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J O S E P H  C A M P B E L L  
Ö S S Z E G Y Ű J T Ö T T  M Ű V E I R Ő L

1987-ben bekövetkezett halálakor Joseph Campbell többkötetnyi 
publikációt hagyott hátra, amelyek mind életre szóló szenvedélyé-
vel, az egyetemes mítoszok és szimbólumok összetett világával – az 
ő szavaival: „az Emberiség egyetlen nagy történetével” – foglalkoz-
nak. A publikációk mellett ugyanakkor óriási mennyiségű kiadatlan 
mű is maradt az utókorra: cikkek, jegyzetek, levelek és naplók, 
továbbá előadások videó- és hangfelvételei.

A Joseph Campbell Alapítványt 1990-ben azzal a céllal alapítot-
ták, hogy gondozza, megőrizze és hozzáférhetővé tegye Campbell 
munkásságát. Az Alapítvány felvállalta, hogy egy digitális archí-
vumban dokumentálja a szerző írásait és a vele készült felvételeket, 
és The Collected Works of Joseph Campbell címen kiadja Cambell 
összes írását.

Robert Walter főszerkesztő 
David Kudler felelős szerkesztő
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„A vallásos tanokban fellelhető igazságokat utóvégre oly mértékben 
eltorzították és módszeresen elrejtették – írja Sigmund Freud –, 
hogy az emberiség többsége képtelen meglátni bennük az igazságot. 
Ez hasonlatos ahhoz, mint amikor a gyerekekkel elhitetjük, hogy 
az újszülöttet a gólya hozza. Itt is az igazságot mondjuk szimbolikus 
formában, mert tudjuk, hogy mit jelképez a nagy madár. A gye-
reknek azonban fogalma sincs. Csak az eltorzított változatát hallja 
annak, amit mondunk, és becsapva érzi magát; márpedig tudjuk, 
hogy a gyermek felnőttekkel szemben táplált bizalmatlansága és 
kezelhetetlen viselkedése milyen sokszor ered ebből a benyomás-
ból. Meggyőződésünk, hogy gyerekekhez szólva jobb elkerülni az 
igazság ehhez hasonlóan burkolt, szimbolikus tálalását, és tanácsos 
inkább értelmi szintjüknek megfelelő fogalmazásban megosztani 
velük a dolgok valódi állását.”1

Ennek a könyvnek éppen az a célja, hogy számtalan könnyen 
értelmezhető példán keresztül, utat engedve azok egyértelmű, ősi 
jelentésének, feltárjon néhány olyan igazságot, amelyet a vallások 
és mítoszok elrejtettek a szemünk elől. A régi tanítók tudták, mit 
beszélnek. Ha újra megtanuljuk értelmezni a szimbólumok nyelvét, 
már csak össze kell gyűjteni és egybeszerkeszteni a tanításokat, 
hogy azok újra hallgatókra leljenek. Először azonban el kell sajátí-
tanunk a szimbólumok nyelvtanát. Ennek a misztériumához pedig 
nem ismerek jobb és korszerűbb kulcsot, mint a pszichoanalízis 
eszközeit. Nem gondolom, hogy ez lenne a végső és egyetlen üdvö-
zítő megoldás, azt ajánlom, mégis fogadjuk el ezt a megközelítést. 
Második lépésként aztán összehozunk egy sor mítoszt és népmesét 
a világ minden szegletéből, és hagyjuk, hogy a szimbólumok önma-
gukért beszéljenek. A párhuzamok azonnal szembetűnnek majd; 
és ezek együtt adják majd az alapvető igazság átfogóan hatalmas 
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és meghökkentően állandó megfogalmazását, amelyhez igazodva 
évezredek emberöltői élték életüket ezen a Földön.

Talán a szememre vetik majd, hogy miközben a hasonlóságokat 
igyekeztem kidomborítani, elsiklottam a keleti és nyugati, az ősi, 
primitív és modern hagyományok változatossága fölött. Csakhogy 
ugyanezt lehet kifogásolni azokban az anatómiai tanulmányokban 
és atlaszokban, amelyek az emberi test általános felépítésének de-
monstrálása végett figyelmen kívül hagyják az emberi fajok eltérő 
fiziológiai jellegzetességeit. Persze, hogy vannak különbségek az 
emberiség számtalan mitológiája és vallása között; mihelyst azon-
ban ezeket megértjük, a különbségek sokkal elhanyagolhatóbbnak 
tűnnek, mint azt sokan (politikai megfontolásból) tudni vélik. 
Merem remélni, hogy az összehasonlító magyarázat hozzájárulhat 
azokhoz a mai világban működő és talán nem teljesen kudarcra ítélt 
egységesítő törekvésekhez, amelyek nem valamiféle felekezeti vagy 
politikai hatalom nevében, hanem a kölcsönös emberi megértés 
érdekében munkálkodnak. Ahogy a Védákban írva van: „Az Igazság 
egy, bár a bölcsek sok névvel illetik.”2

