
d-p:-fiwumk eli ...
Májusi. számunk fó témája a misztika. Pontosabban: néhány mozzanata annak

a beláthatatlanul terjedelmes jelenségnek, amit misztikának nevezünk, és aminek
lényege az önátadó ezeretet útján való közvetlen istenmegtapasztalás, illetve az
arra való törekvés. Részletesebb, konkrétabb, teológiailag pontosabb meghatáro
zására nem vállalkozhatunk, ez nem is célunk; minden jobb teológiai lexikon
ban .bővebb felvilágosítás található. Félreértések elkerülése végett azt azonban
eleve hangsúlyoznunk kell, hogy a misztikus -: az "igazi" - minden ellenkez6
látszat (és olykor terminológia) ellenére végül is nem kiszakad, hanem - Iste
nen keresztül, a Neki való odaadásban és áldozatban - inkább még mélyebben
integrálódik a k(jzösségbe; az istenszeretet, ha valódi, sosem lehet önző: mindig
benne vannak a "mások'~, a "többiek", úgy, ahogyan minden keresztény misztika
éltető forrásában, mondhatni mintegy "prototípusában" is, amit a keresztény misz
tikus sosem kerülhet meg: Krisztus keresztáldozatában.

A misztika természetesen nem csupán keresztény jelenség: az ember minden
korban és minden vallásban vágyik és törekszik az Istennel· való minél közvetle,.
nebb kapcsolatra, egyesülésre. Az utak itt nem egyformák (még egy valláson be
lül sem), de mert végül is a maga módján minden út egy Cél felé tart, az utak
különféle változataiban éppúgy sok rokonság észlelhet6, mint a (végső soron a
Csöndre és a Benne való föloldásra és elnyugvásra vágyakozó, tehát ennyiben
a költészettől, mint par excellence kifejez6 múvészettől alapjában különböz6)
misztikus élmény "terminológiájában".

Nem térhetiínk ki költészet és misztika viszonyának elemzésére sem. Minden
figyelmes olvasó minden különösebb magyarázat nélkül megállapíthatja, hogy
a misztikát, misztikus jelenséget és misztikus élményt mi keresztények másként
szemléljük és értelmezzük, mint Radnóti Sándor "A szenvedő misztikus" címú
nagy tanulmányában; természetes, hogy az Ó marxista "alapállása" nem llzonos
a miénkkel. Mégis örömmel adjuk közre munkáját és köszönjük közreműködését

munkánkban (mint mindig, ezúttal is a vélemények kölcsönös tiszteletben tartá
sával), egyrészt mert úgy véljük,· nagyon fontos, hogya keresztények akár ebben
a sok szempontból bonyolult kérdésben is -negismerjék a marxista gondolkodók
és kutatók eredményeit, másrészt mert f:._fJgyőződépünk, hogy Radnóti Sándor
tanulmánya mindenképpen úttörő jelentőségű kísérlet.

Reméljük, hogy számunk nemcsak azoknak nyújt hasznos olvasmányt, akik
a bensőségesebb élménllekre hajlamosak, hanem a misztika iránt érdeklődőket
is további kuiatásokra. serkenti, 'ÚgYhogyeredményeiket egy idő múlva újabb
ilyen "tematikus" számban közölhetjük. .

VÁRKONYI NÁNDOR

MISZTIKA ÉS MISZTIKUSOK
A középkorból eredő keresztény (katolíkus) meghatározás szerint a misztika

Isten tapasztalati megismerése vagyis tudománya, cognítío sive scientia experí
mentalis Dei. Tudományon azonban inkább megtudást, közvetlen ismeretet kell
értenünk, nem értelmi, diszkurzív-racionális vízsgálédás eredményét.

Az emberi lélekben, mindenkiében, el van rejtve a misztika magva, mintegy
erők sugárközpontja, vagy inkább talán küszöb, ahol a szellemi régiókkal érint
kezik, a test burkába zártan. A mag nem minden lélekben csírázik ki, a sugár
központ fénye nem mindig. gyullad· fel, a küszöböt sokan nem Iépik át, talán
mert túlságos mélyen rejtőzködik, egész valónk gyökerénél, ahová a tudat nem
hatol el. Et.ért a lélekelemzők a tudattalanban, más sz6vail. a tudatalattiban ke
resik lelőhelyét és magyarázatát. Mi azonban úgy hisszük, hogy tudattalanunk
nak két övezete van: tudat feletti és tudat alatti, azaz a mag, a sugarak gyújtó-
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pontja a tudat felett van, mert a lélek felülről száll a testbe, a küszöbön át,
ahol találkozik. Fölfelé kell hatolnunk, hogy elérhessük, nem leereszkednünk a
Iéi mélységeibe, A fény, a vídágosság.va léleknek és a szellemnek eme ősi szírn
bóluma, felülről érkezik, ez a' természetes útja, s oszlatja e~ felszíni tudatunk,
értelmünk homályát. Művét megvilágosodásnak nevezzük, munkamódját intuíció
nak, közvetlen. gondolkodás nélküli megismerésnek. Ez a megismerés vagy ta
pasztalati, cogrrítio sive experientia, a mísztíka lélektanában és tünetsorában is
érvényesül, s eredménye Isten szemlélete vagy megtudása. contemplatio sive
scientia Dei.

A vizsgálódok mindazonáltal megkülönböztetnek bölcseleti és, vallási mísztí
kát, sőt ide vonják az okkult jelenségek nagy részét is, mínők a gondolatolvasás,
tisztánlátás, telepátia, távolba hatás, anyagbontás és -építés, parapszíchíka, para
fizika stb. Ezekkel nincs dolgunk, mert noha nem magyarázhatók sem az érzéke
lés, az észlelés, sem a pszichikai képességek ma ismert törvényeivel és folyama
taival, sőt ellentétben állnalt velük., tárgyuknál fogva mégis a pszichofizika külső

világához kötöttek. Azaz hiányzanak belőlük azok a belső lelki folyamatok és
tapasztalatok, melyek a tudatfölötti léttel (felsőbbrendű létszférával) való egye
sülés bizonyosságát nyújtják. Márpedig a mísztikus élet középponti eseménye
egy felsőbbrendű léttel való egyesülés átélése, élményszerű megtapasztalása: 
belső esemény, mely az ember egész valóját az érzékfölötti világba emeli, s er
ről szílárd, noha fogalmilag meg nem határozható, elemezhetetlen tudatot teremt.
E tudat legjellemzőbb vonása, hogy rendíthetetlen, többé ki nem irtható.

