy megtagadta 
a szakralitást, ti. semmilyen szakrális realitás nem létezik, csupán materiális 
dolgok és azok nevei. Angliában a nominalizmus az empirizmus alakjában 
jelent meg. A dolgok központi helyre kerülése magával vonta az azokkal való 
kísérletezést. Ekkorra tehetők a modern tudomány kezdetei. Az empirizmus 
szerint semmit sem tudhatunk meg a világról, ismeretekhez csak a valóság és 
a dolgok megfigyelése és az azokkal való kísérletezés útján juthatunk. A 
módszer az indukció, annak a nominalista tézisnek az abszolútizálása, mely 



szerint a dolgok feltétlen elsőbbséget élveznek az ember tudati, percepciós 
tevékenységéhez képest. A szakrális intuíció, az isteni jelenlét empirikus 
szempontból babonává, a dolgok meghamisításává vált. Empirista, nominalista 
kezdeményezésre általános deszakralizáció történt. Értelmüket és 
jelentőségüket vesztették a kultuszok, szertartások, az áthagyományozott 
tanítások, a vallásos tudat formái, a szakralitás sejtelme, intuíciója, íze. Pedig 
ezek a mozzanatok jelentik a tradíciók lényegét, a tradicionális társadalom 
vázát, függetlenül a külsőségektől. Az empirizmus pont az ellen hat, ami a 
tradíciók közös nevezője, lényege. 

A nominalizmus másik fejlődési iránya a dolgok mechanisztikus felfogása, 
ami a modem filozófiák egyik legfontosabb eleme. E felfogás szerint a világmin-
denség, a természet és benne az ember mechanisztikus értelmezést kap, 
mintha egy óramű lenne. Mindez abszolút módon ellentmond a mindenség 
organikus szemléletének, mely a szakrális tradíciók sajátja. A mechanisztikus 
paradigma az empirizmussal egy időben kezdi uralni a nyugati szellemiséget. 
A nominalizmus, az empirizmus és a mehanicizmus a modem filozófiák vázává 
válik. 

Tudomány alatt általában az újkor hajnalán létrejött viszonyrendszert értjük, 
amit a racionális ítélőképességű ember hozott létre mechanisztikus elméleti 
alapokon. Ide tartozik a realitásról való tudás elmélete (az objektivitás és a 
verifikálhatóság feltétlen igényével), valamint a gyakorlat (technika) a valóságra 
való hatásgyakorlásának módszere. A racionális ember, aki a világról való 
felfogását a józan észre (la bonne raison, „bon sens" vagy „la bonne foi") 
alapozza - a modem tudomány szubjektuma és kidolgozója, hordozója. 

A tudomány előtti korszakban tiszta formában ilyen „szubjektum" nem 
létezett, legalábbis nem tartott, tarthatott igényt arra, hogy kizárólag racionális 
megközelítéssel magyarázza a környezetet és a természetet. Az emberre ekkor 
ráció feletti tanok, dogmák és mítoszok nehezedtek. A tudomány a kezdetektől 
fogva a ráció feletti dogmáktól való megszabadulást tűzte ki célul. Ez az egyik 
sajátos megkülönböztető jegy. Ahol ez a kritérium nem figyelhető meg, mai 
értelemben nem beszélhetünk tudományról, e helyett a tudomány előtti, 
paratudományos, esetleg tudomány utáni kifejezést kell használni. 

A formális és terminológiai hasonlóság, valamint a tény ellenére, hogy a 
modern tudomány (matematika, fizika, logika, filozófia stb.) a szakrális 
tevékenységektől kapta megnevezését, a szakrális tudományoknak igen kevés 
közük volt a modern tudományokhoz. Az archaikus társadalomban minden a 
szakrálishoz kötődött. Hamvas szerint a szakrális világképet, a szakrális 
tevékenységet leginkább az átszellemítés, a kultuszt intenzív művelés jellemzi. 



Mindezt a következőképpen fogalmazta meg: „A dolgok a térben és időben 
az által keletkeztek, hogy Isten dicsőségéből kiváltak. Ez a gondolat a Kabalát 
teljesen fedi. Az ember az a lény, aki Isten tevékenységét ott folytatja, ahol 
Isten már önmaga által nem felismerhető, a megnyilatkozások birodalmában; 
itt veszi át tevékenységét az ember, mert itt Isten már csak hasonmásaiban és 
képviselőiben ismerhető fel. Ez az ember törvényes világhelyzete. Az 
embernek mint Isten hasonmásának és képviselőjének a megnyilatkozások 
birodalmában Isten tevékenységét folytatnia kell. Ez a tevékenység: a 
lehullottat visszaemelni, az elveszettet megtalálni, a bemocskolódottat 
megtisztítani, az elhomályosultat kifényesíteni, az összetörtet ismét 
egybeépíteni, a fellázadtat megtéríteni és megbékíteni. Egyszóval: megváltani. 
Az emberi tevékenység értelme, hogy a világot át kell emelni a szellemi 
világba, vagyis arannyá kell változtatni. Ezért az emberi művelés szakrális 
tevékenység. 'Isten ellenségeire jótékonyan hatni' - még a gonoszat is 
megvilágítani és megszelídíteni. A megváltás munkája csak akkor érhet véget, 
ha az utolsó elszórt és elveszett porszem is helyére visszatér."2 

Metodológiáját, funkcióját tekintve a modern tudomány a szakrális 
tudomány deszakralizációjának eredménye. A „szakrális tudomány" kifejezés 
felettébb szemléletes, hiszen két fogalom egyesül benne - a „szakralitás" és 
a „tudomány". A deszakralizáció folyamata eredményezi a modern tudományt. 
Hamvas szerint a középkorban kezdődött el az a folyamat, amely a 
társadalomban nemcsak a spirituális, de az organikus kapcsolatokat is 
felbontotta, és azokat mechanikusokkal helyettesítette.3 Ha a „szakrális 
tudomány" fő jellemzője a „szakralitás" (a tradicionális társadalomban ez 
dominál), lényegi sajátosságától megfosztva a „szakrális tudomány" nemcsak 
hogy a felismerhetetlenségig megváltozik, hanem ami megmarad, az éppen 
hogy tagadja a szakrális tudomány ontológiai szerkezeti-szemantikus 
struktúráját. Éppen ezért a deszakralizációt nem tekinthetjük „fejlődésnek", 
„tökéletesedésnek ". 

Mint kiderült, a modern tudomány kialakulása a „szakrális tudomány" 
fundamentális eltorzulása útján jött létre. Nyilvánvaló, hogy a szakralitás 
elutasítása kizárólag a modern tudomány szempontjából jelent valamiféle 
„evolúciót". A scientifikus pozitivizmust Hamvas Béla a modcrnitás nyelveként 
ismeri fel és reflektálja. Leginkább apparátusnak nevezi, amely mint létrontó 
szisztéma mindenre kiterjed. A csillagok mozgására, a fizikai jelenségekre, a 
matematikára, a sejtekre, az atomokra, a vallásra, az emberi tettre, a mítoszra, 

'Hamvas Béla: Scientia Sacra. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1988, 206. o. 
'Hamvas Béla: Szarepta. Medio Kiadó, 54-55. o. 



a metafizikára. A lét „mechanizálása" eredményezi a valósághiányt, az élet 
felhígulását: „A gépesített nevelés és tanítás, a munka és hivatásgyakorlat, a 
gondolkozás és érzelmek kizárólag az apparátuson belül zajlanak le, és ennek 
magától értetődő következménye az egyre növekvő éhség valami valódira, 
legyen az szexus vagy politika vagy politikai rémtett, bűnügy vagy valamely 
rafinált izgalom és narkotikum, amely az életéhséget mégis csillapítani tudja. 
Az élet elfogyásának és felhígulásának, megritkulásának és összezsugo-
rodásának arányában, főként a metropolisokban az életszomjúság sajátságos 
delíriuma alakult ki hajszából és sóvár mohóságból és őrjöngő kicsapongásból, 
mert a lét az apparátusban egyébként nem lenne kibírható. Mivel saját életét 
senki sem éli, és önmagát nem éri utol, az emberben elvetemült önsóvárgás 
keletkezik, amely a valódi híján önmagának bőszült és görcsös megóvásáért 
küzd, viszont értelmét már ez is teljesen elvesztette."4 

A modern tudomány kritériuma tehát a valóság mechanikus-atomisztikus 
felfogása. A tudomány kutatási tárgya kizárólag a mechanisztikus természet, 
amely kizárja az „élet" immanens jelenlétét. 

Az ilyen valóság „teljesen objektív", vagyis az ok-okozat és a mechanikus 
determinizmus elvének engedelmeskedik. Hamvas Béla a paradigma 
kialakulását így magyarázza: „A mechanizált ész előbb volt, és a kozmikus 
automatában már önmagát vetítette ki. A mechanizmusra leszűkített ész 
kezdete az a mozzanat, amely a világ tényleges gazdagságának szövevényével 
nem bírt, és azt megkísérelte automatizálni. Persze, nem hogy megértse, sokkal 
inkább, hogy a dolgokat birtokba vegye és fölöttük uralkodjék. A mechanizmus 
az organizmusnak csak egyik erőmegnyilatkozása, és az organizmus minden 
mechanizmus alapállása. Pannwitz. A mechanika nem autonóm, mert a 
szubjektum önrendelkezése hiányzik belőle. Amikor az észt ebbe az irányba 
kezdték idomítani, technika még nem volt. Az észnek ez a beállítása tette 
lehetővé a mechanikus gondolkozást, és ez tette lehetővé a gépi civilizációt. 
A racionalizmus nem kutató módszer, hanem a hatalmi ösztönnek a világuralom 
megszerzésére irányított aktivitása. Az észnek ez a koncepciója a Descartes-
i metafizikán keresztül szívódott fel a matematikába, innen a geometriába és 
a fizikába és az asztronómiába. Hiába Leibniz, Böhme, Vico. De nem a 
racionalisták voltak erősek, hanem a spirituális hagyomány gondolkodói 
gyengék. Később a történet fogalmát is mechanizálták az ismétlődés, a 
keringés, a periódusok elméletével. Aztán az élet is vegyi folyamat lett. 
Következett a mechanikus társadalom, a lélek helyett az idegmechanika. Cél 
az organikus folyamatokat a mechanikusra visszavezetni. Az ész megtanulta, 



hogy önmagából minden pszichológiai és spirituális mozzanatot kiküszöböljön. 
A nagy álom az lett: életet csinálni a kemikáliákból. Levetni a túlvilágot, vagyis 
a felelősséget, a bűntudatot és a lelkiismeretet. A személy tudatát, vagyis a 
létezést ügy felfogni, hogy ez az, ami velem történik, nem pedig úgy, hogy 
ez az, amit én akarok, és megteszem. Az összes spirituális tehertől végre 
megszabadulni. Az egész racionalizmusra jellemző, hogy az állat és a gép 
között ingadozik. Az állat bizonyos tekintetben már opportunizmus. Géppé 
kell válni. Az angolok a tizennyolcadik században kitalálták a mechanikus 
termelés fogalmát, amire felépült a mechanikus osztályharcelmélet. Utópiák, 
mint mechanizált életrendszerek."5 A külső világ (héjak, periféria) a modern 
tudományban abszolút objektum, alárendelve az abszolút szubjektumnak, mely 
utóbbi nélkülöz bármilyen közös szubsztancionalitást. Innen következik a 
klasszikus tennészettudomány irányelve, az „organizmusnak mechanizmussá" 
váló redukció, az organizmusnak bonyolult, összetett mechanizmuskénti 
szemlélete. Innen ered Descartes tézise az élőlényekről, mint mechanikus 
apparátusokról, és Lamartin szélsőségesen túlzó állítása, miszerint „az ember 
nem más, mint gép" Hamvas Béla tradicionalista szempontból a követ-
kezőképpen reflektálja a modernitás eme paradigmális jelenségét: „De ha a 
tudomány megkerülhetetlen is, nem megcáfolhatatlan, mert kivétel nélkül 
minden ember tudja, éspedig a nélkül, hogy arra bárki is megtanította volna, 
hogy ez a világ szekunder, nem pedig primer. Az emberben a kezdeti 
primordiális világról való tudat (aranykori alapállás) él, és ennek az itt és ma 
adott világ valóságától lényegében különböző valósága van. Ami ebben a 
tudatban a legfontosabb, nem az, hogy az kezdeti és elmúlt, és ezek szerint 
történet. Ez a világ, ha elérhetetlenül és megvalósíthatatlanul is, de állandóan 
jelen van. Nem mint idealitás, hanem mint az emberi létnek önmaga iránt 
támasztott kiengesztelhetetlen követelése. A tudomány olyan szisztéma, amely 
ezt a minden emberben lévő tudatot kikapcsolja, és minden lépés tévedése, 
hogy azt kikapcsolhatónak tartja. Ezen a ponton Descartes racionalizmusa és 
a tudomány minden állítása érvénytelen. A dolgoknak csak a felét mondja ki, 
másik felét elhallgatja. Azzal, hogy a primordiális létezés intakt igazságát és 
abszolút rendjét, amely éppen úgy jelen van, mint a korrupt világ realitása, 
kihagyja a számításból, ez a számítás önmagától semmissé válik. Az egyetemes 
emberi tudás egy percre sem felejti el, hogy ez a világ ma és itt nem az 
egyetlen természet, hanem a megromlott létezés következtében fennálló 
korrupt kozmosz, és az ember nem nyugszik bele, és nem is fog és nem is 



tud belenyugodni abba, hogy ezt a világot és ezt a valóságot ügy, ahogy van, 
elfogadja".6 

Az embernek és a világnak efféle szemlélete és paradigmaként való 
megjelenése az újkorban vált dominánssá, és erre az időre esik, hogy a tudomány 
mint terminus egyéni tartalmat kap, olyat, amelyik a két új polaritás, a 
szubjektum és objektum kölcsönhatásának „pontos" látását adja. Más, előbbi 
korszakokban a természettudomány kifejezést szélesebb összefüggésben és 
kevésbé konkrétan használták, hiszen a természetet egészen másként fogták 
fel, a kölcsönhatások lényegesen különböző értelmezést kaptak. 