Hogy a rengeteg anyagot olvasható formába önthettem, sokak-
nak tartozom köszönettel: Mr. Henry Morton Robinson, akinek 
tanácsai nagyban segítettek a munka első és befejező fázisában, 
Mrs. Péter Geiger, Mrs. Margaret Wing és Mrs. Helen McMaster, 
akik többször átolvasták a kéziratot, és felbecsülhetetlen tanácsokat 
adtak, illetve hitvesem, aki elejétől a végéig velem együtt dolgozott 
– meghallgatott, olvasott és korrigált.

J. C.
New York City 

1948. június 10.



1. Medúza (faragott márvány, római kor, Itália, dátum bizonytalan)



P R O L Ó G U S

A monomítosz

1. Mítosz és álom

Mindegy, hogy egy vérben forgó szemű kongói sámán halandzsáját 
hallgatjuk visszafogott ámulattal, vagy a misztikus Lao-ce szonett-
jeinek vékonyka fordítását forgatjuk intelligens csodálattal; vagy ha 
néhanapján sikerül megfejteni Szent Tamás egy-egy magvas ok-
fejtését, vagy máskor hirtelen elcsípni egy zagyva eszkimó tündér-
mese tündöklő jelentését – mindig ugyanazzal az ezer formában 
előbukkanó, mégis bámulatosan állandó történettel találkozunk, 
és ráadásként azzal a zavarba ejtően kitartó érzéssel, hogy sokkal, 
de sokkal több történet van annál, mint amennyit valaha el lehet 
mesélni és meg lehet ismerni.

Ahol valaha ember élt a Földön, minden korban és minden kö-
rülmények között virágoztak a mítoszok; élő inspirációként szol-
gáltak mindahhoz, ami az emberi test és elme tevékenységéből 
megszülethetett. Nem túlzás kijelenteni, hogy a mítosz az a titkos 
ablak, amelyen keresztül a kozmosz kimeríthetetlen energiái fel-
töltik az emberi kultúra megjelenési formáit. A vallások, filozófiák, 
művészetek, a primitív és történelmi emberiség társadalmi formái, 
a tudomány és technológia alapvető felfedezései és maguk az ál-
mok, amelyek felkavarják az alvás nyugalmát, mind a mítoszok 
bűvös köréből törnek elő.

Csodálatos módon az a képesség, hogy mélyen megérintse és 
inspirálja az emberi képzeletet, ott rejlik már a legegyszerűbb 
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tündérmesében is – mint ahogy az óceán íze ott van egyetlen csepp 
vízben, vagy az élet misztériuma ott rejlik egy bolha petéjében. 
A mitológia szimbólumait nem ember alkotta; ezeket nem lehet sem 
kitalálni, sem rendszerezni, sem tartósan elnyomni. A mítoszok az 
emberi psziché spontán megnyilatkozásai, s mindegyik sértetlenül 
magában hordja forrásának elemi erejét.

Mi a titka ennek az időtlen víziónak? Hogyan merül a felszínre 
az elme legmélyéről? Miért van, hogy a mítosz mindenütt ugyanaz, 
bármilyen köntösbe bújtatják is? És mit tanulhatunk belőle?

Ma már számtalan tudományág segít a rejtély megoldásában. 
Régészek kutatnak Irán, Honan, Kréta és a Yucatán-félsziget ása-
tásain. Néprajzkutatók faggatják az Ob mentén élő osztjákok és a 
Bioko-szigeti bubi törzs utolsó képviselőit. A keletkutatók egy új 
generációja a közelmúltban tárta fel a keleti szent szövegek értel-
mét, és hozta napvilágra a mi Szentírásunk héber nyelvnél korábbi 
forrásait. Mindeközben társadalomtudósok egész hada fáradozik 
azon, hogy egyesítve a XIX. században elkezdett kutatásokat, meg-
fogalmazza a nyelv, a mítosz, a vallás, a művészetek és az erkölcsi 
kódok pszichológiai alapjait.