A bölcseleti rrrísztíka egyes rendszerek, iskolák, irányok által kitűzött utakon
akarja megragadni azt, ami spekulatíve voltaképpen meg nem ragadható: a leg
főbb ismeretet. Eszmeileg szólva: az értelem segítségével kívánja végrehajtani
az egyesülést avval, ami az értelem fölött án: az istenivel. Gyakorlatilag: az
értelem módszereivel és eszközeivel törekszik elszakadni az értelemtől. De mint
hogya cél par excellence lelki, csakis vagy elsősorban lélektaní módszerekkel
közelíthető meg. Ezek igen sokfélék lehetnek: akaratmunkák: szándék, igyekezet,
elhatározás, összpontosítás; érzelmiek: alázat, vágy, bizalom, szeretet, odaadás;
erkölcsiek: lelkiismeretesség, önbírálat, önfegyelem, általában rnínden önkímélet
és morális kényelem elvetése, tartózkodás az anyagi javak és érzéki élvezetek
hajszájától. Az öngyötrő aszkézis nem okvetlenül szükséges, olykor nem is kí
vánatos.

A bölcseleti misztika gyakorlatát az útvesztés veszélye fenyegeti. Már a
buddhizmus is "a négy nemes igazság" ismerete által kíván eljutni "az ötféle
szenvedés" leküzdéséhez a "nyolcas ösvényen", vagyis a nirvánához. A nirvána
azonban a teljes vágytalanság állapota, a személy megsemmisülése; a nyolcas
ösvény célja "az újraszületések fájdalmas kerekének megállítása", nem pedig az
egyesülés az istenível. Végeredményben a rnisztíka alapelvének megkerülése, cél
jának tagadása. (Tudni kell azonban, hogy a sokszor hangoztatott misztikus "egye
sülés" nem az isteniben való feloldódás t jelenti, hanem a lélek teljes önátadását.)

Sokkal következetesebb a bráhmin mísztika, mely már Buddha előtt, hosszú
évezredek folyamán kifejlesztette rendszerét, a rituális gyakorilatokhoz kötött
szernlélődést, Szabályzatát Manu törvénykönyve tartalmazza, a legfőbbek:"

"A tanítvány mindig a szent szótag (Aum, Om) kimondásával kezdje meg
és fejezze be a szent írás tanulmányozását; minden olvasmány, melyet nem előz

meg az Aum, lassanként. elmosódik, s amelyet nem zár le, nyomtalanul eltűnik

a lélekből.

üljön a kúsza-fű száraiból kötött kévére, hegyüket Kelet felé fektetve, s két
kezében is fogva e szent füvet, háromszor tartsa vissza lélezzetét öt rövid más
salhangzó kimondásának idejéig, s ekként minden szennytől megtísztulva, ejtse
ki az Aum szótagját, (Azaz kezdje légzési gyakorlattal, mint a [óga.)

Az A betűt, az U betűt és az M betűt, melyek egyesülve a szent szetagot
alkotják, Brahmának, a teremtmények Urának szent könyvei fejezték ki, épp
úgy mint a három nagy szót: Bhour, Bhuvah és Szvára, (Ez a három Vjáhriti :
Föld, Légkör és Ég.)

A Magasságban Lakó (Paramesthí), a Teremtmények Ura, a Három Védából
vonta ki versszakról versszalera ezt az invokációt, mely Szávitrinak neveztetik
és kezdődik a Tad szóval. '

*A zárójelbe tett szavak és megjegyzések míndvégíg tőlem valók. V. N.
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Ha reggel és este halk hangon elmondja a szótag és a Szávitrí imádságát,
kezdve a három Vjáhriti: Bhour, Bhuvah és Szvára szavával, akkor minden
bráhrnan, ki tökéletesen ismeri a szerit könyveket, elnyeri a szentséget, melyet
a Véda nyújt.

Ha magányos helyen ezerszer elismétli e hármas invokációt: a misztikus szó
tagot, a három szót és az imát, a Dvidzsa (a megújult ember) egy hónap alatt
nagy hibát is levethet magáról, mínt kígyó a bőrét ...

. . , A három nagy, változhatatlan szót, az. előttük járó Aum szótagot s az
utánuk járó három szakaszos Szavitrit úgy kell tekinteni, rnínt a Véda fő ré
szét, vagy mint az örök boldogság elérésének eszközét.

Aki három éven át minden nap mulasztás nélkül elismétli ezt az imát, a
széJ. könnyűségével és halhatatlan formába öltözve fogja megtalálni a Legfőbb

Istenséget (Brahrnát) ...
. .. A halkan mondott ima által a brahman kétségkívül eljuthat az üdvösség

állapotába, akár végez egyéb kegyes cselekményt, akár nem; barátja (maítra)
lévén a teremtményeknek, kiknek sohasem árt, még ha felhatalmazza is reá
a törvény - míután nem mutat be áldozatot -, helyesen mondják róla, hogy
Brahmaval egyesült." (Azaz bráhmana.)

Következik az érzékszervek begyakorlása, a test levetkezése s a szeritség el
nyerésének többi mödszere, A hatalom, amelyre a bráhman ily módon szert tesz,
mindenek fölött áll; közvetlenül, önerejéből, segítség nélkül uralkodík a termé
szeten, s a királyok és harcosok kasztja fölé emelkedik. Legnagyobb jutalma
azonban a Brahmaval való egyesülés az örökléten át. A legfőbb' boldogság elnye
résének ez a módja vallási mísztíkának nevezhető tehát, de tanszerű tartalmát
a Védák bölcseléte nyújtja: a nemtudás leküzdése, a látszatvilág rnögött rejlő

- valóság közvetlen felismerése.
A kínai misztika legjobb kompendiuma az Aranyvirág titka (Tai I Gin Hua

Dzung Dzsi) című könyv, a beavatottak számára készült, ezoterikus mú volt,
ezért hosszú időkön át titokban, élőszóval vagy kéziratosan terjesztették, s a
XVIII. században nyomtatták ki először. A munka voltaképp az "arany élete
Iixir" (Gin Dan Giau) nevú szekta tankönyve, e vallás alapítójának Lü Jen
taoista adeptust tekintik (VIII. század), ő maga azonban a titkos tanok szerző

jéül Guan Jin Hit nevezi meg. Ez a Jin Hi Mester pedig nem más, mint annak
. a hágónak az őre, melyen át Laoce a nyugati hegyek közé vándorolt tehén há

tán, s akinek kéréstére a Tao Te King-et leírta. A hagyomány tehát Laocéíg
viszi a tan eredetét; a jeles színológus, Richard Wilhelm szerint Lü Jen csupán
megreformálta, beleoltva a mahájána-buddhizmus néhány jóga-gyakorlatát, sőt

egyes kereszténységre emlékeztető mozzanatokat is.
A különbség ez: míg a buddhizmus a jelenségek rohanó folyamatában nyug

vópontot nem ismer, s tagadja a szubsztanciális Én létezését is, az Aranyvirág
tana épp azt a szílárd pontot igyekszik megtalálni. ahol az adeptus nyugalmat
lel, és az örök élet részesévé válik. János evangéliumára emlékeztet a fénymisz
tika, Keresztelő Szent Jánosra a megtisztulás víz és tűz által: "A világosság
(a fény) az emberek élete; a szem a test világossága." (Vö. János apostol: "Az
élet vala az emberek világossága", "a test lámpása a szem" stb.) "Az ember
szellemileg a vízből és a tűzből születik újjá a gondolat (a lélek) anyaölében."
(Vö. Keresztelő Szent Jánós: "tn ugyan keresztellek titeket vízzel a megtérésre,
aki pedig utánam jövendő ... megkeresztel titeket Szent Lélekkel és tűzzel",

