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A MISZTIKUS ÉLMÉNY

1.

A szociológia mind világosabban tárja föl a társadalom életében érvé
nyesülő törvényszerűségeket. A materializmus ezeket, alapelveiből követke
zően, azonosaknak vallja az anyegi világban működőkkel. A dualisztikus alapú
realizmusnak- sincs döntő elvi oka bizalmatlanságra a' természettudományos
szemlélettel szemben. Társadalmi és szellemi jelenségek leírásában és értelme
zésében míndig is bőven merítette hasonlatait. és analógiáit az anvagí természet
köréből. És nemcsak a kifejezés könnyebbsége miatt. Anyag és lélek között
határozott lényegi különbséget tesz ugyan, de mindkettőnek eredetét egy és
ugyanazon teremtő ősokra vezeti vissza; éppen a Teremtőnek azonosságéból.
illetve egvetlenségéből kifolyóan joggal keresheti és ismerheti föl az isten
alkotta anyagi természetben az ugyancsak istenteremtette lelki világ hasonlat
szerű, elfátyolozattabb, csökkentebb minőségű tükrözéseit; s éppen ezért halad
hat a lét lépcsőzetes fokozatain át analógikus módon Isten megismerése felé.

Ezt a módszerét a modern természettudományos világkép nemhogy meg
döntené, hanem a ma~a termetén és határai között egyenesen támogatja és
igazolja is. Igy többek között a fizikai okság elvének új megfogalmazásával.
A végtelen kicsiny jelenségek. me~figyelésének világánál ugyanis a kauzalitás
determinista fölfogása nem bizonyult helytállónak; illetve jelen tudásunk sze
rint úgy látszik, az addig abszolút érvényességűnektartott törvények valószínű

ségi viszonyokká, a nagy számok törvényeivé módosulnak, s állnak ugyan az
esetek sokaságára, de nem föltétlenül és kivétel nélkül míndenegves esetre;
tehát az egyes esetre vonatkozóan számolnunk kell azzal a lehetőséggel. amit
Heisenberg "bizonytalansági elvnek" nevezett; azaz a "szabályosan" viselkedő

sok eset mellett míndig lehetnek és lesznek olyan egyes esetek, amelyek a
"véletlen" benyomását keltik s valaminő okból nem engedelmeskednek a több
ségre érvényesnek mondható törvénynek.

Ez a fölismerés helytállónak .mutatkozik a társadalom világában is. A tár
sadalom törvényszerűségei a nagv számok törvényei, statisztikai jellegűek:

érvényesek a társadalom e~észére, de nem határozzák meg eleve és föltétlenül
a társadalomban mozgó e~yes személyek viselkedését; a személynek e törvény
szerűségekkel szemben, míntegv "bizonytalansági komponensként" , transzcen
denciája, vagy a transzcendálásra lehetősége van.

Nem térhetünk ki itt arra az analógíkus távlatra, melyet a modern ter
mészettudományos világkép? nyujt e téren az emberi személy ama lelki
kegyelmi transzcendenciájának, mely a társadalom által megvalósítandó köz
jóval szemben is érvényes, mint kegyelmi tényező." csupán annyit szögezünk
le, hogy a társadalomra, mint együttélő személyek sokaságára a társadalomban
működő törvényszerűségek érvényesek ugvan, de az e~yes személyt illetően

hasonlóan fönnáll a "bizonytalanság" lehetősége, mint ahogyan azt a természet
tudomány az atomok világában észleli.

A misztikus élmény, ha társadalmi viszonylataiban vizsgáljuk, a szociális

l A realizmus fogalm át tomista értelmezésében használjuk. Egyes tornísták, például Gilson, «rnód
szeres», mások «mérsékclt» realizmusnak nevezik a Szent Tamásét. Maritain krl tíkaí realizmusnak vallja
a tnmízmust, világosan elhatárolva az arisztoteleszi-szenttamási álláspontot egyes amerikai és német
bölcselők törekvésettől. V. Ö. Maritain: Les degrés du savoír, lr, kiad. 1946, 137-263. .

• Amikor modern természettudományos világképről beszélünk, annak természettudományi ered
ménveít tartjuk szem előtt és semmiképpen sem kivánj uk követni azokat a képviselőit, akik -legéleseb
ben talán Jeans - metafizikai következtetéseket vonva beletévednek a filozófiai ídealízmusba. Az idea
lizmus realista kritikájára egyébként v. ö, Régis Jolivet : Les sources de l'idéalisme, 1936 .

a Szent Tamás szerint ,bonum uníversí est majus quam bonum partieulare unius, si accipiatur
utrumque in endern genere ; sed bonum gratiae unius május est quam bonum naturae to tius uníversís.
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jelenségeknek ebben a "bizonytalansági" szférájában helyezkedik el. De mint
hogy a fizika "véletlen" eseteinek is minden bizonnyal van valami okuk.' s
ez az ok bizonyára esetlegességében sem független végső fokon az egész ter
mészet erőviszonyaitól: úgy a misztikus élmény esetében is, bármennyire
"véletlen", bármennyire transzcendáló jellegű az általános törvényszerűséggel

szemben, mégsem teljesen független annak az egész társadalomnak az alkatától
és erőviszonyaitól, amelyben a személy él. Úgy véljük, nem abszolute független
még a katolikus értelmű kegyelmi misztikában sem, s éppen tapasztaloinak,
hordozóinak személyi természeténél fogva nem az, mert hiszen teljes kegyelmi
transzcendenciájuk mellett is benne élnek, testi mivoltuk szerint, a társada
lomban, s annak nemcsak szellemi, hanem testi-anyagi-gazdasági valóságéban
is. Benne élnek akkor is, ha "kivonulnak" belőle. Magányuk sosem abszolút
s a katolikus misztika természetéből következően nem is lehet az, lévén e
katolikus mísztikának minden egyéb misztikától döntően és lényegileg meg
különböztető ismérve a szeretet.

Egy rövid tanulmány keretében természetesen képtelenség volna a misz
tíkus élmény hatalmas és sokágú problémájának fölölelésére vállalkozni. Lélek
tani vagy teológiai oldaláról sem kivánjuk megközelíteni a kérdést. Csupán
egyes mozzanatait ragadjuk ki s azokkal kapcsolatban próbálunk néhány esz
mét fölvetni és néhány olyan szempontot érinteni - többek közott misztikus
élmény és társadalom viszonylatait illetően -, amelyek talán nem bizonyul
nak majd hiábavalóknak. S a tanulmány terjedelmi korlátaiból és az esszé ter
mészetéből következik, hogy olykor ott is meg kell elégednünk a jelzésszerű

utalással, ahol a dolog bizonyára részletesebb kifejtést és alaposabb dokurnen-
tációt érdemelne is, igényeIne is. .

