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Az archaikus szó eredetileg azt jelenti: ősi. Az elképzelhető legnehezebb és leghálátlanabb
feladat, ha a mai, civilizált emberekről bármilyen fontos megállapítást teszünk, hiszen aki erre
vállalkozik, azt azonos feltételek korlátozzák és vakítják, mint akikről megfontolásait közzé
tenné. Az archaikus ember vizsgálatánál viszont látszólag kedvezőbb a helyzetünk. Világ
nézete felett elszállt az idő, szellemi felkészültségünk az övénél kifinomultabb, éppen ezért
lehetőségünk van rá, hogy értelmét és világát magasabb szemszögből tekintsük át. Egyúttal e
megállapítással szűkül előadásom tárgyköre, mert különben nem volnék képes az archaikus
ember jelenségének elégséges, átfogó ismertetésére. Ugyanis erre korlátozódom, miközben
értekezésemben mellőzöm a primitív emberek antropológiáját. Ha általánosságban beszélünk
az emberről, nem feltétlenül szükséges megtárgyalnunk anatómiáját, koponya alkatát, vagy
bőre színét, hanem elég, ha emberi lelki világáról, tudatállapotáról és életvezetéséről teszünk
megállapításokat. Ezek a témák azonban a pszichológiához tartoznak, ezért a továbbiakban
valójában az archaikus emberekről, azaz a primitív emberekről tett lélektani megfigyelésekkel
foglalkozunk. A korlátozás ellenére bővül is a téma, mivel az archaikusan orientált pszicho
lógia nemcsak a primitív emberek lélektana, hanem a modern, civilizált emberé is: nem
csupán a mai társadalmunkban esetlegesen előforduló atavisztikus jelenségeké, hanem nagy
jából minden civi li zált egyéné, aki - eltekintve tudata fokozataitól - lelke mély rétegében
még mindig archaikus személy. Megállapították, hogy testünk még az emlős állaté, és a még
sok kal korábban keletkezett hidegvérűek örökségét is magán viseli. Ennek megfelelően
lelkünk is fejlődés gyümölcse, és eredete vizsgálatánál még mindig számtalan ősi vonása
kerül napvilágra.

Kétségkívül vitathatatlan, hogy ha valaki primitív emberekkel először kerül kapcsolatba, vagy
ha a primitív emberekről szóló tudományos lélektani munkákat tanulmányozza, elkerül hetet
lenül mély benyomást nyer az ősi ember idegenszerűségéről. Sőt Lévy-Bruhl, aki tekintély a
primitív lélek kutatása terén, fáradhatatlanul hangsúlyozza ezt, a mi tudatunktól olyannyira
idegen etat prelogique-ot [prelogikus fokozatot]. Neki, mint civilizált embernek merőben
felfoghatatlan, ahogyan a primitív ember túlteszi magát a nyilvánvaló tapasztalaton, és kézzel
fogható okok kimondott tagadásával a kollektív reprezentációját magától értetődően érvénye
síti. Representation collectives-en Lévy-Bruhl az olyan a priori igazság létrendjének általáno
san elterjedt ideáit tekinti, mint a szellemekét, a boszorkányságét, ezek gyógyerejét stb. Való
tény például, hogy ha valaki magas életkor vagy közismerten gyógyíthatatlan betegség miatt
hal meg, az nekünk természetes, a primitív embernek viszont nem. Senki sem hal meg
öregség miatt - állítja -, és azzal érvel, hogy hiszen még annál sokkal idősebbek is életben
vannak. Szerintük betegség következtében sem hal meg senki, mert ennyien meg ennyien meg
gyó gyultak, vagy egyáltalán meg sem betegedtek. Számukra mindig a mágia a valóságos
magya rázat. Aki meghalt, azt vagy varázslat, vagy szellem ölte meg. Sokan közülük csak
harc közben tartják természetes nek a halált. Mások még ezt is művi megoldásnak vélik, mert
vagy varázsló volt az ellenfél, vagy varázsfegyverrel vívott. Adott esetben ez a groteszk
ideájuk még hatásosabb formát ölt. Történt egyszer, hogy egy európai lelőtt egy krokodilt,
amelynek a gyomrában két, bokát díszítő karikát találtak. A bennszülöttek ráismertek a két
ékszerre, és tudták, hogy mindegyik egy-egy asszonyé volt, akiket egykor egy krokodil falt
fel. Tüstént varázslatról kezdtek handabandázni, mivel ez az a minden szempontból
természetes eset, ami egyetlen európai számára sem tűnt volna gyanúsnak, a primitív lélek
feltételezése révén [vö. Lévy-Bruhl representation collectives-ével] teljesen váratlan
magyarázatot nyert. Egy isme retlen varázsló ráparancsolt a krokodilra, és utasította arra,
hogy ragadja el mindkét asszonyt és vigye el neki. No és a két bokagyűrű az állat
gyomrában? A krokodilok - magyarázták - felszólítás nélkül nem esznek embert. A bokát
díszítő karikákat a krokodil a varázslótól ajándékba kapta.



Ez az eset jól példázza az önkény egyik mintadarabját, valamint az etat prelogique indoklását.
Ez utóbbi nyilván azért prelogikus, mert nekünk az ilyen magyarázat képtelen logikát lan
ságnak tűnik. De csupán azért ilyen számunkra, mert mi teljesen más előfeltevésekből indu
lunk ki, mint a primitív ember. Ha mi is annyira meg lennénk győződve varázslók és egyéb
titokzatos erők létezéséről, mint az úgynevezett természetes kauzalitásról, akkor az ő
végkövetkeztetése számunkra is teljesen logikus lenne.

Valójában a primitív ember nem logikusabb és nem logikátlanabb, mint mi, csak a kiinduló
pontja más. Csupán ez hozza létre a különbséget. A primitív ember egészen más
előfeltevéssel gondolkodik és él. Minden, ami nem a maga megszokott rendjében zajlik,
minden, ami éppen emiatt nyugtalanítja, ijeszti vagy csodálatot ébreszt benne, olyasvalamitől
függ, amit mi természetfölöttiként határoznánk meg. Neki ez persze nem természetfölötti,
hanem beillesz kedik az általa tapasztalt világba. Számunkra természetes a következő
magyarázat: ez a ház leégett, mert a villám felgyújtotta. A primitív ember ugyanolyan
természetességgel így érvel: egy bizonyos varázsló rávette a villámot, hogy éppen ezt a házat
gyújtsa fel.

Egyáltalán semmi sincs a primitív ember világában, ami - ha csak valamennyire is szokatlan
vagy megkapó - ilyen vagy ehhez hasonló magyarázatot ne vonna maga után. Viszont egy
vonatkozásban ugyanúgy jár el, mint mi: előfeltevéseit ő sem fontolja meg. Neki a priori
bizonyosság, hogy betegséget stb. szellemek vagy boszorkányok okoznak, éppúgy, mint
ahogy nekünk is eleve vitathatatlan, hogy a betegségnek úgynevezett természetes oka van. Mi
éppúgy nem törődünk a varázslatokkal, mint ő a természetes okokkal. Szellemi funkciói
lényegében nem különböznek alapvetően a mieinktől. Különbség - mint ahogy már szó esett
róla - kizárólag az előfeltevésben érvényesül.

Feltételezték azt is, hogy a primitív embereknek mások az érzelmeik és erkölcseik - szóval,
bizonyos szempontból, afféle “prelogikus” érzelmi világuk volna. A moráljuk mindenesetre
más, mint a mienk. Mikor egy néger törzsfőnököt megkérdeztem, hogy mi a különbség jó és
rossz között, így válaszolt: “Ha én az ellenségem asszonyait elrabolom, az jó, ha viszont ő
rabolja el az enyémeket, az rossz.” Sok vidéken szörnyű sértés valakinek az árnyékára lépni,
vagy megbocsáthatatlan vétek fókabőrt tűzkő helyett fémkéssel tisztára kaparni.

Legyünk azonban őszinték: nálunk nem hiba, ha a halat késsel esszük? Ha a szobában nem
vesszük le a kalapunkat, vagy szivarral a szánkban köszöntünk egy hölgyet?