A természettudomány alaptörekvése a szubjektum és az objektum közötti 
viszonyrendszer determinisztikus-mechanikus alapokra helyezése, 
autonomizációja, valamint e viszonylatok megtisztítása a nem tudományos, 
mellékes faktoroktól (teológia, tradíció, mítosz stb.). 

A modern tudomány, mint az újkor alapmítosza 

A tudomány autonomizációja a természettudományos ismereteket a 
tudomány előtti vagy a nem tudományos ismeretelméleti modellek fölé 
helyezi. Ez utóbbi mozzanat igen lényeges, mivel a tudomány a vallással és a 
tradicionális társadalom intézményeivel szembeni ismeretelméleti polémiákkal 
kísérve bontakozott ki. Másfelől a tudomány maga is ideológia: „Két dolog 
derült ki. Az egyik, hogy a tudomány teljes egészében ideológiai természetű, 
vagyis szellemi konstrukció; mint ideológia pedig nem egyéb, mint az újkori 
európai ember démonikus hatalmi ösztönének kifejezése. A helyzet tehát 
rövidre fogva az, hogy amikor a középkori skolasztika rabságából az emberi 
szellem kilépett, felszabadulása csak látszólagos volt, mert azonnal belépett a 
másik rabságba, a tudományéba. Amott a szellem hatalmi érdeket szolgált, de 
itt is azt. Ezért mondja Scheler: 'ahogy a nyugati kultúrában a kinyilatkoztatásos 
vallás az egzakt tudományossággal és a technikával karöltve közös harcban 
mindig legyőzte a spontán és elsődleges teremtő metafizikai szellemet - az a 
nyugati tudás-történet legfontosabb jellemvonása'. Amióta Bacon kimondta, 
hogy 'a tudás hatalom', a tudás csak egy más hatalom kezébe került. Négy 
évszázadig pedig az újkori európai ember hatalmi ösztönének burkolt 
akadémikus ideológiája volt. A középkor végén úgy tűnt, hogy a tudományban 
éppen ez a spontán metafizikai szellem nyilatkozik meg. Ma azonban látjuk, 



hogy ugyanolyan dogmatikus skolasztikává lett, s így a szabad gondolatnak 
és teremtő szellemnek éppen olyan ellensége, mint a középkorban a 
skolasztika volt. Az igazságszenvedély szcientifizmussá lett. Négyszáz évvel 
ezelőtt a tudomány azzal indult, hogy a lét nagy kérdéseit megoldja, a helyzet 
ma körülbelül az, hogy a semmin keresztül az űrbe megy."7 

A tudomány ismeretelméleti szembenállása és dominanciára való törekvése 
más tradicionalista modellekkel világnézeti jellegű. A marxizmus helyesen 
ragadta meg a tudomány lényegét, azonban a jó megfigyeléseket tűi 
dogmatikusan fejtette ki. A másik, még extravagánsabb megközelítés a 
nacionalista ideológusok elgondolása a tudomány faji természetéről. Mind a 
két álláspont túlzó, viszont rámutatnak egy fontos momentumra: a tudomány 
alapvető szerepet játszott a különböző újkori ideológiák kialakulásában, 
kiszorította a tradicionális rendszerek ismeretelméleti, társadalompolitikai 
nézeteit. Az újkori ideológiák a tudomány kritériumaira, posztulátumaira 
támaszkodnak, melyek az ideológiáknak meggyőző erőt, autoritást, hitelességet 
kölcsönöztek. A legtöbb ideológia kidolgozott teoretikus megalapozást kapott, 
majd ezeket elültették a tömegek tudatába, mint valami magától értetődő 
igazságot (tudományos propaganda). Innen a „marxista tudomány" jelensége. 
Megjegyzendő, hogy az újkori ideológiák különbözőképpen fogják fel a 
valóságot, a természetvilágot, a társadalom szféráját, viszont megegyeznek 
abban, hogy a tudomány vitathatatlan tekintély. Következésképpen 
szociológiai szempontból a tudomány az ideológiák sokféleségének közös 
nevezője.8 

A mítosz funkciója a szakrális társadalomban 

Köztudott, hogy a tradicionalista társadalom fő jellemzője a mítosz, a mitoló-
gia, vagyis a realitás szakrális felépítésének rendszere, ahol a különböző 
dolgokat, lényeket, eseményeket, természeti és társadalmi jelenségeket a 
közös mítosz kapcsolja össze. A manifesztacionista rendszerek nagyfokú 
nyitottságot mutatnak az eltérő mitológiai rendszerek iránt, innen ered a 
különböző szüzsék, vallásos elemek keveredése. 

Szigorú rendszer hiányában a modern kutató a szakralitás tanulmá-
nyozásában nagy nehézségekbe ütközik a konkrét tradíciók logikájának 

7Hamvas Béla: Scientia Sacra III. Medio Kiadó, 1996, 234. о. 
HA. Дугин: Эволюция парадигмальных основ науки. Москва, Арктогея-Центр 2002 , 
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megértését illetően, főleg azért, mert az archaikus civilizációk nem mindig 
rendelkeztek mai értelemben vett történetírással, másfelől sok írásmű (emlék) 
nem került elő. A tradicionális társadalom mitológiai rendszereinek hézagos, 
fragmentális ismerete, főleg a szakrális szintetikus látásmód hiánya 
eredményezte azt a hamis képzetet, hogy ezek a szisztémák kaotikusak és 
következetlenek. Ebből következik az előítélet, miszerint a társadalmakban a 
„szakrális tudományok"az archaikus rendszer „ellentmondásosságát" tükrözték. 
Ezek egyfelől ködös, irracionális, misztikus spekulációk a szent számokkal 
kapcsolatban, a mágikus mértani alakzatok, szimbólumok, a világmindenség 
mágikus felépítéséről, a betűk és a hangok titkos logikájáról és az ember 
mindenségben betöltött uralkodói helyéről Másrészt mindez a primitív 
matematikai és geometriai műveletek pragmatikus használata, a természet 
banális megfigyelése és az ezen alapuló következtetések haszonelvű 
alkalmazása. 

A szakrális tudományok mai kutatói 

Az űjkori vallástörténészek (M. Eliade, Levi-Brull, R. Guenon, J. Evola, T. 
Brukhard), valamint a mélypszichológusok (Jung), a strukturalisták (C. Levi-
Straus) meglehetősen mélyre jutottak a szakralitás tanulmányozása, feltárása 
területén, kimutatták a kölcsönhatást a különböző létszintek között, s tették 
ezt főleg holisztikus alapokon. Guenon szerint szakrális tudományoknak kell 
neveznünk a tradicionális társadalom mítoszának (vagy azok rendszerének) 
„gyakorlati" alkalmazását a racionális tevékenység területére. Ezek a szakrális 
„tudományok" átmenetet képeznek a szakrális doktrínák metafizikai 
értelmezése és egyéb, különböző konkrétabb emberi tevékenységek területei 
között. A szakrális társadalomban nem létezett olyan terület, amelyet 
„profánnak", nem-szakrálisnak nevezhetnénk. Ezért a technikai és praktikus 
tevékenységek, amelyek a mai tudományra emlékeztetnek, mindig mitológiai 
kontextusba ágyazódtak. 

A „szakrális tudományok" a szigorúan hierarchizált szakrális társadalomban 
arra szolgáltak, hogy összekapcsolják a szellemi kaszt metafizikáját az iparosok 
gazdasági tevékenységével. A sajátos közvetítő jelleg az, ami leginkább jellemzi 
a szakrális tudományokat, kapcsolatot a szellemi kaszt tradicionális doktrínáinak 
legmagasabb szintjei és a gazdaság gyakorlati szférája között. Jellemző 
holisztikus kapcsolat a szociális intézmények és a metafizikai szintek között. 
Ezért a „szakrális tudományok" szociális szinten közvetítenek a felső és az 



alsó kasztok között, valójában hidat jelentettek a két fenomenológiai és 
esszenciális szint között. A „szakrális tudományok" a mítosz realizációjának 
formái voltak, melyek fényt vetettek a „mítosz" szerkezetére, törvény-
szerűségeire, arra a hamióniára és univerzialitásra, amelyek leképezik az emberi 
tevékenység minden teriiletét. A „szakrális tudományok" kivetítették a 
szakrálist a praxis, a gyakorlat területére - a papi, az arisztokrata (ksatria, 
harcos) és termelői szintekre. 

Szakrális matematika 

A számokról szóló tudományt, a számelméletet vagy számmisztikát, vagy 
számmetafizikát az őskori népek közül mindegyik ismerte; Peruban és 
Yucatanban éppen ügy használták, mint Kínában, Tibetben, Indiában, Iránban, 
Júdeában, Egyiptomban. Európába Pythagoras hozta át és honosította meg; 
kései alakját részben valószínűleg Platón vette át. Archaikus formáját a héber 
Kabala őrizte meg, mint a khaldeus, babiloni, egyiptomi hagyomány egybe-
foglalt emlékét. 

Hamvas Béla szerint az archaikus szám a történeti emberiség számához 
úgy viszonyul, mint az őskori képnyelv és a történeti ember fogalmi vagy 
köznyelve. „A történeti ember számából az idea, a metafizika, a kép, a távlat, 
egyszóval az analógia kiveszett. Merő formula és absztrakt mennyiség lett. Az 
archaikus szám pedig nemcsak ideát és képet jelent. A szám minden jelentések 
radixa. Az emberi értelem az anyagi természetben csak egyetlenegy ponton 
éri el az abszolútumot, s ez az egyetlenegy pont: a szám. A szám az a kulcs, 
amellyel a szellemi értelem az anyag minden titkát ki tudja nyitni, s amellyel 
az anyagi értelem a szellem titkait is kinyithatja. A szám az a nagy közvetítő, 
a végső intellektuális, de már érzékelhető elemi valóság, amely a látható és 
láthatatlan világokat összeköti. A szám a médium, amelyben az anyag a szellem 
számára, s a szellem az anyag számára megoldódik. A szám a rend, az érték 
alapja; a szám minden törvény végső értelme; számokon nyugszik az emberi 
sors, a közösség sorsa, a gondolkozás, a szépség, az igazság, a jólét, az egészség, 
a tudás. A szám az a másra vissza nem vezethető egyszerű elem, amelyben 
az ember a világ létével közvetlenül lép kapcsolatba. A héber nyelvben a 
szám szóból származik a beszéd és a könyv, és tulajdonképpen Isten hangját 
jelenti: az írás és a beszélés nem egyéb, mint számolás, és a szám Isten írása 
és szava. A számokról szóló tudás annak az átmenetnek ismerete, ahol az 



érzékelhető és tapasztalati valóság tiszta szellemi valósággá válik és átváltódik, 
ahol az analógiák véget émek, megváltozhatatlan örök ideákká kristályosodnak. 

A számok nem ideák, hanem az ideák jelentései; a lények ereje nem a 
számokban van, hanem a számok vannak az erőkben és a számokat az erőktől 
és az ideáktól elválasztani nem szabad, de azokat velük összetéveszteni sem 
szabad. Pythagoras volt az utolsó őskori ember, aki ezt világosan tudta. Platónnál 
az ideák és számok és erők viszonyában zavar lépett fel, és az őskori világosság 
elhomályosult."9 

A papi réteg, a beavatottak rendje a számok és a metafizika közötti 
megfelelést alkalmazta: a számok szimbolikusan illusztrálják a valóság 
szerkezetét és a Princípiummal való kapcsolatot. A szent szövegek, a szakrális 
ábécé, a hieroglifák, a mitologikus perszonáliák és azok archeotipikus 
cselekedetei mind a szellemi kaszt szakrális matematikájához tartoztak. Ezzel 
az aritmetikával találkozunk a sumeroknál Egyiptomban, Indiában, a kínai 
tradícióban (a konfuciánusoknál és a taoistáknál), az iráni mágusoknál, egészen 
a primitív népekig. Kezdetleges formában a szakrális matematika megtalálható 
a sámánoknál is. 

A tradicionális társadalom kasztjainak értelmezésében a matematikához 
való különböző szintű viszony analógiát jelentett; minden kaszt egy-egy egész 
antropológiai szintet, nyelvi (ideértve a szimbolizmust) adaptációt. A szakrális 
tudományok attól függően váltják szemantikájukat, hogy a tradicionális 
társadalom milyen hierarchiájához tartozó egyénről van szó. Kétségtelen, hogy 
nem spontán módon megjelenő matematikai tudáselemekről van szó, hanem 
a létszinteket holisztikusán összekapcsoló mitológiai matematikáról, mely 
adaptálódik a szociális szférában. 

Szakrális fizika 

Hasonló a helyzet a fizika „tudomány előtti" megfelelőjével. Mint 
említettem, a szellemi kaszt tanítása a mindenség szerkezetéről, az ember 
helyéről a legmagasabb metafizikai szintek vizualizációjával történt, 
„intellektuális intuíció" révén. A valóságnak eme szemléletében az Örök, az 
Egész, az Egy, a Változatlan kerül középpontba. A természet esszenciájában 
archetipikus vonatkozásban jelenik meg. 



