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I.

Az elveszett paradicsomra tekint vissza az emberiségnek az a része, mely
hez Krisztus még nem jutott el. Az éjszaka sötétjében ülve az ősi isten
közelség napfénye után sóvárog; beletaszítva a vadonba, vadállatok közé,
percről-percre érezve maga körül az ellenséget, a halált, a mindenki harcának
mindenek ellen kellős közepében: a békesség ősi hazája lesz az a hely, hova a
lélek menekszik. Amikor a vadon mindenestől beletelepszik az Istenét vesz
tett emberi lélekbe, amikor az istenatya arca szömyeteggé torzul bálványai
ban, vagy tehetetlen aggastyánná öregszik az Örökkévaló, aki elhagyja a
világot és nem törődik már vele; midőn minden zug, barlang, bokor tele
lesz kísértettel és minden mozdulatot lenyügöz a tabu halálfeje. midőn rontó
erők és szellemek lesznek úrrá az egész életen : az elveszett paradicsom ős

hagyománya éled fel sok évezredes ősnépek lelkében és a jelenkor európai
vallástudománya meglepődve hallja a föld széleiről az emberiség gyermek
korának mindmáig - nemcsak a bibliában - megőrzött őshagyományait az
Istenről, aki a világot, az embert alkotta, akit az ausztráliai kumai nép, vagy
a tűzföldi jamana még mindig Atyámnak, Mi Atyánknak nevez és szólít.
Űt, ki az emberiség bölcsőjét ringatta és akinek védelme alatt most is bizton
ságos, boldog az élet, mondja tulajdon nevén az ázsiai ajnu: Bölcső-nek,

Világpillér-nek. A paradicsom volt az ember bölcsője, a teremtő Isten akkor
hajolt föléje, hogy életre nevelje, mikor az ember szembeszállt Atyjával, az
Atya elhagyta őt; hadd próbálja meg, mire megy saját tudásával és erejével.

Van egy ősnép Ausztráliában, az euahlaji, csodaszép mondában őrzi

az elveszett paradicsom ernlékét. A monda arról szól, hogyavilágalkotó
Bajamé, a nép nagy-istene, elhagyta a földet és elment messze, túl az Ubi
Ubi hegyen, a béke országába, hová a holtak szellemei követik őt. Alighogy
eltávozott, elhervadtak, elpusztultak mind a virágok a síkságon, a hegy
oldalakon, a fák koronáján. Meztelen lett a föld, kietlenné vált a táj arculata.
Csak az öregek emlékeztek még arra, mily pompás volt a föld hajdan. A virá
gokkal együtt tűntekel a méhek is. Az asszonyok hiába indultak mézet keresni,
síró gyermekeiknek nem tudtak édes mézet adni. Azt a három fát az őserdő

ben, hova a méhek mind összegyűltek, Bajame tilalom alá vetette, azokhoz
nem volt szabad nyulni. Nem is közelítettek az asszonyok ezekhez a fákhoz.

A nép öregjei. akik a betegeknek tudtak írt (a kuruzslók), egyszer csak
összebeszéltek egymás közt, hogy elmennek Bajamehoz. megkérlelik. adja
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vissza a virágokat és a mézet az embereknek. Meg is indultak, az Ubi-Ubi-hegy
lábához, találtak rajta egy magasba vívő utat, azon feljutottak a hegy csú
csára, a kövekkel elkerített szent helyre. Ott meghallották Bajame követé
nek hangját és a szellemek felvitték őket az égbe egy nyíláson, letették őket

a szépség országának közepére. Virágok nyiltak ott, dúsan, buján, színpompá
juk olyan volt, mintha száz meg száz szivárvány terült volna el a földön.
Szedtek is belőlük, amennyit szedhettek ; a szellemek visszavitték őket a
hegy csúcsára, onnét leszálltak, elmentek népük szállására. Csodálkozva,
tágranyilt szemmel bámulta mindenki a virágokat. Elhintették őket; ahová
estek, ott díszlenek most is ; a virágokra visszatértek a méhek is, van megint
édes méz a síró gyermekek számára. (W. Schmidt: Ursprung der Gottesidee.
III. 867 sk. II.)