E mozzanatoknak sem nálunk, sem a primitív embereknél semmi köze sincs az erkölcsi
érzékhez. Léteznek köztük derék és lojális fejvadászok, adódnak olyanok, akik kegyelettel és
tudatosan elborzasztó rítusoknak hódolnak, akad, aki a legszentebb meggyőződésből gyilkol,
és mégis mindazt, amit mi az etika tartományában csodálunk, alapjában véve a primitív
ember szintén értékeli. Ami neki jóság, éppúgy jó, mint nálunk, gonoszsága éppolyan rossz,
mint a mienk. Csak a formák különböznek, ám az etikai tartalom ugyanaz.

Vélekedtek úgy is róluk, hogy érzékeik pontosabbak, vagy a mieinktől különböznek. De ez
csak a helyismeret, vagy a látás és hallás hivatásos differenciáltságában érvényesül. Mihelyt
olyan feladat hárul rájuk, mely lehetőségi körükön kívüli, meglepően lassúak és ügyetlenek.
Bennszülött vadászoknak - akiknek olyan éles volt a szemük, mint a karvalyé - kezébe adtam
egy olyan képesújságot, amelyben nálunk minden gyermek azonnal felismerte volna az
emberi alakokat. Az én vadászaim viszont egyre csak forgatták a képeket, míg végre az
egyikük a kontúrokat ujjaival követve egyszerre csak felkiáltott: “Ezek fehér emberek” - és
ezt a teljesítményt a többiek nagy felfedezésként ünnepelték.



Sok primitív embernek a gyakran hihetetlen helyismerete merőben professzionális, és az az
elkerül hetetlen szükséglet magyarázza, hogy el kell igazodnia a rengetegben és a szavanná
kon. Sőt, ott az európai maga is rövidesen elkezd - amiatt a félelem miatt, nehogy, akár irány
tű birtokában is, végzetesen eltévedjen - olyan körülményekre figyelni, amelyek különben
álmában sem jutottak volna eszébe.

Elvileg semmi sem utal arra, hogy a primitív ember másképp gondolkodna, érezne vagy
észlelne, mint mi. Lelki funkciói lényegében ugyanazok, azonban az előfeltevései mások.
Emellett eltörpül annak a jelentősége, hogy tudatának terjedelme kisebb, vagy kisebbnek
tűnik, mint a mienk, vagy hogy szellemi tevékenységre alig, vagy egyáltalán nem képes kon
cent rálni. Az utóbbi az európai embernek kétségtelenül idegenszerű. Emiatt sosem
tudakozód hattam tőlük két óránál hosszabb ideig, mert ennek elteltével az embereim mindig
szóvá tették, hogy fáradtak. Akkorra már kimerültek, pedig igen könnyed stílusban egészen
egyszerű kérdéseket tettem fel. Ugyanezek az emberek viszont vadászat közben vagy
menetelésnél bámulatba ejtő koncentrációt és kitartást tanúsítottak. Levélhordóm például egy
útszakaszon mindig százhúsz kilométert tett meg megszakítás nélkül, és láttam egy hatodik
hónapban levő terhes asszonyt egy bébivel a hátán, szájában hosszú szipkával, aki majdnem
egész éjjel kb. 34 C°-os melegben a lobogó tűz körül táncolt anélkül, hogy kimerülten
összeesett volna. Ezek szerint nem lehet tőlük a koncentráció képességét sem elvitatni olyan
tevékenységben, ami érdekli őket. De ha nekünk érdektelen ügyre kell koncentrálnunk, akkor
mi is csakhamar észre vesszük, hogy milyen rosszul összpontosítunk. Emocionális
impulzusoktól tehát ugyanúgy függünk, mint a primitívek.

A primitív emberek kétségtelenül mind a jó, mind a rossz megítélésénél egyszerűbbek és
infantilisabbak, de ez sem ismeretlen számunkra; mégis valami roppant idegenszerűség fog
el, mihelyt az archaikus ember világába tévedünk. Amennyire ezt az érzést analizálhattam, a
lényege elsősorban abból ered, hogy előfeltevéseik a mieinktől gyökeresen eltérőek, azaz a
primitív ember úgyszólván más világban él, mint mi. Ez a nehezen érthető talány számunkra
mindaddig, amíg előfeltevéseit nem ismerjük. Azután már minden viszonylag egyszerű.
Viszont ugyanúgy elmondható az is, hogy mihelyt saját előfeltevéseinket megismerjük, akkor
a primitív emberek sem rejtvények többé számunkra.

Nekünk az a racionális feltételezésünk, hogy mindennek megvan a maga természetes és
észlelhető oka. Erről vagyunk mi a priori meggyőződve. Ebben az értelmezésben a kauzalitás
a legszentebb dogmáink egyike. A mi világunkban láthatatlan, önkényes, úgynevezett termé
szet fölötti erőknek nincs legitim tere, hacsak a modern fizikusokkal le nem rándulunk az
atom belsejének parányi világába, ahol - úgy tűnik - furcsa dolgok történnek. [Vö.
Heisenberg: határozatlansági reláció.] Ugyanis ott már semmi sem biztos. Kifejezetten
viszolygó érzések támadnak bennünk a láthatatlan, önkényes erők iránt, hiszen nem olyan
régen volt az még, mikor a lidércnyomás és babonaság szorongató közegét magunk mögött
hagytuk, és az ember utolsó és legnagyobb művét: egy olyan világképet hoztunk létre, mely
méltó racionális tudatunkhoz. Most már olyan világmindenség vesz körül minket, amely
értelmes törvények nek engedelmeskedik. Noha még nem mindennek az okát ismerjük, de
majd felfedezzük azokat is, és majd megfelelnek értelmes elvárásunknak. Éppenséggel ez a
magától értetődő reményünk. Ámbár előfordulnak véletlenek is, de csak mint afféle
esetlegességek, és tulajdon kauzális rendünket nem ingathatják meg. A véletlen a rendszerető
tudatosságnak kellemetlen. A világ szabályszerű folyamatait nevetsé ge sen és emiatt bántóan
zavarja, ezért ugyanúgy neheztelünk rá, mint a láthatatlan, önkényes erőkre. Nagyon is
hasonló a rossz kisördöghöz vagy a deus ex machina önkényéhez. Szorgos kalkulálásunk
legádázabb ellensége, és minden vállalkozásunkat veszélybe sodorja. Hírhedt az



értelmetlenségéről, minden szidalmat meg érdemel, de vitathatatlanul el kell ismernünk a
létezését. Az arab tiszteletben tartja, s ezért minden levélre ráírja: Insalláh - ha Isten is úgy
akarja, megérkezik majd a levél. Mert minden ressentiment [fájó emlék] és törvény szerű ség
ellenére megdönthetetlenül úgy igaz, hogy állandóan és mindenhol ki vagyunk téve a
kiszámíthatatlan véletlennek. És mi az, ami láthatat lanabb és önkényesebb,
elkerülhetetlenebb és végzetesebb, mint a véletlen?

Őszintén szólva, azt is megállapíthatnánk, hogy a dolgok törvényszerű kauzális alakulásának
elve ötven százalékban mutatható ki, és a maradék ötven százalékot hagyjuk meg a démoni
véletlen önkényének. Utóbbinak is biztosan teljesen természetes oka van, melynek banalitását
általában már csak sajnálkozva vesszük észre. Erről a sajátos kauzalitásról azonban szívesen
lemondanánk, mert egészen más a bosszantó benne: az tudniillik, hogy éppen itt és most
kellett bekövetkeznie, más szavakkal: hogy kifejezetten önkényes. Legalábbis annak tűnik, és
adott esetben elátkozza a legmegátalkodottabb racionalista is. Magyarázhatjuk bárhogyan a
véletlent, hatalma tényén mitsem változtathatunk. Biztos, hogy minél szabályozottabbak az
élet feltételei, annál inkább kizárt és annál kevésbé kell védekeznünk ellene. Mindamellett
gyakorlatilag minden ki szembesül vele, vagy hisz benne, noha a hivatalos hittudománynak a
véletlennel foglalkozó záradéka nincs.