2.

Először is néhány példát hozunk föl a modern laikus, tehát nem teológiai
értelemben vett misztikus élmény köréből.

Rousseau vallomásaiban a következőképpen számol be róla, hogyan szüle
tett meg benne 1749 nyarán első és egész pálvájára döntő jelentőségű nagy
tanulmányának eszméje:

Barátját, Diderot-t a Vincennes-i kastélyba internálták; őt megy megláto
gatni. "Az 1749. év nyara kiválóari meleg volt. Párizstól Vincennes két mér
földre esik. Nem igen lévén pénzem bérkocsira, délután két órakor gyalog men
tem, ha egyedül voltam és gyorsan mentem, hogy minél előbb megérkezzem.
Az út fái az ottani szokás szerint megritkitva alig adtak valami árnyékot; és
gyakran a melegtől és fáradtságtól eltikkadva a földre heveredtem, nem bírva
tovább." Egy alkalommal ujságot visz magával, abban pillantja meg a Dijon-i
akadémia pályatételét: javították-e vagy rontották-e a tudományok és művé

szetek az erkölcsöt. "Abban a pillanatban, midőn ezt olvastam. más világban
láttam magamat és más ember lettem." Mintegy transzban egy tölgy alatt sebté
ben megírja' a mű egy részletét. "Megérkezve Víncennes-be majdnem magamon
kivüli fölindulásban voltam." Egy Malhesherbes-hez szóló levelében írja ugyan
erről az élményről: "A részegséghez hasonló bódultságot éreztem. Heves szív
dobogás fogott el ... és járás közben nem tudva lélegzetet venni, az út egyik
fája alá heveredtem s egy félórát töltöttem itt oly izgatottságban, hogy fölkelve
mellényem egész első részét könnyektől átázva találtam, anélkül, hogy sírá
somról tudtam volna"."

Bármennyi legyen is esetleg a költői túlzás ebben a leírásban, lényegé
ben pontosan rögzít egy bizonyos, laikus jellegű misztikus pillanatot, melynek

1 ,A kauzalitás törvényének elejtése nem jelenti egyúttal annak tagadását, hogy ok következtében
okozat jöhe, létre .» Eddinf(ton: a természettudomány új útjai, H. - Hangsúlyoznunk kell, hogya
determinisztikus fizikai okság elvének megdőlése egyáltalán nem érinti a metafizikai okság elvének
érvényét.

, Bogdánfy Ödön fordítása. Rousseau: Vallomásatm, 1908, II. 77-78.
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különböző változatait jól ismerik a gondolkodók és művészek: rögzíti azt a
pillanatot, melyben egy eszme vagy egy mű titokzatosan megszületík, illetve
megvilágosodik bennük. Hirtelen, pillanatnyi, villanásszerű ráeszmélés ez; olyan
pszichikai állapot, melyben szilárd formát, testet öltenek már addig is meglevő,

talán féltudatosan lappangó, vagy talán részben tudatosult, de kellő összefüg
gésieiket s jelentőségüket még meg nem talált sejtelmek és ösztönzések.

Kérdés, mi váltja ki ezt a pillanatot. Rousseau idézett esetében félreismer
hetetlenek bizonyos fiziológiai mozzanatok. A kábító nyári hőség, a napos
országúton gyaloglás egyhangú üteme mintegy elzsongitják érzékeit; a kül
világ benyomásai iránt mind kevésbé éber; valaminő monotónia állapota ez,
mely kedvez az asszociációk fölszabadulásának, a tudat-ellenőrzés' eltompulá
sának, kikapcsolódásának; ebbe a párás, légies, bizonytalan körvonalú világba
hull bele - ezúttal egy ujsághír révén - egy éles fénysugár; a tétova, inga
tag ködvilág egyetlen villanással valaminő emberfölöttinek tetsző renddé ugrik
össze; az ember ezzel mintegy fölülemelkedik önmagán, valaminő ragyogó
értelemnek válik birtokosává; s ez a látomás, a ködnek ez a hirtelen eltünése
egy tündöklően tisztán kibontakozó tájról valóságos elragadtatással tölti el.
"Més világban láttam magamat és más ember lettem" - írja jellemzően

Rousseau.
Ne feledjük el ezt az érzékzsongító. asszociációkat fölszabadító monotó

niát: további vizsgálódásaink során is találkozni fogunk vele s szerepe egyre
nyilvánvalóbban fog kibontakozni előttünk. Addig is, idézzük még Rousseau
két másik reá vonatkozó megjegyzését a "Vallomások"-ból. Amikor Soleure
ből Párizsba gyalogol, e két hetet "élete boldogsága közé számítja" s ezt írja:
"Édes ábrándjaim társul szegődtek mellém és soha képzeletem heve nem szült
még nagyszerűbb ábrándokat. Ha űres helyet kínáltak föl valamely kocsin,
vagy ha valaki csatlakozott az úton hozzám, savanyú képet vágtam. mert össze
dűlni láttam szerencsémet, melynek épületét menet közben építettem föl".
A másik megjegyzés még határozottabb. "Sohasem gondolkoztam annyit, soha
sem éltem annyit, sohasem voltam annyira a magamé, mint azokban az uta
zásokban, melyeket gyalog és egyedül tettem. A járásban van valami, ami lel
kesíti és élénkíti gondolataimat; alig tudok gondolkozni, ha egyhelyben vagyok;
szükséges, hogy testem is mozgásban legyen, hogy a lelkem is mozogj on. "l

Hasonló élmény példája Lamartine egy ilyen látomása. 1821 január 20-án
Nápolvból, ahol a követségen dolgozott, útrakel Róma felé, hosszabb szabad
ságra, haza Franciaországba. Ez a szabadság egy nyűgös esztendejének vet
véget, megszabadítja kelletlenül végzett hivatali munkájától, melyben költői

hivatásának legfőbb akadályát látta. "Költeményt nem írok, nem tudok írni
többé - írta egy barátjának 1820 decemberében -; érzem az ihlet teljét, de
sürgönyöket kell fogalmaznom és tüzem kihamvad", Most egy gazdagabb élet
távlata nyilik meg előtte; boldog és fölszabadult. Képzeljük el őt azor; a szik
rázó reggelen, amint a kocsi bakján ül; egyenletes ütemben gördül vele az
országúton a hintó; hallja a kerekek egyhangú robaját, látja a lassan vonuló
tájat és feje fölött a tündöklően és kápráztatóan kék eget: füle és szeme szá
mára egyaránt az apercipiáló érzékek elzsongítására s a benső világ addig
elnyomott asszociációinak fölszabadítására alkalmas monotónia ez. Az út, a
kocogás szabályos ütemében, az ég végtelen látványában lassan elmerül a
köznapi valóság; képzetek és képek alakulnak a lélekben, tervek és álmok
épülnek légi könnyűséggel; s ekkor egyszerre fölvillan a fény, egy pillanatra
szilárd formát nyernek a mozgékony délibábok, a hullámzó ködvilágban föl
gyullad a rend: megszűletik a Mű látomása. "Egy költemény: hatalmas, akár
a természet; érdekes, akár az emberi szfv, magasztos, akár a menny". Manfredi,
fausti, madáchi alkotás, "metafizikus eposz", története az emberi léleknek és
vándorlásainak a létezés sorozatos formáin át a semmiségtől egészen addig,
"mig egyesül a világközponttal. Istennel". Egy levelében azt írja: "Elhagyva

