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Archívum rovatunkban ezúttal Szirmayné Pulszky Henriette két írását ad-
juk közre. A német nyelvterületen H. von Szirmay-Pulszky néven publikáló
szerzõ 1883-ban született, és 1970-ben halt meg Budapesten. A magyar politi-
kai és szellemi életben kimagasló szerepet betöltött Pulszky család leszárma-
zottja. Édesapja Pulszky Ágost (1846–1901) jogfilozófus és szociológus volt;
nagyapja pedig Pulszky Ferenc (1819–1897), aki a reformkor fontos politikusa,
Kossuth emigrációbeli titkára, továbbá tudós régész volt. Férjét, Szirmay Ta-
mást (1872–1918) fiatalon elveszítette.

Szirmayné Pulszky Henriette sokoldalú autodidakta volt. Foglalkozott csilla-
gászattal, de erõteljesen érdeklõdött a pszichológia iránt is, és lélektani elõadá-
sokat hallgatott a budapesti egyetemen. Pszichológusként a pszichoanalízis és
a kiemelkedõ alkotók patográfiája foglalkoztatta. E témakörökben több írása
jelent meg német és magyar szakmai fórumokon, így például: „Genie, Irrsinn
und Ruhm in ungarischer Ergänzung” [„Zseni, õrület és dicsõség – magyar ki-
egészítés”, a címben utalás W. Lange-Eichbaum Genie, Irrsinn und Ruhm c.
könyvére, (München, 1928)] (Zeitschrift für die gesamte Neur. u. Psych. 126.
Band, 3. u. 4. Heft., 1930); Bolyai János életének és munkásságának lélektani
értelmezése” (Magyar Psychológiai Szemle, 1932); Néhány statisztikai adat a
zseni-kérdéshez” (Magyar Psychológiai Szemle, 1934).

Pulszky Henriette munkásságát két írásával mutatjuk be. Az elsõ részlet a
Genie und Irrsinn im ungarischen Geistesleben [Zsenialitás és õrültség a magyar
szellemi életben] címû könyvének (Ernst Reinhardt Verlag, München 1935)
IV. fejezete. E fejezet – amelynek címe „A magyar irodalom különös jellegze-
tességei”, Babits Mihály egyik esszéjére támaszkodva a személyiségdinamikai-
lag értelmezett népléleknek és a magyar irodalom néhány jellegzetesnek ítélt
tendenciájának összefüggését elemzi. A második tanulmány a Kulturgeschicht-
liche Probleme in psychoanalytischer Beleuchtung [Kultúrtörténeti problémák
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pszichoanalitikus megvilágításban] címû terjedelmes, kéziratban maradt mû-
vébõl. A szemelvény, amelynek címe „A nyugati fejlõdés”, Freud és Szondi
nyomdokain haladva az ösztönvilág és a kultúrák összefüggéseit taglalja.

A németül megjelent könyv nem maradt visszhangtalan Magyarországon.
Pulszky Henriette mûvére Nyírõ Gyula pszichiáter reflektált „Lángész és õrü-
let” címû írásában a Magyar Szemlében (1936, 3. sz. 255–264), Schaffer Károly
ideggyógyász pedig az Irodalomtudományi Közleményekben ismertette (1936,
368–371.).

A fenti írások egy érzékeny és mûvelt, bár kétségkívül nem professzionális
pszichológus figyelemre méltó gondolatait tükrözik. E tanulmányok egyszer-
smind kordokumentumok is, amelyek a pszichoanalízis magyarországi recep-
ciójának tágasságára utalnak. A merész, olykor csapongó interpretációk, a
nemegyszer tapasztalható leegyszerûsítések mutatják, hogy a pszichoanalitikus
elmélet forradalmi gondolatrendszere milyen elemi erõvel generált új gondo-
latokat, s azt is, hogy ez milyen kockázatokat rejtett magába.  

Pulszky Henriette munkásságára Pataki Ferenc akadémikus hívta fel figyel-
münket, és a szövegek kiválasztásában László János egyetemi tanár volt segít-
ségünkre.

A szerk. 
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A MAGYAR IRODALOM KÜLÖNÖS JELLEGZETESSÉGEI

(Zsenialitás és õrültség a magyar szellemi életben, IV. rész)

Szirmayné Pulszky Henriette

Ha a magyar irodalmat mint egészet kívánjuk áttekinteni, túlnyomórész cik-
lotim karaktere tûnik fel; benne a líra érte el legnagyobb kiteljesedését s mutat-
ta a legnagyobb sokszínûséget. Ezenkívül a magyarság sok kis realisztikus elbe-
szélõt és novellistát szült, különösen humoristákat; a régi idõk körülményeinek
körülírása, a történelmi anekdoták terén kényelmes dõzsölés jellemezte mind
Jókait, mind Mikszáthot s a kisebb elbeszélõket. Ezzel szemben a magyar re-
gények ötlettartalma igen csekély; hiányzik a „roman a these”, mely a francia
irodalomban oly nagy helyet foglal el. Egyáltalán feltûnõ a magyaroknál a filo-
zófia iránti tehetség hiánya; nemcsak hogy nem indult ki önálló filozófiai irány-
zat magyar embertõl s nem jött létre magyar földön filozófiai iskola, hanem ko-
rábbi idõkbõl sem ismerünk olyan magyar filozófust, aki kivándorolt s külföldön
mûködött volna, ahogy festõkkel történt. (Lásd késõbb.) A drámai költészet,
mely erõs kompozíciós tehetséget és tiszta problémafelvetést igényel, ugyan-
csak feltûnõen gyengén képviselteti magát Magyarországon. Az egyedüli tragédia,
mely klasszikusnak számít, Katona József Bánk bánja (1814), mely Shakespeare
egyértelmû hatása ellenére is egész önálló, maradandó jelentõségû alkotás.1

A gyors hangulatváltozások ilyen gazdagsága, mely a líra sokféleségét meg-
határozza, a realizmusra irányuló hajlam és a humorista véna – másfelõl pedig a
filozófiai talentum, továbbá a zárt kompozíció és drámai felépítés iránti tehetség
hiánya, egészében tekintve a magyar néplélek egyértelmûen ciklotim jellegzetessé-
gére utal.

183

1 Katonáról lásd Dr. Lénárth Edith: „A tehetség lélektana” címû dolgozatát a „Tehetségproblé-
mák” címû kötetben, Budapest, 1931. Katona fejlõdési vonala tipikusan skizotim: hirtelen felívelés fi-
atalkorban, aztán alkotási képtelenség: a Bábk bánt 23 évesen írta s utána semmit sem hozott létre.
Ezért Dr. Lénárth Edith Uhlanddal állítja párhuzamba. Katona, aki Kecskeméten született, ügyvéd
volt szülõvárosában; szélütésben halt meg. Életérõl keveset tudunk; sosem kötött házasságot.
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2 „Magyar irodalom”, az „Irodalmi Problémák” címû kötetben, Budapest, 1917.
3 Természetesen Babits eredeti szövegét közöljük a magyar fordításban, mind Babits, mind

Szirmay-Pulszky kiemeléseivel. Szirmay-Pulszky igen szabadon bánt Babits szövegével fordítás és
szerkesztés tekintetében egyaránt. E felületesség mellett nem látszott indokoltnak minden kieme-
lésnél utalni arra, kitõl származik. A Babitstól idézett részek a következõ helyen találhatók: Belia
György, szerk.: Babits Mihály. Esszék, tanulmányok. Elsõ kötet. Budapest 1978, 386–389. és
396–397. old. A teljes tanulmány ui., 359–420. old. (a fordító megjegyzése)

4 Vö. Kretschmer: „Körperbau und Charakter., p. 210, a ciklotimek képi kifejezésre való haj-
lamáról.

A tudós költõ, Babits Mihály, a magyar irodalomról írott esszéjében2 felteszi
a kérdést: Milyennek látszik a magyar irodalom a külsõ szemlélõ számára?
Amit e kérdés megválaszolásaként kifejt, oly frappáns módon támasztja alá vé-
leményünket a magyar irodalom mint egész ciklotim sajátosságáról (noha a
ciklotim kifejezés akkortájt még egyáltalában nem volt ismert), hogy ezt a na-
gyon tanulságos passzust idézni szeretném3:

„Kérdezzük tehát elõször: melyek azok a benyomások, az éghajlat és föld
benyomásai, melyekbõl a magyar irodalom levegõje szükségképp szövõdik, s
mennyiben adtak ezek irodalmunknak egész külön, egyéb népek irodalmától
eltérõ színeket? Magyarország földje vidékenként rendkívül különbözõ, és ég-
hajlatát is a legszeszélyesebb, átmenetek nélküli változatosság jellemzi. Ehhez
képest népünk képzeletvilága is gazdag és sokszínû, kedélyvilága mozgalmas és
edzett. A magyar irodalom rendkívül gazdag képekben és mesékben, s nálunk
nincsenek is, vagy csak a legújabb idõk városi költészetében akadnak halvány
költõk. Nálunk alig van nagy költõ, sõt a kisebbek között sem sok, akinek csak
egy húrja, egy hangulata lenne. Lírikusaink végtelen gazdagok hasonlatokban,
mint Petõfi; színekben, mint Vörösmarty; képekben, mint Arany4; regényíróinkat
a mese rendkívüli intenciója és változatossága jellemzi, mégpedig nemcsak Jó-
kait, aki e szempontból a világirodalomban páratlan, hanem például Mikszá-
thot, Gárdonyit, Jósikát, Keményt, sõt Eötvöst is. Csak össze kell hasonlítanunk
egy magyar lírikust például Leopardival, egy magyar regényírót például Flau-
bert-rel, azonnal érezni fogjuk az invenció természetes gazdagságának és válto-
zatosságának fölényét még az átlagos magyarnál is, bármennyire törekszik is
pótolni a külföldi esetleg, mint Flaubert, e hiányt a mûvészi tanulmány eszkö-
zeivel. Éghajlatunk benyomásai és történetünk viszontagságai szerencsésen
táplálták fel e gazdagságra Keletrõl hozott fantáziánkat.