A mi előfeltevésünk az a pozitív meggyőződés, hogy minden, legalábbis észlelhető dolognak
- teoretikusan - úgynevezett természetes oka van. A primitív ember előfeltevése pedig a
következő: minden a láthatatlan önkény uralmából jön létre, de ezt a körülményt ő nem
véletlennek, hanem szándéknak tulajdonítja. A természetes kauzalitás számára pusztán
látszat, és emiatt említésre sem méltó. Ha három asszony a folyóhoz megy vizet meríteni, és a
középen állót krokodil kapja el és víz alá rántja, erről a mi felfogásunk a következő: az a
körülmény, hogy az esemény a három közül éppen a középsővel történt meg, merő véletlen,
az pedig, hogy a krokodil egyáltalán elragadta az asszonyt, abszolút természetes, mert a
krokodilok alkalomadtán felfalják az embereket.

Ez a magyarázat azonban magát a szituációt teljesen eltussolja. Az egész izgalmas drámából
semmit sem indokol. Az archaikus ember jogosan tartja az ilyen megokolást felületesnek
vagy akár abszurdnak, mert ennek a szemléletnek az alapján, ha semmi sem történik, ahhoz is
illene ugyanez az értelmezés. Az európai egyáltalán nem fogja fel, hogy hasonló
indoklásaival milyen keveset mond. Ez meg az ő előfeltevése.

Vele szemben a primitív ember sokkal igényesebb. Neki az, amit mi véletlennek nevezünk,
önkény. Ezért nyilvánvaló, hogy a krokodilnak szándékában állt, hogy a három asszony közül
a középsőt hurcolja el, s ez mindenki számára evidens. Hiszen ha nem éppen az lett volna a
szándéka, akkor a másik kettő közül bármelyiket elvihette volna. Az a kérdés, hogy honnan
eredt a krokodilnak ez a törekvése. A krokodilok általában nem emberevők. Ez általában igaz,
legalább annyira, hogy a Szaharában rendszerint nem esik az eső. A krokodilok félénk,
könnyen elijeszthető állatok. Ha összehasonlítjuk a krokodilok sokaságát azoknak az emberek
nek a számával, akiket megöltek, úgy az utóbbi elhanyagolhatóan csekély. Tehát nem várható,
és természetellenes, hogy felfaljanak egy embert. Tehát az szorul magyarázatra, hogy kitől
kapott az a bizonyos krokodil parancsot arra, hogy gyilkoljon. Hiszen saját természetéből
fakadóan ez nem szokása.

A primitív ember elsősorban saját környezetének tényeire alapoz, és joggal döbben meg és
kezd nyomozni specifikus okok után, ha váratlan esemény következik be. Eljárása idáig éppen
olyan, mint a mienk. De egy lépéssel tovább megy nálunk. Neki a véletlen önkényuralmáról
van egy-két elmélete. Mikor mi azt állapítjuk meg egy eseményről, hogy mindössze véletlen,



ő azt állítja, hogy az bizony kiszámított önkényesség. Tehát az események másik ötven száza
lékának tulajdonít nagyobb jelentőséget, vagyis nem a színtiszta összefüggéseket preferálja,
hanem a kauzális láncnak azt a zavaros és kusza meghiúsulását, amit mi vélet lennek
nevezünk. A természet törvényszerűségeihez idomult már régóta, ezért retteg az előre nem
látható véletlen hatalmától, mint egy önkényes, kiszámíthatatlan tényezőtől. Ebben is igaza
van. Az Elgon-hegységtől délre fekvő vidéken, ahol hosszabb ideig tartózkodtam, sok a
hangyász. Ez egy éjszakai, rendkívül félénk állat, ami épp emiatt ritkán kerül az ember szeme
elé. Ha mármost mégis előfordul, hogy nappal hangyászt látnak, akkor ez kifejezetten
természetellenes esemény, ami rájuk éppolyan megdöbbentő hatással van, mintha mi olyan
patakra lelnénk, amelyben a víz időnként hegynek felfelé folyik. Ha valóban olyan
eseményről tájékozódnánk, hogy a víz negatív nehézkedési erőt kezd kifejteni, akkor ez a
jelenség nekünk is nagy aggodalomra adna okot. Tudjuk ugyanis, hogy mekkora víztömeg
vesz bennünket körül, és könnyen elképzelhetjük, hogy mi történne, ha a víz a fizikai
törvényeknek fittyet hányna. Körülbelül ebbe a helyzetbe kerül a primitív ember, aki nagyon
jól ismeri a hangyász szokásait, de arról fogalma sincs, hogy mi annak a hatásfoka, ha a
hangyász a világ rendjét hirtelen áthágja. A primitív ember annyira hasonult környezete
létező benyomásaihoz, hogy világrendjének megszegése neki beláthatatlan lehetőségek
bekövetkezését jelenti. Számára az ilyen esemény rossz jel, éppolyan ómen, mint az üstökös
vagy a napfogyatkozás. S mivel a természetellenességek magyarázatához nincs naturális
indoka, csakis láthatatlan önkényesség késztethette a hangyászt arra, hogy nappal is
megjelenjék. Valamiféle önkény riasztó érvé nyesülése, ami arra is képes, hogy a világ rendjét
felforgassa, s így természetesen rend kívüli elhárító vagy engesztelő intézkedéseket igényel.
Mozgósítják a szomszédos falvakat, és a hangyászt roppant fáradsággal kiássák és megölik.
Ezután az állatot elsőként megpillantó férfi anyai ági legidősebb bácsikájának egy bikát kell
feláldoznia. A szemfüles férfi lemegy a gödörbe, és ő kapja meg az első darab húst az
állatból. Majd a nagybácsi és a ceremónia többi résztvevője is eszik belőle. Így engesztelik ki
a természet veszélyes önkényét.

Szóval, ha a víz ismeretlen okokból egyszerre csak hegymenetbe folyna, akkor mi is nyug
talan kodnánk, de bennünket teljesen hidegen hagy, ha nappal hangyászt látunk, ha albínó
születik vagy napfogyatkozás van. Mi ismerjük a felsorolt események jelentőségét és ható
sugarát, a primitív ember viszont nem. Számára a szokásosan lezajló eseménysor az a jól
illeszkedő egész, amely összeköti őt minden létezővel. Ez az oka kirívó konzervativiz
musának; vagyis, hogy azt csinálja, amit mindig is tett, de ha azután valami történik, ami ezen
a megszokott általánosságon túllép, úgy világrendje hiúsult meg. Akkor pedig Isten tudja,
hogy még mi minden lehetséges.

Bármilyen, figyelmet keltő eseményt azonnal mindennel összefüggésbe hoznak. Egy
misszionárius egyszer a háza elé zászlórudat állított, hogy vasárnaponként felvonhassa az
Union Jack-et. Ezért az ártatlan kedvteléséért azonban nagyon megfizetett, mivel kevéssel
izgalmat keltő tevékenysége után pusztító vihar kerekedett, amit természetesen összefüggésbe
hoztak a zászlórúddal. Ez elég volt ahhoz, hogy általános népharagot zúdítson rá.

A primitív ember számára a világ biztonsága a megszokott események pontos szabályszerű
ségében rejlik. Az ettől eltérő bármilyen kivétel veszélyes cselekedetnek tűnik neki, amit
megfelelően ki kell engesztelnie, mert az nemcsak a megszokás kereteinek pillanatnyi
megszegése, hanem egyszersmind rossz események előjele is.

Mi ezt abszurdnak tartjuk, miközben elfeledjük, ahogyan nagy-, és dédszüleink
gondolkodtak: született egy kétfejű és ötlábú borjú, a szomszéd faluban egy kakas tojt tojást,



egy öregasszony pedig azt álmodta, hogy üstökös jelent meg az égen, erre a közeli városban
nagy tűz ütött ki, utána meg kitört a háború. Ilyen a régi történelemírás a legrégibb ókortól
egészen a 18. száza dig. Ez a mi szempontunkból zagyva csoportosítás, a primitív ember
számára teljesen ésszerű és meggyőző. Márpedig ebben meglepetésszerűen igaza van.
Megfigyelése meg bíz ha tó, ősrégi tapasztalatokból tudja, hogy ilyen összefüggések valóban
léteznek. Ami számunkra - akik csak az értelemre és élményeink jellemző kauzalitására
ügyelünk - egymástól független véletlenek értelmetlen halmozódása, az a primitív ember
számára rossz előjelek teljes mértékben logikus következménye, és a miattuk bekövetkező
események egy démon önkényének végzetes, de mindenképpen következetes érvényesülései.