A „szakrális fizika" a harci kaszt, ksátria (szanszkrit) vonatkozásában a világot 
a dinamizmus, mozgás, a fejlődés aspektusában értelmezi. A ksátriák számára 
a világ mozgásban van és folyton változik. A folytonos változás mindazonáltal 
nem változtat a mindenség principális egységén, háborítatlanságán. Az egység 
a megbonthatatlanság, az ellentétpárok egységében fejeződik ki, a különböző 
diádok dialektikájában (jin-jang, nappal-éjszaka, ég-föld, férfi-nő, barát-ellenség). 

Végül: a gazdasági kaszt „szakrális fizikája" a konkrétabb, földhözragadtabb 
„technológiai mítoszon" alapszik. Itt főleg az egységes egész felépítésére, 
szerkezetére esik a hangsúly; nem annak transzcendens vonatkozására, hanem 
annak valamely mesterségre vonatkozó konkrét területeire. Jellemző, hogy a 
felső kasztoktól lefelé haladva a szakrális tudományok oly módon 
differenciálódnak, hogy a hangsúly az egységes összetevőire esik. Ebből 
következik, hogy a szellemi kaszt „szakrális fizikája" egyneműbb, egyszerűbb 
a ksátriákénál, a ksátriáké pedig a gazdasági kaszténál (vaisia). 

A kasztok mutációja 

A tudomány deszakralizációjának első lépése a kasztok szimbolizálta szintek 
elhomályosodása, torzulása. Ha a kasztok mutálódnak, nem érthető, a konkrét 
esetekben a különböző hierarchikus szinteken hogyan adaptálódnak a szakrális 
tudományok, hiszen minden szint a teóriának és a szimbólumoknak egyéni 
összefüggést, szemantikát (jelentéstant) kölcsönöz. Ahol eddig a jelentések 
harmonikusan kiegészítették egymást a vertikum mentén sorakozva, ott 
jelentésbeli ellentmondások, konfliktusok támadnak. Az és-és elvétől a vagy-
vagy elvéhez jutunk. Ezért a szakrális mozzanat zárójelbe tétele a tradicionális 
tudományok tanulmányozása esetén lehetetlenné teszi a konkrét esetek 
interpretációját. 



AZ ÖNVALÓ PROBLEMATIKÁJA 

Az emberi lényt három megközelítésből szemlélhetjük. Az egyik aspektusa 
az, amely által a világ metafizikai horizontként ismeri fel önmagát. Ez a pont 
a metafizikai kör centruma. Az embernek ez az aspektusa mindenek eredője, 
a kezdet, a realitás lényege. Ez a hindu Atmannak (én) felel meg, ami egyúttal 
Brahman (abszolútum) is. Az isteni „Én" nem nyilvánul meg, a Védát idézve: 
„...finom, láthatatlan, megfoghatatlan, érdek nem érinti, úgy tűnik, mintha 
változó és cselekvő volna, noha valójában nem cselekszik és állandó. Tiszta, 
szilárd, megingathatatlan, folttalan, háborítatlan, vágytalan, puszta szemlélő, 
független. (...) A tulajdonságok szövevénye mögé rejtőzik"1 Ha a viszonylagos 
valóságot szféraként fogjuk fel, akkor az említett lény a centrumban foglal 
helyet. Ez a lény transzcendens hasonmás, mindenféle űt kezdete és célja. Ez 
a fényteli ember eleve mélyebben van, mint ahova a tekintetünk elérhet, 
mindig is horizont marad, az epitetonja ezért távoli, titkos, elérhetetlen. Az 
örök ember (Atman) nem függ a törvényektől és az időtől, a téren és az időn 
tűi van, a dolgok leglényegében rejtőzik. Ha a dolgok ok és eredet felé 
közelednek (ezt a Jordán folyó ellenkező irányba való folyása szimbolizálja), 
az irány az örök ember (Atman). A tradicionális antropológia másik (ellen)pólusa 
a fiziológiai ember. A védántikus és általában a hindu felfogás szerint az 
embernek két „én"- je, két „lelke" van: végső - tulajdonképpeni - Énje Isten, 
vagyis a legvégső Önmagam (Atman), az egyetlen univerzális Szubjektum, 
emellett van egy halandó és voltaképpen hamis énje is, amit dzsivának, 
„élőnek", vagy bhutátmannak, „elemi" avagy „elementáris énnek" neveznek. 
Ez a két „én", két „lélek", két „önmagam" (Atman vagy Atma) alapvetően 
különbözik egymástól. „Az előbbi egyetlen, mindenkiben azonos, egyetemes 
Én, míg az utóbbiból sok van, mindenkiben más - individuális - „én."2 Ez 
utóbbi a biológiai teremtmény és a gép között található, amely egyrészről 
racionális képességekkel rendelkezik, másfelől hiányzik belőle az állati lét 
harmóniája. Állatnak is gyarló, hiszen a racionális ítélőképesség esetlenné teszi 

'Buji Ferenc: Az emberré vált ember. Tanulmányok. „Igen" Katolikus Kulturális Egyesület, 
Budapest, 1999, 90. o. 
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- leginkább egy automatához hasonlítható. Ezt a lényt archai (vezető) merkuri 
szellem irányítja szubtilis szinten, organikus módon áthatva annak egész lényét 
egészen a fiziológiai szintekig. A fiziológiai embert irányító szellemnek (archai) 
más a funkciója, mint az állatoknál. Amíg az állatoknál csupán a biológiai 
funkcionálást biztosítja, addig az embernél (nevezhetjük egónak) egyfajta 
hamis fényből táplálkozik. Ez az archai által irányított lény külön disszonanciát 
visz a tudati automatizmusok és az állati természet funkcionálásába. Erről a 
lényről különböző legendák szólnak, ilyen például az agyag Ádám. A 
Prométheuszról szóló legenda szerint ezek a lények a lopott fényt használták 
arra, hogy az egójukat animálják. A lopott fény tette lehetővé a világban való 
tévelygést. A fiziológiai embert (dzsiva) egyrészt tehát az állati ösztönök, a 
külvilági reakciók és a belső késztetések irányítják. Ráadásul ez a lény az 
állattal szemben nem képes hermetikusan zárni az állapotát. Szubtilis szintről 
szüntelenül hat rá valami, mely hatás távolról sem spirituális. Megint másfelől 
a sötét konglomerátumot irányító archai diktál a lénynek, és teljesen hamis 
képet mutat magáról. A „fiziológiai embereket" a Tradíció vakokként, 
süketekként ábrázolja. Ennek a lénynek az egóját üres héjnak nevezik. Ennek 
a felegyenesedett állatnak sajátja a mocsári lidércfény, ami szimbolizálja az 
archai hamis fényét. Ez a fény rosszabb, mint az egyértelmű sötétség, hiszen 
csak dezorientálja az útrakelőt. Ennek a lénynek a léte önmagában anomália, 
patológia. „Az ember tennészeti helye nem az eredeti, és az eredetihez képest 
a deportáltság egy neme. Ilyen feltételek között és ilyen minőségtelenül az 
Élet abszurd. Ez az élet nem születésének, hanem a kezdetek kezdetén 
elkövetett eltévelyedésének következménye. Biológiai életről, mint 
primordiális antropológiai adottságról beszélni nonsens, mivel ez a második, 
idegen réteg enveloppe inférieure, alulról kapott burok. Ez az élet nem 
lényéből, hanem törvénytelen magatartásából következett. Életünk egyetlen 
matematikai pont kivételével hullámzó változások áradatában forog, és a gyanú 
indokolt, hogy az embernek nincs is természete. Ez itt nem világ, csupán 
környezet, nincsen stabilitása, és egyetlen tevékenységünk a keresés. A kutatás, 
mondja Szabó Lajos, az alapvető életmozdulat. Az élet antropológiailag atipikus 
létezés. Ebben az animális kondícióban és konstellációban lényeges 
tulajdonságainak nincs birtokában."3 E státus ténye megbocsáthatatlan bűn 
Isten színe előtt, blaszfémia. Innen ered az eredendő bűnről való elképzelés. 
Ilyen bűnben foganni és létezni úgy, mintha semmi sem történt volna. 

'Hamvas Béla: Szarepta. Medio Kiadó, 54-55. o. 
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A harmadik felfogás szerint az ember folyamat. A két említett lény, szint 
közötti mozgás a gólemtől a fényteli centmm felé. .Az élet nem szubsztancia, 
hanem a szubsztanciára való sóvárgás. Út, folyamat, erőfeszítés, tevékenység, 
várakozás, előkészület valamire és valamiért, ami nála több, amiben fennmarad, 
ami megelőzi, amiben folytatódik, amiben megnyilatkozik, ami benne 
megnyilatkozik, lényeg, alak, ami maga az élet."4 Az ember folyamatként való 
felfogása számtalan különféle metamorfózist jelent a gólemtől a Lichtmenschig. 
Ebből a szempontból az ember természete nincs meghatározva. Büntetésből 
mintegy tehertételként kapja a gólemi jelleget. A népmesében a legidősebb fiú 
a teljes örökséget kapja, a középső - mondjuk - egy szamarat, a legkisebb egy 
macskát, valamint ami első pillantásra teljesen értéktelen. A hermetikus tradícióból 
kiderül, hogy éppen itt kezdődik a bölcsek kövének keresése. 

A tradíció az embert leginkább átmenetként szemléli, úgy, mint aki a gólemi 
természetet kapta útravalóul azzal a feltétellel, hogy valami valószínűtlen 
módon transzformálja ezt a sötét oldalt (árnyoldalt). Ily módon a gólem az 
ember számára adottság, a Lichtmensch feladat. Ez az ember rezüméje, egyben 
a Tradíció rövid foglalata. Az ember tehát mikrokozmosz, mely holografikusán 
magában foglalja a makrokozmoszt. Mindent, amit a tradíció fogalma alatt 
értünk, eme halva született lény transzformációja, sorsa szemléltet. A tradíció 
javallatok összessége, egy sajátos térkép: merre, hova és kihez kell mennünk 
a perifériáról startolva. Ez a térkép megmutatja, milyen nehézségekbe 
ütközhetünk, milyen lesz az út. 

A gólemi állapottól való megszabadulás egy sor metamorfózissal jár. 
Annak érdekében, hogy valami értékeset, organikusai kapjunk, a 

lényegében értéktelen és értelmetlen mechanizmust darabokra kell szednünk, 
majd újból összeraknunk. A zoomorf mitologikus szörnyek alighanem ennek 
a folyamatnak az eredményei. Az embert a sámánbeavatás alkalmából a 
szellemek rituálisan feldarabolják, megfőzik, csontjait keresztülszúrják, majd 
újból összerakják. Néha az említettek realitását jelzi, hogy az „összeszerelés" 
alkalmával valakinek rosszul helyezik vissza a lábát, ezért sánta marad. Az 
efféle torzulás jelzi, hogy a gólemen valami műveletet hajtottak végre. 
Lényeges elem, hogy mindez egy másik ember segítségével történik, egy 
beavatottal, aki az örök emberit valamilyen szinten realizálta. Az iszlám 
ezotermizmusban ritkán beszélnek olyan beavatásokról, ahol a fényteli pólus 
végzi a beavatást, emberi segítség nélkül. 

Minden tradíció, minden legenda megkülönbözteti ezt a három kategóriát. 
Lényegét tekintve a tradíció és annak szociális felépítése elsősorban olyan 
rendszer, mely aszerint tipizálja, csoportosítja az embereket, mennyire és milyen 



tempóban képesek a gólemből Lichtmensch-sé válni. Ez elsősorban a 
kasztrendszer. A kasztrendszer funkciója nem az, hogy megalázzon vagy 
felmagasztaljon valakit. Csupán azt a tényt konstatálja, hogy vannak olyan 
lények, akik születésüktől fogva arra törekszenek, hogy minél előbb 
megszabaduljanak a gólemikus örökségtől. Ezek teszik ki a papi rendet. 
Figyelmüket csak a transzcendens fény köti le. Másokat kevésbé érdekel a 
fényteli pólus, viszont dinamikusak. Ezekből áll a harcos kaszt. Ók az eredethez 
nem a legrövidebb, közvetlen úton közelítenek, hanem mint egy spirál mentén. 
Ahol egy brahman, annak érdekében, hogy a dolgok lényegéhez jusson, egy 
lépést tesz, ott egy ksatria (harcos) hatalmas köröket ír le. 

A harmadik kaszt a saját gólemét lassan transzformálja. Ők szintén kerülőt 
tesznek, csakhogy kevésbé gyorsan haladva. Ezek a mesteremberek, 
földművesek, iparosok. Rendeltetésük a dolgok megformálása. De amíg ők a 
materiális síkokkal foglalkoznak, lemaradnak a fontosabb dolgokban; a feladatuk 
emellett azonos a más kaszthoz tartozókéval. 