Az elveszett paradicsom emléke él e bájos mondában. Kiérezni belőle

az Istentől elhagyott emberiség sóvárgását az elvesztett istenközelség után,
az istenes élet virágai és méze után. Ez a sóvárgás teremtette meg az emberi
ség misztikáját, mely a paradicsom óta igyekszik az emberi lélekbe vissza
varázsolni az elveszett istenországot, annak békéjét, szépségét, boldogságát.
A misztika az istenközelséget, az Istennel való egyesülést keresi. Valami
mindvégig megmarad a paradicsomát vesztett emberiségben: a bölcsőnek

emléke, a gyermekemberiségre ráhajló Istennek arca; ha homályba is vész,
ha el is torzul, ha át is alakul: pogányságban, bálványozásban, tévelygésben,
kísértő, üldöző, vérszopó démonok közt is felviláglik néha egy-egy vonás az
Isten atyai képéből. A lelkiismeret mélyén, bármennyire tompítsa is a nép
szokások, közös és egyéni bűnök hangfogó sövénye : megszólal a «vadakbans
is a törvényt adó, Ítélő Bírónak szava.

Hozzá közeledni, őt keresni, megtalálni - megindul a primitív ember
ép úgy, mint a nagy kultúrák népe. Mindenki a maga módján. De ha elérni,
érinteni, bírni akarja őt, a földi életben is, ha hozzája akar hasonulni, őt

látni, hallani, megérezni; ha nem elég neki a tudás, a hagyomány, ha látását,
megtapasztalását kívánja: a misztika ős ösztöne hajtja; az, melyről Szent
Pál is szól az athéni Areiopagos-on : «Az Isten műve, hogy az egytől származó
egész emberi nem lakja az egész föld színét; megszabta ittlakásuknak meg
határozott idejét és határait, hogy keressék Istent, hátha kitapogathatják vagy
megtalálhatják, habár nincs messze egyikünktől sem; mert őbenne élünk, mozgunk
és vagyunk, amint egyik-másik költőtök is mondotta: Hiszen az ó ivadéka vagyunk.»
(Ap. csel. 18, 26-28.)

Senki oly megfoghatóan ki nem fejezte az emberi lélek misztikus hajla
mát, mint Szent Pál, midőn az athénieknek arról beszélt, hogy az ember
keresi Istent, hogy kitapogassa és megtalálja. Nem elég az embernek az, hogy
eszével filozófiát alkot világról és Istenről, az nem hozza oly közel Istent,
hogy érinteni lehessen őt. Az ember többet kíván: tapintani, érinteni, Ízlelni,
látni, hallani és - bírni Istent.
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Igaz, hogy mikor érinteni akarja, akárhányszor bálványt farag helyette,
mert a bálványt megtapinthatja ; igaz, hogy midőn ésszel akarja az isten
közelséget megérteni, felfogni az Istent, kiben élünk, mozgunk és vagyunk:
lelki szeme elveszti a távolság, a transzcendencia érzetét és azonosítja Istent
a világgal és pantheizmusba téved; azonosítja Istent az emberrel, az embert
az Istennel - és az emberből alkot bálványt.

A misztika elméletének is, gyakorlatának is megvannak a veszélyei;
amikor a vallási hajlam legközelebb akar jutni céljához, akkor tévedhet el
legtávolabbra tőle; istenérintése bálványtapogatás, istenélvezése orgia és
bacchanalia lesz, a szellemekkel való érintkezése önámítás és hókusz-pókusz
vagy démoni megszállottság. Amikor a Végtelent akarja elméjének csészéjébe
meríteni, elveszti az Óceánt és megelégszik a pantheizmus vagy önistenítés
poharával. Ezekre a tévutakra el is jutott a földkerekség misztikája a pogány
ságban is, a misztériumok kultuszaiban is, az újplatonizmus vallásfilozófiájá
ban, a brahmanizmus gyakorlataiban és pantheista elméletében is. De mind
ezek mögött az a jóformán ösztönös természet munkálkodik, melyről Szent
Pál beszél: Kitapogatni Istent - még ha melléje tapint is a lélek.