De a benyomások gazdagságával, konkrétságával és változatosságával nem
mindig áll arányban a mélységük. (Ezzel érdemes összevetni a ciklotim és ski-
zotim temperamentum közötti különbségrõl mondottakat.) „A magyar, hozzá-
szokva a viszontagságokhoz, éppen az a lélek, akinek egy s más katonadolog:
föl se vesz holmi kis karcolásokat. Ép és edzett. Az átöröklött edzettség, a ki-
állt bajok, a hangulatnak minduntalan átélt változásai, a táj maga, mely a tér-



Szirmayné Pulszky Henriette: A magyar irodalom különös jellegzetességei

185

ben, az idõjárás, mely az idõben oly sûrûn hozza a meglepetéseket, kiegészítve
ismét egy rest keleti faj szemlélõdõ természetét, valami fölényes bölcsességet,
valami okos és igénytelen nil admirarit szûrtek le e nép lelkében régtõl fogva,
mely apró érzelmek túlságosan szubtilis elmélyítését mindig megakadályozta.
A szenvedélyek gyakran minuciózus ábrázolása nem hiányzik ugyan irodal-
munkban, de maga ez ábrázolásnak majdnem állandóan objektív jellege bizo-
nyos értelmi fölényre vall az érzelmekkel szemben, melyet más irodalmakban
csak sokkal ritkábban találhatunk. Ez az objektív józanság érték is lehet (példá-
ul Aranynál, Keménynél), de egészben véve mégis irodalmunk egy hiányát je-
lenti. Valamely érzelemnek egészen elmélyített, szubtilis és belsõ ábrázolására
alig mutathat példát a magyar költészet. Még a szentimentalizmus korában is,
csak össze kell hasonlítanunk Fannyt Wertherrel, látni fogjuk, mennyire meg-
maradt a józanságnak ez a kissé kemény magva Kármánnál (aki különben az
érzelmi átengedésnek még ily fokát is csak nõben tudja elképzelni, ami szintén
jellemzõ).” Valójában magyar ember mint Werther teljességgel elképzelhetet-
len. „A magyar regény egészen az újabb idõkig (egészen Mikszáthig, Gárdonyiig,
sõt Móricz Zsigmond Sáraranyáig) inkább az invenció és cselekvés gazdagságá-
val, a színek élénkségével, az alakok változatosságával és élethûségével tündökölt,
mint az érzelmi ábrázolások mélységével vagy éppen szubtilitásával. A közönség
ezt a változatosságot és élénkséget meg is kívánja, és az érzelmi szubtilitásoktól
(mely azt és fõleg a cselekvés gyorsaságát gátolná) visszariad. Evvel függ össze
a magyar regény nagy könnyûsége és technikai kitûnõsége is, hogy annyira ol-
vastatja magát: aminek Jókaiban és Mikszáthban klasszikus példái vannak. De
hiszen a jó átlagot is csak össze kell hasonlítani a külföldi átlaggal: a magyar
közönség olvasmányaival szemben élénkség, gyorsaság, változatosság szem-
pontjából sokkal nagyobb igényekhez szokott, sokkal jobban el van kényeztet-
ve, mint bármely külföldi irodalom publikuma. Sok, külföldön híres mû nálunk
nem tudna érvényesülni unalmassága miatt.

Ez, látjuk, elõny is, de hiba is.
A hangulatok e nagy változatossága és csekély kimélyítettsége leghátrányo-

sabb a drámára, ahol éppen az emberi érzelmek és szenvedélyek mély és bel-
sõ ábrázolása lenne a fontos, s maga a szigorú forma kevés csapongást, kevés
szín- és cselekvésbeli változatosságot enged meg. Valóban, a dráma inkább in-
tenzív, mint extenzív mûfaj; a magyar költészet szelleme pedig extenzív. Eh-
hez képest irodalmunkban a dráma van leggyengébben képviselve, s ami van,
az is inkább a technikai virtuozitásnak remeke. A vígjáték, éspedig a cselek-
vésben, fordulatokban gazdag helyzetvígjáték, a magyar költészetben sokkal
magasabb fejlõdési fokot ért el, mint a komolyabb drámai mûfajok. Így volt ez
már Kisfaludy Károlynál, így Szigligetinél, így Csikynél, így van Molnár Ferenc-
nél is. Ezenkívül fejlettebb volt nálunk a romantikus dráma, a helyzettragédia,
melynek oly elõkelõ képviselõje is van, mint Vörösmarty. Ezekkel az okfejté-
sekkel össze kell vetni Kretschmer testfelépítés és karakter címû mûvének A
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zsenik címû fejezetében a drámai tehetségrõl szóló részt, ami kizárólag skizoti-
mekre jellemzõ.

Amit a regényrõl és a drámáról mondtunk, ugyanaz áll a lírára is: a benyo-
mások, színek, hangulatok végtelen sokféleségével, de aránylag csekély mély-
ségével találkozunk itt is. Így a magyar líra tipikus mûformája a dal, a csapon-
gó, könnyû, nem nagyon mély, de annál változóbb kedélyállapotok röpke kife-
jezõje.” (Ez a – fõképpen korábbi – lírai termés átlagára érvényes, ami a virág-
zását élõ népdalhoz csatlakozva fejlõdött körülbelül a XVIII. Század óta. Az
elsõ népies hangú dalokat Csokonai írta.) „Ellenben a magyar líra tipikus alak-
ja Petõfi, impresszionizmusával, könnyedségével, bizonyos egészséges, vidám
objektivitással s edzett kedélyével, mellyel a hirtelen és bõven és pompásan fölszítt
benyomásokon oly könnyen ismét túlteszi magát.” (Vesd össze ezzel a ciklotim
jelleget!)

„A benyomásokban való nagy bõség s a velük szemben tanúsított edzettség gyö-
kere irodalmunk feltûnõ realizmusának is, annak a konkrétságnak, mellyel a kül-
világ benne megjelenik. A magyart egész karaktere inkább ezer és ezer részlet meg-
figyelésére, apró benyomás felvételére, mint egy-egyen való rágódásra teszi képes-
sé, inkább környezete szemlélésére, mint lelkének kimélyítésére utalja.” Ez teljes
mértékben találó a ciklotim sajátosságra nézve. „Így irodalmunk színei inkább
külsõk, mint belsõk: de maga az a rendkívüli élesség és világosság, amellyel
ezeket a színeket, a környezet színeit visszaadja, maga ez a realizmus, minden-
nél inkább nemzeti különbséget, nemzeti vonásokat jelent, a nemzeti környe-
zet vonásait. Szkepszise nem cinizmus, hanem józanság. Nem cinikus keserû-
ség, hanem józan, jóindulatú, fölényes humor. A híres magyar humor, irodal-
munk egyik fõvonása tulajdonképpen ilyen flegmatikus parasztbölcsesség: a
nyugodt szemlélõdõnek fölénye a cselekvõvel szemben. Nem csúfolódik, nem
is irigykedik, mint már népek humora; sokat látott, tudja, hogy sok minden
„nem érdemes”: de azért csak szeretettel mosolyog a világon, azokon, kik tö-
rik magukat: mint a tapasztalt férfi a bohó gyermeken.”

Gyakran hangzik el Magyarországon a panasz, hogy irodalmunk külföldön
kevéssé ismert, és alig méltatják figyelemre; úgy véljük, e fejtegetésekkel és vé-
leményekkel megtaláltuk rá a magyarázatot: éppen az irodalom e túlnyomórészt
ciklotim jellege. Hátrányos az a körülmény, hogy erõssége a lírában van, ami
nehezen vagy egyáltalában nem fordítható, s az idegenektõl mint a jellegzete-
sen magyar temperamentum eredeti kifejezõdése igen távol esik. Továbbá a re-
alista és humoros miniatûrfestészetre esik a hangsúly, ami azonban a külföldi
publikumot, mely nem ismeri s nem érti az elõképeket és az ábrázolt körülmé-
nyeket, nem is ragadhatja meg. Ehhez járul még sok író történeti ábrázolás
iránti elõszeretete, a nemzeti múlthoz való affektív kötõdésük, ami a modern
olvasó számára további hátrányt jelent. Ezzel szemben, mint mondottuk, a ma-
gyar regények és elbeszélések ötlettartalma általában nagyon csekély, az irány-
regény szinte teljesen hiányzik, s éppen ennek van nagy visszhangja, még hogy-
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ha irodalmilag kisebb értékû is, amennyiben a felvetett probléma nem veszítet-
te aktualitását. Egyszóval: a magyar irodalomban hiányzik a skizotim beütés, a
tiszta és éles problémafelvetés iránti tehetség és hajlam. (Kivéve az e tekintetben
magányos Madáchot.) Elég összehasonlítani a kortársakat, Aranyt és Doszto-
jevszkijt, vagy Jókait és Tolsztojt (akik csaknem egykorúak voltak), s világossá
válik a magyarok hiányossága az aktuális ötletek terén, s a nemzeti hagyomá-
nyokhoz való túlságosan erõs affektív kötõdésük hátrányos volta. Ady lírája
pedig, mely tárgyal aktuális problémákat, aligha ültethetõ át más nyelvre. A
norvég is nehezen elsajátítható nyelvû kis nép; ám legnagyobb költõjük, Hen-
rik Ibsen, mégis meghódította a világot, mivel darabjaiban a legélesebben áb-
rázolta és tárgyalta kora családi életének és társadalmának az összes problé-
máját és kérdését, s értette, miként kell fontos, új megoldásokat felkínálni. Ezt
a szellem az, ami a magyar irodalomban mindig is hiányzott, mindenekelõtt a
faji meghatározottságú, elsõsorban ciklotim természet következményeképpen, s
ez az oka annak, hogy a magyar irodalom az általános érdeklõdésnek minded-
dig csak keveset nyújthatott.

Zay Balázs fordítása
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A nyugati fejlõdés

1. A zsidóságon belüli helyzet – Názáreti Jézus – A paulinizmus. 2. A késõ an-
tik kultúra és megváltásigénye – A sztoikus filozófia – Újpüthagoreusok és új-
platonisták. 3. A vallási krízis – Aszkézis, kényszeres gondolkodás és mûvészet-
ellenes beállítottság az õskereszténységben – A katakombafestészet – A bizán-
ci kultúra és mûvészet. 4. Az etikai felfogás változása – Az arianizmus – Az isz-
lám keletkezése. 5. A perzsa fejlõdés, a manicheizmus.

1.