A negyedik kaszt (a hindu tradíció szerint) a gólem vegytiszta formában -
a csandala. A legtöbb kultúrában ilyen szélsőséges típus nem létezik, az 
emberek a három kaszt valamelyikébe tagolódnak. Lényegében a Tradíció 
rendszere arra szolgál, hogy segítse az embert a transzcendencia felé való 
törekvésében. Szemben a filozófiával és a tudománnyal, a hagyomány nem 
könnyíteni akar az élet terhein, hanem visszaadja az embernek önmagát.5 



HAMVAS BÉLA ÉS A KERESZTÉNYSÉG 

A magyarországi kulturális köztudat Hamvas Bélát a metafizikai tradíció 
első képviselőjeként, sőt letéteményeseként tartja számon. László András 
szerint Hamvas fő érdeme, hogy a hagyományra irányította a figyelmet, és 
ennek a szellemiségnek első reprezentánsa volt. Hamvas a hagyománytól 
mélyen inspirált író, aki ilyen szellemben írta fő müvét, a Scentia Sacrât. 
László szerint Hamvas 1945-ig egyre közelebb került a hagyományhoz, majd 
később a kereszténység primátusát kezdte hangsúlyozni . Végül 
kompromisszumszerűen úgy fogalmazta meg ítéletét, hogy a kereszténység 
betetőzi a többi hagyományt.1 

A kereszténység az a tradíció, amelynek metafizikai vetületét 
tanulmányozták a legkevésbé. Ez meglepő, hiszen a nyugati kereszténység 
alapos kutatása a metafizika iránt érdeklődőket elvezethetné a tradíció lényegi 
vonásainak megértéséhez. Ennek ellenére a kereszténység körüli viták 
meglehetősen másodlagos kérdésekkel foglalkoznak: a látszólagos beavatással, 
a ciklikus időfelfogás hiányával stb. Mindebből kiviláglik a tradicionalisták 
hallgatólagosan egyöntetű véleménye a tekintetben, hogy a kereszténység 
nem több, mint egy hiányos, redukált tradíció, amelynek ezotériája gyakorlatilag 
elveszett, metafizikájának alapjait pedig lehetetlen rekonstruálni. Másrészről 
viszont a megújulás a keresztények belső ügye, René Guenont idézve nem 
kellene mást tenniük, mint tulajdon tanításukat valóban megérteni, legalább 
olyan szinten, mint amilyenre a középkor nyújt jó példát. A kereszténységnek 
- valódi readaptációjához - elengedhetetlenül szükséges az összes hiteles 
szellemi tradíció, és elsősorban a keleti metafizikai hagyomány alapján 
újraértelmeznie magát, megelevenítve tulajdon autentikus alapjait. Ezért 
mondja Hamvas, hogy a kereszténység csak az eredet felől érthető. „Már a 
középkorban jobban, mint a XX. századból. Az egyházatyák korából még jobban, 
és egyre világosabban a héber és a görög, az iráni és a hindu hagyományból 
(...) mert elől van a mérték, amellyel mérhető."2 Vagyis a keresztények 
elsőrendű feladata a többi hagyománnyal való rokonság kimutatása lenne. 

'László András: Tradicionalitás és létszemlélet. Kötet Kiadó, 1995, 11. o. 
2Hamvas Béla: Scienta Sacra III. Medio Kiadó, 1996, 37. о. 



Bárányi a tradíció és a hiteles kereszténység kapcsolatát egy evangéliumi 
képpel világítja meg. Eszerint a három napkeleti bölcs, a Primordiális Tradíció 
képviselői hitelesítik, iktatják be a születő vallást és partikuláris tradíciót. 
Ilyenformán, a „szellemi konvergenciapont belső realizációja alapján" kilátás 
nyílik a tradicionális vallások és a tradíciók közötti transzcendens egység és a 
valódi egyetemesség megvalósítására. Bárányi a kereszténység életre keltését 
a hiteles szellemiséggel való kapcsolatfelvételben látja. Egyfelől tehát a 
kereszténységet a többi partikuláris tradícióhoz sorolják, már ha a kereszténység 
„kitörne a zsidó-hellenista kultúrkör kereteiből és az összes hiteles szellemi 
tradíció egyetemes ortodoxiájának alapján"3 újra értelmezné saját tradícióját. 
Egy másik markáns vélemény szerint mindez a nyugati egyházat érinti. Dugin 
szerint a keleti egyház a szkizma után is megőrizte autentikus alapjait, teljes 
értékű hagyományával és redukálatlan dogmatikájával kivalló modellje a 
tradicionalista szempontú kutatásnak, sőt a guenoni elvek alkalmazásával 
kimutatható lenne a kereszténység teljesen egyéni metafizikai státusa. Hamvas 
nem a keleti egyházat tartja szem előtt, egyedül az Evangéliumot veszi alapul, 
amikor a Duginéhoz meglepően hasonló véleményt fogalmaz meg a 
kereszténység egyedi státusát illetően. „A kereszténység eredeti alakjában, 
ahogy az Evangéliumban megjelent, nem vallás, hanem hagyomány, éspedig 
minden valószínűség szerint a hagyományoknak az a fundamentuma, amely 
a létezés értelmét maradéktalanul kimondja. Jézus Isten lényének testet öltése, 
megjelent, nem hogy az embert megjutalmazza vagy megbüntesse, hanem 
hogy megszabadítsa, a halál kapuját betörje, és a létezés magasabb fokait 
megnyissa (...) Mi a kereszténység? A létezés egésze felé való megnyílás. 
Ami a hindu vagy a kínai, az iráni vagy az orfikus görög hagyomány, de 
bizonyos tekintetben valamennyi együtt, mert egyetlen hagyomány sem tudja 
a többit magába olvasztani, csak a keresztény. A kereszténység minden 
hagyomány alapállása."4 

A metafizikai tradíció 

A tradíció eredetileg univerzális szellemi és metafizikai tradíciót jelöl. 
Néhány megfelelőjét etimológiailag szemlélve azt látjuk, hogy a „ tradíció "-t 
jelölő latin traditio (a trans-do vagy trado-bóY), a görögparadosis valaminek 

'А. Дугин: Метафизика Благой Вести. Абсолютная Родина, Мосва, 1999, стр. 7. 
4Hamvas Béla: Patmosz II. Életünk Könyvek, 1992, 192. о. 



az „átadásá"-t, „továbbadása"-t fejezi ki, a szanszkrit paramparya emellett 
„követés"-t, „megszakítatlan láncolat"-ot, „örökletes folytonosság"-ot is jelent. 

A metafizika szó a görög „ta méta taphysika " kifejezésre vezethető vissza. 
Kétféle értelmezési szintje létezik, az egyik szerint a metafizika azokat jelöli, 
amelyek „természeten túliak", a másik, magasabb szint jelentése szerint pedig 
a „létesülteken (létezőkön) túliakra" vonatkozik. Tehát a metafizika egyrészről 
a természeten túliak, másrészről a létesülteken túliak tudománya; az őseredeti, 
értelem feletti tudást jelöli, amely a legtágabb értelemben vett lét (és tudat) 
léten (és tudaton) túli középpontjából a létesüléssel együtt bontakozik ki. 

Bárányi szerint „a tradíció az értelem feletti tudásnak a fenntartását, a 
fenntartás általi jelenlétet és az ebből következő továbbadást jelenti; egyrészt 
a természeten túliakra, másrészt - tágabban - a létesülten túliakra vonatkozik, 
a megnyilvánulásban a különböző kondíciótól függően más-más alakot vesz 
fel, de lényegét tekintve változatlan."5 Hamvas Béla frappáns meghatározása 
a következő: „A hagyomány az ember és a transzcendens világ között lévő 
kapcsolat folytonosságának fenntartása, az emberiség isteni eredetének tudata 
és az isten-hasonlóságnak, mint az emberi sors egyetlen feladatának 
megőrzése".6 

A különböző vallások alapja a metafizikai őshagyomány. Az intellektuális 
intuíció (Guenon) révén a vallások kimutatható transzcendens egysége 
mutatkozik meg. A történeti korban az őshagyomány csak partikuláris 
tradíciókon keresztül, illetve áttételek útján, vallási formákban nyilvánult meg. 
Törvényszerű alászállás eredménye, hogy a hagyományok vallásokat hoznak 
létre, a vallások kultúrákat, a kultúrák pedig civilizációkat, majd művészeteket 
és tudományokat. Az úgynevezett válság tehát törvényszerű alászállás 
eredménye, a fényteli eredettől való távolodás. Guenon szerint a hagyomány 
legegyetemesebb, esszenciális szintje az úgynevezett primordiális tradíció, 
amely túl van minden közölhetőségen, csak a metafizikai realizáció legvégső 
stádiumában tárul fel az „önmagával azonosuló realizáció számára". Ebből az 
abszolút egyedülvaló, egyetemes instanciából erednek - mintegy a központtól 
távolodva - a különböző partikuláris tradíciók, mint amilyen a kereszténység 
is. 

A valódi tradíciótól elválaszthatatlan a metafizikai realizáció. Olyan 
megbonthatatlan egységről van szó, amelyben a teória és a praxis kölcsönösen 
feltételezi egymást; a metafizikai tradíció mindig éppen annyira teoretikus, 

sTradíció. Kvintesszencia Kiadó, 2000, 9. o. 
6Hamvas Béla: Scientia Sacra III., 155. о. 



mint amennyire praktikus. Metafizikai realizáció nem létezhet beavatás 
(initiatio) nélkül, amely elsődlegesen az édeni állapot (a guenoni état pri-
mordial) restaurációja. Guenon a Kereszténység és beavatás című 
tanulmányában rámutat arra, hogy az egyház egy bizonyos ponton túl 
egyértelműen exoterikus vallássá vált, elvesztve iniciatikus tartalmát és 
metafizikai vetületét, vagyis lényegét. Guenon ilyen alapon használja a 
judokeresztény terminust az egész keresztény tradíció vonatkozásában, mint 
végállomását egy sajátosan hanyatló visszarendeződésnek. Hamvas a nyugati 
kereszténységgel kapcsolatban az általános tradicionalista véleménnyel 
azonosul, vagyis beavatása virtualizálódott, és ezzel mint hagyomány, 
lényegtelenné vált. Ezt a nézetet még terhelőbbé teszi, hogy Hamvas és 
Guenon a kereszténységet esszenciálisán nem tekinti másnak, mint 
beavatásnak. Ezért mondja Hamvas, hogy Európa kétezer éve a kereszténység 
realitásában él, de abból semmit nem valósított meg/ 

A hagyomány és a kereszténység 

Mindamellett, hogy Hamvas a kereszténység számára megkülönböztetett 
helyet jelöl ki, lényegében a guenoni elveket követi. Tudva, hogy a valódi 
egyetemesség érdekében a kereszténységnek ki kell törnie a zsidó-hellenista 
kultúrkör partikuláris keretei közül, saját tradícióját az összes hiteles szellemi 
tradíció egyetemes ortodoxiája alapján újraértelmezve. Hamvas belátta azt is, 
hogy „a partikuláris keleti tradíciók vagy a tradicionális szerzők fonna feletti, 
univerzális műveinek tanulmányozása a saját tradíció alaposabb megértését, 
és ezen keresztül való tökéletesebb megvalósítását segítené elő". Hamvas fő 
műve, a Scientia Sacra éppen a fenti elveket követi. Először is tisztázandó, 
min alapul a kereszténység Hamvas által említett „kitüntetettsége". 

Dugin szerint metaf iz iká jukat , kozmológ iá juka t a lapul véve 
megkülönböztetünk ábrahámi kinyilatkoztatáson alapuló tradíciókat -
judaizmus, iszlám, kereszténység - , illetve nem ábrahámi hagyományokat; 
ide tartozik a hindu, buddhista, taoista és a többi távol-keleti tan.8 

A nem ábrahámi t radíciók f é n y é b e n a te remtés azonosu l a 
megnyilvánulással, annak aktuális és nem principiális realitásával. Ebben az 
esetben Logos a szubsztancia felé irányulva úgy jelenik meg, mint „fény a 

'Hamvas Béla: Scientia Sacra, 143. о. 
SA. Дугин: Метафизика Благой Вести, стр. 38. 



sötétségben", konkretizálva ontológiai státusát, s egyúttal a natura prímából 
natura naturansot, megnyilvánultat hozva létre. így keletkezik a 
megnyilvánult mindenség differenciáltan, több szinten áthatva a Logos sugaraival. 
Ebben a megnyilvánult mindenségiben van „fent" és „lent", Ég és Föld, vagyis 
két pólus; az egyik a forma feletti megnyilvánulás, a Logos (tartózkodási helye 
az Ég), másik a „világ" (Föld és Víz), a megformált manifesztáció. A Logos 
megnyilvánulása a Fény, a Szubsztanciáé- a Sötétség. E két pólus közt terül 
el a világok hierarchikus rendje. E világok mindegyike ontológikus vetülettel 
rendelkezik, vertikálissal és horizontálissal. A tényleges, konkrét megnyilvánulás 
vertikuma meghatározza a pólusok közötti távolságot a mindenség általános 
hierarchiájában. A horizontális vetület azon belső lehetőségek expanziójaként 
tárgyiasul, amelyeket a vertikális tengely minden egyes pontja tartalmaz, amely 
tengely az Ég és Föld, Fény és Sötétség, a Logos és a Szubsztancia között jön 
létre. A tengely a Biblia nyelvén Jákob lajtorjája", amelyen a lények milliárdjai 
közlekednek fel-le. 

Kreacionista megközelítésből az Ég és Föld nem az ontológiai princípiumok 
belső metamorfózisaként jelenik meg, hanem akarati aktus eredményeként, 
ex nihilo. E megközelítés szerint Isten határt szab önmaga és a teremtés, 
minden teremtmény közt. 