1 A «Vallorn áso k», Bo!!"<l{wfy Ödön fordításában, r. 160 és 1M.
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Nápolyt, 20-án, szombaton, egy magasból jött sugár megvilágositott: fogantarn.
Nagy költőnek érzem magam"."

Egy másik megvilágosodás Mallarmé híres "Tournon-i éjszakája". 1866
március 2-ának éjszakáján egyszerre teljes fényességében jelenik meg előtte

a "meztelen szépség", Másnap írja barátjának, Aubanel provanszál költőnek:

,;Ma. éjjel meglehetösen boldog voltam: ismét láttam Költeményemet, a maga
meztelen voltában". Francois Coppé-nak pedig: "Elkövettem a bűnt, hogy esz
ményi meztelenségében pillantottam meg az Álmot"; zene és feledés misz
tériumába burkolja azt, és "most elérve a tiszta mű szörnyű látomásához, majd
nem elvesztettem a legmeghittebb szavak értelmét is", Ahogyan a profán való
ság s a Mű szakrális régiói közti viszonyt megfogalmazza, abban kétségtelenül
nagy szerepe van a hegeli filozófia hatásának. A valóság: d' Semmi; vele
szemben a Szépség a "ragyogó hazugság", mely eszményi, "abszolút tiszta"
valósággá válik a Műben,

Mallarmé élménye sokkal elvontabbnak, sokkal filozófikusabbnak tűnik

mind Rousseau, mind Lamartine látomásánál, körülményeinek ismeretében azon
ban ebben is fölfedezhetjük az első kettőben észlelt monotónia-mozzanat meg
felelöjét. Ez a megvilágosódás. az eszményi Műnek ez a megpillantása éjszaka
történik, Tudjuk, Mallarmé ezekben az időkben, sok szellemi vívódás közepett,
gondokkal zsúfolt nappalal után éjszaka dolgozott; s a hosszú, mintegy vég
telenbe nyúló éjszakáknak van valaminő egyhangúság-jellegük; ha ehhez hozzá
vesszük az erős szellemi koncentráciot s a megerőltető nappali hajszát követő

testi kímerültséget, - ami egy Mallarmé-szerű törékeny fiziológiai alkat eseté
ben leülönösen erős lehetett: - nagyjából az apercepciós tevékenység eltom
pulásának s az asszociatív képességek fokozásának hasonló képlete áll előt

tünk, aminőt az előbbi két írónál figyeltünk meg; a különbség csak annyi,
hogy Mallarmé-nál mindez sokkal inkább mozog az intellektualitás síkján. Az
élményt· kisérő extázisról kissé preciöz szemérmességében lényegesen zárkó
zottabban nyilatkozik, mint a magát már-már exhibicionisztikusan kitáró Rous
seau, vagy a romantikusan patétikus Lamartine: erős szellemi fegyelme az
elragadtatást esztétikai aszkétizmusba és filozófiába burkolja. Az ő elve: "Min
den dolog, mely szent és az akar maradni, titokzatosságbe burkolódzik", Az
igazi művész szerinte "komoly gondolkodó, aki éberen fogalmaz és merész,
lassan kicsiszolt képekkel veszi körül magzatait", Szépség-kultusza áhítatos,
szinte vallásos jelleget ölt; aszkétikusan "az álom ismeretlen tájainak magá
nyába vonul" s ott dolgozza ki, mintegy a kultusz külön nyelveként, azt az
asszociatív, nemcsak hangzásbell. hanem gondolati zeneiséget is, mely nem a
dolgok valóságán. hanem a dolgok eszméjének szellemi hatásán alapszik, s
melynek megértési kulcsát e titkos, transzponált, a Baudelaire-féléhez képest is
sokszorpsan elvont asszociatív viszonyok és korrespondenciák ismerete szol-
gáltatja.2. .

E laikus misztikus élmény negyedik példájaként Rimbaud-t említhetjük,
Ö már egyenesen a misztikus látomásban föltáruló világegység kifejezését
vallja a' költészet funkciójának. A költészet: létértelmezés; a költő: látnok. Az
irodalomnak ezt az új hivatását és a költőnek ezt az ú j eszményét hirdeti meg
1871-ben a .Lettre du voyant", Ezt írja benne: "Látnoknak kell lenni, látnokká
kell tenni magunkat. A költő valamennyi érzékének hosszú, mérhetetlen és
szándékos fölcsigázésával teszi látnokká magát. Szerelem, szenvedés, őrület

nunden formája; megkeres és kimerít magában minden mérget, hogy mind
egyiknek csak a kvintesszenciáját őrizze meg. Kimondhatatlan kínszenvedés
ez, melyben minden hitére, minden emberfölötti erejére szüksége van, s mely-

1 v. ö. Marquis de Luppé : Les travaux et les jours de Lamartine, 194~, 100-102; Louis Ber
trand : Lamartíne, 1940, 150,

'V. Ö. Charles Mauron : Mallarmé I'obscur, 1941, 80-81; Camille Mauclair: Mallarmé chez
luí, 1835, 160-161; Henri Mondor : La vie de Mallarme, 191,1, passim, tőlem: Uj francia költők, 1947.
19-35.
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ben Ő lesz a legnagyobb beteg, legnagyobb bűnös, a legátkozottabb, és a leg
nagyobb bölcs, mert elérkezett az ismeretlenhez! mivel kiművelte lelkét s már
gazdagabb mindenkinél! s ha végűl elcsigázottan elveszti is látomásai értelmét:
legalább látta őket". Ennek az új, látnoki költészetnek a nyelve "lélektől lélek
hez" szól, szintétikus, a gondolat színét, hangját, illatát együtt és egyszerre
fejezi ki; nem képet fog adní róla, hanem maga lesz az egyetemes léleknek
az a mozzása, mely hódítóan belefúrja magát az Ismeretlenbe.