"hacsak valaki újonnan nem születik vízből és lélekből, nem jut be a mennyek
országába.") Megtaláljuk a testben lakozó világosság eszméjét, a befelé fordulás,
a fény felé emelkedés gondolatát, az újplatonizmusból jól ismert "visszavivő
mozgás" (metanoia) gondolatát is, továbbá a tisztító fürdőt, a misztikus esküvőt,

a lélekben szűlető gyermeket (puer aeternus, Christus, a lélek vőlegénye). Egyéb
ként az arany és a virág (gin és hua) írásjegye, mint Richard Wilhelm jelzi,
bizonyos módon egyberóva, a fény ezoterikus jegyét.' adja.

Az Aranyvirág tana szerínt az ember életét két lelki tényező, a Hun és a
Po összjátéka irányítja. Wilhelm, a Jung-féle terminológiát követve, az elsőt

animusnak nevezi, a másikat animának, amaz a jang-princípium. a férfi-elv kép
viselője, emez a jin női elvé, A tan szerint az anírnus a szemekben "lakik", az
anima az altestben; az animus világos, fénylő és mozgékony, az anima sötét
és földhöz kötött. Röviden: Hun a világos jang-lélek, Po a sötét jin-lélek. Ha
az ember átadja magát a jin-lélek ímpulzusaínak, kifelé él, az anyagba hull,
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létrejön a lefelé hulló mozgás, melynek vége a halál. Ha azonban sikerül az ani
must úrrá tenni az animán, az életerők a felfelé emelkedő mozgásba lendülnek,
a lélek felszabadul a külső dolgok terhe alól; felismeri őket, de nem vágyik
rájuk. Az Én kibontakozik a világi élet kötelékeiből, a halál után is élő marad,
mert az életerők "befelé vonása" megakadályozta, hogyelszivárogjanak. Az ilyen
En istenné, sen-né válik, (Szöges ellentétben a nlrvánával.) - Mindezt megvi
lágítjuk néhány idézettel a könyv szövegéből, (A könyv Lü Jent Dzu-nak, Atyá
nak nevezi.)

"Lü Dzu mester mondta: Az önmaga által levőt Taonak (Értelemnek) hívjuk.
A Taonak nincs neve (egyéni lénye), sem alakja. O az Egy Lény, az Egy Os
szellem. Lényeget és életet nem láthatunk; az Ég fénye tartalmazza őket. Az
Ég fényét nem láthatjuk, a két szem tartalmazza." ... "Az Aranyvirág a fény.
Minő színe van a fénynek? Az Aranyvirágot hasonlatnak fogjuk fel. Ez a
transzcendens Nagy Egynek igazi valódi ereje." ... "A fény körfutásának mun
kája teljesen avisszavivő mozgáson alapul, azon, hogy a gondolatainkat össze
gyűjtjük" (összpontosítjuk). ... "Ennélfogva csupán a fényt kell kőrmozgásba

hoznotok. - ez a legfőbb és legcsodálatosabb titok. A fényt könnyű mozgásba
hozni, de nehéz rögzíteni. Ha elég sokáig futtattuk körben, akkor krístályosodík,
és ez a természetes lélek-test ... És ez az az állapot, amelyről a Szív pecsét
jének könyve mondja: .Némán repülsz fel reggel a magasba': Ennek a szabály
nak végrehajtásához semmi más módszert ne keressetek, hanem egyszerűen csak
gondolataitokat összpontosítsátok reá. A Leng Jen-könyv mondja: ,A gondolatok
összegyűjtése által repülni tudunk, és az Égben születünk'. Az Ég nem a kerek
kék Égbolt, hanem az a hely, ahol a testiség a teremtés házában létrehozatik ...
Az Aranyvirág az életelixir. A szellemi tudat minden változása a szívtől függ
(koncentrációtó1). Itt titkos varázs rejlik, amely '" annyira folyékony (megfog
hatatlan), hogy a legélesebb értelemre és tisztaságra. (világos gondolkodásra) és
a legnagyobb elmélyedésre és nyugalomra van szükség (a megragadásához), Akik
nélkülözik a lehető legélesebb értelmet és megértést, nem találják meg felhasz
nálásának módját; akikben nincs meg a végső elmélyedés és nyugalom, nem tud
ják fogva tartani." ... "Ha a tanulók értenek (már) hozzá, hogyan kell az Os
szellemet megragadní, akkor legyőzik a fény és a sötétség sarkalatos ellentétét,
és nem időznek többé a három világban (az É!Jben, a Földön és a Pokolban).
De erre csak az képes, aki meglátta (szemlélte) a Lényt a maga eredeti arcu
latában." ... "Az egy működő és valódi Lény (a Logos), midőn a teremtés há
zából alászáll, Animusra (Hun-ra) és Animára (Po-ra) oszlik. Az Anímus az égi
Szívben van. A világosság a fény természetéből való, ő a könnyűnek és a tisz
tának ereje... Az Anima a sötétségnek természetéből való; ő a nehéznek, a
zavarosnak ereje, fogva van a testi szívben, Az Anímus szereti az életet. Az Ani
ma keresi a .halált; Minden érzéki gerjedelem és haragos indulat az Anima mű

ve, ő a tudatos szellem (kísértet), mely a halál után vérrel táplálkozik, de az
élet folyamán a legnagyobb szükséget szenvedi. A Sötét a sötétségbe tér, és a
(külső) dolgok, fajtáik szerint, hozzá vonzódnak. A tanuló azonban ért hozzá,
hogya sötét Animát teljesen megszűrje, úgyhogy tiszta fénnyé (Jang) változik
át." ... "A Leng Jen-könyvben írva áll: ,A gondolatok összegyűjtése által re
pülni tudunk, a vágyak összegyűjtése által lezuhanunk'. Ha a tanuló kevés gon
dolatot és sok vágyat gyűjt, akkor a süllyedés ösvényére jut. Csak szemlélődés

és nyugalom által jön létre a valódi intuíció: ehhez a visszafelé vivő módszerre
van szükség," ... "Minden szent (bölcs) egymásnak hagyta örökbe, hogy szem
lélődés (fa dzsau, kontempláció) nélkül semmi sem lehetséges. Midőn Kungce
azt mondja: ,Az ismeretet célhoz kell vinni', vagy Szákja (Buddha) így nevezi:
,A szív látása', vagy Laoce mondja: ,Belső látás', ez mind egy és ugyanaz."