A nem ábrahámi tradíciók szempontjából viszont a megnyilvánulás nincs 
végletesen elhatárolva az ontológiai princípiumoktól. Ellenkezőleg, a kapcsolat 
mindenben és mindenütt tettenérhető, a lényeknek és dolgoknak lehetőségük 
van kilépni a megnyilvánulásból, vagy a függőleges tengely mentén a Logos 
irányába és rajta keresztül (aktív megszabadulás, moksa), vagy a 
megnyilvánulás Szubsztanciája felé, a matéria prima ölébe. E megközelítés 
szerint a megnyilvánulás egy szüntelen, folytonos létesülés eredménye, és 
nem egyszeri, megismételhetetlen esemény. Szufi elképzelése a „folytonos 
teremtettség", vagyis a mindenséget itt lényege szerint nyitott rendszerként 
szemlélhetjük. A két szemlélet az Eget és Földet másképpen kategorizálja. 
Egyfelől: ez egyszer és mindenkorra zárt rendszer; másfelől: az Egynek 
többszintű, komplex modalitása. Ez utóbbi szemlélet eklatáns példája a taoista 
tradíció, ahol az Abszolútum helyett a Tao, (//használatos, mint metafizikai 
realitás, amely áthatja a megnyilvánulás és a világok minden szintjét.9 

Isten megtestesülése teljességgel elfogadhatat lan a judaizmus 
szemszögéből, de idegen a keleti doktrínák számára is. A keleti (hindu) tanok 
beszélnek ugyan Visnu megtestesüléséről, de közismert a többi istenség 



avatarikus alászállása, mondjuk Siváé. De ha a zsidók számára botrány az 
általában vett bármiféle megtestesülés, addig a nem ábrahámi tradíciók felől a 
testi-emberi mivolt problematikus; tudniillik buddhista, védikus szempontból 
a fizikai megnyilvánulás, de az önálló emberi státus sem más, mint illúzió, 
metafizikai kábaság, avidja eredménye. Innen szemlélve „istenemberről" azért 
nem eshet szó, mert a fizikai, emberi egyszerűen eltűnne, elpárologna. Isten 
elnyelné, magába olvasztaná az embert, megfosztaná saját „természetétől", 
individuális arculatától.10 

A megtestesülés ténye egyesíti az „összeegyeztethetetlent"; egyfelől ott 
van az ex nihilo teremtettség, a mindenség nihilista természete és a 
visszafordíthatatlan idő (Ószövetség), másfelől a megnyilvánulás 
(manifesztáció) középpont jában a princípium immanens jelenléte 
(Újszövetség, Örömhír). Fontos, hogy mindkét koncepció hatálya egyszerre 
érvényes, nem annulálják egymást. Itt nincs meg az a hierarchikus alá- és 
fölérendelés, ami a kinyilatkoztatásos vallásokra jellemző. (A szufi és az iszlám, 
vagy a merkaba gnózis és a kabala viszonyára gondoljunk, ahol a titkos tanítások 
csak a kiválasztottak számára voltak elérhetők.) A kereszténység egyszerre 
fogadja el mindkét metafizikai szempontot. Az igazság Krisztussal azonosul, 
mint a kereszténység attribútuma, amely univerzális és abszolút. 

Idézzük újból Hamvas ide vonatkozó gondolatát: ,A kereszténység eredeti 
alakjában, ahogy az Evangéliumban megjelent, nem vallás, hanem hagyomány, 
éspedig minden valószínűség szerint a hagyományoknak az a fundamentuma, 
amely a létezés értelmét maradéktalanul kimondja. Jézus Isten lényének testet 
öltése, megjelent, nem hogy az embert megjutalmazza vagy megbüntesse, 
hanem hogy megszabadítsa, a halál kapuját betörje, és a létezés magasabb 
fokait megnyissa (...) Mi a kereszténység? A létezés egésze felé való megnyílás. 
Ami a hindu vagy a kínai, az iráni vagy az orfikus görög hagyomány, de 
bizonyos tekintetben valamennyi együtt, mert egyetlen hagyomány sem tudja 
a többit magába olvasztani, csak a keresztény. A kereszténység minden 
hagyomány alapállása... olyan beavatás, amely a bukott teremtés után új 
ontológiai bázist teremt, éspedig az eredeti létet az édenkertinél mélyebben 
alapozza meg ... A megváltás fundamentuma mélyebb, mint a teremtésé."11 

Ez a metafizika egyetlen abszolút, értelem feletti állításon alapszik, 
megcáfolva a judaisztikus kreacionizmus normáit, de egyszersmind a nem 
ábrahámi tradíciók „folytonos teremtettség" elgondolását is. „Krisztus 
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megcsúfolta a világ bölcsességét". Isten testet öltött, nem egyszerűen egy 
angyal, próféta, küldött, nem hindu avatara, és nem a buddhista 
„megvilágosodottság állapotának" inkarnációja; maga a transzcendens, 
áthidalhatatlan mélységgel övezett istenség egyesült elválaszthatatlanul fiúi 
hiposztázisában a teremtett emberi világgal. 

A transzcendens Isten mint Logos lép a tőle elidegenedett Univerzumba, 
méghozzá annak legaljára. S ezúttal nem angyalként, vagy mint próféta, hanem 
maga a Teremtő Atya fiúi hiposztázisába. Nem mint júdeai messiás, félelmetes 
Deus Absconditus, távoli és elérhetetlen „Ismeretlen Isten". Nemcsak eljön, 
megjelenik, hanem egybeolvad, összeforr az emberi „bukott, bűnös" testi 
mivolttal, magára veszi a „világ bűneit", alászáll a „semmis", „hitvány" 
mindenség fenekére. Az Ige emberi alakban manifesztálódik megmásíthatatlan 
tényként, és egyetlen pillanat alatt hamvasztja el az illúzió leplét, avidját, a 
tudatlanságot, megszünteti a megnyilvánulás és a princípium (Isten) közötti 
szakadékot, mivel a lényegét és természetét nyilvánítja ki. 

Innen már érthető Hamvasnak az a gondolata, hogy az evangéliumi 
istenismeret paradoxona és az ismeret egzisztenciális feltétele, hogy aki a 
létét odaadja, az megnyeri, s aki nem adja oda, elveszíti. Isten pedig azért 
Isten, mondja Hamvas, mert az egyetlen lény, aki létét maradéktalanul odaadta. 
„És mert feladta önmagát, azért nyerte meg maradéktalanul. Teljes lényével a 
szolgálatban él, azért mindenható. A lét minden pozitívuma az önfeladásból 
fakad. Ez az áldozat. (...) Ha Istent alázatban ismerem meg, és abban, hogy 
létét a világnak szüntelenül feláldozza, és látom, hogy Isten a szolgálatban 
van. És ha felismertem, hogy lényem Istenével azonos, életemet önfeladásra 
kell berendeznem. (...) Az ember a létből csak annyiban részesül, amennyiben 
az önmegtagadás világos tüzét önmagában meggyújtotta.'"2 

A megtestesülés metafizikája az Abszolútum titkos és legmélyebb híradása 
önmagáról. Isten alászállása nem egyszerűen felfedte a teremtett lény előtt 
az Istenséget, hanem felfedte a Végtelen metafizikai aspektusát, a szeretetet. 
„Az Evangélium istenismerete azon nyugszik, hogy Isten önmegtagadását 
megérti.'"3 

Jézus az embert olyan világba állítja, amelyet nem tud többé nemlétezőnek 
tekinteni, olyan isteni lény elé, aki elől nem tud többé kitérni, saját lényének 
olyan eddig el nem képzelt fokára, amelyről nem tud többé nem tudomást 
szerezni.14 

1 2Hamvas Béla: Patmosz //. , 88. o. 
l3Uo. 99. o. 
14Uo. 143. o. 



BEAVATÁS, 
AVAGY A SZINTÁTTÖRÉS ÉLMÉNYE 

HAMVAS BÉLÁNÁL 

A szintáttörés (la rottura del livello) kifejezés Julius Evola révén került a 
köztudatba. Guenon tanítványaként ő volt az a tradicionalista, aki a tan gyakorlati 
részét dolgozta ki. Tanulmányom A hatalom jógája, A Hermetikus tradíció, 
A szexus metafizikája és a Tigrislovaglás című munkákba foglalt konceptuális 
modellen alapszik. 

Sommásan a metafizikát két részre bonthatjuk: teoretikusra, ami alatt a 
princípium és a jelenségvilág viszonyát értjük, az ember helyét ebben a világban 
(a metafizikát nevezhetjük univerzális ortodoxiának); ezt a részt René Gue-
non végletes rigorozitással fejtette ki. A doktrína gyakorlati részét, vagyis a 
konkrét szituációra való alkalmazását, a szellemi-metafizikai realizáció mikéntjét 
Evola tette világossá. 

Nyilvánvaló, hogy a metafizika nem veszti érvényét, ha konkrét, individuális 
szinten nem kerül alkalmazásra. A mindenség szerkezete ettől semmit sem 
változik, az ember viszont, aki nem lép a szellemi realizáció útjára, szegényebbé 
válik. 

Az átlagos szellemi nívójú ember a metafizikai realitással szembesülve arra 
törekszik, hogy szerény, behatárolt szintjét alárendelje a spirituálisnak. A 
metafizikai realizáció problémaköre ezen a ponton kezdődik. A metafizika 
gyakorlati része szorosan összefügg a beavatással (iniciáció). A beavatás 
valójában a metafizika személyes szinten való átélése. Ahhoz viszont, hogy a 
metafizika számára érdekesek legyünk, erőfeszítéseket kell tennünk, egészen 
sajátos módon kell az életünket leélnünk. 

Az elmélet mindent az isteni, ontológiai létszint szempontjából láttat. Az 
ontogenezis felülről lefelé írja le a megnyilvánulás mikéntjét, szerkezetét. A 
beavatás ellenkező irányú folyamat. Nem a transzcendens Istenségtől vagy a 
principális szintektől veszi kezdetét, hanem a tapasztalati lét tér-idő kontinuus 
zártságától elrugaszkodva irányul a metafizika felé. (Hamvas Béla Pál apostol 
metanoia kifejezését szokta használni, ami visszatérést, -fordulást, megtérést 
jelent, de a héber tesuvah szó értelme is ugyanez.) Evola szerint a beavatás, 
a realizáció alapja a szintáttörés. A beavatás par excellence szintáttörés. 



Kísérletek a szint meghatározására, az ontológiai gyanú 

Egzisztenciánkat, amelyben elmerülünk, felöleli múltunkat és jelenünket, 
létünk minden aspektusát (álmainkat, bensőnket, de a külvilágot is), mindazt, 
ami frontálisan, alles in allem (minden mindenben) hat ránk, nos, ezt a totalitást 
szférikusán, azaz gömbként képzelhetjük el. A szintáttörés mibenlétének 
megértéséhez egyfajta előbeavatásban kell részesülnünk. A szint (livello) 
megértése, érzékelése csak akkor történhet, ha említett szferikus létünket 
mintegy összezárjuk, lepréseljük, síkká, koronggá zsugorítjuk. Mindezt azért 
tesszük, hogy a totalitásként felfogott realitást ne mindenként érzékeljük, 
hanem tágabb kontextus szegmenseként, egyfajta ontológikus korongként. 

A szint érzékelését sok helyütt úgy jellemzik, mint ami együtt jár a realitás 
valódiságát érintő, gyötrő kétellyel. Legegyszerűbb fomiájában ez az a sejtelem, 
miszerint becsapnak bennünket: a politikusok, a feleségünk, a barátaink, a 
beosztottjaink, a főnökeink, az újságírók, a bemondók; nagyobb léptékben: a 
társadalmi intézmények, a kisebbségek stb. Hamvas Bélánál az ontológiai 
gyanú a következőképpen jelenik meg: „A dolog ott kezdett félelmetessé 
válni, hogy tapodtat sem voltam hajlandó engedni annak a büdös mosléknak, 
amellyel naponta és minden óra minden percében, főként az iskolában 
mosdattak, s amelyet oly előszeretettel az élet realitásának neveztek. Úgy 
vettem észre, hogy a serdülő gyermek ennek a visszafelé való keresztelésnek 
túl könnyen és túl gyorsan enged. (...) Soha senkinek sem hittem el, hogy ez 
a mocsok a realitás".1 

Az evolai modell szerint a baljós, már-már paranoiát idéző gyanú az 
előbeavatás első impulzusa. A beavatás során ez a gyanú szélsőséges formát 
ölt, a becsapottság érzése, a kétség mindenre kiterjed: fizikai valónkra, 
gondolatainkra, érzéseinkre. Mintha minden, amivel a világban dolgunk van, 
egy mindenre kiterjedő ámítás, csalás eredménye volna. „Realitás volt nekik 
az ég minden csillagával, amely tulajdonképpen egy kozmikus sarlatán 
vurstliparádéja, realitás az emberi test, amely egy ügyefogyott kontár baklövése, 
a női szépség, amely a dúvadak léprecsalása, a szerelem, amely kutyakomédia. 
(...) Bennem akkor különös gyanú ébredt. Azt gondoltam, hogy hátha mégis 
az a valóság, ami gyermekkoromban és a művészetben, az Isten közelében 
tartózkodó emberben él? Hátha az emberek mind valamely hallatlan 
világtévedés áldozatai?"2 

'Hamvas Béla: Silentium. Titkos jegyzőköny. Unicornis, Medio Kiadó, 139. о. 
2Uo. 140. о. 



A szintáttörést a teológia gnosztikus változatai írják le, azok, amelyek két 
teremtésről beszélnek. E doktrínák feltehetően a szintáttörés racionalizációja 
alapján keletkeztek. Egy biztos: a szint érzékelése révén sejtésünk támad 
arról, hogy az a világ, amit minden térbeli és időbeli vonatkozásában, minden 
ontológiai vonzatával egyetlennek és kizárólagosnak tudunk, nem az egyetlen. 
Megsejtünk egy olyan szférát, amely nem csupán egy bizonyos részletében 
különbözik világunktól, hanem teljes egészében. A metafizika eme dualisztikus 
megélése teljes lényünket érintő iniciatikus komplexum, megrázó felismerése 
annak, hogy ahol nincs és nem is lehet semmi, megjelenik egy teljesen űj 
realitás, amely szokványos appercepciónkkal, világunkkal nincs semmilyen 
vonatkozásban. 