Ennek a költői programmnak a megvalósulásaí az "Illum~nációk" versei
és prózaversei. ,,:Érthetetlenségük" valaminő érzéklésentúli magasabb érthető

ség, új, látomásszerű asszociatív rend; a költői vizióban már nemcsak egy
eszme, egy terv, egy eszmény világosodik meg - mint Rousseau, Lamartine,
Mallarmé esetében -, hanem maga a világ, maga a valóság ölt ú ir látnoki
formát az új asszociativ viszonyok régiójában az érzéklések titkos transz
pozícióiból és az emlékek mágikus képeiből. Az idő, mely fölé már Mallarmé
is föl akart emelkedni, itt végleg elvész; a látomás időtlen "idejében" együtt,
egymás mellett, "egyidejűen",. illetve mínden időbeliségtől megszabadulva van
együtt jelen és mult, közel és távol. Elég elolvasnunk az "Illuminációk" egy
egy villanását, hogy bepillantást nyerjünk a Rimbaud-i látomásnak ezekbe a
szféráiba. E képek pillanatnyí látomásszerűségét jelzi a verseknek, és bennük
tükröződvo Rimbaud képzeletalkatának szerkezete, benső vonala: a kép föl vii·
lan, fölszikrázik, egy káprázat irreális gazdagságával, aztán összeomlik; a vers
végén a költő szétrombolja, vagy valaminő elemi katasztrófa módjára föllépő

mozzanattal szétromboltatja a víziót, mint -'-- tipikus példaként - "A vízözön
után" című prózaversben: megjelenik, kitárul a szintétikus látomás, "mihelyt
a vízözön visszahúzódott", hogy azután az utolsó két szakaszban mindezt újra
elöntse s elmondhatatlan titokká süllyessze az áradat: "Buggyanj, tó; hab, gör
dűlj a hídon át, ontsd az erdőt ej vizeddel. éjszín zászlók és dübörgés, villám
lángja, mennymorajlás, áradj és görögj; vizek s gyászok, ontsatok és dagasz
szatok vízözönöket. - Mert mióta elapadtak, ó, eltemetkezett drágakövek, Ó,

titoktalan, tárt virágok! csupa unalom minden. És a Királynő, a Boszorkány,
aki cserépkorsajában gyujtogatja parazsát, el nem mondja soha már, amit ő

tud és amit mi soha meg nem ismerünk",
Ez a világ a valóság cseréptörmelékeiből ugyan, de belülről s nem az

objektív szemléleti, hanem a szubjektív pszichikai realitás törvényei szerint
épült. A "látnoki levél" megjegyzése az érzékek fölcsigázásáról esetleg arra
a föltevésre ösztönözhetno, hogy célja a valóság fokozott és gazdagabb, telje
sebb érzékelése; a versek azonban, egybehangzóan az életrajz. tudósttásaival.
más útmutatást adnak. A fölcsigázás, a földúlás célja éppen a reaIitáson kívülre,
a realitás fölé emelkedés, a látnokivá levés: megszűnni a valóságos világ
számára, hogy megragadhassuk titkos, mágikus-mísztíkus értelmét. Végered
ményben, a maga módján aszkézis, - mint ahogyan rövidesen elérkezik Rim
baud oa szó valódi értelmében vett aszkézisig is; -'- általa a költő az extázis
föltételeit igyekszik megteremteni: oly állapotot, melyben a valóságból áradó
benyomások az elkábított érzékeken át már nem zavarhatják meg az asszo
ciációk délibábszerű szabad játékát, vonzásait és légies íveit, sajátos. súlyta
lan egymásraépülését és testetlen egymásbafonódását, mindaddig, amíg maga
a költő szét nem dúlja őket. S ha az életrajz segítségével megpróbáljuk ki
nyomozni a versek ihlethelyzeteit, legtöbbjük mögött, olykor nyilvánvalóan,
olykor csak jelzésszerűen. fölfedezhetjük a monotónia-mozzanatot: egy bizonyos
érzék-zsongító testi kimerültséget éi. roppant koplaló gya'loglások következmé
nyeként, s velük együtt az idegrendszer káprázatait, asszociáció-orgiáit, melve
ket azután a költő tudatosan állít az ismeretlenbe-hatolásnak, tehát költészete
hivatásának szolgálatába. Egy verse, az "Emlék" e monotóniának egy másik,
változatát mutatja: a lassú csónakon-ringatódzásét, az egv:másra épülő képek
nek ugyanolyan, csak lágyabb hangulatú megsemmisítésével, aminőre "A víz
özön után"-nal kapcsolatban utaltunk:
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Játéka én a víz mord szemének: nem érem,
Ó, renyhe csónak! ó, kurta kar! el sem ezt, sem
azt a szirmot: sem a sárgát. mely kellemetlen,
sem a hű kéket ott a víz hamuszínén fenn.

Ah! szárny suhint s a fűz hímpora hull szitálva!
a nádirózsa rég rommá rohadt alant már!
A. csónak áll, a lánc a parttalan s a halk ár
szemének mélyein tapad, - micsoda sárbaj!

Ami e négy, alkatában meglehetősen különböző író élményében egyaránt
tapasztalt monotónia-mozzanatot illeti: analóg jelensége megtalálható a vallé
sos misztika területén is; példát rá a gyakorlati vallásos életnek abból a szfé
rájából hozunk föl, ahol a körülmények sajátos alakulása folytán talán a leg
jellemzőbben mutatkozik meg: az ortodoxiából.

1865-ben jelentek meg Kazánban "Egy orosz zarándok elbeszélései". Maga
az elbeszélés időben a krímí háború meg a jobbágyság eltörlése, 1856 és 1861
közé esik, s egy harminchárom esztendős paraszt zarándok szóbeli 'előadása