Ez a misztikus istenkeresés a pogányokban is benne él. Megható annak
a Winnebago indiánnak (Vesgisega) története, akiről a híresindiánkutató
P. Radin ír. (Personal Remeniscences of a Winnebago Indian. Joum. Amer.
Folklore. 1913 (26) 244-98.) Apja kioktatta Vesgisegát, hogy böjtöléssel
a szellemek barátságát nyerheti el, tőlük különböző erőket, képességeket
kaphat: testi erőt, ügyességet, vadászszerencsét stb. A fiú böjtölt is, de azt
gondolta magában, a szellemek erőiket a Földalkotótól (isten) kapták, tehát
a Földalkotó mindnyájuknál nagyobb, szebb, kiválóbb. Ű tehát a Földalkotót
szeretné látni, az ő áldását venni. Sokat és sokszor böjtölt, mindhiába; Föld
alkotó nem mutatta magát. Végre is abbahagyta a böjtölést. Családot alapí
tott. Megszületett kisfiát feláldozta Földalkotónak, hogy mutassa meg magát
és áldja meg őt. Meg is jelent álmában, de nem a Földalkotó, a gonosz szellem
csalta meg. Újabb jelenéseiben is csalódott. Földalkot6 látta ezt a magasból
és megkönyörült rajta: «Vesgisega, te sírsz; lemegyek a földre.» Amint Vesgi
sega arra nézett, fényes sugarat látott, mely a magasból beragyogta a földet
és az ő sátrára szállt. «Vesgísega, látni szeretnél engem; de azt nem engedhe
tem meg. De ez a sugár - én vagyok. Ezzel láttál is engem». És megáldotta
Vesgisegát - hosszú élettel.

Az ember ég felé tárt karokkal imádkozik; ez az ősi vallásos gesztus
kifejezi az embemek ég felé való lendülését, de kifejezi azt a távolságot is,
mely az Istent az embertől elválasztja. A misztikus ezt a távolságot akarja
áthidalni ; a Végtelent karjaival át szeretné ölelni; nemcsak szólni hozzá
messze hangzó szavakkal, de hallani őt a lélek csendjében; nemcsak tudni
róla, de megnyitni szemét a Világosság lélekbeható sugarai előtt. A misztikus
szíve nem a távoli eszmény felé dobban, hanem a jelenvalót zárja magába.
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Mily különösen hatnak azok a szavak, melyekkel egy Krisztus után 800 körül
élő mohamedán nő, a bosrai Rabia, nyilatkozik meg az ő Ura előtt :

«Én Istenem, most elhallgatott a nap zsivaja, elcsendesültek a hangok,
meghitt kamrájában örül a leány szerelmesének. Én pedig magányomban
örvendek a Te jelenlétednek. Mert Téged vallak az én szerelmesernnek».

Hasonló hangokat másutt is hallani a Krisztust nem ismerő világban.
Ezek az emberiség ádventi korszakának hangjai. Adventben áll mindenki,
aki az Isten jelenvalósága, közelsége után sóvárog, akár a prófétával rimán
kodjék, bárcsak szétrepesztené Isten az eget és leszállna, akár annak a pogány
indiánnak szívével vágyakozzék az Isten arcának látására.

Most nem szándékom belemerülni abba a kérdésbe, hogyan felel Isten
a pogányok ezen sóhajtására, megadja-e nekik a földi életben is a maga bírásá
nak boldogító örömét; nem akarom megvitatni azt, hogy a pogányok közt
van-e igazi misztika, kiteljesedhetik-e a kegyelmi élet náluk is oly fokban,
hogy az igazi misztika nevét megérdemelje. Ezek más lapra tartozó kérdések.
Számunkra elég annak kimutatása, hogy valóban az egész emberiség vajudik
és sóhajtozik az Isten után és mint fészkéből kivetett madárfióka, vágyik
vissza hozzá.

II.

A Paradicsomtól Karácsonyig tart az emberiség Adventje. Paradicsom
tól Karácsonyig: világtörténeti kategória, mely évezredekkel számol. Paradi
csomtól Karácsonyig: egyúttal minden ember egyéni történetének, lélek
alakulásának benső kategóriája, mely néha évtizedekkel számol, mint pl.
Szent Agostonnál, néha csak pillanatokkal vagy csak egy pillanattal; de
ebben a pillanatban a vágy eléri a Célt, a sóhajtás az Istenhez ér, a szív sóvár
gása elcsitul, mert az Advent homályába a karácsony fénye ragyogott bele.