Miután végleg tudatosult, hogy a totalitásként felfogott realitás csupán szűk 
szelete a létnek, sejteni kezdjük létünk alternatíváját. Felismerésünk 
egyszersmind szakítás megszokott világunkkal, amely ezen túl már nem 
„minden", hanem csak egy a „lehetséges teremtések" közül. Ittlétünk (a 
heideggeri Dasein) megmutatja határait, korlátait, kizárólagossága alaptalan 
fikcióként lepleződik le. A szintáttörés búcsú a totalitástól, amely már nem 
minden, csak egy szint. Természetesen nem valamiféle eltávolodásról beszélünk, 
hiszen ez lehetetlen; a lét szövetében, amely áthat bennünket, támad repedés 
(rottura). Ez az a pillanat, amit a gnosztikusok második teremtésnek neveznek, 
és amelynek során az ittléttől radikálisan különböző felismeri önmagát. A 
szintáttörésnek ez az élménye az ember új ontológiai bázisává válik. 

A halál motívuma, a szintáttörés alanya 

Tradicionalista szempontból az embernek a Káliyuga végső pillanatáig 
megmarad az a rendeltetése, hogy „Égtől elzárt világát egy függőleges tengely 
mentén felfelé áttörje, önnön emberi minőségeit a primordialitásba 
visszavezesse". A neofita „legvégső lehetőségeinek egyre intenzívebb 
megtapasztalását nyújtó beavatások hierarchikus rend alapján tagozódnak 
egymás fölé, a létezés és létezésnélküliség egyre univerzálisabb birodalmait 
teszik megragadhatóvá"3 - hangsúlyozza Németh Róbert. Az emberi természet 
ilyen iniciatikus átalakulása elválaszthatatlan egyfajta haláltapasztalástól, amire 
a hagyomány minden áramlata figyelmeztet, így például Mester Eckhart is 



megerősíti: „egyedül az nyerheti el Isten országát, aki tökéletesen halott". 
Erről Hamvas a következőképpen vall: „A szüntelen halál atmoszférájában 
hét év telt el. Fölöttem olyan fenyegetéssel, hogy rémületemben évszázadokat 
tettem meg hetek alatt, és milliókat egy év alatt. Végül az összeroppanás 
következett. A halál nem nyúlt értem, s ezért itt vagyok. Amióta az élet 
megszokhatatlan idegenszerűsége bennem tudatossá lett, még gondtalanabb 
lettem, hiszen olyan időbe kerültem, amelyet egyáltalán nem éreztem a 
magaménak. Eredetileg ez már nem járt nekem. Már csak úgy van itt, mint 
még egy fogás az ebéd után, amely az étlapon nem szerepelt. Még sokkal 
kevésbé járandóság, mint azelőtt volt, amikor néha mégis megtörtént, hogy 
követeléseim voltak és igényeket támasztottam. E pillanattól életem mágikus 
mirákulumszerűsége soha nem szűnt meg."4 

Közhely, hogy a beavatási folyamat, különösen kezdeti szakaszában mindig 
felfokozott válsággal jár együtt, mivel a „tudati természetű lét alanyát hordozó 
feltételek gyökeres átrendeződése" történik. Mindez Hamvas szövegeiben 
eminensen nyilvánul meg: ,Л halál közelségétől átizzott entuziazmus az, amit 
éberségnek szeretnék nevezni. Nem odaragadni semmihez, ami mellékes és 
fölösleges, főként semmihez, ami birtok és tulajdon, ami érdem és erény, 
felsőbbrendűség és kiválóság, alkalom és ok a kevélységre és hiúságra, semmi 
többettudás és fontoskodás és koravénség, semmiféle titkos raktár és rejtekhely, 
dugdosott kincsek, takarékkönyv, életbiztosítás és élelmiszerraktár. Az 
embernek minél többje van, annál szegényebb. A szannjászinnak mámorán 
kívül semmije sincs. Ez most az utolsó arc. A legutolsó? Nem tudom. Az 
entuziazmus, amellyel a küszöbön át lehet lépni s a lélek kiteljesedését egész 
nagyszerűségében át lehet élni".5 

A folyamat során az emberi individuumot meghatározó körülmények 
átformálódnak, valamint leválnak az átélés alanyáról, a beavatott kiemelkedik 
a személyes sors köréből, a beavatási szertartásokban dramatizáltan 
megjelenített akcióval átveszi a hatalmat az „egyéniségét" kialakító erők felett. 
Ezt az irányváltást., a tradíciók „külsőről" a „belsőre", „perifériáról" a „centrumba", 
a múlandóságból az állandóba való áthelyeződéssel írják le. 

„Az én esetemben is, mint másban, minden attól függ, hajlandó vagyok-
e feláldozni valamit valamiért, ami több. Ennek a mámornak köszönhetem, 
hogy megtaláltam életemben a primordiális logoszt. Első és örök nevemet, 
talán azt, amelyben a küszöb átlépésekor szólítani fognak".6 

4 Hamvas Béla: Silentium. Titkos jegyzőkönyv. Unicornis, Medio Kiadó, 130. о. 
5 Uo. 132. о. 
6 Uo. 157. о. 



A hasonmás 

Az iniciatikus processzussal hozható összefüggésbe a hiányzó, illetve az 
aszimmetrikusan viselkedő tükörkép. Ezt a jelenséget Gustav Meyrink A 
nyugati ablak angyala című regényében írja le. Az egyik jelenetben a főhős 
lelkiismeret-furdalástól indíttatva a tükörképét ostorozza, s egy idő után azt 
veszi észre, hogy tükörbéli mása védekezésre emeli a karját. Meyrink 
regényhőse ekkor érkezik iniciatikus sorsfordulójához. 

A klasszikus példa a személy megkettőződése, melynek folytán az ember 
tulajdon másával szembesül. Mindez természetesen előfordulhat súlyos elmebaj, 
illetve kábítószerek használata esetén is. A hasonmásunkkal való találkozás, 
még ha álmunkban történik is, minden esetben megrendítő élmény. 

A saját énünkkel való találkozást a kabalista tradíció a következő történettel 
illusztrálja. Három rabbi vándorútra indul, az út során kettő közülük odavész, amikor 
egy liídon iszonyatos szörnnyel kerülnek szembe; a harmadik rabbi magára ismer 
a lényben és megmenekül. A hasonmás motívuma, vagy kiterjesztve az ikrek 
motívuma a hitregékben, a folklórban szorosan összefügg a szintáttöréssel, az 
esemény ugyanis tudatosítja a valóság kettős szerkezetét. A legdrámaibb, 
legiszonytatóbb az egészben talán az, hogy nem tudható, melyik én azonos 
önmagunkkal, melyik az én, és melyik a másik. „Olyasvalamit látok, ami 
idegenszerű és félelmetes, s amelynek különös módon vagyok tanúja, nézője és 
cselekvője. Olyan módon, hogy amikor nézem, cselekszem is, és tudom is, és 
ítélek is, és vagyok. De reám visszanéz, engem cselekszik, engem tud, engem 
ítél, engem van. (...) Nem saját tudatomban látom magam, hanem az ő szemében, 
és én csak tükör vagyok, amelyben látom, amint ő cselekszik engem, és gondol 
engem, és ítél fölöttem."7 

A szokványos ittlét (Dasein) teljesen idegen realitás szögéből hasad, 
alapjában rengetve meg a hétköznapi tudatot. Ez az oka a mindent felülmúló 
rettenetnek. „A mester azt mondta, hogy igazi lényem üvegkoporsóban van. 
Mindent lát, hall, tud, de üvegen keresztül. Nem volt erőm a koporsót betörni. 
Ő betörte. Tél végi éjszaka volt. Egyedül laktam a hegyoldalon. Akkor tudtam 
meg, hogy mi a különbség a halál és a megsemmisülés között. Egész éjjel a 
nihil előterében lebegtem, felhőszürke, tetőtlen és feneketlen szakadékban. 
Imádkoztam és könyörögtem, minden tanult és olvasott varázslatot felidéztem. 

'Hamvas Béla: Silentium. Titkos jegyzőkönyv. Unicornis, Medio Kiadó, 156. о. 



Semmi sem használt, és senki sem felelt. Másnap azt kérdezték: halálfélelmed 
van? Mondom, nem, nem a haláltól, a megsemmisüléstől félek. Dideregtem. 
A Mester nagyszerűen viselkedett. Ahelyett, hogy vigasztalt volna, még 
nagyobbat sújtott rám. Öngyilkos lettem volna, ha ezt a kiutat meghagyta 
volna. De ezt is elvette. El akartam égetni a műveimet, de a Mester fitymálva 
mondta: ez az öngyilkosságnak csak másik faja. Nem lehetett elbújni."8 

A tibeti hagyományra utalva Hamvas a hasonmását kilkhomak nevezi, amit 
azért épített, hogy a realitás ellen védekezzen. ,A Mester a bálványt szétzúzta. 
Én azonban már annyira összenőttem vele, hogy csaknem én is vele pusztultam. 
(...) Álmomban láttam kilkhorom arcát. Vörös férfiarc volt, zöld szemekkel. 
Soha olyan megkínzott, olyan összeszorított fogakkal önmagába tíz körmével 
kapaszkodó arcot nem láttam. Eszelős őrült volt, de titkát nem ismertem meg. 
Valószínűleg rettenetesen szenvedett, de nem tudta, miért. Majd a lábadozás 
következett. Nagyon lassan gyógyultam. Olyan érzékeny voltam, hogy a világ 
puszta jelenléte fájt. Tetőtől talpig seb voltam, de már tiszta és egészséges seb. 
A melankólia nyomtalanul eltűnt. Különös, egyre növekvő világosság támadt 
bennem. Abban az időben, amikor műveimet akartam elégetni, azt álmodtam, 
hogy sötét Rembrandt-fallal állottam szemben. A fal előtt állt Jézus, úgy, ahogy 
soha és sehol sem láttam. Elképzelhetetlenül erőteljes alakban, olyan csontokkal 
és izmokkal, hogy az első pillanatra fel sem ismertem. Csak aztán értettem 
meg, hogy ez Jézus logoszalakja. A létezés legnagyobb hatalma. Kezében könyv 
volt, és azt nékem nyújtotta. Az irtózatosan meggyötört lélek kínjában kiizzadja 
magából az áldott tudás legelső cseppjét."9 

A Hamvas által oly sokszor és szívesen használt metanoia kifejezés 
visszatérést jelent. A visszatérő (beavatott) annyival több a soha el nem 
szakadónál, hogy megtanulta, milyen az, amikor az ember a „külső sötétségben 
él" - mondja Bódhi Viktor. A modern kor ilyen külső sötétség. Az ember, aki 
ma számít, a modernségen maradéktalanul túl van. 

8 Hamvas Béla: Silentium. Titkos jegyzőkönyv. Unicornis, Medio Kiadó, 148. о. 
9 Uo. 150. о. 



VALLÁSOS-METAFIZIKAI MOTÍVUMOK 
MESTER MAGDOLNA KÖLTÉSZETÉBEN 

„Megvilágosodottnak mondják, aki az emberi élet határait áttöri, és az 
életnél magasabb eredetű fényben részesedik." Ha egyeseknek van is teóriája, 
ez önmagában zárt, az élettől külön, többnyire az élet fölött lebeg. „Ahhoz, 
hogy a teória megvalósítható legyen, ami azt jelenti, hogy az elgondolt életrend 
megvalósuljon, elhatározó lépést kell tenni. Címszó: realizálás. A lépést az 
archaikus korban beavatásnak nevezték. A beavatás következménye, hogy 
az ember oly erő fölött való hatalmat szerez, amely a teóriát az életgyakorlatba 
át tudja vinni."1 

Buddha és Nietzsche megvilágosodásának körülményei közismertek. Bud-
dha hosszas lelki gyakorlatok eredményeként a szent ligetben, a nirvánában 
ébredt. Nietzschea Sils-Mariában, egzisztenciáját a vitális alapokig átvilágítva, 
leszámolt minden illúzióval, szembenézett ontológiai semmisségével (zéró 
állapot) - a következményeket ismerjük. Nietzsche az európai szellem 
emblematikus személyisége, az emberi lény esszenciáját az individuális 
alakzatban látta, innen az önkény, a heccelt aktivitás, becsvágy és extraverzió. 
(Az ember valódi beavatás nélkül szociális bestia marad.) Megvilágosodásakor, 
vagy beszéljünk inkább transzparenciáról, átvilágításról, természetesen nem 
történik semmi. A zéró állapotig való dekondicionálás önmagában csak a 
tisztánlátás, az intellektuális becsület gyakorlása, az említett ontológiai ugrás 
(beavatás) nélkül nem vezet sehová. Buddhával viszont a hagyomány új 
állomása kezdődött. 

De ugyanez a kölcsönviszony figyelhető meg például Rámakrisna és Pas-
cal esetében. Amit Rámakrisna, a modern kori megvilágosodott mond, az 
nemcsak mindenkinek szól, ténylegesen mindenkit meg is szólít. Nem 
térhetek ki előle. „Nem igazságot vár, hanem igaz életet. Nem azt, hogy 
igazat mondjon, hanem hogy igaz legyen." A hiteles életrend híjával Európa 
vallása és tudománya fantazmává lesz, amely mögött olyan lények élnek, 



akik semmitől sem félnek jobban, mint saját gondolataik radikális 
következményeitől - mondja Hamvas. 

Guenonnak alighanem igaza van, amikor azt állítja, hogy a kora középkortól 
a kereszténység mint hagyomány vált lényegtelenné azzal, hogy elvesztette 
initiatikus (beavató) jellegét. Pedig a kereszténység eredetileg nem lenne 
más, mint magasrendű beavatás, minden exotérikus sallang nélkül. Végül már 
a helyzetet leginkább a Nagyinkvizítor legendája jellemzi. Dosztojevszkij 
megfogalmazásában a világunkban újból megtestesülő Krisztust a 
Nagyinkvizítor börtönbe veti, és máglyahalálra ítéli, de a kivégzés előtti nap 
éjszakáján meglátogatja és rábeszéli, hogy távozzék, térjen vissza a mennybe, 
ne avatkozzon az ember dolgaiba, amelyeken úgysem lehet változtatni. 