Meglepő módon, mindennél figyelemreméltóbb eredmények szü-
lettek a pszichiátriai osztályokon. A pszichoanalitikusok merész, 
korszakalkotó munkái nélkülözhetetlenek a mitológiával foglalkozó 
kutató számára; hiszen bármit gondoljunk is az egyes esetek kime-
rítően alapos, ám ellentmondásoktól sem mentes interpretációjáról, 
Freud, Jung és követőik megcáfolhatatlanul bizonyították, hogy a 
mítoszok logikája, a hősök és mitikus tetteik túlélik a történelmet, 
és a mai napig velünk élnek. Átfogó, egyetemesen érvényes mítosz 
híján mindannyiónknak megvan a saját, kiismerhetetlen, primitív, 
de rendkívül hatásos belső világa – az álmok panteonja. Oidipusz 
király legutóbbi inkarnációja vagy a Szépség és a Szörnyeteg élő 
románca talán ma délután is ott áll a Negyvenkettedik utca és az 
Ötödik sugárút sarkán, és csak arra vár, hogy a lámpa zöldre váltson.

„Álmomban – írja egy amerikai fiatalember egy napi-
lap újságírójának –, épp a tetőt zsindelyeztem. Hirtelen 
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apám hangját hallottam lentről, engem szólított. Meg-
fordultam, hogy jobban halljam, de mozdulat közben 
a kalapács kicsúszott a kezemből és leszánkázott a 
tetőn, majd eltűnt annak peremén. Tompa puffanást 
hallottam, mintha egy test zuhant volna a földre.

Rettenetesen megijedtem, lemásztam a létrán. 
Apám holtan feküdt a földön, a feje csupa vér. Össze-
törten zokogtam, közben anyámat szólongattam. Kijött 
a házból, átkarolt.

– Sose bánd, fiam, véletlen baleset volt csupán – 
mondta. – Tudom, hogy gondomat viseled majd, ak-
kor is, ha apád már nincs velünk. Megcsókolt, erre 
felébredtem.

Huszonhárom évesen én vagyok a családban az el-
sőszülött. Egy éve külön élek a feleségemtől; valahogy 

2. Visnu a világegyetemet álmodja (faragott kő, India, 400–700 k.)
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nem tudtunk kijönni egymással. Mindkét szülőmet 
tiszta szívből szeretem, és soha nem volt bajom az 
apámmal, kivéve, amikor ragaszkodott hozzá, hogy 
költözzek vissza a feleségemhez, pedig boldogtalan 
voltam mellette. Az is leszek mindig.”1

A sikertelen házasságban élő férj csodálatos ártatlansággal tárja fel 
előttünk, hogy ahelyett, hogy spirituális energiáival a házasságában 
a szerelem élménye és a problémák megoldása felé fordulna, képze-
lete titkos zugaiban egy mostanra nevetségesen anakronisztikussá 
vált drámai helyzetbe, első és egyetlen érzelmi kapcsolódásába 
éli bele magát, ami nem más, mint az ismert ovis tragikomédia: 
az anyja szeretetéért az apa ellen forduló fiú története. Vélhetően az 
emberi psziché legjellemzőbb problémái abból a tényből fakadnak, 
hogy minden állat közül az ember szoptatja legtovább a kicsinyeit. 
Az ember túl korán születik, kialakulatlan, nem áll készen arra, 
hogy találkozzon a külvilággal. Következésképpen a világ veszélyei-
től csak az anyja tudja megvédeni, aki mintegy meghosszabbítja a 
méhen belüli időszakot.2 Ezért az anya és a gondoskodására szoruló 
gyermek még hónapokkal a születés katasztrófája után is duális 
egységet képeznek, nem csupán fizikailag, hanem pszichológiailag 
is.3 A szülő hosszabb távolléte feszültséget és agresszív reakciót vált 
ki a gyermekből; mint ahogy az is agressziót vált ki, amikor az anya 
kénytelen valamiben korlátozni a gyermeket. Így aztán a gyermek 
agressziójának első célpontja egyúttal a szeretetének is az első tár-
gya, az első ideálja pedig (amely a későbbiekben meghatározza majd 
a gyermek boldogságról, igazságról, szépségről és tökéletességről 
alkotott képét) a Madonna és gyermekének kettős egysége.4

A szerencsétlen apa az első betolakodó, aki egy másfajta valóság 
rendjével zavarja meg az anyaméh tökéletes világának üdvözült földi 
mását. Ezért az apát igazából ellenségnek tekinti a gyermek. Az 
eredetileg a távol lévő, „rossz” anyának címzett agresszió ezután 
az apára irányul, míg a „jó” tulajdonsághoz kapcsolódó vágyat a 
védelmező, tápláló anya fogja megtestesíteni. A halál (thanatosz: 
destrudo) és a szerelem (erósz: libido) impulzusainak ez a végzetesen 
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és végletesen egyszerű, gyermeki szétválasztása a méltán elhíresült 
Ödipusz-komplexus alapja, amelyet közel ötven éve írt le ponto-
san Sigmund Freud, rámutatva, hogy ez az, ami miatt képtelenek 
vagyunk felnőtt emberként racionálisan viselkedni. Dr. Freud sza-
vaival: „Oidipusz király, aki meggyilkolta atyját, Laioszt, és elvette 
tulajdon anyját, Iokasztét, csupán saját gyermekkori vágyainkat 
teljesíti be. Mi azonban annyival szerencsésebbek vagyunk nála 
– hacsak nem lettünk időközben neurotikus pszichopaták –, hogy 
szexuális vágyaink elszakadtak az édesanyánktól, és elfelejtettük, 
hogy mennyire féltékenyek voltunk az apánkra.”5* Másutt így ír: 
„Minden szexuálpatológiai eset hátterében joggal sejthetünk vala-
milyen fejlődésbeli gátlást.”6