Igen, minden kor és minden nép misztikusai végső fokon ugyanazt mond
ják; a bölcseleti misztika és a vallási misztika utolsó szava azonos. Igy miszti
kus bölcselőnek nevezik az úiplatonistákat is, noha az etikában a vallás terü
letére húzódnak át, amennyiben az erkölcsi elveket az istenfogalomból (az Isten
lényegéből) vezetik le, Isten megismerésének módját pedig az eksztázisban jelö
lik meg, - misztikus élményben tehát, amely tudvalevőleg "a vallási élet te
tőfoka". Rendszerüle voltaképpen szellemtan, teurgía: isten nem egyéb, mint a
legfőbb teremtő szellem, s mind az alsóbbrendű szellemek világa, mind az egész
érzéki világ az ő emanációja (panenteizmus). A szellemek közvetítők közte és
az ember között, ki halhatatlan lelke révén érintkezésbe léphet velük, s a tö
kéletesedés "fölfelé vezető útján" végül Istennel egyesül.
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De' az újplatonistákkal korántsem éi véget a misztikus bölcselők sora, az
első görög egyházatyák közül többen igyekeznek összeegyeztetni panteisztikus
(szemipanteista) felfogásukat a keresztény tanokkal, így Origenész, Alexandriai
Kelemen, Irenaeus, Hippolütosz, Athanasziosz, s kivált az újplatonista Dionü
sziosz Areopagita, ki hatalmas rendszerével majdnem egy évezredre szóló tekin
télyt szerez, s hatása alá vonja Johannes Scotus Eriugenát (kb. 810-877) és
Eckehartot (1260-1327) is.

•
Midőn azt írtuk, hogy a mísztíkus bölcsek és szentek végelemzésben ugyan

azt mondják, ezen valóban csak a végső, legmagasabb fokot értettük: az átlépést
egy felsőbb létformába, az Isten megtapasztelását. E csúcs altatt igen széles. a
terület, s az egyetemes misztikának jól elhatárolható tartományai vannak. A ke
resztény misztika legfőbb tárgyi, személyek felett álló különbsége a többitől,

hogy a politeizmustól visszatér az ősi, eredeti egyistenhithez. Másodsorban: a
Fiúisten emberré válása egyenesen a teremtéshez s a bűnbeeséshez viszi vissza
a misztika forrását,. s földi élete és önfeláldozása által oly módot nyújt a meg
istenülésre, aminőt egy más vallás sem tudottl megteremteni. Harmadsorban,
sommásan szólva, az egyházi misztika a keresztény kinyilatkoztatás hitrendsze
rének keretein belül, tárgyáihoz tapadva él, s az isten-tapasztalást a Szentllélek
adományának, kegyelem művének tulajdonítja. Tárgyai azok a tanok és tételek,
melyeknek kontemplációja a mísztíkus élményt a lélekben felfakasztja. Legfon
tosabbak: Isten-misztika: egyesülés a legfőbb szelilemi lénnyel, illetve jelenlété
nek elnyerése, felsőfokaa Szentháromság titkának megnyilatkozása. - Krisztus
misztika: a Fiúistennel való közvetlen viszony, ezen belül: a szenvedés-misztika
(a Passió' átélése) és a Szentszív-misztika. (Megjegyzendő: Mária-misztika nincs,
minthogy a misztikus tisztelet imádást, latriát is jelent, ez pedig csak Istent
illeti meg. A Mária-tisztelet neve: hiperdúlia, - több a szentek tiszteleténél,
a dúlíánál, mert mint a Fiúisten kiválasztott, szeplőtlen anyja, különleges ado
mányokban részesült.)

Tárgyi különbségek mellett vannak formaiak is, melyek az Istennel való
kapcsolat természetét jellemzik. Legismertebb a jegyes-misztika: a lélek (anima
= nőnemű) Krísztussal, mint mennyei vőlegényével érintkezik és egyesül. Más
formák: az Isten-barátság, az Isten-gyermekség átélése, vagy általában az Isten
szeretet, végül a prófétai, látomásos misztika.

Mindezeken túl annyiféle árnyalat lehetséges, ahány az ember. Mert embe
rekről van sző, kik született , alkatuk, egyéniségük, hajlamaik, érdeklődésük, tu
dásuk, műveltségük természete szerínt fogadják be az istenit, s élik át hatását.
Ezért lehet Pál apostol mísztíkája eksztatikus természetű és rabbinisztikus szí
nézetű, János apostolé hellénis:ztikus, Agostoné újplatonista, Aquinói Tamásé arisz
totelíánus és analizáló, Bonavénturáé Agostont követő és szintetizáló.

De minden egyéni árnyalát ellenére vannak a misztikus élet kifejlődésének
közös mozzanataí, melyek a tapasztalat és a' megfigyelés alapján törvényszerűnek

tekinthetők. Az újplatonista Dionüsziosz Areopagita (helyesebb nevén Pszeudo
Areopagita, V. sz.) elfogadott rendszerezése és terminológiája szerint a fejlődés

három szakaszra, "útra" tagolódik: az elhivatott lélek a megtísztítás, megvilágo
sítás és egyesítés, a via purgativa, illuminativa és unitiva útját járja meg. Mind
a három szenvedések, próbatételek rögös útja, keskeny ösvény, utasát ritkán. de
ríti örömre a megvilágosodás, a tisztulás, az Istenhez közeledés vigasztaló érzése,
s csak a harmadik végén jutaJmazza az erőseket az egyesülés boldogító élménye,
a vísio beata, amelyhez, tanúságuk szerint, semmi földi gyönyör nem fogható.