Az európai ember kitért a kereszténység kínálta életrend elől, a 
kereszténység már mint megtagadott, denunciált, megrágalmazott van jelen, 
mint hiány és irritáció. A kinyilatkoztatás ilyetén ignoranciája „negatív csoda", 
hiszen realitássá vált a lehetetlen - Isten meghalt. 

Metafizikai függelmei alól az ember természetesen nem tudja kivonni 
magát, és ez így marad az idők végezetéig. Innen a mindenre kiterjedő válság. 
Az ember szellem által irányított lény, még akkor is, ha ezt nem akarja. The 
divine is only real, Isten az egyetlen valóság (Coventry Patmore). 

Ennek az igazságnak a megvallásához manapság egyre nagyobb bátorság 
kell, Mester Magdolna azonban megteszi: Te sem hiheted, hogy nem hinned 
lehet. Felé törni kényszer (...) Mítoszaink szép történetek. Igaz csak egy, a 
megtartható, világló/... Távolról már mindenki látta. Kitakarózva állsz előtte, 
ismer. /Nem Ő volt, aki elhagyott (a és Í2) Az eszközeit, szemléletét tekintve 
koherens képet mutat, megfigyelhető bizonyos érés, a hangsúlyok eltolódása 
is, amire majd kitérek. Általánosságban elmondható, hogy e költészet 
meghatározó eleme az egzisztencia válságos pillanatainak megragadása és 
szuggesztív megjelenítése, a határszituációig való lecsupaszítás, ezt szolgálja 
a poentírozás is. 

A jelenkori világválság látása a spirituális, metafizikai rend intuitív 
ismeretének függvénye. A válságtudat az egyetemes involúciós folyamat 
tapasztalása, amelyben egy még nem lefokozott lét és tudatállapot emléke 
él. Ez az emlék valójában az ember metafizikai eredetének tudata, a 
válságmentes tiszta lét. A környezetben tapasztalt világ ezzel feszültségben 
áll, ebből a feszültségből adódik a válság. „A társadalomban való részvétel, az 
élet akár minimális szükségleteinek a megszerzése szükségképpen a 
létrontásban való részvételt követeli, az anyagi javakért az 'égieket' fel kell 
áldozni, amit nem egy ember - két idegösszeomlás között - önként, sportos 



jókedvvel tesz meg. A társadalom nem az ügynevezett munkát fizeti, hanem 
az alapján enged az anyagi javakból, a (pusztán anyagiakon alapuló) hatalomból 
részesedni, amennyire az ember képes az 'üdvét' feláldozni. Ez az öntudatlan 
áldozat, mint kárhozat, mint automatikus önmegsemmisítés az, ami teljesen 
általános"2 

„Korunk hősét", a sikeres üzletembert Mester Magdolna jellemző módon 
abban a pillanatban idézi meg, amikor „hiúságának üvegburája szétolvad" és a 
„lelkiismeret megcsonkított darabkái átütik csigolyáját". A világi boldogulás 
attribútumai tűnnek fel: házimozirendszer, tőzsdeárfolyamok villódzása a 
monitoron, bejárónő, márványmedence. Csakhogy valami hibázik. A sikeres 
élet delén is csak magát egy koldussal összemérve nyeri vissza az önbizalmát. 
Majd az összeroppanás: Felszólítod a bejárónőt: pancsoljon csak a kivilágított 
márványmedencében. /.... Beléd nyilall, hogy fegyvert kell tisztogatnod. Talán 
az ólom tiszta lesz fejedben. (Kórtörténet) A szuicidum visszatérő motívum, 
Albert Camus gondolatát juttatja eszünkbe, szerinte egyetlen filozófiai probléma 
létezik, az öngyilkosságé, tudniillik érdemes-e leélni az életet. A kétség itt 
gyakran elmerül. De ebben a világban még válságtudat sem adatik meg 
mindenkinek. 

Mester Magdolnánál találkozunk a dolgokkal való illúziótlan szembenézés 
pozíciójával; a válság tudomásulvétele ez, még ha a válság oldása 
reménytelennek tűnik is: Pillantások nélkül telnek napjaink. Lehajtott fejjel, 
bárgyú mosollyal pózolunk. Arcunkat lilára festi az igyekezet, hajunk kuszált, 
szemünk a semmibe réved. Szemben a válságalatti páriák öntudatlan rovar-
léte: .. .laposfejü emberek rohannak szavak nélkül.(...) Arcukatfeketérefestik 
a mindennapok (...) szemük az egész teret betöltő órára tapad. A kasza 
alakú percmutatót csuklyás alak markolássza, miközben árnyak és fények 
váltakozása lassan visszahívja a Kezdetet. (Időnk) Szinte állandóan visszatérő 
motívum az idő, félreérthetetlen negatív konnotációval: A kasza alakú 
percmutatót csuklyás alak markolássza. 

Az egyirányú, minden teleológiát nélkülöző idő, az idő és a lét azonosítása, 
a világnak mint létesülésnek pozitív ontológiai és axiológiai felfogása a jelenkori 
paradigma legfontosabb jellemzője. Ez az axióma ebben a nyelvi mezőben 
minden kétség felett áll. Mindaz, ami az időn kívül foglal helyet, ha elgondolható 
is, mesterségesen konstniált absztrakcióként jelenik meg, amely nélkülözi az 
önálló létet. Ha érdemes is a vizsgálódásra, ontológiailag lényegében semmis. 
Örökkévalóság ebben a nyelvben nincs. Az ember elveszti legfontosabb 

'Bárányi Tibor Imre: Tradíció évkönyv. Kvintesszencia Kiadó, 1988, 80. o. 



dimenzióját: lepréselődik mint egy virág. A feladatrémek mellett a könyörtelen 
determinizmust tehát az idő jelenti: Nyüszít a kell: mutatók ütése üzi 
dobhártyád nyugodt lüktetését. Metronómmá redukál a rontás. Marad az 
„örök visszatérés", ami ebben az összefüggésben egyenlő az örök kárhozattak 
Még harmadnapra sem történik semmi, a biblia aisztikus hasonlata jut eszünkbe 
a kutyáról, amelyik visszatér tulajdon okádékára. (Harmadnapra) Minden 
kezdődik elölről, a mákonnyal hímzett álpercekgörögnek, miközben az árnyak 
és fények váltakozása lassan visszahívja a kezdetet. A kör bezárult. 

Menekülés gyanánt feltűnik az „aranyketrec". A Napfogyatkozás című 
versben a külvilág, az anyatermészet lázálomszerűen fenyegető, az esőcsepp 
álcázott üvegszilánk, a táj megszemélyesítve szorong, verejtékben úszik, az 
üvöltés rémíti a fákat. Innen menekülni kell. Mertfelsebez minden odakint: 
tüskekarú emberek hívogatnak (...) kihegyezett karók merednek fák helyett 
és bicskák nőnek a virágoskertben. Ehhez képest a rácsos ablakú épület is 
enyhet ad, ahol minden karnyújtásnyira van, és átlátható: Néhány lépés a 
sarok, a rácsazablakon, a kilincs nélküli ajtó. A szorongató valóságot kábulatot 
okozó gyógyszerek eliminálják, hogy éjszakává legyen a sötétség. 
(Napfogyatkozás) 

A költő az Apokalipszis című korai versében szinte a „lélek sötét éjszakáját" 
idézi meg. A hanyatlás olyan mérvű, hogy a kinyilatkoztatás fénye, a szakralitás 
teljesen eltűnik ebből a világból. Mintha a megtestesülés, Isten és ember 
szövetsége meg sem történt volna, olyannyira, hogy a második eljövetel, a 
túlvilági lét válik kétségessé. 

Ebből a valóságból kitömi lehetetlen, az ember beledermed szótlanul, még 
a sírás sem adatik meg, csak a fájdalom monotóniája marad: ...a világ 
szétesőfélben volt, a falak befelé zsugorodtak, nőtt a feketeség... / Máskor 
menekülésül megadatott az önsajnálat. Most az sem. Csak az önvád, az 
elmulasztott órák őrjítő szorítása.../ És a vizek visszafelé folytak, a tavak 
kiöntötték, a tengereket vihar korbácsolta fel. / Máskor szeretett élni és várta 
a Találkozást. Most a távolság, az idő múlása sehogy sem akart szűkülni, és 
betonfalak emelkedtek a jövő felé./Aztán eljött a világvége: mert nincsenek 
már órák és napok, és Találkozás sincs, csak a semmi, a semmi vigyorog 
kajánul a semmibe... (Apokalipszis) 

Az alternatívák, a megromlott valósággal szemben felvett attitűdök, 
stratégiák között megtaláljuk tehát a menekülést a szuicidumba vagy az 
Aranyketrec motívumát, mint a valóságtól (álvalóságtól) való elzárkózást, vagy 
a társadalmi ranglétrán való emelkedést a sikerember, korunk hőse, a konjuktúra-
lovagok megidézésével. Feltűnik a percemberke, csavaros végű zászlóval, 



címerében köpenyeg és két kulacs, a médiasztár, a komercializált világnézetű 
zsurnaliszta tévéből, sajtóból elővigyorgó arca. (Portré) Aki egyszerre manipulál 
és végsőkig manipulált, és aki hordozója és fenntartója a romlott valóságnak. 
Csal, de önmagát is becsapja. Mint mindannyiszor, arra a következtetésre jutunk, 
hogy az életért való aggodalomtól ösztönzött hazugság az emberi létet 
bomlasztja fel. A hibás egzisztencia nemlétezővé tesz. 

Mester Magdolna a kétely pokla után jut el az egyetlen igaz mítoszig. A 
következő sorok súlyát éppen a katabázis adja.- Az Ő házában üzenet a 
közhely. Beléd hasító, érted elhangzó panasz. Mélyen már tudtad, most 
előtört... / Könnyebb leszel vagy lelkifurdalásos. Átalakulsz. Elkerül most a 
föld szaga. / Távolról egyszer már mindenki látta. Kitakarózva állsz előtte, 
ismer, (a és Q) E költészet tanúsága, hogy a vita nuova már itt van. 
„Egzisztenciálisan, most is, ebben a pillanatban, egyszerre az aranykor és az 
újjászületett világ. De történetileg is, különben tehetetlenségemnél fogva nem 
lennék képes a fennálló helyzetet elutasítani, ha bennem az új már nem 
lenne kész."3 

A teória eredeti jelentése Istenlátás, s ezzel összefüggésben Mester Magdolna 
lírájának tendenciáját latolgatva a misztikussal elmondható: „Isten az, aki, és 
aki Isten, az enyém, és aki az enyém, azt szeretem, és akit szeretek, az szeret 
engem, az magához vonz, és aki magához vonz, az inkább én vagyok, mint 
saját magam. "(C. Brunner) A végső és egyetlen azonosság a Védanta szerint: 
aham atma Brahma aszmi - én mint atma (önvaló) egyenlő vagyok 
Brahmával. Az Evangéliumban Atya és én egyek vagyunk - minden metafizikai 
realizáció summája. De a megvalósításnak ezek a magaslatai dilemmatikus 
módon az elhallgatás felé hatnak. 



A POLITIKAI POSZTMODERN 

A posztmodern fogalma a civilizáció, a kultúra, az ideológiák, a politika, a 
gazdaság azon állapotára utal, amikor a modernitás energiái, stratégiái 
kimerültek, vagy a felismerhetetlenségig megváltoztak. Köztudott, hogy a 
modernitásnak világos, optimista tervezete volt, egyfajta humanista pátosz, 
amely főleg a tradicionális társadalommal szembeni heroikus küzdelemben 
fejeződött ki. Úgy tűnik, mára ez a projektum elérte célját, politikuma 
kiüresedett, másrészt kikristályosította a liberális-demokratikus paradigmát. 

A projektum a tradicionális társadalom evidenciái elleni harc során megsza-
badította az embert mindattól, ami a kollektív meghatározása lehetett volna, 
legyen az a múlt (Tradíció) vagy a jövő (a kommunisztikus tanok 
eszkatológiája); a lét fokozatosan egy köztes állapotba, az efemeritás csapdájába 
került. Erre a pillanatnyi létre a médiahatalom, a tömegtájékoztatás egész 
manipulációs rendszere telepszik rá. A lét pontosan addig tart, ameddig egy 
hírműsor, vagy szórakoztató adás, esetleg egy reklámblokk. Akárcsak a 
mindennapi életben: a lét apró események összefüggéstelen sorozatává válik, 
melyek annál értékesebbek, minél élénkebbek, rikítóbbak. Ez a pillanatba 
zárt lét a modernitás győzelmével megállott idő, amikor a múlt és a jövő 
kölcsönösen semlegesíti egymást. Valójában ezt az állapotot próbálják a 
posztmodern kifejezéssel jelölni. 

A posztmodern elméletét jellemzően akkor dolgozták ki, amikor a szovjet 
rendszer összeomlott és a marximust a liberális ideológia kezdte kiszorítani. F. 
Fukuyama tehát nem előzmények nélkül kezdett el a történelem végéről 
beszélni, ha ugyanis a modernitásnak már nincs mit felélni, kritizálni, 
meghaladni, leleplezni: a történelem a végéhez érkezett. De vajon véget ért-
e a modern kor? Ha ez alatt a közélet deszakralizációját értjük, akkor igen. 
Viszont, ha a modernitáson valamilyen konkrét cél felé való haladást értünk, 
önálló modern ontológiát, akkor semmiképpen. Hiszen ez elvi képtelenség, 
a modernitás létalapja olyasmi, ami sohasem aktualizálódhat. A modern indi-
viduum szakrális meghatározása megszűnt, s ezzel eltűnt az ontológia 
alanya, „tanúja". A kategória ambivalenciáját éppen az adja, hogy a 
modernitás meghaladása önmaga által történik. 