Míg a buddhizmus a felvilágosodás fázisából indult ki, az azt követõ erõsza-
kos reakciós korszakban azonban végleges elfajulásnak esett áldozatul, a ke-
reszténység ezzel ellentétesen szokatlanul intenzív kollektív kényszerneurózis
idején jött létre, mely a zsidóságon belül lépett fel. A mazochista fordulat, akár-
csak a brahmanizmusban, itt is a vallás kríziséhez vezetett; itt is a legkisebb, az-
az a minden természetes életmegnyilvánulást elfojtó ceremóniák felé való
messzemenõ eltolás történt. A kényszeres gondolkodás, ami a zsidóknál kizáró-
lag a rituális elõírások szó szerinti szövege felé fordult, nem talált magának ki-
utat; tehát nem tudott, mint Indiában, filozófiai spekuláció révén részlegesen
felülkerekedni, és ezáltal nem vezethetett a kollektív kényszerneurózis gyengü-
léséhez; ez az út itt zárva maradt. Ebben a tarthatatlanságig jutott szituációban
különbözõ irányzatok, vallási mozgalmak léptek fel a zsidóságon belül, melyek
megfeleltek a nép pszichés feszültségének feloldására tett különbözõ kísérle-
teknek. A legmagasabb társadalmi osztály (a szadduceusoké) a hellenisztikus-
római kultúra átvétele révén könnyített helyzetén; az esszénusok szektája – va-
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lószínûleg indiai hatásra – teljességgel átadta magát a világtól elvonuló aszké-
zisnek. A nép körében egyre nagyobb volt a türelmetlenség; a zelóták szektájá-
ban feledésbe merült minden megfontolás és minden respektus: a szekta tagjai
azt tûzték ki célul, hogy minden honfitársukat megölik azon a helyen, ahol a
törvény áthágásán kapják õket. Tehát itt az agressziós ösztön áttörése ment vég-
be a fanatikus gyilkolási vágy formájában, amikor a mazochizmus tarthatatlan
állapota jött létre a vallás terén a legkisebbre történõ eltolás folyamata révén.

A nép elnyomatása és elégedetlensége ahhoz vezetett, hogy átvették a per-
zsa vallásból a közeli világvégébe és egy természetfeletti megváltóba vetett hi-
tet; a körülmények tarthatatlanságának sötét érzete egy közeljövõben bekövet-
kezõ messianisztikus birodalom kollektív vágyálmában jutott kifejezésre. Ezek
az álmodozások képezik az apokaliptikus népi irodalom tartalmát.1 Amint már
kifejtettük, ezzel létrejöttek azok a lelki elõfeltételek, melyek lehetõvé tették,
hogy Jézus tanításai a világhanyatlásról és az újjáteremtésrõl hitre találjanak.
A kollektív kényszerneurózis növekvõ intenzitása a realitástól való elfordulás-
hoz és a pszichopatológiai iránti megnövekedett befogadókészséghez vezetett.
Amikor elõállt egy költõi tehetséggel megáldott próféta, aki ezeket a fantasz-
tikus tanításokat megragadta és magára vonatkoztatta, s ezzel elutasította a
vallás lélektelen külsõdlegességét, követõinek körébõl új szekta keletkezett,
melyet késõbb õskereszténynek neveztek el.

Jézusnál világosan felismerhetõ az Ödipusz-komplexus áttétele az uralko-
dókra; ebbõl a forrásból táplálkozik a papok és az írástudók ellen irányuló gyû-
lölködõ beszédei szenvedélyessége és a hivatalos vallás éles kritikája. A tudat-
talanból származó lázadás az atyai hatalmakkal szemben Jézusnál egyszerre két-
féle módon nyilatkozott meg: egyrészt az uralkodók elleni támadásaiban, a sze-
gények, a tudatlanok és a bûnösök pártfogásában; másrészt abban, hogy feléb-
redt benne a hit, hogy õ maga hivatott el arra, hogy a messianisztikus királyság
közeli eljövetele idején „Isten felkentjévé”, azaz az emberfeletti uralkodóvá
váljék. Az a tudattalan törekvés tehát, hogy Istennel egyenlõvé tegye magát,
Jézusnál õrült formában jutott érvényre. Ennek a személyiségnek a sajátossága
abban áll, hogy Jézus e két tendenciáját egymással összekötötte: a gyûlölködé-
si hangulat nála az õrülési rendszerbe ment át, mert a mennyek országát a sze-
gényeknek ígérte és azt hirdette, hogy az elsõkbõl utolsók lesznek. Amint
Schweitzer kiemeli, ez volt ígéretei között az új és a különös2: „Arra vonatko-
zóan, hogy ebben legnagyobbak és legkisebbek lesznek (Mt 5,19;11,11–18) s
hogy tizenkét kiválasztott bíráskodik majd Izrael nemzetségei felett (Mt
16,19;18,18;19,28), másutt nincs utalás. Éppen ellenkezõleg, mintha úgy vélték
volna, hogy a felkent uralma alatt a kiválasztottak közötti különbségek meg
fognak szûnni. A gyermekek elõtérbe helyezésérõl sem tud egyébként semmit
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az eszkatológiai irodalom, akik Jézus szerint a legmagasabb helyekre hívattak
el.” Ez mindennek a magja; forradalmi beállítottsága következtében, mely az
Ödipusz-komplexusnak az uralkodókra történõ eltolásából származik, Jézus
minden elnyomottnak közeli elégtételt kínált nehézségeikért, szenvedéseik ki-
egyenlítését az õ országában. Ez tette ígéretét ellenállhatatlanná; ez a tanítás al-
kalmas volt arra, hogy futótûzként terjedjen el a római birodalom elégedetlen
proletártömegei sorában. Éppen az emberfeletti (õrült) öntudatnak a forra-
dalmi érzülettel és az intenzív gyûlölettel való ilyen összekeveredésével magya-
rázható az a titokzatos vonzerõ, mely Jézus alakjából minden idõben kiindult.
Ez tette lehetõvé Istenfiúvá emelését; mint mindenkinél nagyobb száll le a
mennybõl s hívja magához a szegényeket és a megterhelteket; szereti õket és
megveti a gazdagokat és az okosokat… (Buddha is tényleg királyi sarjként jött
a világra és demokratikus érzületû volt. Ez az antitézis mindig vonzóan hatott.)
Ezzel a beállítottságával Jézus nemcsak a szegények szívét nyerte el, hanem azt
is elérte, hogy a föld nagyjai alázatosan meghajoltak elõtte, és mindig készek
voltak õt a mennybe emelni, hogy élét vegyék fehéren izzó szenvedéllyel teli
beszédének… Kereszthalála által pedig ez a hatás ezerszeresére növekedett.

Jézus igehirdetése és halála azzal a következménnyel járt, hogy a zsidóságon
belül kis szekta keletkezett, mely várta alapítója visszajövetelét, s a zsidó vallás
szabadabb irányát képviselte. A ceremóniák világának elvetése, a belsõségesség
hangsúlyozása és a felebaráti szeretet tanítása Jézus tanainak egészséges részét
jelentette; ebbõl az alapból kiindulva lehetett véghezvinni a zsidó vallás reform-
ját mazochista vonásainak gyengítése révén. Ennek az új vallásnak a kialakulásá-
hoz Pál apostol adta a döntõ lökést, amikor Jézus halálát a helyettes áldozat mí-
toszává költötte át, és a megváltóba vetett egyedül üdvözítõ hit tanítását hirdette.

A paulinizmusban a késõi antikvitás félig tudatos bûntudata és megváltás-
szükséglete tört ki; olyan lelki folyamat játszódott le, melynek párhuzama In-
diából már ismert számunkra. Amikor ott a vallás mazochista formája hosszú
idõn át tartott, a kegyesek végül az Isten iránti hívõ szeretet általi üdvösség ta-
nításához menekültek. Hasonlóan ehhez Pál elszakadt a zsidó vallás formaliz-
musától, és üdvösségét egyedül a Krisztus általi újjászületésbe vetett bensõsé-
ges hitben kereste. A „hit”, amit Pál prédikál, nem egy tanítás értelemszerû
igaznak tartása, hanem szeretetteljes odaadás, mely lényegében az indiaiak
„bhakti”-jaihoz áll közel. Ez a hit érte el, hogy Pál Jézust istenfiúvá emelte.
A tudattalan ösztön, mely régi isteneket dönt le és újakat emel a helyükbe, az
õskereszténységben ezzel a fordulattal jutott érvényre és vezetett Krisztus iste-
ni tiszteletéhez. A Jézus által bevezetett és a szektában ettõl kezdve gyakorolt
újszerû szimbolikus cselekedetek (keresztség és úrvacsora) a hellenisztikus
misztériumvallásoknak megfelelõ átalakuláson mentek át.3
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2.

Az antik világban a kereszténység kialakulását megelõzõ évszázadokban
olyan fejlõdés ment végbe, mely egy gyengülten mazochista jellegû vallás kiala-
kulásához kellett, hogy vezessen. A görög kultúrán belül a felettes-én megerõ-
södése csak a kollektív kényszerneurózis legyõzése után lépett fel; mialatt kiala-
kultak azok a következmények, melyek törvényszerûen együtt járnak a legyõ-
zéssel, s így a természettudomány és a mûvészet virágkora beköszöntött, a gö-
rög filozófia már Szókratésszel fordulatot vett, s ezzel az etikai problémák a
gondolkodás középpontjába kerültek.

A sztoicizmus filozófiájában a destrukciós fordulat befelé történik, azaz a fe-
lettes-én megerõsödik, és az aszketikus tendencia elõre tör: a megrendíthetet-
len egykedvûséget mint a legfõbb boldogságot dicsérik, a világ legyõzését a leg-
fõbb célnak állítják be. A sztoikus bölcs önmegtartóztatásra és bizonyos mér-
tékû aszkézisre volt kötelezve. A lemondás és a világtól való menekülés párhu-
zamát, amit ez az iskola hirdetett és gyakorolt, a buddhizmus tanításaiban és
életvitelében találjuk meg; erre a hangulati hasonlatosságra már Renan rámu-
tatott.4