A mísztíkus élményeket számos és sokféle mellékjelenség kiséri. Okkult, jel
legűek, nem magyarázhatók a természet ismert törvényeivel; nem míndíg tudjuk
eldönteni, melyeket tartsunk természetfölöttinek, vagy melyek erednek a szervezet
nem ismert, rejtett erőiből, mert a határok elmosódnak. Nem szükségszerűek és
nem lényegesek, de igen hatásosak, s ezért néha a kelleténél nagyobb súlyt tu
lajdonítanak nekik. Lehetnek belsők, pszichikaiak: eksztázis, azaz elragadtatás,
révület, továbbá látomás, hallomás, tisztánlátás (claírvoyance), jövőbe látás, gon
dolatolvasás, hirtelenül nyert nyelvtudás, beszéd nem tanult, idegen nyelveken.
Lehetnek külsők, testíek: . sztígmatizáció ; Krisztus öt sebének felfakadása a tes-
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ten; a testhő izzásig hevü1ése; a táplálkozás megszüntetése; érthetetlen és gyó
gyíthatatlan betegségek, érthetetlen és hirtelen gyógyítások; levitáció: levegőbe

emelkedés; bilokáció: megkettőződés, láthatatlanság; távolba hatás: cselekvés, lá
tás, hallás, szaglás.

Elméleti bevezetésnek talán elég ennyi. A keresztény misztika abban a pil
lanatban születik meg, midőn Jézus így szól tanítványaihoz (figyeljünk akiemelt
részekre): "Nem hagylak benneteket árvául: eljövök hozzátok. Még egy kevés
idő vagyon hátra, azután többé a világ már nem lát engem. Ti pedig megláttok
engem, mert én élek, és ti is élni fogtole Azon a napon fogjátok megisméloni,

hogy én az Atyámban vagyok, és ti én bennem vagytok, és én ti bennetek va
gyok." Világosabban már aligha lehet beszélni egy belső "meglátásról", "meg
ísmerésről", me1y Jézusnak és az Atyának azonosságát, s Krisztusnak bennünk
lakozását revelálja a lélek előtt. S nyomban megmagyarázza, hogyan nyerhetjük
el ezt a megvllágosodást: "Aki az én parancsolataimat tudja, és megtartja azo
kat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, az szerettetik az én Atyámtól,
~s én is szeretem őtet, és megjelentem néki magamat." Azaz megnyilvánítja

magát az ót hivó és szerető léleknek, ismét benső és személyes élmény által.
Itt nem valamely tant mond ki tehát, nem hittételt nyilatkoztat ki, nem köve
tendő parancsolatot ad (mint eladdig, pl.: Szeresd a te Uradat stb., stb.), hanem
közvetlen Isten-tapasztalást, megismerést ígér. S a tanítványok megértik, hogy
valóban új, addig nem ismert kinyilatkoztatást hallanak: "Monda néki Júdás,
nem amaz Iskariotes: Uram! mi dolog ez, hogy nékünk jelented meg magadat,
és nem a világnak? ,Felele néki Jézus: Ha ki engem szeret, az én beszédemet
megtartja. s az én Atyám is szereti őtet, és hozzá megyünk, és nála lakóhelyt
szerzünk. (Egyesülési) Aki engem nem szeret, az én beszédeimet meg nem tart
ja ... Ama Vigasztaló Szent Lélek pedig, kit az Atya az én nevemben elküld,
az megtanít titeket mindenekre, s eszetekbe juttat mindeneket, valamiket nék
tek mondottam,"

Jézus búcsúbeszéde ígéret tehát a misztikus egyesülésre Istennel, a vigasz
taló Szent Lélek kegyelme által; föltéteiül a kinyilatkoztatott parancsok megtar
tását és a szeretet gyakorlását köti ki. Az apostolok megértették ezt, egész éle
tük tanúskodik róla, hogy átélték a belső kinyilatkoztatást is, s az élményt leg
hívebben Pál apostol, az első keresztény misztikus fejezte ki: "Én az új törvény
által az ó törvénynek meghaltam, hogy Istennek éljek. A Krisztussal együtt
úgyszólván a keresztre feszíttettem; ugyan azért noha én is élek, valójában még
is többé már nem én élek; hanem a Krisztus él én bennem." És: "A Lélek is
esedezik mi érettünk, imádkozik bennünk szóval ki nem fejezhető fohászkodások
által."

Az ó-ember a damaszkuszi úton halt meg Szent Pálban, akkor nyerte a bi
zonyosságot, hogy Istennek gyermekei, Krisztusnak pedig örökös társai vagyunk:
"Mert valakik az Istennek Lelkétől vezéreltetnek. azok Isten fiai. Mert nem
vettétek a szolgaságnak lelkét ismét a félelemre, hanem a fiakká való fogadás
nak Lelkét vettétek, ki által kiáltunk: Abba, Atyánk! (Isten-gyermekség). Ezen
Lélek bizonyságot. tészen a mi lelkünknek, hogy Isten fiai vagyunk. Ha pedig
fiai, tehát örökösi is; az Istennek ugyan örökösi, a Krisztusnak pedig örökös
társai: ha tudniillik ó vele együtt szenvedünk, hogy így ő vele együtt meg is
dícsőíttessünk." (A Passio átélése, szenvedés-misztika.) A kegyelem sokféle mísz
tikus adomány által munkálkodhat, de mindig a Szent Lélektől ered: "Ámbár
különféle ajándékok vagynak, de csak ugyanazon egy Lélek .. o Kinek-kinek pe
dig haszonra adatik a Léleknek megjelenése. Némelynek ugyan a Lélek áltaJ. ada
tik a bölcseségnek beszédje, másnak pedig a tuclománynak beszédje ugyanazon
Lélek szerént. Másnak pedig a hit ugyanazon Lélek által; másnak ismét a gyó
gyítások ajándéka ugyanazon Lélek által. Némelynek csodatévő erő, némelynek
a jövendölés ajándéka, némelynek a lelkeknek megválasztásjokra való tehetőség

(a lelkek megkülönböztetése), némelyeknek idegen nyelvek tudása, némelyeknek
pedig az idegen nyelveken történt előadásnak magyarázása. Ezeket pedig mind
ugyanazon egy Lélek munkálja, osztogatván különösen kinek-kinek, amint akar
ja. Mert miképpen a Test egy egész, melynek sok tagjai vagynak; a testnek pe
dig minden tagjai, ámbár nagy számmal vagynak, mégiscsak testet tésznek: azon
képpen vagyon a Krisztussal való egybekötés is." "Ti pedig a Krísztus teste
vagytok, és részenként annak tagjai." - A Léleknek ezeket az adományait a
szentek élete csakugyan sorra feltünteti, 11 különös az, hogy Pál előre megnevezi
őket.