nyomán minden valószínűség szerint egy Athos-hegví szerzetes jegyezte le; az
ő kéziratát másolta le azután a kazáni Szent Mihály arkangyalról nevezett
kolostor apátja, s ez a másolat szolgált az 1865-iki hibás közlésnél jobb és tel
jesebb 1884-iki kíadás alapjául. Az az irány, melyet a zarándok képvisel, a
kereszténység első századaira nyúlik vissza s a keleti egyháznak céljául az
elragadtatott Isten-tapasztalást valló misztikus törekvéseiből fakad. Ez az egyip
tomi remeteségből kiinduló misztika a lélek figyelmének földi dolgoktól való
elvonására s örök igazságok felé irányítására egész technikát dolgozott ki és
nyomatékosan ajánlotta többek között kurta röpimák, így a "Kyrie Eleison"
folytonos recitálását. Ez a "hésychasmus" idők folyamán, mintegy a tizenegye
dik századtól fogva, fokozatosan eltorzult és bizonyos kvietista színezetet öltött;
túlzott, majdnem kizárólagos jelentőséget tulajdonított a látomásoknak s az
aszkézist, önmegtagadást, gyakorlati vallásosságot rnindínkább technikai eljárá
sokra és szabályokra zsugorította. Oroszországba a tizenötödik század végén
Nil Sorszki sztarec plántálta át s a tizennyolcadik század végén Paisius Velics
kovszki sztarec újította föl az irányt. Ez utóbbitól származik a "lelki imára"
vonatkozó patrisztikus szövegek gyüjteményének, a "Philocalia"-nak szlávok
számára készült változata, mely azután a Szentírás mellett a zarándokok leg
fontosabb kézikönyve, vezérfonala lett. Ebbe a hagvománvba kapcsolódík,
ennek a misztikus-technikus vallásosságnak a típusát képviseli az "Elbeszélé
sek" szerzője, a névtelen tizenkilencedik századí zarándok. Vallásos életének
legfőbb irányítója a "Philocalia"; a sztarecek tanítása szerint ebből tökéletesen
megtanulható a misztikus extázishoz vezető lelki imádság, ha részeít megfelelő

sorrendben olvassuk és visszük át a gyakorlatba. A beavatódás e négyes foko
zata: Nicephorus könyvének második fele; Sínaita Gergely könyve a rövid
fejezetek kivételével; az új teológus Simon három imádság-formája és tractá
tusa a hitről; végül Callíxtus és Ignác könyve. "Ezekben a szövegekben 
mondja álmában a zarándoknak a sztarec - mindenkinek hozzáférhető teljes
oktatást kapunk a szív benső imádságáról." Érdemes idéznünk a zarándok el
beszélését arról, hogyan sajátította el ezen az úton a misztíkus imádságot és
hogyan emelkedett a boldog szemlélődés állapotába, mert a maga egyszerű

ségében kitűnő példája a hésychastíkus misztika kvietista eltorzulásának, mely
ben a keresztény misztika tudatos aszkézisét és fölfokozott lelki tevékenysé
gét bizonyos technikai eljárások és tudatos tevékenységről lemondó passzi-

l Rimbaud-ról Francols Ruehon: Jean-Arthur Rimbaud, 19~9; Rolland de Renéville : Rimbaud
le voyant, 1929; Etiamble-Gauelére: Rimbaud, 1936; és Delahaye, Paterne Bcrrichou, Jean-Marie
Carré, Riviére könyveit, tauuhnányaít és kommentárjait. V. Ö. tőlem: Eim haud versei, 19!t4.
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vitás helyettesítik. "Mindenekelőtt a szív helyét igyekeztem megtalálni az új
teológus Simon oktatása szerint. Szemem lehúnyva szívem felé irányitottam
tekintetemet és figyelmesen hallgatva dobogását megpróbáltam mellem balfelé
ben olyannak képzelni el, amilyen. Ezt gyakoroltam naponta többször félórán
át; eleinte csak ködöt láttam, aztán megjelent előttem szívem s éreztem mély
séges mozgását; majd sikerült bevezetnem s ismét kibocsátanom belőle Jézus
imádságát a lélegzés ritmusára, Sinaita szent Gergely tanítását követve, s
Calixtusét meg Ignácét; ezért,szívemben a szellemet szemlélve, teleszivtam
mellemet levegővel e szavakkal: Uram, Jézus Krisztus, s utána kifújtam a
levegőt e szavakkal: könyörülj rajtam. Ezt eleinte egy-két óráig gyakoroltam,
később pedig sűrűbben, s végül egész napon át... Három hét multával fáj
dalmat éreztem szívemben, utána meg kellemes langyosságot, vigasztalást és
békességet. Ez erőt adott imádságom további gyakorlására; arra forditottam
minden gondolatomat s nagy örömet kezdtem érezni. Ettől fogva szívemben
és lelkemben különböző új élményeket észleltem. Néha mintha fölforrott volna
szívem s oly nagy könnyűség, szabadság és öröm fogott el, hogy szinte úgy
éreztem, átalakultam és elragadtatásba estem... Ot hónap multán, melyet e
magános foglalatosságban töltöttem, annyira hozzászoktam a benső imádság
hoz, hogy állandóan gyakoroltam s végül éreztem, hogy magától megy végbe
bennem az én bármiféle tevékenységem nélkül. "l

E jellemző részlet átolvasása után nyilvánvaló előttünk, mily nagy sze
repe van e kései, hésychasztikus zarándok-misztikában a monotónia mozza
natának: oly jelentőséget nyert, hogy elfoglalta annak az aszkétikus készület
nek a helyét, amelyet a keresztény misztikus írók oly egyértelmű nyomatékos
sággal hangsúlyozpak. A kurta röpima gépies ismétlése - a rajta való elmél
kedés helyett -- párosulva bizonyos fiziológiai gyakorlatokkal, olyan gépies
séget teremt, mely elkábítja az appercepciót s mintegy lelkí félálomba ejti az
embert. Félreismerhetetlenül kűlönbőzik ez az út attól, melyen a keresztény
aszkézis és misztika törekszik Isten felé. Ez utóbbiban az áhítat és érzelem
mellett sosem enyészik el az értelem fontossága; nem automatizmust, hanem
állandó lelki-szellemi éberséget és aktivitást követel; "csiszold lelkiismereted
fullánkját, mielőtt szemed a teremtett képmásokban fölcsillámló bölcseség suga
raíra emeled, mert különben a sugarak nézésétől a sötétség még mélyebb ver
mébe zuhansz" - írja Szent Bonaventúra 'az "Itinerarium mentis in Deum"
ban." E "csiszolást" helyettesíti a zarándok-misztikában az automatikus imád
ság lelki-testi gépiessége, mechanizmusának monotóniája. Ne feledjük azonban
el, hogy e monotónia ezúttal megfelel a zarándok életformáinak is. Ezek a
zarándokok széltében-hosszában bejárták a végtelen orosz tájakat, s már magá
ban ebben a vándorlásban is van bizonyos olyan monotónia, aminőt Rous
seau vallomásai és Rimbaud versei tártak föl előttünk. Bizonyosan nem vélet
len, hanem mélységesen reális értelmű az az ősi és általános szimbolum, amely
a misztikus utat valóban útnak, vándorlásnak, zarándoklásnak ábrázolja. Egy
másik szimbolum, az éjszakáé, "melyen keresztül kell vándorolnunk, ha el aka
runk jutni az Istennel való egyesüléshez" ,3 hasonlóan ősi és hasonlóan mély
értelmű. Az éjszaka a sötétség, melyben a lélek a fény felé halad; a legfőbb

fény az "ősforrás", a "világosság atyja", Isten; az Isten-ismeret "lelkünk szemé
nek megvilágosodása" ebben áz éjszakában. De ilyen "megvilágosodás" egyál
talán minden megismerés, Szent Bonaventúra ismeretelmélete szerínt, a fény
a dolgok "szubsztanciális formája" s ez idézi föl az ismeretképet. mely aztán
a lélek cselekvő állásfoglalását kiváltja. 4 Éjszaka, fény és megismerés e távla
tában, úgy véljük, új és mély értelemmel gazdagodik számunkra Mallarmé

l Jean Gauvin : Rócíts d 'un pélerin russe a son pére spirituel, 1943, az idézett rész: 56-58.
Csak éppen utalhatunk itt e gyakorlat keleti, hindu, tibeti, kínai stb. analógtátra és valószinű kapcso
lataira.