Ellenségei sokszor a kereszténység szemére vetették, hogy felelõs az antik
kultúra hanyatlásáért; eszerint a kereszténység bûne volna, hogy eltûnt a hel-
lenisztikus jókedv, és átvette helyét az életidegen aszkézis, ami az antik tudo-
mány és mûvészet összeomlásához vezetett. Eközben azonban összecserélik az
okot és az okozatot: nem a kereszténység volt a hibás mindebben, hanem éppen
fordítva, a destrukciós ösztön befelé fordulása és a felettes-én ebbõl következõ
megerõsödése okozta a kereszténység elterjedését. A növekvõ jólét és az egyre na-
gyobb területek összekapcsolása következtében a destrukciós ösztön bensõsé-
gessé válása az antikvitás idején már néhány évszázaddal a kereszténység fel-
lépése elõtt megtörtént. A görögök és a rómaiak régi népi vallását legyõzte a
felvilágosodás; a népeket új vallásos forma keresésének vágya ragadta magá-
val, olyan új vallás keresése, mely a bennük újonnan felébredt megváltás irán-
ti vágyakozást csillapítani tudja. A sztoikusok filozófiai tanaik alapján meditá-
ció és aszkézis által önmegváltó vallás létrehozását kísérelték meg. Ha az an-
tik népek nem kerültek volna érintkezésbe a Közel-Kelet vallásaival, a görög
filozófiából egyfajta nyugati buddhizmus jött volna létre. Az olyan vallás irán-
ti igény, melyben a kollektív kényszerneurózis mazochista fordulata teljes mér-
tékben kiélheti magát, elõször a misztériumvallások – különösképpen a Mit-
rász-kultusz – elterjedéséhez, utána pedig a kereszténység felvételéhez veze-
tett. Csak az antik népek megváltó jellegû és aszkézisre hajló vallás iránti vágya-
kozása tette lehetõvé, hogy a kis zsidó szektából az antik kereszténység jöjjön létre.
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Az újpüthagoraizmusban a kollektív kényszerneurózis mazochista fordulata
még élesebben jutott kifejezésre, mint a sztoicizmusban; ez az iskola aszketi-
kus morált hirdetett, az érzéki örömöket elátkozta, és kényszeres cselekedetek
rendszerét (mosakodások és böjtölések) vezette be.5 A neurotikus állapot nö-
vekvõ intenzitása azt eredményezte, hogy a kivételes pszichikus állapotoknak
növekvõ jelentõséget tulajdonítottak; Filon és az újplatonisták – éppen úgy
mint a brahmanok – az eksztázist dicsérték mint az egyedüli olyan állapotot,
mely lehetõvé teszi a lélek egyesülését istennel. Ezen az alapon az újplatoniz-
musban misztikus iskola jött létre, mely döntõ módon befolyásolta a keresz-
ténységben késõbb megjelenõ misztikus törekvéseket.6

Ugyanebben az idõben elõtérbe lépett az a kényszeres gondolkodásra való
hajlam, ami minden esetben kíséri a kollektív kényszerneurózis mazochista
fordulatát; ez abban nyilvánult meg, hogy az isten elleni tudattalan lázadást át-
vitték a filozófiai spekulációk területére. A görög filozófián belül már régen ki-
alakult a tiszta monoteizmus tanítása; ám Filonnál és az újplatonistáknál az is-
tenidea panteista feloldódása történt. A „negatív teológia” ennek az isten el-
leni latens ellenségességnek a kifejezéseként jött létre.7 Az a tudattalan vágy,
hogy a régi isten helyére újat emeljenek, a logosz tanításának kialakulásához
vezetett: a logoszt, azaz az isteni értelmet, mely által isten a világot teremtet-
te, Filon önálló lénynek tekintette, és „isten elsõszülött fiává”, tehát második
istenné emelte.8

Ez a tanítás azáltal tett szert döntõ jelentõségre, hogy õt követve a negyedik
evangélium ismeretlen szerzõje és az összes keresztény apologeta a logoszt – ezt
az új istenséget, mely a filozófiai reflexióból nõtt ki – azonosította a történelmi
Názáreti Jézussal. Ezzel kezdetét vette az az asszimilációs folyamat, melynek
során az õskereszténység tanait a görög filozófia gondolatvilágához hasonlí-
tották.9

Az aszkézisre és a kényszeres gondolkodásra való hajlammal törvényszerû
összefüggésben a késõi antikvitásban a mûvészeti stílus mélyreható megváltozá-
sa történt. Az építészetben a belsõ nyugtalanság és a megváltozott hangulat ab-
ban nyilvánult meg, hogy a formák nyugodt egyenlõsége iránti érzék, ami ad-
dig az antikvitás minden épületét jellemezte, elveszett; s ennek a helyes mér-
ték iránti érzéknek a helyét átvette a gigantikus és a túlzásba vitt formák irán-
ti elõszeretet. Ezáltal a késõi antikvitásban lendületes és pompás építészeti stí-
lus alakult ki, mely meglepõ módon hasonlít a XVII. Század barokk mûvésze-
tére. M. Dvorak Baalbek és Palmyra épületeit tekintette e stílus legjobb példá-
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inak; s ezzel kapcsolatban megjegyezte: „Az anyagi erõk játékának barokkos
növekedése – egy reneszánsz mozgalomtól eltekintve – a második és harmadik
évszázadban a klasszikus kultúra egész területén megtartotta vezetõ szere-
pét.”10 Ugyanebben az idõben a plasztika és a festészet terén a realitástól való
elfordulás ment végbe, ami összefügg a kollektív kényszerneurózis növekvõ in-
tenzitásával; a harmadik évszázad hivatalos római mûvészetével kapcsolatban
Dvorak a következõ jellegzetességeket állapította meg: a meztelenség, a testi
szépség és tökéletesség iránti érdeklõdés elvesztése, az optikai elemek betöré-
se az ábrázolás körébe, ami bizonyos anyagtalanítással járt együtt, a mûvészet
elõrehaladó szubjektivizálódása és a szellemi nagyobb hangsúlyozása.11

3.

Az õskereszténységben a kollektív kényszerneurózis mazochista fordulata na-
gyon erõsen érvényre jutott; szemben a zsidósággal, melybõl kinõtt, ez csak
annyiban jelenti a mazochista tendenciák bizonyos gyengülését, hogy leépítet-
te a zsidó rítust, a kényszeres cselekedetek rendszerét, és a képzõmûvészet
gyakorlása nem volt mindenáron tiltott. Ezzel szemben az õskereszténységben
a kényszeres gondolkodásra való hajlam rendkívüli erõvel jelentkezett. A ke-
reszténység elterjedése és átalakulása több évszázadon át történt; ez volt annak
a vallásos krízisnek a kora, mely az antik kultúra hanyatlását jelentette, míg a
bizánci és kora keresztény kultúra kinõtt belõle. Lényegében arról volt szó,
hogy a vallás mazochista formája keletkezett, melyben meg kellett felelni a fe-
lettes-én erõsödésének, amint az az antik népekkel történt; a vallásos harcok
arról szóltak, a lelki élet mazochista tendenciája és a vele összefüggõ tendenciák,
a kényszeres gondolkodásra való hajlam és a mûvészetellenes beállítottság, amik
az õskereszténységben domináltak, milyen mértékben érvényesüljenek az antik né-
pek kulturális életében. Az volt a kérdés, mennyire sikerüljön ezeknek a tenden-
ciáknak megtartaniuk a fölényüket azokkal az ösztönökkel szemben, melyek
az ellentétes irányban hatottak. Tudattalanul tehát ellentétes irányú lelki tenden-
ciák között dúlt a harc.12

Az õskereszténységben elõtérben lévõ mazochista tendencia feltûnõ módon
megnyilvánult a keresztények magatartásában az üldöztetésekkel szemben; a
szenvedéseket és megpróbáltatásokat, melyek a törvényes üldöztetéssel össze-
függtek, ugyanis a keresztények túlzott igyekezettel keresték; a mártírhalál a
legnagyobb üdvözítõ érdemnek számított. Amint a kereszténység széles kör-
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ben elterjedt, és megszûntek az üldözések, a mazochista tendencia az aszkézis-
re való hajlam növekedésében nyilvánult meg; az aszkézis gyakorlásában a
mártíromság helyettesítése történt.13 A Diocletianus alatti utolsó keresztény-
üldözést (302–303) követõen aszketikus mozgalom ütötte fel a fejét, mely – kü-
lönösen Egyiptom õsi, buja kultúrájú országában – a népesség jelentõs mérté-
kû visszaeséséhez vezetett. A III. században Perzsiában létrejött a manicheiz-
mus, egy olyan vallás, melyben a kollektív kényszerneurózis mazochista fordu-
lata még élesebben megmutatkozott, mint az õskereszténységben. Idõvel azon-
ban alábbhagyott a Római Birodalomban az aszketikus mozgalom; a gnoszti-
kus szekták és a manicheizmus elleni harcban felülkerekedtek az érzékiség el-
leni felfogáson, és korlátok közé szorították az aszketikus tendenciát. Végül az
ortodox egyházban egyensúlyi helyzet jött létre: az aszkézisre való hajlam a szer-
zetesség intézményében jutott kifejezésre, azaz szilárdan körülhatárolt helyet
kapott a társadalomban; s így ennek túlzásai nem veszélyeztették a népi életet.
A lelki élet szadista tendenciája ezzel szemben megnyilvánult a jog és a türel-
metlenség borzalmasságában, ami a szakadár mozgalmak elleni kegyetlen ül-
dözéshez vezetett.

Mint már említettük, a nagy vallási krízisek idejét a kényszeres gondolkodás
dominanciája jellemzi. Végtelen vitákat folytattak a keresztény egyház alapve-
tõ dogmáiról, és a teológiai spekulációk iránti szenvedély a népesség széles ré-
tegeit ragadta magával, egészen az alsó néprétegekig.14 E viták során számta-
lan szekta született, melyek keserû haraggal fordultak egymás ellen, és vértes
üldözéssel akarták kölcsönösen kiirtani egymást. Th. Reik érdeme, hogy a val-
lástörténetnek ezt a fejezetét pszichoanalitikus szempontból vizsgálta; Dogma
és kényszerképzet címû alapvetõ tanulmányában a kényszeres gondolkodás-
nak azt a folyamatát írja le, ami a keresztény hitvallás keletkezéséhez vezetett.
Mivel hely hiányában le kell mondanunk arról, hogy a vallástörténeti folyama-
tokat részletesen tárgyaljuk, nyomatékosan szeretnénk utalni Reik úttörõ
munkájára. A Jézus istenségérõl szóló alapdogma kialakulását a legapróbb rész-
letekig menõen követi és az egyháztörténet segítségével azt bizonyítja, hogy
azok a pszichés folyamatok, melyek a dogma kialakulásához és fejlõdéséhez
vezetnek, teljes mértékben a kényszeres gondolkodás lelki mechanizmusait
követik; nyomon követhetõ minden reakcióképzõ, elferdítõ és eltoló mecha-
nizmus, melyek az egyes neurotikusok kényszeres gondolkodását jellemzik.
Tudvalevõen e dogma kialakulása vezetett a homousion-vitához; ez volt a hír-
hedt vita az „i” betûrõl, ami a legkisebb felé való eltolás legszembetûnõbb pél-
dája. Ebbõl a nagy ellentétbõl jött létre egyrészt az ortodox kereszténység,
másrészt az arianizmus. Ez a szekta nem ismerte el Krisztus istenségét olyan
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15 Lásd Hugo Koch: Die altchristliche Bilderfrage nach literarischen Quellen (Göttingen,
1917), id. Dvorak után

16 Lásd Dvorak, 32. old.

mértékben, ahogyan az ortodox egyház, és ennek megfelelõen a megváltástan-
nak is kisebb jelentõséget tulajdonított. A kereszténységnek ez a formája,
melyben nagyobb szerep jutott a racionalista tendenciának, széles körben el-
terjedt. A kis szekták azonban lassan eltûntek, és a vallásos spekuláció nyug-
vópontra jutott. Az ortodox egyházban egyensúlyi állapot jött létre a kényszeres
gondolkodásra való hajlam és a kényszeres cselekedetek preferálása között. Ezen-
túl kizárólag a szerzetesek elõjoga volt a teológiai vizsgálódás; ezzel szemben
a nép kötelességévé tették az egyházi tanításokba vetett mindenáron való hitet
s minden spekulációt megtiltottak. A mazochista fordulat kifejezésformái, az
aszkézis és a kényszeres gondolkodás tehát egy bizonyos körre korlátozódott,
míg a nagy tömegek megszabadultak tõle, mindössze a vallás ilyen elemeinek
tiszteletére nevelték õket. A népi vallásosság számára a ceremóniák legalább
olyan fontosak voltak, mint a valódi hit.