294



De mindezek az adományok hiábavalók, ha gyakorlásukban nem a szeretet
különös [elességű útját járjuk: "Buzgóskodjatok pedig a hasznosabb ajándékok.
nak gyakorlásjokban. Erre még kulönös [elességű utat mutatok néktek. (A jézusi
szeretet-parancsát.) - Ha bár az embereknek avagy angyaloknak nyelveiken szól
nék is, de ha szeretetem nincsen: ollyá lettem, mint a zengő réz vagy pengő

cimbalom. És ha jövendőmondóságnak ajándékával bírnék, és minden titokba bé·
látnék, és minden tudományom volna is; sőt ha oly erős hitem volna, amilyen
a hegyek általvitelére is elegendő: de ha szeretetem nincsen, semmi sem vagyok.
És ha elosztanám is a szegényeknek táplálásjokra mínden vagyonomat, sőt ha
testemet tűzre adnám úgy, hogyelégjék: hogy ha szeretet nincsen énbennem,
semmit sem használ nékem ... A szeretet mindent elfedez, míndent hiszen, min
dent reményl, mindent elszenved. A szeretet soha meg nem szűnik, akár a jö
vendölésnek végök szakadjon, akár az idegen nyelveken való szólás elmúljék,
akár a tanulásból szerzett ismeretek. elenyésszenek, Mert most csak rész szerént
vagyon bennünk az ismeret, és rész szerént a jövendőmondás. De minekutána
eljövend a tökéletes teljesség, akkor eltörültetik, ami rész szerént vagyon." 
Szent Pál, mint tudjuk, jutalmul elragadtatott az isteni egyesülés révületébe:
"Tudok egy embert a Krisztusban (ez ő), ki tizennégy esztendőnek előtte - test
ben-e avagy test nélkül-e? nem tudom, az Isten tudja - egész a harmadik ég
be elragadtaték. És tudom, hogy ezen ember - testben-e avagy test nélkül-e?
nem tudom, az Isten tudja - a Paradicsomba ragadtaték el, és ott titkos igé
ket hallott, melyeket nem lehet embernek előbeszélní."

Pál apostol kezdi a sort, s a Vértanú Aktáktól Voragói Jakab Aranyilegen
dájáig és Kempis Tamás Imitációjáig apadatlanul tart az áramlás; utánuk még
magasabbra csap az újkori misztika hullámverése. Lehetetlen seregszemlét tar
tani; kire vessünk egy futó pillantást? A berber Agoston Vallomásai nemcsak
első példa a "modern" léi1ekelemzésre, de remekmű is, a világirodalom kincse.
Beda Venerabilis a távoli Ir-szigeten szántja a barázdát, s az első, ki madarak
nak prédikál. És maga Assisi Ferenc, Szegénység Úrnő lovagja és trubadúrja,
tökéletes vigasságával elbűvölő legendák virágoskertjét fakasztja. Tamás, Aquino
grófja, a nagytestű és nagyfejű "hallgatag ökör", kiről sorbonne-i mestere, AI
bertus Magnus megjósolja, hogy bőgése messze földre fog hallatszani. Eckehart
mester megístenül, "pantheizál", határokat nem ismerő hevében- úgy hiszi, "Istent
legbiztosabban saját bensejében találja meg. S arról, aki idáig eljutott, bízvást el
lehet mondani: ez az ember Isten és ember", mert "a lélek csak akkor képes
Istent valóban megismerni, ha maga Istenné válik". Susóban túlcsordul az isten
szeretet, prózában író Minnesangernek, sváb Assisi Ferencnek nevezik el. A fia
mand Jan van Ruysbroeck "Isten lelkétől megragadva" írja és mondja tollba
műveit. - Velük elválhatunk a középkortól.

•
A· néhány név, melyet futólag felsoroltunk, legfeljebb ha emlékeztet e nagy

korszak misztikájára és misztikusaira. A középkor is a maga hibájából hanyat
lott el, mint a többi, de a vele szembeforduló reneszánsz amoralitása és a hit
szakadás ellenhatásaképpen gejzírszerűen szökell fel az újkori misztika. Jönnek
a lángoló spanyolok: Alcantarai Péter, Keresztes János, Avilai Teréz, Loyolai
Ignác. A XVI-XVII. században a szelíd franciák, az evangéliumi parancs: a fe
lebaráti szeretet megvalósítói, a caritast hirdetők, a közjótékonyság egyedüli szer
vezői és fenntartói századokon át, a szegény- és beteggondozó "irgalmas" rende
ket alapítók: Szalézi Ferenc, Páli Vince, Jean Jacques Olier, Francoise Chantal,
Marie Accarie; rabszolgákat kiváltó szerzeteké: Jean Mathai, Pedro Nolascus;
a pestises betegek gyógyítója: Jean Eudes. Közülük számosan misztikus írók,
teodiceák szerzőí, keresik a földi bajok, csapások, szenvedések helyét az isteni
igazságosság világrendjében.

Nagyjából áttekintettük a misztikus élet gyakorlótereit. Ha krónikába szed
nők e kétezer éve szakadatlan pergő élet legfontosabb eseményeit, könnyen úgy
tetszhetnék, hogy magasztos elmélkedések, boldogító látomások és elragadtatások
sorozata. De mondottuk már, hogya hármas út megvilágosodásoktól fénylő állo
másait éppoly sűrűn, vagy még sűrűbben váltogatják gyötrelmek sötétségbe zu
hant szakaszai. Nem az anachorétálc és szentek önsanyargatásaira gondolunk -
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ezek önként vállalt és örömmel viselt szenvedések -, hanem azokra a gyötrel
mekre, amikben Isten részesíti a kiválasztottakat, és amelyek a tisztító út, a via
purgativa velejárói.

"A lélek sötét éjszakájának" legnagyobb tudósa, Keresztes János (1542-1591)
a sarutlan kármelita rend alapítója. Szegény szülőktől származott, asztalos, sza
bó, kőfaragó inas volt ifjúkorában, majd a kármelita rendbe lépett, és megre
formálta. Nóha elvégezte a salamancai egyetemet, nem teoretízál, hanem saját
tapasztalatából meríti, amit ír. Műveiben a hármas utat járja végig, s csodálni
kell, mily szakavatott nyugalommal rajzolja, rendszerezi a misztikus élet kín
szenvedéseit, pedig talán ezek a legnagyobbak, amiket az ember átélhet. János
egy perirat száraz, közönyös hangján, ám olyan kifogyhatatlan bőséggel magya
rázza őket, hogy csak szemelvényesen idézhetjük. De ismételjük, hideg leírásai
közvetlen tapasztalatból erednek, minden szavát értsük szó szerínt, s midőn pél
dául csontot lágyító kínokról beszél, érezzük át, ha bírjuk. (A kiemelések tőlem.