Az igazi misztika a világtörténelem Karácsonyán született meg. Misztika
a velünk, köztünk, bennünk élő Istennek, az Emmánuelnek boldogító bírása,
misztika az, hogy meglássuk és ízleljük, mily édes az Úr ! Bármit mondjon a
lélektan ezen élményről, akárhogy disputál körülötte, akárhogy elemzi. tag
Ialja, vagy tagadja: azt a tényt, hogy Karácsony óta velünk az Úr, hogy ő a mi
Megváltónk, le nem tagadhatja, se a történelemből, se a lélekből ki nem dispu
tálhatja.

A világtörténelem Karácsonya: záloga, biztosítéka annak, hogy a
krisztusi misztika nem ábrándkergetés, nem fantom-fogás, nem önámítás,
hanem a legobjektívebb, legigazibb élménye mindazoknak, akik hűségesen.

kitartóan mennek a napkeleti bölcsek csillaga után, hogya Megváltót megta
lálják a Szűzanya ölén. Jézus az Emmánuel; Jézus a velünk élő Isten. Aki őt

megtalálja, az akár öntudatosítja magában, akár nem: már belépett a paradi
csom kapuján, szíve talaján megint virágok nyílnak, lelkébe leszáll az Isten
országa.
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A misztika ma divatos jelszó lett. A jelszavakkal vigyázni kell, a divat
tal még inkább. Akik ma a misztikát hajtogatják, akik egy ernyedt, esett,
élvezeteibe belecsömörlött világnak csak azért mutogatják, hogy eltompult
ínyét új nyalakodásra frissítsék, akik a misztikával az okkult jelenségekre
bukó, asztalt táncoltató, szellemekkel komázó ember kíváncsiságát akarják
csak kielégíteni, azok könnyen úgy járnak, hogy a betlehemi barlang fényes
ségében csak a jászolt és a szalmát találják meg, de nem az Emmánuelt, a
velünk élő Istent. Misztika ott van, ahol misztérium van, misztérium pedig
ott van, ahol az ember a Kerubok Sanctus-ával tud leborulni a fénnyel és
titokkal leplezett istenség előtt. Van a Karácsonyban fény is, titok is, Betle
hem fölött hangzik a Sanctus is, a Glória is. Van fény a karácsony-éjszakában:
ragyog a csillagokról a barlangba, villog az angyali szárnyakról ; még több
fény sugárzik a Szűzanya szívéből: a hit világossága, az ígéretek beteljesülésé
nek biztossága, a próféták látomásainak jelenvalósága. De még több a titok,
még több a homály a betlehemi éjszakában: a világtörténelem legnagyobb
ténye: az istálló jászolán keres színhelyet; a Földalkotó magára veszi a
földből alkotott emberi testet, hogy elrejtse vele a Magasságbelinek glóriáját.
Fény és homály: a karácsonyéj tele van a legnagyobb kontrasztokkal, ezek
a kontrasztok szövik a misztérium leplét. És ezen a fátylon szem át nem hatol,
ezt a homályt az ész világossága át nem töri. Szent Pál arról beszél, hogy Krisztus
misztériuma, a kereszt bölcsesége - a pogányok számára ostobaság, a zsidók
számára pedig botránykozás. (L kor. I, 20 sk.). Igen: a misztérium lelke
kontrasztokból szövődik, a Karácsony misztéríuma ugyancsak próbára teszi az
észt és a szívet. Az ész nem tudja feloldani a karácsonyéj ellentéteit és ha hite
nincs, ellenmondást olvas ki a csecsemő testébe zárt Isten arcáról, a pólyába
takart Mindenhatóról, az időben született Örökkévalóról, az emberré vált
Isten Fiáról. Hogy kisarkítja ezt az ellentétet az evangélium, midőn azt
mondja: Logos Sarx egeneto; az Ige, az örök Eszme, a tiszta Szellem: testté
(sőt az eredeti szerint plasztikusabban : hússá) lett. Valóban észnek áthatol
hatatlan az a homály, melyet Krisztus teste borít az ő istenségére. És ezért
ez a misztérium ma is sokak szívét botránkoztatja. Azok számára, akik
spiritiszta szeánszok «rejtelmei», szellemek megnyilatkozásai, materializációi
után állnak szemben a titkok titkával, Krisztussal, az Istenemberrel, akiknek
a misztérium csak arra való, hogy kiváncsian belekandikáljanak a másvilág
kapujának kulcslyukain : azok ma is megbotránkoznak szívükben Krisztuson.
A Karácsony misztériumán csak a hit tud áthatolni, de ez a hit a Kerubokkal
énekeljen Sanctust, ez a hit ne kiváncsiság legyen, hanem ádventi sóhaj,
mely egeket repeszt, tudjon leborulni a Titok előtt és tudja imádni a testet
öltött Igét. Ebből a leboruló, Sanetust-éneklő, hívő áhítatból fakad majd a
karácsonyi misztérium valóságát átélő, élvező misztika. A misztikus élmény
ben a lélek «érzékszervei» válnak érzékennyé a lélekben jelenvaló Isten érin
téseivel, rnűködéseivel szemben. A testi érzékszervek sem egyformán reagál-
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nak a külső világ behatásaira; jóformán minden embernél más az ingerküszöb,
más és más erejű ingerek kellenek ahhoz, hogy az érzékszerv útján a tudatba
felhatoljanak. Nem is minden inger válik bennünk tudatossá. A rádióhullá
mok szakadatlanul érintik fülünket és siketek vagyunk vele szemben, ha
nincs készülékünk ; az ultravörös és ultraviola sugarak ugyancsak szemünkbe
hatolnak és nem látjuk őket. Az Isten jelenvaló működése a lélekben 
hogy ezt a párhuzamot folytassam. - tudatunk küszöbe alatt marad. Abból,
hogy nem érezzük az ő jelenvalóságát, éppúgy nem következik az, hogy
lelkünk nem részesül az ő érintésében, indításaiban. mint ahogy abból, hogy
rádiónk zárva, nem következik, hogy nincsenek hullámok körülöttünk.