Megfelel a kényszeres gondolkodás és a képzõmûvészet elutasítása közötti
törvényszerû összefüggésnek, hogy az egyházatyák az elsõ keresztény évszáza-
dok során mindösszesen a képtisztelet ellen és a képzõmûvészet ellen szóltak.
A képhasználatot a IV. századig minden egyházatya és apologeta elutasította,
és támadták az istenség ábrázolását; így Jusztiniánusz, Taciánusz, Iréneusz,
Minuciusz felix és Origenész. Tertulliánisz ráadásul a „jó pásztor” ábrázolását
is meg akarta tiltani. Kizárólag a szimbolikus ábrázolásokat akarták engedé-
lyezni.15 Ez a mûvészetellenes irányzat azonban nem tudta tartani magát; a
mûvészi alkotóerõ áttört, és a keresztény kultúrkör területén gyõzelmesen
fennmaradt. Az intenzív kollektív kényszerneurózis hulláma, mely megjelent az
õskereszténységben, már a kezdet kezdetén, a katakombafestészetben szükségsze-
rûen új absztrakt stílus létrejöttéhez vezetett, mellyel merev hieratikus emberábrá-
zolás függött össze. Alapvetõ tanulmányában, melyet M. Dvorak a keresztény
mûvészet kialakulásának szentelt, s melyre itt gyakran utalunk, pontosan elma-
gyarázza, hogy a katakombafestmények új sematikus stílusa nem a társadalom
alacsonyabb rétegeihez tartozó keresztény mûvészek ügyetlenségére vezethe-
tõ vissza, amint általában gondolják, hanem ez az új absztrakt stílus az új val-
lásos alaphangulat következményeképpen lépett fel. Dvorak szerint a kata-
kombafestmények stílusa a késõ antik impresszionizmuson nyugszik. „A nagy
mûvészi mozgalom a középsõ császárkor idején, mely a kor legmagasabb kép-
zettsége és mûvészi kultúrája gyümölcsének tekinthetõ, a katakombafestmé-
nyekben is hat…” – mondja ezzel kapcsolatban Dvorak16 – „Ez a III. század
legradikálisabb, leghaladóbb és legkövetkezetesebb mûvészi irányzatában ölt
testet, melyben a szellemivé tétel törekvésének következtetéseit vonták le, ami-
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re a pogány mûvészet nem szánta rá magát.” A hivatalos mûvészet impresszi-
onista stílusa tehát a keresztény kézmûvesek révén bizonyos értelemben véve
változáson és továbbképzésen megy át. „Következésképpen” – így Dvorak17 –
a korábbi és kortárs mûvészet bizonyos minõségei újak nyomják el és helyette-
sítik. Lehetõség szerint mindent kihagytak, ami a régi testkultuszra és naturaliz-
musra emlékeztetett, melyek helyére más értékek kerültek.” A realitástól való elfor-
dulást, ami törvényszerûen összefügg a magasabb kegyesség minden hullámával,
azaz az intenzív kollektív kényszerneurózissal s az õskereszténység esetében a ka-
takombafestészetben teljes mértékben érvényesült, Dvorak remekül mutatja
be és pszichológiai alapokra vezeti vissza. Kiemeli, hogy a figurális kompozíci-
óban a felfogás mélyreható változása megy végbe: az alakokat frontálisan ren-
dezik egymás mellé és szabad, ideális térbe állítják; ezzel a téri összefüggések
elvét, mely addig a klasszikus mûvészetben uralkodó szerepet töltött be, felad-
ják. Ezzel kapcsolatban azt mondja Dvorak18: „Az egyszerûsítés ezzel össze-
függésben és az antik ábrázoló mûvészet addigi legközkeletûbb és legnagyobb
dicsõségérõl való lemondás jelentõs mértékben feltûnõ. A szép építészeti és táj-
képi hátterekbõl és a hozzájuk kapcsolódó különféle természet- és életábrázo-
lásból a katakombákban csak csekély maradványokat találunk… A téri össze-
függés elvérõl van szó, amint a klasszikus mûvészet felfedezte, s ami abban állt,
hogy minden dolgot természetes, hozzá közvetlenül kapcsolódó téri összefüg-
gésének konnexusában ábrázoltak. Ez a felfedezés, ami körülbelül ugyanarra a
korra esik, amikor a peripatetikusok a mindenütt ható természeti kauzalitás tanát
felállították, vezetett ahhoz, hogy a mûvészek ettõl kezdve minden ábrázolt cse-
lekménnyel korlátozott, térben zárt színpadot kötöttek össze, oly módon, hogy
a természetes téri összefüggésnek ez a rekonstrukciója lehetõség szerint egy-
beessen a tapasztalattal.” Ezzel szemben a katakombafestészetben ideális térben
jelennek meg az alakok s ezzel „a világi fizikai és pszichés életbõl és átélésbõl ki-
kerülnek, ami merevnek és élettelennek mutatja õket”. A figurák ilyen módon tör-
ténõ elrendezésének az a magyarázata, hogy az e világi javaktól elfordultak, és a
túlvilági gondolatokra és érzésekre koncentráltak. „A mûalkotás lényege és célja
teljes mértékben eltolódik egyfajta absztrakt gondolati-teológiai tartalom fe-
lé… Forma és tér eme új egységében – legyen szó akár az antikvitásról, akár
bármilyen más késõbbi mûvészeti korszakról – a mûvészet új metafizikai szük-
ségleteken és nézeteken nyugvó, teljes átértékelése rejlik, ami abban áll, hogy
minden testi létezésre és érzéki átélésre vonatkozó mûvészi törekvésnek meg kell
hátrálnia a világ új pszichocentrikus felfogása elõtt, és a dolgok érzékek feletti
összefüggésébe vetett hitnek felül kell kerekednie az érzéki észlelésen.” E mû-
vészi átrendezõdési folyamat Dvorak szerint hasonlóan viszonyul a klasszikus
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20 Uo., 30. old.
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mûvészethez, mint az új vallás a klasszikus többistenkultuszhoz, a klasszikus
filozófiához és tudományhoz.19

Az intenzív kényszeres gondolkodás Krisztus istenségével kapcsolatos viták
jellemezte korszaka idején a kereszténység – mint láttuk – az ortodox egyház-
ra és az arianizmusra szakadt szét. A kényszeres gondolkodásra való hajlam-
mal együtt járó mûvészetellenes tendencia az arianizmusban tört át. Törvény-
szerû összefüggésben a racionalisztikus, azaz kényszeres gondolkodásra hajla-
mos karakterrel az arianizmus tiltotta a képtiszteletet, és elutasította a képzõ-
mûvészetet. Az ortodox kereszténységben ellenben gyõzedelmesen fennma-
radt a mûvészi alkotótevékenység és a képzõmûvészet szeretete. Ebben az idõ-
ben aratott döntõ gyõzelmet az ortodox egyház a régi pogány vallás felett; a ke-
reszténység a Római Birodalom államvallásává emelkedett (Kr. u. 325.). Tana-
inak gyors elterjedése, ami együtt járt vele, lényegének mélyreható változását
és a mûvészeti stílus megfelelõ átalakulását is magával hozta. Dvorak szerint a
IV. század a „klasszikus reakció” korszaka; egyrészt a keresztény vallásba be-
tört a klasszikus kultikus gondolkodás, másrészt a keresztény mûvészet átvet-
te a hivatalos klasszikus stílust. Ebben az idõben a keresztény templomokat
klasszikus stílusú nagy történelmi festményekkel és mozaikokkal díszítették,
melyek tartalmát bibliai történetekbõl merítették; Dvorak szerint „a hivatalos
mûvészet realisztikus és materialista ábrázolási formái törtek be”. Ezt az egy-
házatyák megújult tiltakozása és ideiglenesen még képtilalom is követte; a mû-
vészetellenes tendenciának azonban hamarosan meg kellett hátrálnia a mûvé-
szi alkotóösztön végleges gyõzelme elõtt.20

Az V. században a nagy vallásos krízis, melybõl az ortodox egyház kiindult,
véget ért; ebben ekkortájt a mûvészet területén ugyancsak egyensúlyi állapot jött
létre a mûvészi alkotóösztön és a mûvészetellenes tendencia között, miként az asz-
kézis és a kényszeres gondolkodás terén is az ellentétes irányú pszichés tendenciák
között. Ez az egyensúly új stílus – a bizánci – létrejöttéhez vezetett. A realitástól
való elfordulás és az érzéki örömök mazochista elutasítása, ami az intenzív kol-
lektív kényszerneurózissal együtt jár, a mûvészetben a mozaikmûvészet abszt-
rakt, idealizáló jellegében s különösen a merev, hieratikus emberábrázolásban
nyilvánult meg. Eközben feladták a klasszikus mûvészet minden vívmányát, az
évszázadokon át nyert anatómiai és perspektivikus ismereteket; az odaadó ter-
mészethûség és a külvilágban való öröm teljes mértékben eltûnt. (Gondolnunk
kell arra, mit jelent ez, s milyen teljesen más életérzés vezetett ehhez a mély-
reható változáshoz!) Dvorak azt mondja errõl21: „Egyszerre hat a természetel-
lenes és természetfeletti irány, amit a keresztény mûvészet kapujában a kata-
kombafestészetben (mint jogcímét és programját) felfedeztünk, a IV. század
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visszaesésével szemben nemcsak antikellenesen, hanem pozitív stílusteremtõ
módon is, és fokozatosan átalakítja az V. század folyamán a kompozíciókat és a
formákat a természettõl teljesen elforduló és a testi hatást lehetõség szerint kiikta-
tó nagy hieratikus stílussá”, melynek csúcspontját az ókori kultúra keretében a
VI. század mûvészete jelenti (Ravenna, San Vitale stb.). A dogmaépület hát
szilárdan áll; a mûvészet, azaz a mozaikmûvészet ennélfogva a kinyilatkozta-
tástörténet és a megváltástörténet nagy teológiai rendszerét ábrázolja. Ez,
mint Dvorak mondja, „képen ábrázolt teozófia és dogmatika”.