A kétfejű borjú és a háború egyazon jelenség, mivel a borjú csak a háború anticipációja. Ez az
összefüggés azért hat a primitív ember számára olyan biztosnak és meggyőzőnek, mert neki a
véletlen önkény hasonlíthatatlanul jelentősebb tényező, mint a történések tömény és szabály
sze rű alakulása, és mert ő éppen ezért a rendkívüli dolgok gondos megfigyelésével a vélet le
nek csoport- vagy sorozatképződését nálunk sokkal régebben felfedezte. Minden klinikánkon
ismert az esetek megkétszereződésének törvénye. A würzburgi pszichiátria egyik öreg pro
fesszorának szinte előírásos megjegyzése volt, ha egy különösen ritka kórképet mutatott be a
klinikán: “Uraim, ez egy egészen egyedülálló eset. Holnap megint látunk egyet.”

Magam is gyakran kerültem olyan helyzetbe, hogy hasonlót észleljek. Nyolcéves elme
gyógyinté zeti praxisom során egyszer például egy sajátságosan ködös állapot különösen ritka
esetét vettem fel; ez volt az első ilyen beteg, akit valaha is láttam. Két napon belül hozták a
másodikat, azután többel nem találkoztam.

A Duplizität der Fälle [az esetek megkétszereződése] egyrészt egy tréfás klinikai szólás
mondás, másrészt a primitív tudomány ősi módja. Egy kutató nemrég azt a megállapítást
tette: “Magic is the science of the jungle” [a mágia a dzsungel tudománya]. A letűnt korokban
nyilván az asztrológia és más látnoki módszerek jelentették a tudományt.

Ami szabályszerűen történik, azt úgyis látják; felkészülhetnek rá. A tudományukat és művé
szetü ket tehát csak ott érdemes művelniük, ahol az adott helyzetet sötét önkény háborítja.
Leginkább gyógyító sámánjukat, a törzs egyik legokosabb és legdörzsöltebb férfitagját bízzák
meg egy-egy esemény előrejelzésének a feladatával. Az ő kötelessége, hogy tudásával
mindenféle dolgot megmagyarázzon és művészetével legyőzzön. Ő a tudós, a szakember, a
specialista a véletlen kezelésében, és egyszersmind a törzs tanult tradícióinak a levéltárosa.
Tisztelet és félelem övezte személye a legnagyobb autoritást élvezi, ámde mégsem akkorát,
hogy törzse ne lenne titokban arról meggyőződve, hogy a szomszéd törzsnek jobb sámánja
van. A legjobb orvostudor sohasem a közelben, hanem a legtávolabbi messzeségben található.
A rendkívüli félelem ellenére, amit öreg sámánja iránt érzett az a törzs, amelyiknél egy ideig
tartózkodtam, őt mégis csak a jószágok és emberek enyhébb megbetegedései esetén hívták ki,
minden komolyabb esetben egy külföldi tekintéllyel, egy m’gangával [varázslóval] konzul
táltak, akit magas ellen szolgáltatás fejében Ugandából hozattak - partout comme chez nous
[csakúgy, mint nálunk].

A véletlenek előszeretettel kisebb és nagyobb sorozatokban vagy csoportokban jelentkeznek.
Az időjárás prognózisának is rég bevált szabálya az, hogy ha több napja esett az eső, akkor
még másnap is esni fog. A közmondás szerint: “A baj ritkán jár egyedül.”, vagy “Három a
magyar igazság, negyedik a ráadás.” [“Was sich zweit, das drittet sich.”] A szólás mondások
nak ez a bölcsessége maga a primitív tudomány. A nép még széltében-hosszában hisz bennük
és fél tőlük, a tanultak megmosolyogják - feltéve, hogy nem történik velük valami nagyon
különös dolog. Hadd mondjak el önöknek egy nyomasztó történetet. Az egyik hölgy



ismerősöm reggel hét órakor az éjjeliszekrénye felől jövő sajátos csörrenésre ébredt. Rövid
kutatás után felfedezte az okát: vizespoharának a felső szegélye körülbelül egy centi
szélességben köröskörül lepattant. Furcsállta, és csengetett egy másik pohárért. Mintegy öt
perccel később hasonló zörejre riadt, mert ismét levált a pohár felső széle. Ekkor már
idegesen hozatta a harmadik poharat. Húsz perccel később ugyanaz a zaj: ismét lehasadt a
poharának a karimája. Három véletlen közvetlenül egymást követően már az ő képzettségét is
próbára tette. Feladta a természetes okokkal kapcsolatos álláspontját, és elővarázslódott a
represen tation collectives-je, az önkényes hatalmakról való meggyőződése. Megesik ez sok,
nem túl konok modern emberrel is, ha olyan eseményekkel konfrontálódnak, ahol a
természetes kauzalitás kudarcot vall. Éppen ezért tagadjuk az ilyen élményeket.
Kellemetlenek, mert - és ebben nyilvánul meg a mi még mindig eleven primitivitásunk -
áthágják a világrendünket: akkor pedig még mi meg nem történhet?

A primitív embernek az önkényes hatalmakba vetett hite nem teljesen légből kapott - mint
ahogy eddig hitték -, hanem tapasztalaton alapul. A véletlenek csoportosulása hitelesíti azt,
amit mi az ő babonásságának nevezünk, hiszen valóban hihető, hogy a szokatlan események
térben és időben egybeesnek. Ne feledjük, hogy bennünket hasonló körülmények között kissé
cserbenhagy a tapasztalásunk. Megfigyeléseink hiányosak, mert más a beállítódásunk.
Például soha nem jutna komolyan eszünkbe, hogy a következő eseménysorozatot
összefüggéseiben szemléljük: reggel valakinek a szobájába berepül egy madár, egy órával
később tanúi vagyunk egy közúti baleset nek, délután meghal egy közeli rokonunk, este a
szakácsnő leejti a leveseskanalat, és késő esti hazatértünkkor észrevesszük, hogy elvesztettük
a kapukulcsunkat. A primitív embernek a figyelmét azonban ennek az élménysornak a
legparányibb mozzanata sem kerülné el. Az eseménylánc minden egyes tagja a várakozását
igazolná, és ebben igaza is van, sőt sokkal inkább, mint amennyire spontán elismerjük.
Szorongó várakozása teljes mér ték ben indokolt, sőt célszerű. Ha valaki baljóslatú napon
semmire sem vállalkozik, az nálunk kifogásolható, mint babonaság, a primitív embereknél
viszont célravezető éles elméjű ség, mert ők a véletlennek sokkal inkább kiszolgáltatottak,
mint mi a védett és szabályozott életmódunk mellett. Nem túl sok véletlent kockáztathat az,
aki a vadonban él. Ezt az európainak is el kell hinnie.

Ha egy puebló nem érzi magát lelkileg összehangoltnak, nem megy el a férfiak
gyülekezetébe. Ha a régi római, házából kilépve, megbotlott a küszöbön, lemondott a
szándékáról. Szá munkra ezek értelmetlennek tűnnek, de primitív körülmények közt az ilyen
ómenek legalábbis elővigyázatra intenek.

Ha lelkileg disszociált vagyok, mozgásom enyhén gátolt, figyelmem megbízhatatlan, kissé
szétszórt, és ennek következtében valamibe beleütközöm, valahol megbotlom, elejtek,
elfelejtek valamit. Civilizált körülmények között mindez semmiség, az őserdőben a leg
súlyosabb kockázat. Ott megbotlani azt jelenti, hogy lecsúszom az esőtől síkos fatörzsről, ami
öt méter magasan hidat képez egy krokodiloktól hemzsegő folyó fölött. Vagy járom a sza
vannát és a végtelen kiterjedésű magas fűben elveszítem az iránytűmet. Elfelejtem megtölteni
a fegyveremet és rinocérosznyomra bukkanok a dzsungelben. Szórakozottság vesz erőt
rajtam, és viperára lépek. Este elfelejtem idejében kifeszíteni a szúnyoghálómat, és tizenegy
nappal később a trópusi malária első rohamában meghalok. Sőt az is elég, ha valaki fürdés
közben elfelejti csukva tartani a száját, és halálos vérhast kap. Természetes, hogy számunkra
az ilyen véletle nek nek szórakozottságunk a természetes felismerhető oka, de a primitív
embereknek ezek tárgyilagosan feltételezett intő jelek vagy varázslatok.