, Dám Ince fordítása, «A lélek útjai Istenhez', 1940, 15 .
• Keresztes Szent János müvei, «A Kármelhegy útja', P. Ernő forditása, 1926, I. 59.
4 Gilsort : Der heilige Bonaventura, 1929, 377-341, 469--549, SOS-817; Dám Ince: A lét

fogalom Duns Scotus rendszerében, 1945, 223--224.
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"Tournon-i éjszakája" is. Mint ahogvan egyáltalán a laikus misztikus élmény
megvizsgált esetei is gazdagabb értelemmel gyarapszanak számunkra a Bona
ventúra-féle ismeretelmélet világánál. Említettük, hogy a misztikus élményben
már Iappangva addig is meglevő elemek teljesednek be értelemmel s ugranak
egybe renddé. Tudattalan és féltudatos elemek, melyeket a bonaventúrai "pasz
szív emlékezőtehetség",a tudattalan lelki világ őriz; e "mögött", illetve e fölött
húzódik a "cselekvő emlékezet", mely a passzív emlékezetben őrzőtt képeket
a tudatba emeli. Ez az ismeretelmélet, melyet oly jelentősen támogatnak a
modern tudatpszichológia fölfedezései, nemcsak Szent Bonaventúra páratlan
intuícióját és éleslátását bizonyítja, hanem rávilágít bizonyos módon a mono
tónia mísztikus élménybeli funkciój ára is. A monotóniában fölszabaduló, tudat
talanból, "passzív emlékezetbő!" fölszálló, mintegy nehézkedésüket vesztett
buborékok módjára fölpárálló asszociációk egy váratlan villanása lobbantja föl
azt él mélyebb igazságot, értelmet sejttető fényt, amelyre egy megragadásszerű

mozdulattal fölserken az "intellectus agens", hogy azután a tudattalanba sülv
lyedtből kiemelve míndazt, amit ez az asszociációs villanás magával vonz, meg
valósítsa az új rendet, - létrehívja az egyelőre még megalkotatlan, virtuális
műalkotást. Igy ez a szempont. érzésünk szerint, némileg bevilágít a művészi

és gondolkodói íhlet oly rejtelmes homályba burkolt s oly titokzatos termé
szetébe is.

3.

Meg kell kísérelnünk ezek után, hogy röviden rámutassunk laikus és val
lásos-kegyelmi misztikus élmény egyes döntő különbségeire,

A vallásos-kegyelmi misztikus élmény alapvető jellemzője, hogy mindig
személyre irányul, Istenre; személyes viszony, "epithC1lamia", nász Istennel, a
lélektől függetlenül létező Lénnyel, úgy, hogy e személyes viszonyban, nász
ban míndkét fél - a misztika ősi jegyes-szimbolikája szerint menyasszony s
vőlegény _. megtartja a maga saját, különböző lényegét. Ez a mísztika ep itala
mikus, szemben él deisztikus mísztíkákkal, melyek célja a személyes lélek
lényegi föloldódás a, megsemmisülése Istenben, nemcsak istenivé, hanem az
istenséggel lényegileg is eggyé válása. A deista misztika az előbbinek ep itala
mikus természetével szemben unitívnak nevezhető.

A kegyelmi misztika a legteljesebb aszkétikus lemondások közepert is el
ismeri a személyiséget; minél teljesebben mond le magáról Istenért, személyi
ségében az isteni kegyelem segitségével annál teljesebbé válik. A deista mísz
tika ellenben, minthogy nem személyes Valósággal egyesül, hanem valaminő

általános eszmével, világlélekkel, személytelen kozmikus értelemmel, attól sze
mélyi beteljesülést nem is kaphat; egyéniségét túlhangsúlyozva mintegy szét
robbantja azt; beléomolva, eggyé válva, lényegileg azonosulva - legalábbis
szándékában - a személytelen világszellemmel, megsemmisíti, személyteleníti
önmagát is. A kegyelmi misztika híve, Keresztes szent János szavaival, "ember
sége közepében helyezkedik el", a deista misztika viszont extatikus és nosz
talgikus lázadása az -embernek önnön határolt mivolta, emberi kondicíója ellen.

E személyes jelleg természete szerint áll a kegyelmi misztika középpontjá
ban az emberré testesült, tehát élményvilágunk számára "legemberibb" isteni
személy: Krísztus: és ebből a személyes viszonyból következik a kegyelmi
misztika második döntő jellemzője, a caritas, szeretet. A deista misztikából
hiányzik a szeretet tényezője. Ott az unitív törekvések célja a világteremtő

és világkormányzó értelem; a "hivő" magatartása pedig a hódolat, a kozmikus
nagyság előtti leborulás. A katolikus misztikában a magáról lemondó, áhítatos
és szerető hódolattal leboruló lelket a kegyelem fölemeli, fölmagasztalja,
beteljesíti az Isten-tapasztalás boldogságával; a deista misztikust alapvető para
doxiája, az emberi kondicióból kilépés lehetetlensége kudarcba dönti, keserű

séggel' tölti el és meddővé teszi. A keresztény misztikus út szenvedéseken át
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vezetve boldogságban tetőződik; a deista a boldogság emberentúli, személyte
len ábrándját hajszolva boldogtalanságba torkollik.