Ugyanabban az idõben a külvilágtól való elfordulás, ami mindenkor együtt
jár a kényszerneurózissal, az építészeti stílus mélyreható változását is magával
hozta, s az aszkézisre hajló idõk természetellenes tendenciája, mint Ligeti ki-
fejti, a homlokzatok elhanyagolásában és a belsõ terek mesteri megmunkálá-
sában nyilvánul meg.”22 Indiában például a Jainák szektájának világtól elfor-
dult hangulata abban mutatkozott meg, hogy barlangokat alakítottak át kulti-
kus helyekké.23 Hasonló módon vezetett az antik kereszténység világtól mene-
külõ hangulata a keresztény bazilika létrejöttéhez; ezeknek az épületeknek a
külseje nem volt látványos; a belsõ térképzés problémáját azonban mesteri
módon oldották meg bennük. „Az antik templommal ellentétben” – mondja
R. Hamann mûvészettörténész –, „mely mint önmagában zárt test emlékmû-
szerûen kínál alapzaton álló, tagolt, plasztikus formát a szemnek, ha lehetsé-
ges, magasan fekve mint Isten hajléka, melybe a laikus nem nyerhet bebocsá-
tást, a római ókeresztény bazilika tiszta belsõépítészet, kifelé nincs homlokza-
ta, rejtõzködõ s nem kelt feltûnést.”24 Ugyanezek a jellegzetességek lelhetõk
fel a bizánci mûvészet késõbbi mestermûveiben, a konstantinápolyi Hagia
Sophiában és a ravennai templomokban.

Így az ortodox kereszténység, azaz a gyengítetten mazochista jellegû vallás,
mely az antik népek kulturális fejlõdésének eredményeképpen jött létre, mo-
numentális kifejezési formát talált a bizánci mûvészetben.

A lelki élet különbözõ tendenciái között létrejött egyensúlyi helyzet, mely a
bizánci kultúrában jelent meg, rendkívül stabilnak mutatkozott. Uralma a ko-
rai középkorban évszázadokon keresztül tartott; csak a IX. században vált el
egymástól a római és a görög egyház, s az önálló nyugati kulturális fejlõdés
még késõbb indult el. Eközben a szláv népeket legyõzte az ortodox egyház és
a bizánci kultúra, s a legújabb idõkig ehhez a kultúrkörhöz tartoznak. Ezzel a
kereszténységnek ez a formája megmutatta vonzerejét; stabilitás és hosszú élet
tekintetében a keresztény-bizánci kultúra az antik világ nagy kultúráival – az
egyiptomival és a babilonival – vált egyenlõvé.
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A késõi antikvitás vallásos fejlõdésének mélyebb megértését csak további
pszichológiai megfontolások tehetik lehetõvé; ezek a mazochista fordulat bizo-
nyos következményes jelenségeire vonatkoznak, melyek a kereszténységgel
léptek fel, amelyre jellemzõek. E lélektani elemzés kitérõjével végre meg fog-
juk találni az iszlám létrejöttének egyszerû magyarázatát; ez a harmadik gyen-
gítetten mazochista jellegû világvallás.

A késõi antikvitás népei között, mint láttuk, a destrukciós ösztön internali-
zálása révén mély bûntudat és megváltási szükséglet állt elõ. Ugyanakkor a ke-
reszténységre jellemzõ, hogy vigasztalásban gazdag elképzelések jöttek létre
benne a bûntudat reakcióképzéseként; ezek az isteni kegyelem, a bûnbocsánat
és a hit által való megváltás tanításában csapódtak le. Végtére is ezeken a ta-
nokon keresztül az etika területén mélyreható változás történt, és újfajta felfo-
gás jött létre, ami erõsen eltér az antik etika alapjaitól.

Az antik vallások (az egyiptomi, a Zarathustra-vallás, a görög stb.) tanítása
szerint az emberek cselekedeteirõl pontos könyvelés folyik; a halál után az el-
hunyt jó és gonosz cselekedeteit az alvilági isteni bíró színe elõtt összemérik, s
a lélek megérdemelten elnyeri jutalmát vagy büntetését. Az antik etikának eb-
ben a szigorú igazságosságában a töretlen értelem mutatkozik meg, mely az
antik népeket jellemezte, mielõtt a destrukciós ösztön befelé fordulása követ-
keztében a felettes-én megerõsödött náluk. A bûnök bocsánatának elképzelé-
se akkoriban teljesen ismeretlen volt; ez az indiai vallástól mazochista fordula-
ta ellenére is idegen maradt. Az indiai vallás alapelve, a darma törvénye sze-
rint a világegyetemben a legszigorúbb igazságosság és következetesség uralko-
dik: az embernek minden bûnéért vezekelni kell egy késõbbi lét idején, s a je-
lenlegi élet minden szenvedése egy korábbi élet bûnének büntetése. Idegen ér-
dem által történõ megváltás elképzelhetetlen; Buddhát is csak azért tisztelik
mint „megváltót”, mert azt a tant hirdette, melynek követése a megváltáshoz
vezet.

A kereszténységben a bûntudat, mely együtt jár a kollektív kényszerneuró-
zis mazochista fordulatával, abban a tanításban mutatkozott meg, miszerint az
eredeti bûn következtében minden ember természete szerint rossz, s így örök
pokoli szenvedést érdemel. Ezt a sötét, kétségbeesett hitet azonban enyhítette
a reakcióképzõdésként létrejött tanítás, amely szerint Istennek hatalmában áll
megbocsátani a bûnt, s az ember az igaz hit és az erkölcsös élet alapján elnyer-
heti Isten kegyelmét, s a megváltás részesévé válhat Krisztus helyettesítõ áldo-
zata révén. Ez a felfogás eltér az antik etika szigorú igazságosságától, s ennek
rossz következményei voltak a kereszténységben: amint itt is túlsúlyra jutott a
formalizmus – amint ez a vallás kényszerneurotikus karaktere miatt elkerülhe-
tetlen volt – elterjedt az a felfogás, hogy az isteni kegyelem pusztán külsõ gya-
korlatok – zarándoklatok és hasonlók – által elnyerhetõ. Hamarosan azt hitték
az emberek, a legnagyobb bûnök is jóvátehetõk a klérusnak adott kegyes ala-
pítványok és pénzadományok révén; az elfojtottnak az elfojtandóban való
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visszatérése oda vezetett, hogy az isteni kegyelmet adták-vették. Így a kegye-
lem tana, mely a túl szigorú felettes-én reakcióképzõdéseként jött létre, az el-
fojtott ösztönkésztetések elõretörését tette lehetõvé, és az erkölcs gyors ha-
nyatlásához vezetett.

Másfelõl abban a tanításban, hogy az igaz hit a kegyelem elõfeltétele, a hit
rendkívüli értékelése rejlik; ez a felfogás ugyanannyira idegen volt az antik val-
lásoktól, mint a bûnbocsánat ideája. Azokban az antik kultúrákban csak kevés-
sé fejlõdött ki a kényszeres gondolkodás; mindenfelé olyan feltétlen és naiv hit
uralkodott, hogy ez nem tûnhetett jelentõségteljesnek. A kereszténységben ez-
zel szemben tág teret nyert a kényszeres gondolkodás, s az elsõ századok nagy
dogmatikai vitái idején szenvedélyesen gyakorolták is; ezzel a kétely – azaz az
Isten elleni intellektualizált lázadás – elõtt nagy lehetõségek nyíltak meg. En-
nélfogva a tudattalan motívumoknak a keresztény egyház által történt helyes
megítélésére utal az, hogy az igaz hitet (azaz az atyai hatalmaknak történõ alá-
vetést) követelték meg az üdvösség elõfeltételeként, míg az eretnekséget és a
hitetlenséget (tehát az atyai hatalmak elleni lázadást) mint a legfõbb bûnt pe-
csételték meg. A kényszeres gondolkodásra való hajlam tehát a kereszténység-
ben reaktív módon a dogma tabuvá tételéhez és a gondolkodás tilalmához ve-
zetett; ezek a kényszeres gondolkodás következtében fellépõ jelenségek külö-
nösképpen jellemzik a keresztény vallást.25

Az antik etika tiszta igazságosságát tehát éppen az a tanítás sötétítette el,
mely a mazochista fordulat – azaz a felettes-én kényszeres gondolkodás révén
történõ növekvõ szigorúsága – következtében jött létre. A vallás korábbi fejlõ-
dési fokán az antik népek a minden másként hívõ és minden keresztség nélkül
elhunyt csecsemõ örök kárhozatáról szóló tanítást igazságtalannak és abszurd-
nak tekintette volna. Valójában Augustinus predestinációs tana, mely szerint
az öröklött bûn következtében minden ember örök pokoli szenvedésre kárhoz-
tatott, s függetlenül a saját cselekedeteitõl, pusztán Isten különösképpen ön-
kényes kegyelmi aktusa révén lehet részese a megváltásnak26, ez a felettébb kü-
lönös tanítás, csak mint pszichológiai valóság mitikus projekciója érthetõ meg.
Reik azt mondja: „A »dogma« igazságtartalma vitathatatlan; egyfajta pszichés
realitásra vonatkozik, amit a hívõk materiálisan értenek és hisznek.”27

Ez a pszichoanalitikus belátás adja a magyarázatát annak, hogy az isteni ke-
gyelemrõl és a megváltásról szóló keresztény tanítás annál nagyobb rezonanciára
lelt egy népnél, minél elõrehaladottabb volt náluk a destrukciós ösztön internali-
zálása abban az idõben, amikor a kereszténységgel érintkezésbe kerültek. Augus-
tinus, a predestinációs tan szerzõje, a római kultúra képviselõje volt, melyben
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már a kereszténység létrejötte elõtt néhány századdal jelentkezett, s a miszté-
riumvallások elterjedéséhez vezetett a mazochista fordulat; a lelkiismereti fé-
lelem és a megváltás szükségessége itt már régen otthon volt. Pelagius azon-
ban, Ágoston ellenfele, aki azt a nézetet vallotta, hogy a az ember jó cseleke-
detei által juthat üdvösségre, ír szerzetes, a földközi-tengeri népeknél sokkal
egyszerûbb és régiesebb nép gyermeke volt. A kegyelemmel és szabadsággal
kapcsolatos IV. századi, Ágoston és Pelagius közti vitában, továbbá minden ké-
sõbbi, a hit és a cselekedetek általi üdvösség kérdését érintõ vitában a kétféle élet-
felfogás közötti ellentét mutatkozott meg, melyek közül az egyik mélyebb, a másik
csekélyebb bûntudatnak felel meg. Ezekben az esetekben mindig a bûntudat dog-
matikai lecsapódásáról volt szó.