De másféle dolgok is történhetnek. A kitoshi tájon az Elgontól délre, Kabras őserdejében
tettem egy kirándulást. Ott a sűrű fűben majdnem köpő kobrára léptem, egy pillanaton múlt,
hogy át tudtam ugrani. Ezen a délutánon barátom a fogolyvadászatról hullasápadtan és
minden ízében remegve tért meg: egy hét láb hosszúságú mamba hátulról, egy termeszhalom
mögül csapott feléje, és majdnem megmarta, ami feltétlenül halálos lett volna. A kígyót
közvetlen közelről csak az utolsó pillanatban tudta lelőni. Ugyanazon az estén hiénafalka
támadta meg a táborunkat - amelyik már előző nap rátámadt egy emberre álmában és
széttépte. A lángoló tűz ellenére a hiénák benyomultak szakácsunk kalyibájába, aki éktelen
ordítással menekült előlük, át a falon. Utána az egész úton semmi bajunk nem történt. Ez a
nap négereimet hosszúra nyúló megbeszélésre késztette. Ami nekünk a véletlenek egyszerű
csoportosulása volt, nekik egy intő jel beteljesedését jelentette, amit a vadonba indulásunk
első napján kaptunk. Akkor ugyanis Ford kocsinkkal ráhajtottunk egy hídra, s a híddal együtt
egy patakba zuhantunk. Akkor a boyok olyan képet vágtak, mintha azt mondanák: “Na, ez is
jól kezdődik.” Hozzá még egy trópusi vihar is támadt, ami bőrig áztatott bennünket, és több
napig lázas voltam miatta. A fent említett estén azonban mi, fehér emberek meredtünk
elgondolkodva egymásra, és kénytelen voltam vadász barátomnak azt mondani: “Szinte az a
benyomásom, hogy ez már sokkal régebben kezdődött. Emlékszel még arra az álmodra, amit
közvetlenül Zürichből való elutazásunk előtt meséltél el?” Akkor ugyanis egy igencsak
nyomasztó lidérces álma volt. Azt álmodta, hogy Afrikában vadászik, és váratlanul egy óriási
mamba megtámadja. Félelemtől sikoltozva ébredt. Álma mély benyomást tett rá, és be is
vallotta, arra gondolt, hogy ez az álom valamelyikünk halálát jelenti. Természetesen az
enyémre gondolt, mert a “guter Kamerad”2 - szokás szerint - mindig a másik. Mégis később ő
betegedett meg súlyos maláriá ban, amely a sírig elkísérte.

Hölgyeim és uraim! Ez az elbeszélés itt, ahol nincsenek kígyók és anofeleszek, úgyszólván
semmitmondó. De képzeljék el a kék bársony trópusi éjszakát, gigantikus, feketén nyújtózó
őserdei fákkal, gondoljanak az éjszakában messziről odaszűrődő rejtélyes hangokra, a
magányos tűz mellé támasztott töltött fegyverekre, a moszkitóhálókra, az iváshoz felforralt
mocsárvízre és arra a mély meggyőződésre, melyet egy öreg, a vidéken járatos afrikai így
fogalmazott meg: “You know this isn’t man’s, it’s God’s country.” [Tudja, ez a vidék Istené,
nem az emberé.] Ott nem az ember uralkodik, hanem a természet, az állatok, a növények és a
mikrobák. Ehhez járul a megfelelő lelkiállapot, és akkor érthető, hogy olyan összefüggések
derengenek fel bennünk, amelyeket korábban kinevettünk. Ez a határtalan önkény uralmának
az a világa, melyet a primitív embernek naponta számításba kell vennie. Számára a szokatlan
esemény nem tréfadolog. Ilyen következtetéseket von le belőle “ez nem jó hely” vagy “ez a
nap kedvezőtlen” - és ki tudja, hogy mennyi veszély kerülhető el ezzel a figyelmeztetéssel?

“Magic is the science of the jungle.” A baljós előjel arra ösztönöz, hogy azonnal meg kell
változtatni az eddigi tevékenységet, mellőzni kell a tervezett vállalkozást, módosítani a lelki
hozzáállást. Ezek bizonyára mind nagyon célszerű intézkedések, tekintettel a véletlenek
csoportosulására és a primitív embereknek a lelki kauzalitást illető tökéletes járatlanságára.
Mi megtanultuk - hála az úgynevezett természetes okok egysíkú preferenciájának -, hogy
elválasszuk a szubjektív lelki jelenségeket az objektív természetesektől. Ezzel szemben a
primitív ember lelke környezete tárgyaiban foglal helyet. Nem ő esik bámulatba, hanem az
objektum, egy mana, vagyis az rendelkezik varázserővel, ennélfogva minden láthatatlan
hatás, amit mi szuggesztibilitásnak vagy képzelőerőnek tulajdonítanánk, számára kívülről jön.

2 Utalás Ludvig Uhland német költő (1787-1862) “Der Guter Kamerad” című balladájára, melyben a
“jó bajtársat” éri az ütközetben a halálos találat. Megzenésítve közismert német gyászinduló.



Az a vidék, ahol él, nem földrajzi, nem geológiai, nem is politikai terület. A mitológiáját és
vallását tartalmazza, és ha nem is tudatosan, a vele közös gondolatokat és érzelmeket rejti.
Félelme bizonyos “nem jó” helyekre korlátozódik. Ebben az erdőben elhunytak szellemei
laknak. Abban a barlangban ördögök vannak, akik minden belépőt megfojtanak. Azon a
hegyen lakik a nagy kígyó, a domb a mondabeli király sírját rejti magában, annál a forrásnál,
sziklánál vagy hegynél minden asszony teherbe esik, ott azt a gázlót kígyódémonok őrzik, ez
a nagy fa pedig olyan hangokat hallat, amelyek egyeseket közülük hívogatnak. A primitív
ember nem rendelkezik pszichikummal. A lelki történés objektív, és a külvilágban zajlik. Még
az álmaik is realitások, különben figyelemre sem méltók. Az Elgon-hegység környékén élők
például a leg komolyabban közölték, hogy ők sohasem álmodnak, legfeljebb a sámánjuk. Ő
pedig kérdésemre azt válaszolta, hogy mióta az angolok bejöttek az országba, már ő sem
álmodik. Persze az apjának még voltak nagyszabású álmai, tudta, hová vándorolt a csorda,
hol tartózkodnak a tehenek borjaikkal, mikor van háború vagy dögvész. Most már csak a
district commissioner tud mindent, ők semmit. Ugyanolyan rezignált volt, mint egyes pápuák,
akik úgy vélik, hogy a krokodilok nagy része belépett az angol adminisztrációba. Ugyanis
egy bennszülött fegyenc egyszer megszökött a hatóságoktól és miközben egy folyón
megkísérelte az átkelést, egy krokodil súlyosan megcsonkította. Azóta feltételezik, hogy az
egy rendőrségi krokodil volt. Az Isten már csak az angolok álmaiban beszél, hiszen övék a
hatalom, nem pedig az elgoni varázslóé. Hozzájuk költözött át az álom funkciója. Ugyanígy
költözik ki alkalmilag a saját lelkük is belőlük, és a sámán kalitkába zárja őket, mint a
madarakat. Vagy pedig idegen lelkek vándorolnak beléjük és betegségeket okoznak. A lelki
tartalmaknak ez a projekciója természetesen olyan viszonyt teremt az emberek, az emberek
és állatok, valamint a tárgyak között, ami nekünk teljesen felfoghatatlannak tűnik. Egyszer
egy fehér vadász lelőtt egy krokodilt. A közeli faluból nyomban odasereglettek a lakosok és
igen indulatosan kártérítést követeltek. Tudniillik a krokodil az egyik öregasszony volt a
falujukban, aki a lövés pillanatá ban halt meg. Nyilvánvaló, hogy vadonbéli lelki mása ez a
krokodil volt. Egy másik vadász lelőtt egy párducot, mert jószágait veszélyeztette.
Egyidejűleg a szomszéd faluban meghalt egy asszony. Persze, hogy ő is azonos volt ezzel az
állattal.