V. N.)
"E sötét éjszaka Isten hatása a lélekre - írja János -, általa megtisztítja

balgaságaitól és megszokott tökéletlenségeitől. mind a természetesektöl (testiek
tól), mind a lelkiektől. A szemlélődők belénk öntött kontemplációnak vagy misz
tikus teológiának nevezik, midőn Isten, szeretetének teljességében, titokzatos mó
don oktatja és tanítja a lelket anélkül, hogy emez bármi mást tenne, minthogy
a szeretet lehelletében Istent figyeli, engedelmeskedik neki, befogadja fényét,
noha nem érti, hogyan ömlik belé e kontempláció... Itt azonban feltámad a ké
telkedő kérdés: miért nevezi a lélek sötét éjszakának az isteni fényt, mely meg
világosítja és megtisztítja tudatlanságától ? A felelet így hangzik: az isteni böl
csesség két okból nem csupán éjszaka és sötétség a lélek számára, hanem kín és
gyötrelem is. Először az isteni bölcsesség fensége miatt, mely felülmúlja a lélek
képességeit, s ezáltal- az ő számára sötétség; másodszor a lélek alacsonyrendűsége

és tisztátalansága folytán, amely kínos neki, megzavaró és sötét is. Az első ma
gyarázatához a filozófusok egyik tanítását vehetjük alapul, mely szerint az is
teni dolgok, amennyire világosak .és nyilvánvalók magukban véve, természetes
módon éppoly mértékben homályosak és rejtettek a lélek előtt, - ahogyan a ba
goly szemét annál inkább vakítja és elhomályosítja a fény, minél erősebb, és
ahogyan a Nap, mínél jobban beletekintünk, annál jobban homályosítja és elve
szi a látóerőt, mert felülhaladja gyöngeségét, Midőn tehát a kontempláció is
teni fénye a lélekbe- hatol, amely még nem világosodott meg egészen, szel,lemi
sötétséget támaszt benne. Mert nemcsak felülhaladja őt, hanem sötétségbe is
meríti, és megfosztja a megértés természetes módjától. Ezért nevezik szent Dio
nüszíosz (Areopagita) és más rnísztíkus teológusok eme belénk öntött kontemplá
ciót a sötétség sugarának, a még meg nem vílágosult és tisztulatJan lélek szá
mára. Mert nagy természetfölötti fénye által erőt vesz a természetes (racionális)

'értelmen, és megfosztja a megértés természetes módjától ...
És hogy ez a homályos kontempláció a léleknek kezdetben kínt is kell, hogy

okozzon, világos dolog, Mert rníután a belénk öntött isteni kontempláció sok
rendkívüli hasznot hoz, a befogadó lélek azonban a tisztaság hiánya miatt szá
mos fogyatkozásban szenved, ebből következik, hogy - két egymással ellentétes
dolog nem térhetvén el egyazon alanyban - a léleknek kínokat kell szenved
nie. .. Egyik a másik eNen törekszik benne, a tökéletlenségtől való megtisztítás
céljából, amely (tisztulás) a kontempláció által megy végbe. Ezt az alábbi ha
sonlattal kívánjuk megmagyarázni.

Az elsőt (szenvedést) illetően: Miután ennek a kontemplációnak fénye és böl
csessége nagyon világos és tiszta, a lélek azonban, amelybe hatol, sötét és tisz
tátalan, következik, hogy befogadása nagy kínt okoz, ahogyan a szem., ha rossz
nedvesség miatt beteg és tisztátalan, az erős fény behatolása által kínt szenved.
És a kín a lélek tísztátalanságának okáb61 mérhetetlen, hogyha valóban az is
teni fény járja át. Mert amikor ez a tiszta fény behatol a lélekbe, hogy a tisz
tátalanságot kihajtsa belőle, a Iélek oly piszkosnak és oly nyomorultnak. érzi ma
gát, hogy úgy tetszik neki, Isten ellene van és ő Isten ellen. Ez pedig a lélek
ben oly nagy fájdalmat és bánatot kelt, hogy úgy érzi, Isten eltaszította őt ...
És világosan felismeri, hogy sem Istenhez, sem más teremtményhez nem méltó.
A legnagyobb kín pedig ekkor a félelem, hogy sohasem lesz az (hozzájuk méltó),
és hogy ami benne jó, teljességgel elveszett. Ez onnan ered, hogy benseié mé
lyen elmerül rossz voltának és fogyatékosságainak felismerésébe és érzetébe ...

296



A lélek másik fajtájú szenvedésének oka saját természeti és szellemi gyen
gesége. Mert az isteni kontempláció kellő erővel hatol a lélekbe, hogy megerő

sítse és megnevelje. azért emennek gyöngesége folytán oly nagy szenvedést okoz,
hogy mintegy elájul, s ez kivált akkor történik, midőn a behatolás igen erős.

Mert akkor a test és a szellem, mint valamely mérhetetlen és sötét súly alatt,
annyira gyötrődik és oly halálos kínba esik, hogy a halált szerencseként és meg
könnyebbülésként fogadná . .. E teher és nyomás súlya alatt a Iélek olyan távol
érzi magát minden kedvezéstől, hogy úgy tetszik neki - és úgy is van -: mín
dent, amiben addig támaszt talált, és minden egyebet elveszített, és már senki
sincs, aki részvétet érezne iránta ...

A kín és szenvedés harmadik fajtája, amit a lélek ilyenkor elvisel, okát a
két szélsőségben bírja, melyek benne összetalálkoznak, mégpedig az isteniben
és az emberiben. Az isteni ama tisztító kontempláció, az emberi pedig a lélek
maga, az alany, amelybe az isteni behatol. Miután az isteni avégből hatol be
lé, hogy megérlelje és megűjítsa, s ezáltal istenivé váljék, és mert ebből a cél
ból a régi ember megszekott hajlamait és tulajdonságait lehántja róla, azért
oly mély sötétségbe süllyeszti, és olyannyira megőrli és összezúzza, hogy e nyo
morúság láttára azt hiszi, el kell pusztulnia, megolvadnia, szörnyű lelki halállal
halnia, mintha valamely vadállat nyelte volna el, és emésztetni látná magát an
nak sötét gyomrában, szorongö szenvedések súlya alatt, ahogyan Jónás szenve
dett a tengeri állat gyomrában. Mert ebbe a fekete halálverembe kell hullania
a lelki feltámadás (elnyerése) végett, mely reá vár. Ennek a szenvedésnek és
kínnak fajtáját - mely valójában felülmúl mindennemű gyötrelmet - írja le
Dávid ezekkel a szavakkal: »Körülvettek engem a halál nyögései. és a pokol
fájdalmai körém jöttek; nvomorúságomban vkiáltozék,« De a legfájdalmasabb a
léleknek az az érzés, hogy Isten eltaszította, és utálatból a pokolba vetette. Igen
kemény és zo1cogtátó szenvedés a lélek számára hinni, hogy Isten elhagyta őt! ...
Mert valóban, mikor ez a tisztító kontempláció ostromolja, akkor a lélek eleve
nen érzi a halál árnyékát és a pokol kinjai.t és gyötrelmeit. Ezek pedig abban
állnak, hogy azt hiszi, Isten nélkül maradt, hogy megfenyítette és elhajította,
hogy haragszik reá és feldühödött miatta. Mindezt átérzi ebben az állapotában,
éspedig annál inkább, mert az az iszonyú képzet jár vele, hogy mindörökre szól.
Ugyanilyen elhagyatottságot érez minden teremtmény részéről, azt hiszi, megve-
tik, kivált barátai... ,