E lélektani tényállás alapján magyarázható meg, hogy az ortodox egyház
megváltástana a korai Római Birodalomban teljes mértékben érvényesült,
ugyanakkor azok a népek elutasították, amelyek ugyan a politeizmus talaján
nõttek fel, de a destrukciós ösztön befelé fordulása nem ment végbe náluk.
Ezért azok a germán népek, melyek az antik kultúrával a leghamarabb kerültek
érintkezésbe, az arianizmushoz tértek meg, ami, mint már említettük, a keresz-
ténység egyszerûbb, túlnyomórészt racionalista formája volt. Krisztus istensé-
gét és megváltó szerepét itt nem ismerték el olyan mértékben, mint az ortodox
egyházban; a képzõmûvészetet elutasították. A germánok eredetileg kevésbé
voltak tehetségesek a képzõmûvészet terén, s így eleinte közömbösen viszo-
nyultak az arianizmusnak ehhez a tilalmához. Épp ennek a tanításnak az egy-
szerûsége ragadta meg õket, mivel töretlen ösztönüknek, azaz a bûntudat és a
megváltási szükséglet hiányának, megfelelt. Csak néhány évszázaddal késõbb
tûnt el az arianizmus Spanyolországból és Itáliából, amikor a hódítók – a gó-
tok és a longobárdok – a meghódított romanizált népekkel keveredtek. Idõvel
tehát az arianizmus veszített a katolikus egyházzal szemben. Ennek oka két-
ségkívül mûvészetellenes tendenciájában rejlik; a történelem folyamán mindig
kiderült, hogy a vallásnak az a formája, mely támogatja a mûvészi alkotóösz-
tönt, a tömegekre nagyobb vonzerõt tud gyakorolni.

A Római Birodalom délkeleti részén és Arábiában hasonló folyamat ment
végbe mint északon a germánoknál. A Római Birodalomhoz fûzõdõ kereske-
delmi kapcsolataik révén az arabok olyan jelentõs fejlõdésen mentek át a kul-
túra területén, és szellemi horizontjuk olyan nagymértékben szélesedett, hogy
vallásuk régi politeizmusa már nem elégítette ki õket. A destrukciós ösztön in-
ternalizálásának pszichikus folyamata ugyanakkor itt még nem ment végbe: a
bûntudat és a megváltás szükségessége ismeretlen maradt számukra. Így a nesz-
toriánus kereszténység Arábiában széles körben elterjedt; ez a szekta Krisztus
istenségét és megváltó szerepét még erõsebben elutasította, mint az arianizmus.
E tanítás szerint Jézus mindössze az utolsó és a legnagyobb próféta volt.

A kereszténységnek ez a formája jelentette azt az alapot, amelybõl az ara-
bok új vallása, az iszlám kinõtt. Mohamed a nesztoriánusok legtöbb hittételét
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átvette, ugyanakkor a hangsúlyt a monoteizmus és saját prófétai jelentõségé-
nek hirdetésére helyezte. Ezt az új hitet zsidó értelemben véve új „törvénnyel”
egészítette ki, a Koránnal; az újonnan adott törvény a nyilvános és privát élet
minden részletét pontosan szabályozta. Tehát vallási szokások új rendszerét ve-
zették be, s ezek a nép mindennapi élete tekintetében a legnagyobb jelentõség-
re tettek szert. (Imák és mosakodások elõírt napszakokban, étkezési tilalmak
stb.) A kényszeres cselekedeteknek erre az átfogó rendszerére helyezték a fõ
hangsúlyt; a kivitelezés kínos pontosságával lassan érvényre jutott a lelki élet
mazochista tendenciája a népesség körében.

A Koránt minden arab törzs átvette, és ez lett az állami és vallásos élet alap-
ja az új, hatalmas arab birodalomban. Az agressziós ösztönt az új vallás nem
szorította korlátok közé, hanem a türelmetlen hitbuzgalomban gerjesztette; az
iszlámban egyesített arab törzsek vitték véghez a legnagyobb hódításokat,
amelyeket a világtörténelem ismer. Az alávetett másként hívõ népek kegyetlen
elnyomásában és kizsákmányolásában megmutatkozott az intenzív kollektív
kényszerneurózissal együtt járó szadizmus. Az iszlámon belül ugyanakkor tör-
vény elõtti egyenlõség uralkodott; a Korán szerint nincs társadalmi különbség
a hívõ mohamedánok között. Mohamed a családi életben is belátást ajánlott a
nõkkel és a szolgákkal szemben, és viszonylag enyhe szokásokat vezetett be.

A nagy arab birodalom megalakulása után, a népesség növekvõ gazdagsága
és képzettsége mellett megkezdõdött a destrukciós ösztön belsõvé tétele, azaz
a vallás mazochista tendenciájának érvényesítése. A Korán tanai jelentették a
különbözõ teológiai spekulációk alapját; a kényszeres gondolkodás viszonyla-
gosan teret nyert, de mégsem érte el azt a mértéket, mint a kereszténységben.
Különbözõ szekták és teológiai iskolák jöttek létre; a mohamedánok nagy, két
hitvallás, a szunnita és a síita mentén történõ megjelenõ szakadása azonban,
mely a 7. században ment végbe, nem teológiai viták, hanem dinasztikus hábo-
rúk következménye volt. A szunniták nagy szektájában végül négy teológiai is-
kolát ismertek el ortodoxkén; a dogmák tekintetében megegyeztek, felfogás-
beli különbségeik jobbára a jogi tételekre vonatkoztak.

Csak Mohamed után kétszáz évvel lépett elõ erõsebb mértékben az iszlám
aszketikus tendenciája; csak ebben az idõben került sor a szufik szerzetesrend-
jének megalapítására Perzsiában. Ennek a rendnek a követõi teológiai speku-
lációkkal foglalkoztak; idõvel titkos panteista szekta nõtt ki a soraik közül. Az
iszlámban az aszkézis sohasem érte el azt a jelentõséget és elterjedtséget, mint
ugyanabban az idõben a kereszténységben.

A képzõmûvészet területén az iszlám, mint már mondottuk, kompromisszu-
mot kötött a mûvészi alkotóösztön és a mûvészetellenes tendencia közt. Isten
és egyáltalán az emberi alak ábrázolása tilos volt; ugyanakkor nagyszerû építé-
szet és nagyvonalú, dekoratív mûvészet fejlõdött ki, amelyben az életöröm és
a mohamedán népek pompa iránti szeretete méltó kifejezést nyerhetett. Tehát
az iszlámban ugyancsak egyensúlyi állapot jött létre az ellentétes irányú pszi-
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chikus tendenciák között, ez azonban más jellegû volt, mint az ortodox keresz-
ténységé; az ezzel történõ összevetésbõl kiderül, hogy a destrukciós ösztön be-
felé fordulása itt csekélyebb mértékben ment végbe, mint ott; ezért itt hiány-
zik a megváltás szükségességének dogmatikai lecsapódása. Az etikai nézetek
bûntudati befolyásra történõ változása az iszlámban nem történt meg; ezért
megmaradt az antik etika egyszerû igazságossága. A kényszeres cselekedetek-
re való hajlam és a mûvészetellenes tendencia itt erõsebben érvényesül, mint a
kereszténységben, ugyanakkor a kényszeres gondolkodásra való hajlam cseké-
lyebb mértékben fejlõdött ki. A mohamedán vallás, hasonlóan az ortodox ke-
reszténységhez, hosszú életû, stabil képzõdménynek bizonyult; elõnye tanai
egyszerûségében és alapvetõ tételeinek igazságosságában rejlik. Az iszlám
ezért mindig erõs vonzerõt gyakorolt azokra a népekre, melyek éppen túllép-
ték a primitívség kulturális fejlõdési fokát.

5.

Mielõtt áttérnénk annak a kulturális fejlõdésnek a vizsgálatára, ami a kö-
zépkorban az iszlámban és Nyugat-Európában végbement, s a modern európai
kultúra létrejöttében érte el tetõfokát, pillantást kell vetnünk a perzsiai fejlõdés
menetére.

Ez a régi kultúrájú ország politikai önállóságát minden idõben megõrizte, és
kultúrája, ill. vallása az ókorban nagyon erõsen befolyásolta a Római Biroda-
lom vallásos fejlõdésének menetét. A perzsák vallása, a Zarathusztra-vallás,
korán érte el a fejlõdés magas fokát, és legfontosabb tanításai a zsidó eszkato-
lógia kerülõútján keresztül átmentek a kereszténységbe. (Így a jó és rossz, is-
ten és az ördög, menny és pokol közötti éles ellentét, továbbá ezek földi össze-
ütközésének ideája; az utolsó ítélet és a világ végén egy Istentõl küldött prófé-
ta elképzelése; hit az angyalokban és a védõangyalokban mint Isten követei-
ben.) Másrészrõl az antik kultúra is eljutott Perzsiába, így a kulturális kapcso-
latokat e között az ország és a nyugat között végig a kölcsönös befolyás jelle-
mezte. Mivel azonban a perzsiai fejlõdés e kölcsönhatás ellenére is önállóan
ment végbe az arab hódításig és az iszlám felvételéig, itt különösen jól megfi-
gyelhetõk a vallásos fejlõdés törvényszerûségei. A fejlõdés egymás után követ-
kezõ fázisai itt különösen tisztán mutatkoznak meg; elsõként a kollektív kény-
szerneurózis alábbhagyása, ami az antikvitás sok népénél végbement és lehe-
tõvé tette a görög kultúra elterjedését, ezután a reakció fázisa, s végül a mazo-
chista fordulat bekövetkezte, ami itt az új vallás, nevezetesen a manicheizmus
bevezetéséhez vezetett.