Lévy-Bruhl ezekre a különös vonatkoztatásokra hozta létre a szakkifejezést: participation
mystique. A misztikus jelzőt nem tartom szerencsés választásnak, mert a primitív embereknél
eközben semmi féle misztikus jelenségről nincs szó, hanem ezek valójában a legtermé sze
tesebb dolgok. Ezek csak nekünk olyan különösek, mert tőlünk az effajta lelki hasadások
látszólag idegenek. Pedig nálunk is előfordulnak, csak nem ebben a naiv, hanem valamivel
civilizáltabb formában. Például gyakorlatilag magától értetődő, hogy a másik emberben a
saját lelkünk profilját tételezzük fel azzal az elvárással, hogy a másiknak is ugyanaz tessék
vagy tűnjék kívánatosnak, mint ami nekünk, és ami nekünk rossz, az a többieknek is rossz
legyen. Joggyakorlatunk például csak nemrég szánhatta rá magát az ítélet pszichológiai
mérlegelésére. A “Quod licet jovi non licet boni” [amit szabad Jupiternek, nem szabad az
ökörnek] irányelv még mindig bőszíti a naiv lelkeket. A törvény előtti egyenlőség még
manapság is értékelhető vívmánynak számít. Közben minden hitványságunkat és
értéktelenségünket, amit nem szí vesen vallunk magunkénak, a másik nyakába varrjuk,
miattuk őt kritizáljuk és vele szállunk szembe, amikor is nem más történik, mint hogy a
csökkent értékű lélek egyikünkből a másikunkba költözött. A világ még mindig tele van bêtes
noires-okkal [fekete bárányokkal], mint ahogy korábban boszorkányok és farkasemberek
nyüzsögtek benne.



A pszichológiai projekció, vagyis Lévy-Bruhl misztikus participációja, amit ő nagy elismerést
keltően a primitív ember különösen jellemző sajátosságaként tüntet fel, a leginkább szokásos
lelki jelenségek egyike, csak mi másképpen hívjuk, és rendszerint kételkedünk létezésében.
Tudattalanunk együttesét a szomszédunkban ismerjük fel, és ennek megfelelően bánunk vele.
Ma már nem végeztetünk méregpróbát vele, nem sütögetjük, nem kínozzuk, hanem morálisan
okozunk fájdalmat neki, saját igazunkról a legszilárdabban meggyőződve. Pedig amiért síkra
szállunk ellene, az rendszerint saját csökkentértékűség-érzésünk.

A primitív ember differenciálatlan tudata és az ezzel járó totális önkritika hiánya miatt egy
szerűen valamivel többet projiciál, mint mi. És mivel a projektum teljesen objektív tényként
hat rá, ennek megfélően kijelentései is objektivizálódnak. Nálunk valami tréfás dolog rejtőzik
a mögött, ha valakit úgy jellemzünk, hogy nősténypárduc, vagy ha libának, tehénnek,
tyúknak, kígyónak, ökörnek, szamárnak, tevének stb. tituláljuk, hiszen ezek az epitheton
ornanszok közkeletűek. Az őserdei ember lelkéből csupán csak ez a csipkelődő, morális
mellékíz hiány zik, mert ehhez az archaikus ember túlságosan természetes, és az éppen zajló
események annyira igénybe veszik, hogy nálunk sokkal kevésbé késztetik minősítésre. A
pueblók teljes tárgyilagossággal fejtették ki, hogy én a medvetotemhez tartozom, vagyis
medve vagyok, mert nem támaszkodás nélkül jövök le a létrán, hanem háttal, négykézláb,
mint a medve. Ha valaki Európában barlangjába visszavonult medvének tartana, ugyanezt
tenné, csak egészen más éllel. Az őserdők lakóinak a lelki motiváltsága, ami ránk olyan külön
leges hatással van, nálunk szóképpé vált, mint annyi sok más mozzanat. Ha meta foráinkat
konkretizáljuk, akkor kerülünk birtokába a primitív szemléletnek. Nézzük például a
következő kifejezést “orvosi kezelésbe venni”. Primitív átfogalmazásban: “kézrátétel”,
“kézzel történő megmunkálás”, tehát ugyanaz, amit a sámánorvos tesz a betegeivel.

Az őserdei pszichét azért értjük meg olyan nehezen, mert tökéletesen elképedünk attól a
konkrét szemlélettől, hogy valakinek totálisan lehasadhat és valamelyik vadállatban tartózkod
hat a lelke. Mert ha mi valakit tevének nevezünk el, nem az állítjuk, hogy az illető minden
szempontból teveszerű emlős, hanem úgy véljük, hogy csak bizonyos vonatkozásban hasonló
ehhez az állathoz. Ezzel mi az ő személyiségének vagy lelkének csak egy darabkáját hasítjuk
le és csupán ezt a töredéket személyesítjük meg, mint tevét. Ennek megfelelően, akit nőstény
párducnak nevezünk, továbbra is ember marad a számunkra, csak az egyénisége egy párducé.
A primitív embereknek azonban, mivel nekik minden tudattalan lelki tartalmuk konkrét, ha
valakit párducnak hívnak, annak párduc lelke is van, vagy még teljesebb hasadásnál ez a
párduclélek valóságos párduc alakjában él is a vadonban.

A projekciótól áthatott identitáskép olyan világot hoz létre, amelybe az ember nemcsak
fizikailag, hanem pszichikailag is teljesen beágyazódik, bizonyos mértékben össze is olvad
vele. Ennek a világnak sohasem az ura, hanem csak egy része. Ezért állnak a primitív
emberek még távol az ember partikularizációjától. Azt nem is álmodják, hogy ők lennének a
teremtés koronái. Állattani osztályozásuk sem az emberben kulminál, hanem a legrangosabb
élőlény az elefánt, utána következik az oroszlán, azután az óriáskígyó vagy a krokodil, majd
az ember, és végül az alacsonyabb rendű lények. Az ember még be van sorolva a természetbe.
Nem gondol arra, hogy uralhatná a természetet, ezért legfontosabb törekvése arra irányul,
hogy veszélyes véletlenjeitől védekezzék. A civilizált ember viszont kísérletet tesz arra, hogy
uralkodjék a természeten, ezért legfőbb érdeklődése azokra a természetes okokra terelődik,
amelyek a természet rejtett műhelyének a kulcsát ígérik neki. Ezért is bántja annyira az
önkényes hatalmak létének feltételezése és egzisztenciájának korlátai, hisz ez esetben okkal
sejlik fel benne az a konklúzió, hogy alapjában véve felesleges az a törekvése, hogy uralja a
világot.



Összefoglalásul a következőket állapítanám meg:

Az archaikus ember alapvető sajátossága a véletlen önkényéhez való hozzáállása, mert a
világban történteknek ez az a faktora, ami neki összehasonlíthatatlanul nagyobb jelentőségű,
mint a természetes okok rendje. A véletlen önkénye egyrészt a véletlenek tényleges halmozó
dásából, másrészt a tudattalan lélek kivetüléséből - az úgynevezett participation mystique-ből
- tevődik össze. Ámbár az archaikus ember számára a fenti megkülönböztetés nem helytálló,
mert a projektált esemény nem választható külön az objektív fizikai történéstől. Neki a
véletlen azért holmi lélektől áthatott beavatkozás, azaz szándékolt önkényes aktus, mert nem
fogja fel, hogy a szokatlan esemény azért rendíti meg, mert csodálatával vagy ijedelmével ő
maga teremti meg az erejét. Itt mindenesetre ingoványos talajra léptünk. Vajon valami azért
szép-e, mert én kölcsönzöm neki a szépséget? Vagy a dolgok szépsége késztet arra, hogy
elismerjem? Önök jól tudják, hogy az emberiség legnagyobb szellemei egykor azzal a
problémával foglalkoztak, hogy vajon a szentséges Nap világítja-e meg a mindenséget vagy
az emberi szem sugara. Az archaikus ember a Napban, a civilizált a szemében hisz, hacsak
nem morbid poéta, vagy ha egyáltalán foglalkoztatja a téma Ő kénytelen megfosztani a
lelkétől a természetet, hogy uralma alá hajtsa, azaz minden ősi projekciót vissza kell vonnia,
legalábbis onnan, ahol tárgyilagosságra törekszik.