A kegyelmi misztika, mint említettük, valóságos létező személyre irányul:
a látomásban a tőle függetlenül létező személyes valóságot, Istent tapasztalja.
A deista misztika személytelen; a Legfőbb Lénynek, aki felé irányul, nincs
saját, közölhető, személyes természete; pillanatnyi természetét a misztikus láto
másban részesedő maga adja meg, önmagából, részben a saját "szenvedőleges

emlékezetéből", tudattalanjából vetíti ki; a misztikus iátomás tárgya a tulaj
don alkotása. Természete nem állandó tehát; szimbolum, melyet kivetitője min
denkori pillanatnyi tudat-diszpozíciója szerint tölt meg jelentéssel és tartalom
mal. S bizonyos abszolút, nem ugyan szeretet-, hanem igazság-jelleggel ruházza
föl. Abba vetíti át passzív emlékezete minden képességet, aktív értelme minden
energiáját; e sajátmaga számára való istenteremtés annyira kimeríti, hogy a
voltaképpeni "szolgálatra" már nem marad ereje; e "szolgálat" vagy csüggesz
tően alatta marad az abszolút ideálnak, - minthogy hiányzik a kegyelem, ami
vel az fölemelne, és a szeretet, amely afelé emelne; - a misztika így a láto
máson túl vagy nem realizálódik, nem válik misztikus életté - például Lamar
tine esetében --, vagy pedig beáll hol bizonyos szellemi merevgörcs, impo
tencia, hol az ön-istenteremtés szellemi-lelki mechanizmusának fölfedezéséből
fakadó kiábrándulás, - például az előbbi Mallarmé, az utóbbi Rimbaud
esetében.

A laikus misztikus ön-istenteremtéséből s abból, hogy ezt a magaterem
tette istent abszolút jellegűvé igyekszik tenni, következik látomása tárgyának
és ahhoz való viszonyának müalkotás-jellege, esztétikai természete. De az,
hogy az ember, mintegy a semmiből, emberfölöttit, abszolútat, mondhatnók a
maga dimenzióit is magában foglaló, de azoknál sokszorosan többdimenziós
Valóságot vagy Eszményt alkosson: nyilvánvaló képtelenség; magánál több
dimenziósat csak úgyalkothatna, ha maga is magánál többdimenziós lenne.
Alkotni viszont az ember csak - a szó nem pusztán materiális értelmében
vett - anyagból tud; ám ez az anyag éi maga reális mivoltában méltatlan
nak tűnik előtte ahhoz, hogy benne és természetéhez igazodva legfőbb ideál
ját akár kifejezze és ábrázolja, akár kultikus módon szolgálja. Az anyagat
és természetet csak korrespöndenciáiban, vetületeiben, transzpozícióiban érté
keli, mintegy saját "normális" természetéből kivetköztetve, - ami Baudelaire
esztétikájának lényeges mozzanata. sőt, esetleg ki is iktatja az anyagot, ki
emeli helyéből s a nyomán maradt "üres" foltokkal dolgozik, "azzal, ami nincs",
s e "nincs"-ek egész asszociáció-rendszerével, az "absence"-ok korresponden
ciás billentyűzetén játszik, átlépve ezzel egy pusztán imaginárius, "érthetetlen"
világba, - mint Mallarmé. Nyilvánvaló, hogy ezzel ki is lép az ember szo
ciális viszonylatainak köréből, "hermetikus magányba" vonul s ideáljának kul
tusza ten esen a-szocíálíssá lesz; míg a kegyelmi misztika az Istenből, mint ős
forrásból az egész teremtett világra áradó caritas áramában e szociális kap
csolatait nemcsakhogy megőrzi, hanem el is mélyíti. Az esztétikai misztika
légüres térben gőgös és hűvös fölénnyel világító hermetizmusával szemben
az a keresztény misztikus áll, aki fölajánlja magát a világért s imádságába,
áhítatába. élményébe belefoglalja az egész emberi közösséget. A hermetikus
izoláció laikus misztikájának, "inzularizmusának" egyre elvontabban muziká
lis, - a nyelv természetéből a zene természetébe átsikló - s egyre abstrak
tabb, vagy pszichikailag egyre gépiesebb, "szürrealista" kifejezésmódjával
szemben a kegyelmi misztikus élmény kifejezésének a teremtett világ isten
adta természetét mélységesen elismerő nagyfokú konkrétsága áll: az épitala
mikus terminológia reális érzelmi gazdagsága és a nyelvi kifejezésnek esetleg
boldog dadogásszerű, naiv és bátor anyagszerűsége, - például Avilai szent
Teréznél, aki a spanyol irodalomnak olyan korszakában volt "népies" amely
ben a spanyol líra Dante és Petrarca hatására és Juan Boscan kezdeményezé-
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sére kezdte "a régi vers világos tömörségét az olaszok szószátyár homályos
ságával helyettesíteni";'

E hermetizmus egyébként, elsősorban szélső, Mallarmé-i változatában,
lényegében nem egyéb, mint az ösi manicheizmusnak modern esztétikai for
mája. Hermetizmus és abstrakció többnyire az anyag - költészetben a nyelv,
festészetben az ábrázoló formák - természetének tagadására, egyáltalán az
anyag alábecsülésére, méltatlannak-érzésére s a szellem egyoldalú hangsúlyo
zására, bizonyos túlspiritualizálásra vall. Ezen a téren a tizenkilencedik szá
zadi hermetizmus meglepő rokonságot mutat a tizenkettedik-tizenharmadik szá
zadi trubadur költészet esztétikájával, s annak főként "hermetikus", "trobar
clus" irányával. Ez pedig annak a keleti eredetű manicheizmusnak a hullámá
ból ered, amely a tizedik század végétől ostromolja Dél-Európa partjait, mind
nyugatabbra kísérelvén meg partraszállásait: először a Balkánon, fölhatolva a
test föltámadását tagadó szekták képében egészen a bolgár hatásokkal átszőtt

Dél-Magvarországlg," azután Olaszországban, majd Dél-Franciaországban, ahol
ősi kelta emlékekkel gazdagodva forrásá lett a neomanicheista katar misztika
költészetének: annak, amely szembefordulva az' epitalamikus misztikával s
annak minden analogonjával - amilyen az Egyház, mint Krisztus jegyese,
vagy a házasság szentsége - a "beteljesülhetetlen" szerelmet hirdette és szim
bolizálta a trubadurnak és úrnőjének viszonyában." A szerelem e beteljesül
hetetlenségének katar-trubadur tanában a deista misztika párhuzamát láthat
juk: a legfőbb lénnyel, vagy a kozmosszal való teljes únióra, lényegi eggyé
omlásra törekvés elvi képtelenségének egy változatát. E képtelenséget, betel"
jesülhetetlenséget jelképezi a kelta-breton ciklus Trisztán-mondájában a sze
relmesek közé fektetett meztelen kard.