Perzsiában évszázadokon át a Zarathusztra-vallás volt az államvallás; akko-
riban az óbirodalom fénykorát élte az akemeidák dinasztiájának uralkodása
alatt. A perzsa mûvészet a babiloni mintájára fejlõdött, s ennek a fejlõdési fok-
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nak megfelelõen absztrakt volt. Az óbirodalom addig tartott, míg Nagy Sándor
le nem igázta a perzsákat. Hadvezérének utódai azonban (a szeleukidák dinasz-
tiája) ismét függetlenítették magát. Ebben az idõben terjedt el a görög kultúra
Perzsiában, s a hellenizálódás nagy léptekkel haladt elõre. A régi vallás eltûnt;
a vele kapcsolatos növekvõ közömbösség oda vezetett, hogy a Zend Avesta – a
Zarathusztra által írt szent könyv – jelentõs része elveszett. Ugyanabban az idõ-
ben jött fel Mitrász napisten kultusza, akinek a régi perzsa mitológiában aláren-
delt szerep jutott. Hasonlóan ahhoz, ahogy Indiában Visnu és Siva isten alakja
a hinduizmus születése idején, akkoriban Mitrász a mitológia sötétjébõl a val-
lás középpontjába került. Ezekben a folyamatokban itt is, ott is az a hatékony
tudattalan ösztön nyilvánult meg, hogy a régi isteneket el kell hagyni és újakat
kell a helyükbe emelni. Mitrász kultusza a Római Birodalomban széles körben
elterjedt, és az egyik legjelentõsebb misztériumvallássá fejlõdött.

A hellenizmus és a Mitrász-kultusz fázisa után néhány évszázaddal a szassza-
nidák uralkodása idején (Kr. u. 220 körül) a reakció korszaka következett. A
Zarathusztra-vallás újraéledt; összegyûjtötték a megmaradt szent könyveket,
megújították a tant és államvallássá emelték; s Zarathusztra papsága, a mágik,
nagy állami hatalomhoz jutottak. Megmutatkozott azonban az is, hogy a régi
vallás már nem tudja kielégíteni a nép szükségleteit, egyrészt azért, mert szel-
lemi horizontja a más népekkel és vallásokkal való találkozás következtében
jelentékenyen kiszélesedett, másrészt azért, mert idõközben itt is végbement a
destrukciós ösztön internalizációja, s ezzel együtt az aszketikus tendencia ér-
vényesülni akart a vallásban. Ennek a szellemi iránynak a következtében új
vallás jött létre Perzsiában, a manicheizmus, ahogyan alapítója, Mani (Kr. u.
215–270.) után nevezték. Maniról azt tudjuk, hogy Perzsiában született és ott
mûködött, de nagy missziói utakat tett Belsõ-Ázsiába és Indiába. Zarathusztra
papsága üldözte, s munkálkodásuk következtében végül keresztre feszítették.
Eredetileg perzsa nyelven íródott írásait átültették szír nyelvre; ezek azonban
elvesztek, és tanításai számunkra csak ellenségei polémiáiból ismertek.28

A manicheizmus tanítása a régi perzsa dualizmus továbbfejlesztése; alapel-
vébõl, a fény és a sötétség, a jó és a rossz antitézisébõl egyrészt a természeti fo-
lyamatok újszerû filozófiai magyarázata, másrészt új etikai rendszer jött létre.
A fényt és a sötétséget testi elemnek tekintették; ezek keveredésébõl állt elõ a
világegyetem. Közben azonban szigorúan végigvezették a „jó” és a „rossz” fo-
galmának identifikációját, és a természetet ezáltal etikai kategóriákba sorolták.
Az égitestek, különösen a nap és a hold, e szerint a tanítás szerint „keveretlen”
fény tartói; s mivel a jó forrásai voltak, isteni tisztelet illette meg õket. Ily mó-
don az égitestek óbabiloni vallás szerinti imádása összhangba került a perzsa
dualizmussal.
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Az ember Mani tanítása szerint „kevert” lény, magában foglalja mind a
fény, mind a sötétség elemeit; a rossz szellem hozta létre, a demiurgosz, akit
Jahvéval, a zsidók Istenével azonosított. Ebben a tanban kifejezést nyert a bûn-
tudat, ami a felettes-én megerõsödése révén jött létre; az ótestamentumi Isten
elutasítása is az újonnan létrejött, szigorúbb etikai felfogás következménye
volt. A zsidók naivan ábrázolt törzsi istene a késõi antikvitás etikai ideáljának
már nem felelhetett meg; ezért a kereszténység több gnosztikus szektájánál is
megtaláljuk Jahve és az Ószövetség ugyanilyen elutasítását.

A manicheizmus legfontosabb tanítása azonban az volt, hogy a sötétség és a
rossz elvét egyenlõvé tette az ember érzéki vágyával; az érzéki örömöket ezért
mindenképpen elátkozta és a hús megölését prédikálta. A manicheizmusban
tehát sokkal élesebben elõtérbe lépett a kollektív kényszerneurózis kényszeres
fordulata, mint hajdanán az antikvitás két nagy vallásában, a brahmanizmus-
ban és a zsidó vallásban, melyekben a destrukciós ösztön befelé fordulása el-
sõként ment végbe. Sem a brahmanok tanítása, sem a zsidó törvény nem állí-
tott az emberrel szemben soha ilyen szigorú aszketikus követeléseket; mivel a
brahmant csak öregkorában, családapai kötelességeinek elvégzése után köte-
lezték aszketikus életvitelre, s a zsidó vallásban a kegyes és erkölcsös életveze-
tést tekintették ideálisnak, a természetes érzékiség megölése azonban teljes-
séggel ismeretlen maradt. Az óperzsa dualizmus extrém módon érzékiségellenes
manicheizmussá történõ átalakításának folyamatában tehát a legélesebben mu-
tatkozott meg a kollektív kényszerneurózisnak az a mazochista fordulata, ami a
késõi antikvitás népeinél végbement.

A manicheizmus tanítása szerint tehát az ember, ez a fénybõl és sötétségbõl
összekevert lény, meg kell, hogy szabadítsa magát a sötétségtõl, azaz a rossz-
tól, tehát a természetes érzékiségtõl; azt tanították, hogy a legjobb Isten idõrõl
idõre egy-egy prófétát küldött az emberiséghez, hogy ezzel segítse tökéletese-
dés iránti törekvésüket és megváltsa õket. Prófétái voltak: Noé, Ábrahám,
Zarathusztra, Jézus, és végül Mani maga, a „paraklétosz”. Ebben a tanításban
érvényre jutott a megváltásszükséglet s az az átfogóbb történelemszemlélet,
mely a vallások keveredése következtében alakult ki. Mani a hitet megtartotta
a világ végezetéig; azt tanította, hogy a rossz csak akkor fog definitív módon el-
válni a jótól, s akkor fog eljönni a világvége, ha az ember végleg megszabadí-
totta magát a gonosztól.

E vallás extrém mazochista jellege szigorúan aszketikus elõírásaiban nyilvá-
nult meg, melyek pontosan szabályozták a hívõk mindennapi életét. A házas-
ságot alapvetõen elutasították és a szexualitástól való tartózkodást követelték
meg; bevezették a vegetarianizmust és megtiltották a bor élvezetét; semmilyen
állatot nem lehetett megölni. Ezeken a megszorításokon kívül sok böjti napot
jelöltek ki (vasárnap és hétfõ, egészében véve az év negyedrésze). Imákat és
mosakodásokat négy alkalommal írtak elõ minden napra. Mivel azonban ezek
az elõírások a hívõk nagyobb része számára keresztülvihetetlenek voltak, a
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gyülekezeten belül aszkéták osztálya jött létre („electi”, ahogyan a Római Bi-
rodalomban nevezték õket). Az õ köreikbõl kerültek ki az „administratores”,
akiknek a tiszte hasonló volt a keresztény püspökökéhez. Mani halála után a
követõi, a manicheizmus „pápái” álltak az egyházi szervezetek élén. (Reziden-
ciájuk kezdetben Babilonban, késõbb Szamarkandban volt.)

A manicheizmus tehát lényegében véve aszkézis által történõ önmegváltás volt;
ezt kényszeres cselekedetek és újszerû filozófiai tanok egészítették ki. Ez a szi-
gorúan aszketikus vallás széles körben elterjedt; keleten egész Turkesztánig ju-
tott, ahol még a XIII. században is voltak követõi. Nyugaton a IV. és az V. szá-
zadban játszott fontos szerepet, és ismert, hogy Ágoston elõször a manicheiz-
mushoz tért meg, s csak utána a kereszténységhez. A Római Birodalomban a
manicheizmus sok keresztény elemet olvasztott magába, s így keresztény szek-
tának tekintették; a kereszténység enyhébb tanításai mellett azonban nem tud-
ta magát sokáig tartani. Már korábban, az elsõ keresztény századokban terjesz-
tettek kozmogóniai tanokat gnosztikus szekták, melyek a jó elvét a szellemmel,
a rossz elvét az ember érzékiségével azonosították. Érdemes megjegyezni,
hogy ezek az extrém módon asuketikus tanítások a kereszténységtõl függetle-
nül jöttek létre, ugyanakkor azon belül jó néhány irányzatra nagy hatást gya-
koroltak; egészében véve az ortodox egyház legyõzte ezeket. A keresztény ta-
nítás szerint az ember nem a gonosz princípium teremtménye, hanem a leg-
fõbb jót jelentõ Istené; szabad akarata által lett, Ádám vétke révén, gonosszá.
Krisztus helyettesítõ áldozata által azonban megváltást nyerhet az igaz hit út-
ján. A keresztény egyház tehát javasolja az aszkézist, anélkül azonban, hogy –
a manicheizmushoz hasonlóan – önmegváltási eszköznek minõsítené. A ke-
resztény tanítás tehát kevésbé pesszimista; azok mellett a tanok mellett, me-
lyekben a bûntudat fejezõdik ki, olyanokat is tartalmaz, amelyek a bûntudat re-
akcióképzõdéseként jöttek létre. Ez a keresztény életfelfogásnak enyhébb és re-
ményteljesebb jelleget adott a komorabb manicheizmushoz képest.

Extrém aszketikus jellege miatt a manicheizmus sehol sem tudott uralomra
jutni. Magában Perzsiában a Zarathustra-vallás gyõzedelmeskedett s a Kr. u.
VII. századig tartotta magát. Ezután azonban, amikor az arabok meghódították
Perzsiát, abban nyilvánult meg a régi istenek elleni latens lázadás, hogy az egész
nép hamar áttért az iszlámra. Csak a nép töredék része maradt hû a régi vallás-
hoz s vándorolt ki Indiába, ahol a parszik neve alatt maradtak meg. Nyugaton
a manicheizmus veszített a kereszténységgel szemben, és elég gyorsan eltûnt;
keleten az iszlám szorította vissza. Kr. u. 800 körül a manicheizmus azonban a
bogumili tanok neve alatt a balkáni szláv népek körében széles körben elterjedt.

Története egészében véve további bizonyítéka annak, hogy a vallás kimon-
dottan mazochista formája sohasem lehet fenntartható, stabil kulturális hely-
zet alapja.

Zay Balázs fordítása