Az archaikus világban mindennek van lelke, az embernek - helyesebben - az emberiségnek a
kollektív tudattalan a lelke, hiszen az egyed még nem rendelkezik lélekkel. Ne feledjük, hogy
a krisztusi keresztelés szentségének az igénye az emberiség lelki fejlődésének a legfontosabb
mérföldköve. A keresztség nyújtja az egyéni, valóságosan létező lelket, de ezt nem az egyes,
mágikus keresztelő rítus hozza létre, hanem a keresztség eszméje, ami az embert a világával
létesített archaikus identitásából kiemeli, és egy világ fölé helyezett élőlénnyé avatja. Hogy az
emberiség ennek az ideának a nívóját elérhesse, ez volt a keresztségnek és a szellemi, az
átlényegült ember megszületésének a legalapvetőbb szándéka.

A tudattalan pszichológiájában az az alapelv érvényesül, hogy minden viszonylag önálló lélek
résznek személyiségkaraktere van, vagyis tüstént megszemélyesül, mihelyt alkalma adódik
független megnyilvánulásra. Ehhez legszebb példák az elmebetegek hallucinációi és a
médiumok kal történő kommunikációk. Ahol a lélek valamely függetlenné vált része projiciá
lódik, ott létrejön egy különben láthatatlan személy. Így jelennek meg a szokásos spiritiszta
szeánszokon a szellemek, és ugyanez a helyzet a primitív embereknél is. Ha lényeges
lélekrész projiciálódik valakire, akkor abból mana lesz, azaz egy szokatlanul hatékony lény,
tehát varázsló, boszorkány vagy farkasember stb. Az a primitív elképzelés, hogy a
sámánorvos az éjjelente elvándorolt lélekrészeket ketrecébe fogja, mint a madarakat, a
legfényesebben illusztrálja a mondottakat. Ezekből a projektumokból lesz a sámán mana,
ezek késztetik beszédre az állatokat, fákat és köveket, és mivel lélekrészek, éppen azért
kényszerítik feltétlen engedelmességre az egyént. Ennélfogva válik az elmebeteg
hallucinációi rabjává, mivel ezek a projekciók a saját lelki tevékenységéből erednek, és
ezeknek tudat talanul éppen olyan mérték ben alanya, mint a valóban hallhatóknak,
láthatóknak és észlel hetőknek.

Lélektani szempontból tehát a primitív embereknek az az elképzelése, hogy a véletlen önkény
uralma a szellemek és a varázslók működésének szándékolt következménye, nekik a
legtermészetesebb - mert elkerülhetetlen - következtetés.

De ne áltassuk magunkat e tekintetben! Tudniillik, ha egy okos primitív embernek előadnánk
a mi tökéletesen tudományos magyarázatunkat, akkor ő vádolna bennünket a legnevetsége
sebb babonasággal és a logika teljes hiányával, mert neki az a véleménye, hogy a Nap



világítja meg a Földet, és nem a szemünk. Ilyenformán részesültem egyszer egy barátomtól,
“Tenger szem” puebló főnöktől megszégyenítő rendreutasításban, mikor is az ágostoni
érveléssel: “Non est hic sol dominus noster, sed qui illum fecit.” [Nem ez a Nap a mi Urunk,
hanem, aki teremtette.] inszinuáltam. Megbotránkozva rivallt rám, a Napra mutatva: “Ő, aki
ott megy, a mi atyánk, hiszen láthatod. Belőle árad minden fény, minden élet, semmi sincs,
amit ne ő csinált volna.” Heves izgalom vett erőt rajta, birkózott a szavakkal, végül kitört
belőle: “Maga a hegylakó, aki egyedül jár, sem tudná még a tüzét sem nélküle meggyújtani.”
Szebben, mint e szavakkal valójában alig lehet jellemezni az archaikus álláspontot. Minden
hatalom kívül ta lálható, és csak általa létezhetünk. Bizonyára, minden további magyarázat
nélkül is jól lát ják, hogyan konzerválja még a mi, isteneitől megfosztott napjainkban is a
vallásos gondol ko dás az archaikus lélek állapotát. Sok-sokmillió ember gondolkodik még
mindig hasonlóképpen.

Midőn fentebb megtárgyaltuk a primitív emberek alapbeállítódását a véletlen önkényére, arra
az álláspontra helyezkedtem, hogy ez a szellemi magatartásuk bizonyos fokig célszerű, és
ennek megfelelően értelmes. Kockáztassuk meg - ha csak egy percre is - azt a hipotézist,
hogy az önkényes hatalmasságokról szóló primitív elméletnek nemcsak pszichológiai, hanem
tényleges jogosultsága is van.

Ne féljenek: nem akarok ajtóstul rontani a házba és önöket a boszorkányság tényszerűségéről
meggyőzni, csupán önökkel együtt szeretném megfontolni, hogy milyen következtetésekre
jutnánk, ha - mint a primitívek - azt tételeznénk fel, hogy minden fény a Napból ered, hogy a
dolgok önmaguktól szépek és hogy az emberi lélek egy darabja esetleg egy párduc, ha tehát
igazat adnánk a primitív mana-teóriának. E szerint az elmélet szerint a szépség hat ránk, és
nem mi nyilvánítunk szépnek valamit. Valaki ténylegesen ördög, nem pedig attól vált
ördöggé, hogy mi rávetítettük saját gonoszságunkat. Valóban léteznek önmaguk erejéből
hatékony emberek, a mana-személyiségeknek nevezettek, akik az egzisztenciájukat egyáltalán
nem a mi képzelőerőnk nek köszönhetik. A mana-teória ugyanis azt jelenti, hogy van
valamiféle egyetemesen áradó erő, ami rendkívüli hatását valóságosan kifejti. Mindenre hat,
ami csak létezik, különben semmi sem volna igazi. Csakis az ő energiája következtében
tételezhető fel a létezés. A létező egy erőtér. Amint látják, a primitív mana-teória egyfajta
energetikai kiegészítés képzetét kelti. Idáig bizonyára nem okozott nehézséget a primitív
felfogás követése. Ha azonban ezt a szemléletet következetesen tovább szőjük és a fent
említett lelki projekciókat ellentétükbe fordítjuk, akkor azt is állítjuk, hogy nem a képzeletünk
vagy az érzéseink változtatják a sámánt varázslóvá, hanem ő varázsló, és ő az, aki mágikusan
hat ránk; hogy a szellemeket sem hallucináljuk, hanem önszántukból jelennek meg nekünk.
Ha pedig ilyen megállapításokra jutunk, legyenek bár a mana-elmélet logikus derivátumai,
mégiscsak meghökkenünk és ismét a mi szép projekció-teóriánkra tekintünk vissza. Nem
kisebb problémáról van ugyanis szó, mint arról a kérdésről: vajon a lelki funkciók, a lélek, a
szellem vagy a tudattalan bennünk keletkezett, vagy pedig a psziché a tudat képződése
kezdetén ténylegesen szándékok és önkényes hatalmak formájában kívül foglalt helyet, és a
lelki fejlődés folyamán csak fokozatosan került az emberekbe? Vajon az úgynevezett
lehasított lélekrészek valamikor igazán egy teljes egyéni lélek részei voltak, avagy önállóan
létező lelki egységek, egyszerűbb kifejezéssel: szellemek, ősök lelkei vagy hasonlóak,
amelyek a fejlődés során inkarnálódtak az emberbe, és fokozatosan illesztették össze benne
azt a világot, amit most a lelkének nevezünk? Ez a végkövetkeztetés kétségkívül szokatlanul
hangzik, azonban alapjában véve nem teljesen értelmetlen. Nemcsak a vallásos, hanem a peda
gó giai felfogás szerint is olyan lelki tartalmat plántálhatunk az emberekbe, amely eredetileg
nem volt bennük. Létezik szuggesztió is és befolyásolás is, sőt a legmodernebb