Álmaiban már sok ember szeretkezett  
saját anyjával. Aki ilyet nem nagyon  
vesz szívre: csak az tűri könnyen életét.7

Egy másik modern álom látszólagos értelmetlensége felfedi annak 
a feleségnek a szomorú sorsát, akinek szerelmes férje érzelmileg 
éretlenül benneragadt az óvodai románc világában. Itt már érez-
hetően az ősi mítoszok világába érkeztünk, egy különös kerülővel.

„Álmomban – írja a zavart lelkű asszony – egy nagy fe-
hér ló jött utánam, követett, bármerre mentem. Féltem 
tőle, igyekeztem eltaszítani magamtól. Hátranéztem, 

* Többen rámutattak, hogy az apa is lehet a védelmező, és az anya is lehet a 
csábító. Így vezet az út Oidipusztól Hamletig. „Ó, boldog Isten! Egy csigahéjban 
ellaknám, s végetlen birodalom királyának vélném magamat, csak ne volnának 
rossz álmaim.” (Hamlet, II. 2. Arany János fordítása.) „Minden neurotikus – írja 
dr. Freud – vagy Oidipusz, vagy Hamlet.”

Ami pedig a lányokat illeti (ami egy fokkal még komplikáltabb), a következő 
bekezdés elegendő példát ad a problémakör vázlatos áttekintéséhez: „Múlt éjjel 
azt álmodtam, hogy apám szíven szúrta édesanyámat. Meghalt. Tudtam, hogy 
senki nem vádolja azért, amit tett, pedig én keservesen sírtam. Aztán az álom 
megváltozott: apámmal kettesben elutaztunk, és én nagyon boldog voltam.” Ez 
egy huszonnégy éves hajadon álma (Wood: Dreams. 130. o.).
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hogy még mindig követ-e, de ekkorra mintha emberré 
változott volna. Kértem, hogy menjen be egy borbély-
üzletbe, és nyírassa le a sörényét. Meg is tette. Amikor 
kijött, embernek nézett ki, csak patái voltak, és lófeje, 
és követett, amerre mentem. Közelebb jött hozzám, és 
akkor felébredtem.

Harmincöt éves, férjezett nő vagyok, két gyermek 
anyja. Tizennégy éve vagyok házas, és biztos vagyok 
benne, hogy a férjem hűséges hozzám.”8

A tudattalan mindenféle ködös, félrevezető képet, különös lényt 
és borzalmat vetít az emberi elmébe álmok, nappali képzelet vagy 
őrület formájában; az emberi létezés birodalma ugyanis a tudatos-
ságnak nevezett, viszonylag tiszta és takaros kis házikó padlója alatt 
folytatódik lent, a mélyben, Aladdin feltáratlan barlangjában. Ott 
azonban nemcsak kincsek rejtőznek, hanem veszélyes dzsinnek is: 
a kellemetlen vagy elfojtott pszichés erők, amelyeket nem akartunk 
vagy nem mertünk meghívni az életünkbe. Ezek örökre rejtve ma-
radhatnak, de éppígy egy elejtett szó, a táj illata, egy csésze tea íze 
vagy egy elkapott pillantás megnyomhatja a varázsgombot, és máris 
veszélyes hírnökök jelennek meg az emberi elmében. Veszélyesek, 
mert fenyegetik azt a gondosan szőtt biztonsági hálót, amelyet ön-
magunk és a családunk köré szőttünk. Ugyanakkor ördögien iz-
galmasak is, hiszen ezek jelentik a kulcsot, amellyel az önismeret 
rettegett és vágyott kalandjának egész birodalma tárul fel előttünk. 
Összeomlik a világ, amelyet felépítettünk, és amelyben élünk; de 
aztán csodálatosan újjáépül, hogy egy merészebb, tisztább, tága-
sabb, kiteljesedett emberi életnek adjon helyet – ez a csábító ígérete 
és borzalma is egyben ezeknek a magunkban hordott mitológia 
világából felmerülő, felkavaró éjszakai látogatásoknak.

 