A trubadur költészetben, s a tizenkilencedik századi hermetizmusban is
- itt már a német romantikától, Edgar Poe-tól, Baudelaire-tól és Gérard de
Nerval-tól kezdve - észlelhető, hogy a művészet az alkotáson túl a meta
fizikai ismeret, a létmagyarázat, a "connaissance" funkcióját vállalja, sőt, ezt
tartja elsődleges hivatásának; az esztétika vallás-jelleget ölt és bizonyos saját
szerü szakrális szinezetet nyer. 4 Am ezzel tulajdonképpen e "l'art pour l'art" a
kőltészet természetes autonómiáját adja föl és primér természetét tagadja meg,
azt ugyanis, hogya müvészet lehet ugyan metafizikus, de nem lehet teljesség
gel metafizika. Mert "a művészi tevékenység önmagában nem ismeret-tevékeny
ség, hanem alkotás; az a célja, hogy műalkotást, tárgyat hozzon létre annak
benső követelményei és sajátos java, értéke szerínt"."

4.

Végső kérdésünk: mi a viszonya e laikus misztikus élménynek és a tár
sadalmi képletnek. E téren megelégedhetünk néhány rövid utalással.

Rámutattunk a "személytelen" és "szeretetlen" misztika benső paradoxiá
jára, képtelenségére és elvi kudarcára. E kudarc elkerülésére két út nyílik:
az egyik a misztikus élmény szocializálása, a másik kegyelmivé váltása. Az
utóbbi történik meg bizonyos fokig Baudelaire, s még határozottabban Rim
baud esetében. A szocializálásra viszont Rousseau és Lamartine szolgáltat pél
dát. A misztikus élményből a szellem visszafordul a társadalom felé, s azokat
az eszményeket, melyeket a misztikus látomásban pillantott meg, illetve jel-

, Gáspár Endre-Pál Endre: Lyra IIispanica. 19H, 58-f,8.
2 Szent Gellért: Deliberatio, Batthyány Ignác kiadása, 1780, 98-89.
2 Denis de Rougemont: L'amour et I'occident, 1939, /,8-120.
4 Nem térhetiink ki itt a probléma egyéb érdekes mozzanalaira; csak Iő lemlftj űk nchánvukat .

Igya keresztény misztika kegyelmi tényezőjéuek pótlási kisérleteit a laikus misztikában, az izgat",·
sz erek formájában; s így a vallási funkciókat vállaló művészet kapcsolatait al. okkullizmussal s auuak
mind tizennyolcadik századi európai változataival, elsősorbanSvenclcnbOrggal, rnln d pc(lig él keleti JJI;'tgia
BS okkultizmus iránti érd cklódéssel , ami Rtm baud-nál igen valószínű, s Mullurmc-n ál , Bu udelaíre-uát is
kinyomozható.

, Maritain: Situation de la poésíe, 1938, 99.
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képezett önmagából kivetítve, a reális társadalmi körülmények közepett szo
ciális tevékenység formájában igyekszik megvalósítani. Igy haladnak a Rous
seau-i elvek a társadalmi reform, majd társadalmi forradalom végrehajtása felé.

Napoleon bukása után a szentszövetségi és restaurációs Európa rendszere
egyidőre elfojtja e törekvéseket, mig a polgári rend forradalma 1830-ban meg
nem szünteti a restaurációs arisztokrácia uralmát s érvényt nem szeréz a nagy
polgári kapitalista igények gazdasági és politikai hatalmának. E gyorsan és
nagy arányokban kifejlődő hatalom azonban kitermeli maga alatt azt a proletár
réteget, amely egy újabb, politikain túlmenő, szociális reform szükségét veti
föl. E szociálís haladás irányában társadalmiasodik Lamartine élménye - a
római országúton megpillantott nagy Mű terve mindinkább szociális tenden
ciákkal telítődik és körnveaetében is közelebb kerül a konkrét -, vagy Lamar
tine által annak vélt, de voltaképpen Rousseau-i idillizmussal fölfogott - tár
sadalmi valósághoz. Fejlődése nem egyedülálló j párhuzamos vele bizonyos fokig
Liszt Ference, és sokkal inkább Lamennais-é, Lacordaire-é.

A negyvennyolcas forradalmak kudarca, mely hosszú időre állandó
sítja Európában a kapitalisztikus társadalmi képletet, annak minden benső

e!lentmondásával, elvágja ennek az útnak a folytatását; Lamartine politikai
bukása e szempontból szinte jelképes. A negyvennyolc utáni társadalom ellen
tétei közepett a misztikus élmény vagy a kegyelmi transzcendencia irányában
érvényesül, - említettűk: Baudelaire-nál részben, Rimbaud-nál lényegesebben;
vagy beletorkollik a hermetizmusba, minthogy az adott viszonyok közt szo
ciális érvényesülése úgyszólván lehetetlen. Igy nemcsak a társadalom atomizá
lódik, hanem a maga módján az élmény is: szerves és folyamatos organizmus
helyett inkább pillanatnyi kisüléshez. impresszióhoz hasonlítható, - úgy,
ahogyan az irodalom, zene és képzőművészet terén, a dekomponálódó társa
dalom művészi tükrében, impresszionizmusban és szimbolizmusban, - többek
között Verlaine-nél, Renoir-nál, Debussy-nél észlelhető. Kevés jellemzőbb jel
képet találhatnánk a korra Mallarmé tragikus alakjánál. aki oly magasra emelte
maga fölé a magateremtette ideált - nem ismerve föl a személyes transzcen
dentális Valóságot önmaga fölött, s nem találva a megvalósítandó immanens
eszményt maga körül .~, hogy "lehetetlenné" tette; míntegv kettejük közé
fektette Trisztán meztelen kardját, és kudarcában bökversek rimbravúrjaiban
fecsérelt e el szerény és csüggedt mosollyal páratlan költői ösztönét.

De ismételjük: mindez inkább csak jelzése egy bővebb kidolgozást
igénylő kérdés és kapcsolat-csoportnak. Szónak kellene esnie ott a nagyvárosi
élet kialakulása kapcsán az életforma és életérzés megváltozásáról, az idő

élmény ezzel kapcsolatos módosulásáról s nem utolsó sorban arról, a vallási
mozzanatok milyen történeti hanyatlásának lett az eredménye a világ ímmanen
ciájának fokozatos bezárulása és a kegyelmi transzcendencia útjainak eltömő

dése. S végül szónak kellene esnie ez utak új megnyilásárói s arról az új
"kegyelmi világképről", amelyet a misztikus élménynek a modern életbe való
reintegrálásával, a mindenki számára járható "kicsiny útnak" a meghirdetésé
vel Lisieuxi szent Teréz tárt az emberiség elé.'

De mindez túl messzire vezetne; mindez már egy külön tanulmány tárgya.

1 V. ö. 1\1. Plulipnn : Sainte Thrl'i~se de Lisieux, une voie tuu te nou vellc. UH6.
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