A karácsony misztériumából áradnak szerte a világba a krisztusi élet
titkos, rejtett, tehát misztikus hullámai. Fényhullámok ezek, de túl minden
fényeken : abból az Istenből sugárzanak. aki áthatolhatatlan fényben lakozik.
Hanghullámok ezek; az örök Igét hangoztatják: azért, ha az Ur szavát
halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket, mert az Ige hanghullámai a
hitre hajló szívet érintik. Életáramok a krisztusi misztérium hullámai; élő

vizek forrásaiból szökellnek fel, Krisztus vérének patakját viszik szét az
eucharisztia kelyhéből a szentségek erein át aszívekbe.

Ime, ez a Karácsony misztériumából fakadó, objektív misztika. Ha nem
értjük félre a szót, ha az objektív, valós, de rejtett misztikát nem tévesztjük
össze az alanyi átélés misztikus tüneteivel, rendkívüli megtapasztalásokkal.
akkor nem kell bizalmatlankodnunk a misztikával szemben. Ehhez az objek
tív misztikához csak hittel juthatunk és hitből fakadó, hitünk szerint formált
alázatos, áhítatos élettel. A hit más, mint a kiváncsiság. A hit finomítja meg
a lélek érzékszerveit, hogy a természetfölötti világban el tudjon igazodni.
És a hit biztosít arról is minket, hogy aki Krisztust szereti és befogadja, abban
ő benne lakozik és ittlakása nem tétlen pihenés lesz, hanem szívének össze
dobbanása, szerétetének belesugárzása. összeolvadása a lélekkel. Az is az ő

kitüntető figyelme és kegyelme, hogy akkor, amidőn legkevésbbé várjuk,
akkor, midőn a lélek minden más számára üressé vált, amikor egyesegyedül
és teljesen Krisztus tölti be az ember-templomát: a lélek érzékennyé válik
Vele szemben és tudatába a mennyország előízével szökik fel annak átélése,
hogy Isten velünk és bennünk : Emmánuel.

Akkor hozza vissza a Karácsony misztériuma az elveszett paradicsomot.
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