Mint kitűnt, a posztmodern azt a fajta modernitást jelöli, amelyik először a 
történelem folyamán ellenfél nélkül maradt, vagyis egy újfajta abszolutizált, 
alternatíva nélküli minőségben. Gazdasági téren a posztmodern szintén a 
liberalizmus dominanciáját jelenti. A gazdaság egyfajta új gazdasággá, 
„finanszizmussá" alakul, aminek eredményeként nemcsak a kommunisztikus 
ideológiák kerülnek süllyesztőbe, hanem a hannadik utas elgondolások is. Ez 
a gazdaság virtualizálódásának utolsó akkordját jelenti. 

A posztmodern kifejezéshez visszatérve, a modernitás folyamatként véget 
ért, ezután már, mint a „pillanat örökkévalósága", „örök jelenvalóság" 
móduszában létezik. Ezt az állapotot nevezte Baudrillard poszthistóriának, 
melynek fő jellemzője a tartalmak szüntelen ismétlődése, a „reciklikusság", 
egyfajta állandósult deja vu. Szerinte a társadalom olyan állapota ez, amikor 
valamennyi történelmi lehetőség működésben van. A modern vége lényeges 
változás, tartalom nélküli folyamattá vált, ezerféle szögben tükrözve önmagát, 
ironikus (önirónikus) módon kifigurázva tulajdon „mozdulatlan dinamikáját", a 
„stagnálás szuperszonikus sebességét". A posztmodern után már nem jöhet 
semmi, hiszen a valódi posztmodern a tradicionális társadalomhoz való 
visszatérés lenne. 

A jel uralma 

Baudrillard szerint a nyugat-európai kultúra fejlődése a reneszánsztól a 
posztmodern korig a „jel autonomizációja" logikája mentén történt, melynek 
során a jel fokozatosan elszakadt a jelentéstől egészen a jelentés teljes 
megszűnéséig a posztindusztriális társadalom idejére. A folyamat három szintje 
a következő: a reneszánsz (az utánzás és a hamisítványok kora), az indusztriális 
társadalom (sorozatgyártás) és a posztmodern (kódolás). 

Mára a közélet elvesztette szakrális vetületét, összetevői esetlegessé váltak, 
nélkülözve minden autonóm minőséget, ami összekötné a társadalmi 
valósággal. Miután a politikai kérdések „kollektív megbeszélések" eredményei, 
hasonlatosan a szerződéshez, amit akár figyelmen kívül is hagyhatunk, esetleg 
újrafogalmazunk - a kérdések formális oldala kerül előtérbe. A politika szintén 
a „jel autonomizációja" felé mozdul. Ez a folyamat a XX. század különböző 
rezsimjeiben kezdődött. Az olyan totalitárius rendszerekben, mint a fasizmus 
vagy a kommunizmus, megnőtt a propaganda szerepe, itt az állam 
„tömeghipnózis" segítségével sulykolta az emberek tudatába téziseit, teljesen 
elrugaszkodva a konkrét realitástól, amely megerősíthette vagy megcáfolhatta 
volna a propaganda posztulátumait. A propagált jel viszonylagosságát, ami 



könnyen fordul az ellenkezőjébe, Orwel antiutópiái illusztrálják. Valami hasonló 
figyelhető meg napjainkban a politikai reklám esetében. Itt a politikai ideológia, 
eszme, párt a tartalmi oldaltól függetlenül piaci értéket kap. A jel 
autonomizációja a politika szférájában nyilvánvalóvá teszi a propagált, 
reklámozott tárgy tartalmi másságát annak reprezentáltságához képest. A 
posztmodern korában ez a tendencia kulminál, a jel teljesen elszakad a tartalmi 
oldaltól, olyanyira, hogy a jelentés megsemmisül. A politika virtuálissá válik, 
mely csak a „prezentációs térben" létezik - a megnyilvánulások formájában. 
A posztpolitikában a deszemantizált (jelentéstelenített) álpolitikai kijelentések 
ismétlődnek, az autonomizált jel játékaként. Mindennek az optimális tere nem 
a parlament vagy az elnöki palota, de még csak a piactér sem, hanem a 
televízió képernyője. A képernyőt betöltő szüzsék, a dramaturgia, a szereplők 
teljesen elszakadtak a mindennapi realitástól. A tömegtájékoztatás feloldotta 
a valóságot, ráerőltetve az ironikus „nap híreit", tetszőlegesen választott 
„napirendi pontokkal" (agenda). A társadalomnak ezt az állapotát Gil Debor 
a „látvány társadalmának" nevezi. A látvány társadalma politika utáni társadalom, 
ahol a politika esetleges pszeudopolitikai képzetek játékává válik. A régi 
jelentések vagy eltűntek, vagy jelentésükből kiforgatva, parodizáltan jelennek 
meg. A legfőbb hatalommá a tömegtájékoztatás válik. A posztpolitikai térben 
létezni annyi, mint megemlítve, megmutatva lenni. Ez a létezés csak egy 
pillanatig tart, viszont ez a pillanat lett az egyetlen, kizárólagos valóság. 

A jövő1 

Az interaktivitással a hírközlés az atomizált individuumokban megtestesülő 
szingnlaritások önkényes játékává válik. A tömegtájékoztatás utolsó stádiuma 
a híradás decentralizációja az interaktív rendszerekben. Itt már a „látvány 
társadalmáról" sem beszélhetünk, hiszen a szinguláris a szinguláris számára ad 
hírt. Egyfajta anarchista ideál valósul meg: az ember a foszforeszkáló képernyő 
virtuális terében válik szabaddá a hatalomtól. Az izolált individuumok spontán, 
cél nélkül mozognak a virtuális térben, csupán az ösztönök mélységéből feltörő 
indulatoknak engedelmeskedve. Ezek az impulzusok a maradék biológiai 
realitást képviselik, amit még nem oldott fel a technogén környezet. A spontán 
feltörő impulzusok az ember autonóm ontológiai organizációjának utolsó 
maradványai, annak is biológiai, zoológiai vetületében2. A virtualitás terében a 
vitális impulzusok egy pillanatra lobbannak fel, majd kialszanak, átadva a helyet 
a „tiszta jelnek", amely cél és projektív energia nélkül való. A korszak száműzi 
a hierarchiát, amit a hálózat elve helyettesít. Végérvényesen eltűnnek a kasztok, 



társadalmi rétegek, nemzetiségek, konfessziók, kultúrák. Helyükbe a Hardt 
és Negri szerinti multitude, a „sokaság" kerül. Ez a sokaság számtalan kaotikusan 
mozgó atomból áll. A deontologizált szingularitások közötti különbség 
illuzórikus, és csak a szingularitásokat érinti. A sokaság virtuális léte az egyetlen 
mód bármely hierarchizáció, létrendi rangsorolás elkerülésére. Mivel a 
posztpolitika egészében virtuális, a liberális egyenlő esélyek elve egyenlő 
valósággá válik. A posztpolitika szubjektuma (szingularitás) a virtualitásban 
bárminek képzelheti magát, hiszen hiányzik az ontológia alanya, valamint a 
tér és idő. A virtuális térben mindenki szabad mindenkitől és mindentől: a 
világtól, saját magától; az identitás efemer, a jel játékának függvénye. 

A posztpolitika természetszerűleg a magánjog győzelmét hozza. A 
legfontosabb jog a hálózathoz való hozzáférés - telefon, internet, tv. Jelemzően 
ez a jog garancia a virtuális térbe való kerüléshez. A posztpolitikában 
abszolutizálódik a premisszív, megengedő elv, ezzel szemben a 
kötelezettségek a nulláig redukálódnak. A posztpolitika normatíváival kerül 
szembe bárki, ha ki akar lépni az individuum „szabadságának" korlátai közül. 
Törvényen kívülivé válik a „társadalmi ontológia" minden olyan 
megnyilvánulása, amely a realitás nem individuális státusát deklarálja. A 
fentiekből kiviláglik, hogy a posztpolitika elutasít és delegitimizál minden 
kollektív identifikációt. A szinguláritás szabadon választhat identitást, de csak 
az individualitás keretein belül maradva. A szingularitásokból álló sokaság 
(multitude) integrálhatatlan, minden összetevője „irracionális szám", fixálható 
lét nélkül. 

Az erőszakot a posztpolitika csírájában fojtja el, ugyanis az erőszak aktusában 
az aktív fél manifesztálja a létét. Az erőszak identifikációt provokál, belső 
energiákat mozgósít, ontológiai dialógust hoz létre, hierarchiát szül, 
meghatározza a hatalmi viszonyokat, s mindez megengedhetetlen a 
posztpolitika terében. A posztpolitika a szingularitások pacifikációjának rendjét 
vezeti be, oly módon, hogy a különböző képernyők elé ülteti őket. A 
biopolitikai impulzusok (lásd Negri és Hardt) előhívják az erőszak szándékát, 
ezt viszont feloldja a virtualitás, a látvány, a művi fantazma. A posztpolitika 
világa erőszakkal telített, ám ez az erőszak gondosan imitált, az individuum 
szemléletére korlátozódik. Az erőszak az individuum nevében történik az 
individuummal szemben. 

A posztpolitika fő értékévé a játék válik. Amíg azonban a modern politika 
számára az érték szuverén realitás volt, amelynek alárendelődött mind a 
személyes, mind a kollektív, a posztpolitikai térben az érték individuum alatti 
szintre kerül, megfosztva azt kommunikatív tulajdonságaitól. Az érték 



relativizálódik, esetlegessé válik azáltal, hogy azt a szingularitás posztulálja. 
Az érték „ontologizációját" a hálózat azonnal hitelteleníti. A posztpolitika a 
modernitás törvényszerű vége. Az újkor politikájához képest új elemeket 
hordoz, azonban a figyelmesebb szemlélő számára ezek a fejlemények nem 
annyira váratlanok. Konklúzióként megállapítható: a modem politika hanyatlása 
már az újkor hajnalán anticipálható. A politika mint a holisztikus valóság 
deszakralizációja a politika potenciális végét jelenti. Annak ellenére, hogy a 
deszakralizáció első tendenciái és a mai állapotok - politikai intézmények -
drámai mutációja, azok posztpolitikává válása között látszólag nagy a 
különbség, mégis valószínű, hogy paradigmális szempontból a végkifejlet 
logikus és determinált. 

JEGYZETEK 

1. A fejezet Negri és Hardt Impérium című művére támaszkodik, amely 
ugyanúgy a politikai gondolkodás mérföldköve, mint Samuel Huntington 
Civilizációk harca vagy F. Fukuyama A történelem vége az utolsó ember 
című munkája. Mind a három mű a történelmi fejlődés alapvető tendenciáit 
általánosítja, úgy mint az „új világrend" tartalmi oldala, vagy mint „jövőkép". 
A baloldali kritika Negri és Hardt könyvét hiperbolikusán „A kommunista 
kiáltvány posztmodern verziójának" nevezte el. 

Az impérium kulcsfontosságú fogalma a könyvnek, ebbe a fogalomba 
sűrítik bele a szerzők koncepciójukat a posztindusztriális és posztmodern 
társadalomról. Negri és Hardt posztmodernista állásponton vannak: a modern 
kor ideológiai, gazdasági, jogi filozófiája, társadalmi potenciálja kimerült, a 
modern kornak tehát tényszerűen vége. A munka és a tőke viszonyában 
mindketten a marxista modelt követik, a posztmodern körülmények között 
azonban a munka és tőke a felismerhetetlenségig megváltozik. A tőke 
hegemóniája totálissá válik. A tőke maga az impérium, amely szerintük 
alighanem a kapitalizmus utolsó fázisa, amikor a munka az indusztriális fokhoz 
képest decentralizálódik, számtalan egyedre tagolódik, akik a mindenütt 
jelenlévő és mindent kontrolláló impérium hatalma alatt állnak. A posztmodern 
korban a munkát nem a munkásosztály végzi, hanem - Negri és Hardt 
kifejezésével - a „sokaság", a multitude. A munka és a tőke szembenállása 
megszűnt. A „fegyelem", a „szigor" helyett a tőke az „ellenőrzést" alkalmazza, 
politika helyett „biopolitikát", állam helyett planetáris hálót. A kapitalizmus az 
impérium korszakában álcázott, eltűnnek az indusztriális korra jellemző 
attribútumai. Megszűnnek a nemzetállamok, megváltozik a munka hierarchiája, 



eltűnnek az államhatárok. Ennek ellenére az impérium mindent kontrollál és 
továbbra is eltulajdonítja a sokaság munkájának gyümölcsét. Az ellenőrzés 
planetáris méretű, mindenkit érint. 

2. A globalizált kapitalizmusnak ebben a stádiumában a produktív, illetve 
az improduktív tevékenység közötti különbség elhalványul, fokozatosan maga 
a biológiai lét válik munkává: a biológiai, fiziológiai motivációk, a vágyak, a 
szaporodás ingere, vagy a kreativitás valamilyen megnyilvánulása, esetleg a 
puszta szeszély. Eltűnik a munka és a pihenés közötti különbség, a hasznos 
és haszontalan szembeállítása. Ami marad: élő emberek a korrupt rendszerrel 
szemben. Marxista terminológiával a „sokaság" önmagában képviseli a munkát, 
az impérium pedig a tőkét. 
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