behaviourizmusnak e tekintetben szertelen elvárásai vannak. A lélek komplex összeolvadá
sának az elméletét az egyszerű szemléletben érthetően, különböző formákban képezi le:
például a megszállottságban és az ősök lelkének inkarnációjában, a lélekvándorlásba vetett -
általánosan elterjedt - hitben. Vagy vegyük szemügyre a tüsszentést, amire még mindig illik
az mondani: “Kedves egészségére váljék”, ami azt jelenti, hogy “remélhetőleg az új lélek nem
árt neked”. Az is hasonlít a komplex összeolvadáshoz, mikor tapasztaljuk saját egyéni fejlődé
sünk folyamán, hogy az egymásnak ellent mondó részhalmazok hogyan formálódnak
egységes személyiséggé. Ha testünk a Mendel-féle öröklött egységek sokaságából állt össze,
akkor talán nem teljesen kizárt, hogy lelkünk is azonos körülményeknek volt kitéve. Hasonló
a meg győződése napjaink materialista nézetének, amelyet az archaikussal együtt közös
tendencia jellemez, éspedig az, hogy az individuum csupán egy rezultátum, ami a materialis
ták szerint különféle természetes okok, a primitív emberek szerint a véletlen önkényé ből
keletkezett. Mindkét esetben az egyén a környezetében ható szubsztancia lényegtelen és
véletlen termékének tűnik. Ez a szemlélet teljesen következetes az archaikus világkép fényé
ben, ahol is a közönséges egyed sohasem fontos, hanem korlátlanul pótolható és feltétlenül
múlandó. A materializmus a legszigorúbb kauzalitás kerülőútján jutott újból vissza a primitív
felfogáshoz. De a materialisták rendszerességükből adódóan radikálisabbak, mint a primitív
emberek. Utóbbiaknak van egy előnyük; a következetlenségük: kivételeznek a
mana-személyiségekkel. Ezek a történelmi fejlődés során istenek, hősök és isteni királyok
méltóságára emelkedtek, akik - mivel az istenek öröklétét biztosító eledelből ettek -
halhatatlanságban részesültek. Bi zony, az egyén halhatatlanságának és maradandó értékének
az eszméje már a korai archai kus fokon is fellelhető: előbb a kísértethitben, majd a korabeli
mítoszokban, ahol még nem volt halál, hanem az mindenkor valamilyen idétlen félreértés
vagy hanyagság miatt következett be.

A primitív ember nincs tisztában felfogásának ezzel az ellentmondásával. Négereim egyre
bizonygatták nekem, hogy fogalmuk sincs arról, mi történik velük haláluk után. Akkor ugye
meghalnak, nem lélegzenek, a holttestet az erdőbe viszik, ahol a hiénák felfalják. Így gondol
kodnak nappal, éjszaka viszont csak úgy nyüzsögnek a halottak szellemei, akik embert és
jószágot megbetegítenek, megtámadják és megfojtják az éjszakai vándort stb. Az ilyen és
ezekhez hasonló következetlenségek miatt az európai úgyszólván kibújna a bőréből, mert nem
gondol arra, hogy a mi kulturált világunkban sincs ez másképp. Vannak egyetemeink, melyek
az isteni beavatkozásról azt tartják, hogy szóra sem érdemes, ugyanakkor van teológiai
fakultásuk. Létezik nem egy materialista természettudós, aki obszcén dolognak tartja, ha
valamilyen állatfaj akár legparányibb variációját isteni önkény aktusából vezetik le, és közben
lelke másik rekeszében egy tökéletesen felépített keresztény vallást dédelget, ami, noha csak
vasárnapon ként, de akkor szemmel láthatóan igaznak bizonyul. Hát akkor miért bosszankod
nánk a primitív következetlenségeken?

Az emberiség ősi gondolkodásából egyáltalán semmilyen filozófiai rendszer nem vezethető
le, csupán antinómiák, amelyek azonban minden korban, minden kultúrában minden
probléma kimeríthetetlen bázisát képezik.

Vajon az archaikus ember representation collectives-jei mélyen gyökereznek, vagy csak olybá
tűnnek? Kezdetben volt az eszme, vagy csak később az ember teremtette meg? Ezekre a
végső kérdésekre nem ismerem a választ, de - befejezésül - elmondanám még egy
megfigyelésemet, amit az Elgon-hegység törzseinél tettem. Összevissza kutattam és
kérdezősködtem vallásos eszméik vagy ceremóniáik bármilyen nyoma felől, és heteken át
semmire sem bukkantam. Pedig az emberek megmutattak mindent és készségesen adtak
felvilágosítást mindenről. Beszél getése inket bennszülött tolmács sem hátráltatta, mert sok



öreg férfi beszélt szuahéli nyelven. Bár kezdetben tartózkodóak voltak, de amikor megtört a
jég, a legbarátságosabb fogadtatásban részesítettek. Vallásgyakorlatukról azonban akkor sem
tudtak semmit mondani. Én azonban nem tágítottam, és egyszer csak egy öreg azt mondta:
“Reggel, napfelkeltekor kimegyünk a kunyhókból, tenyerünkbe köpünk és a Nap felé tartjuk.”
Megkértem, hogy mutassa be nekem a ceremóniát, és ismertesse pontosan. Szóval: erősen
beleköpnek vagy belefújnak a szájuk elé tartott markukba, majd a Nap felé fordítják
tenyerüket. Megkérdeztem, hogy ez mit jelent, hogy miért csinálják, hogy minek fújnak vagy
köpnek a tenyerükbe? Hiába: “Mindig így csinálták” - csak ezt válaszolták. Lehetetlen volt
bármilyen magyarázatot is kapnom, és végül teljesen meggyőződtem arról, hogy valóban
csak azt tudják, hogy csinálják, de hogy miért teszik, azt nem. Értelmet nem látnak ebben a
tevékenységükben, amelyhez hasonló gesztusokkal az újholdat is köszöntik.

Tegyük fel, hogy én itt egy teljesen idegen jövevény lennék, aki azért jött ebbe a városba,
hogy az itt uralkodó szokásokat kutassa. Először is letelepednék Zürichberg villái mellett és
lakóikkal szomszédi kapcsolatot létesítenék. Azután feltenném a kérdésemet Müller és Meyer
uraknak: “Kérem, mondjanak valamit vallásgyakorlásukról.” Mindkét úr meghökken: ők soha
nem mennek templomba, semmiről sem tudnak és hevesen tagadják, hogy ilyen dolgokkal
foglalkoznának.

Közben kitavaszodik, és jön a húsvét. Egy reggel különös tevékenység közben lepem meg
Müller urat, buzgón lót-fut a kertjében, festett tojásokat rejteget el és különleges, nyulat ábrá
zoló figurákat rak melléjük. Rajtaütök in flagranti: “Hát ezt a rendkívül érdekes ceremóniát
meg miért titkolta előlem?” - kérdezem. “Miféle ceremóniát? Hiszen ez semmi. Ezt mindig
csináljuk húsvétkor.”

“De hát akkor mit jelentenek a tojások, a figurák, a rejtegetés?” Müller urat mintha fejbe
kólintották volna. Maga sem tudja, éppoly kevéssé, mint azt, hogy mit jelent a karácsonyfa, és
mégis csinálja éppúgy, mint a primitív emberek.

Esetleg a primitív ősök tudták jobban, hogy mit tesznek? - de ez fölöttébb valószínűtlen. Az
archaikus ember csupán megteszi a dolgokat, és csak a már civilizált tudja, hogy mit hajt
végre.

Hát akkor mit jelenthet az Elgon-hegység környéki törzsek fent említett ceremóniája? Nyil
vánvaló, hogy offertórium [hódolat] a Napnak, ami ezeknek a népeknek a felkeltekor - és csak
akkor - mungu, azaz isteni mana. Vegyük a nyálat, ami primitív felfogás szerint a személyes
mana, gyógyító-, varázsló- és életerőt tartalmaz; vegyük a lélegzetet, az a “zoho”, arabul:
ruch, héberül: ruach, görögül: pneuma, szél és szellem Tehát a cselekvés így fejezhető ki:
felajánlom Istennek élő lelkemet. Szótlanul végzett ima, ami akár így is hangozhatna: “Uram,
a Te kezedbe ajánlom lelkemet.”

Ez minden ok nélkül történik, vagy ideája már az emberiség előtt elgondolt szándék volt?

Hölgyeim és uraim! Ezzel a megoldatlan problémával fejezném be előadásomat.