A szenvedés negyedik fajtáját e sötét szemlélődés egy másik vonása okozza:
Isten fensége és nagysága. Ebből ered, hogy a lélek átéli a másik végletet, a
maga szegénységét és nyomorúságát, s ez egyike a legkiválóbb kínoknak, amiket
a tisztuláskor el kell viselnie. Mert mély ürességet és pőreséget érez ama há
romféle javakban, melyek a Iélek hasznára adattak: a világi, a természeti és
szellemi javakban. És úgy látja, hogy ezeknek háromféle ellentéte van meg
benne, három rossz: a lelki erők tökéletlenségének, szárazságának és ürességé
nek nyomora, és a szellem elhagyatottsága a sötétségben; Mert miután Isten a
lelket ekkor a testi és szellemi lény szerint, továbbá a belső és külső képessé
gek szerint tisztítja meg, azért szükséges a lelket mindezeknek a részeknek üres
ségébe. szegénységébe és elhagyatottságába helyezni; azaz kiszáradtnak, üresnek
és sötétségre taszitottnak kell lennie. Mert az érzéki részt (testet) szárazság, a
lelki képességeket üresség, a szellemet homály és sötétség által szükséges meg
tisztítani. Mindezt Isten eme homályos kontempláció által hajtja végre, amely
ben a lélek nem csupán természetes segítségeinek és képességeineki megvonása
és elvétele míatt szenved igen siralmas szenvedést - mint mikoT valakit fel
akasztanak, és a levegőben lóg, és nem tud lélegzeni -, hanem oly módon is
megtisztfttatík, hogy minden tökéletlen hajlamát és szokását, amiket élete során
fölszedett, mint a penészt és rozsdát, teljességgel megsemmisíti, eltakarítja és
fölemészti (a, szenvedés). Mínthogy ezek mély gyökereket vertek a lélekben, azért
a jelzett lelki szegénységen és ürességen kívül súlyos elgyengülést és belső kínt
kell elviselnie, úgyhogy beteljesül rajta, amit Ezékiel próféta mond: »Halmozd
fel fávaíl a csontokat, hogy tűzzel megégessem azokat, s megemésztettetik akkor
a hús, az egész keverék elfő, s a csontok ellágyulnak« ...

Isten ekkor nagyon is lealacsonyítja a lelket, hogy aztán igen magasra emel
je, s ha nem gondoskódnék róla, hogy ezek a lelket oly elevenen átjáró érzé
sek gyorsan elszunnyadjanak, akkor néhány rövid nap múltán el kellene hagy
nia a testet. (A test nem bírná sokáig elviselni a szenvedéseket, belehalna.)
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Az időszak azonban, mely alatt bensőnk ostroma folyik, meg-megszakad. Mert
ezt az ostromot néha oly elevenen érezzük át, hogya lélek úgy véli, a Poklot
látja nyitva, s belézuhan. Ilyenkor az ember valóban élve száll a Pokolra, és
még itt a földön oly módon tisztul meg, mintha a Purgatórium tüzében égne."

A keresztény mísztíka zenitjén Avilai Nagy Szent Teréz csillaga ragyog
(1515-1582). Hasonlattal szólva: zárókövet illeszt a középkor vallás-épületének
kupolájába, ám ugyanakkor évszázadokkal előzi meg a mélylélektani kutatások
eszközeit és eredményeit, s a tudósok ma is csodájára járnak. Ennek ellenére
sohasem elvont, sohasem személytelen. írásaiban - Agostonhoz hasonlóan 
mindig ott érezzük egy eleven lélek lüktetését, nyugtalanságát, alázatos kételyeít,
gyötrelmeit, majd kiszabadulását a test béklyóiból. és a gyönyörittas boldogság
révületeit. Különös adományképpen az eksztázisban is megőrzi öntudatát. Telje
sen egyéni rendszert alkot, nem a hármas utat követi, "belső kastélyról" beszél
és "hét Iakásról", ezek a misztikus fejlődés magasodo fokait jelzik. A lélek ve
lükjáró, változó állapotait, amiket Keresztes János kontemplációnak nevez, ő

imának hívja.
Az istenközelség legalsó, kezdeti foka a "nyugalmi ima":· Isten közvétlenül

.az akaratot ragadja meg, a gondolat és a képzelet pihen, a lélek kifejezhetet
len megnyugvást, beteljesülést érez, és azt a nem elemezhető tudatot, "benn
van a béke és nyugalom országában, vagy legalábbis ama Király oldalán, aki
azt (az országot) neki osztályrészül fogja adni". Ez az érzés egyúttal kimond
hatatlan boldogságot okoz, s a lélek nem is bírja felfogní.. mit kap e pillanat
ban. "Valami csodálatos illatot élvez, mintha bensejében égő füstölő ontaná
magából az illatos füstöt. Nem látni a tűz fényét, sem hogy hol van, de azért
melegség áthatja az egész lelket, sőt sokszor a testnek is jut belőle."

Az "egyesülés imájában" vagyis állapotában a test érzéketlenné válik, el
alszik, úgyszólván meghal, a lélek azonban földöntúli örömökben úszik. "Ekkor
mélyen alszunk, teljesen elaludtunk mind a világ dolgai, mínd a magunk szá
mára." ... "A lélek ... még csak azt sem tudja, hogyan szeret, ki az, akit szeret,
sem azt, mit akar. Olyan, mint aki teljességgel meghalt a világnak, hogyannál
jobban éljen Istennek. Nem képzelhető édesebb halál." ... "Valami gyönyörű

séges megzavarodás, dicső mámor, mennyeí őrület ez."
Legfeltűnőbb, maradandó jegye az a föltétlen bizonyosságérzet, amelyről min

den misztikus beszámol: bizonyosság, hogy Isten valóban benn volt a lélekben:
"Olyan sajátságos módon foglal helyet Isten a lélek legbensejében, hogy midőn

magához tér, tökéletesen bizonyos, hogy Istenben volt és az Isten őbenne. .Ez az
igazság oly rnélyen vésődik tudatába, hogy ha közben évek múlnának is el anél
kül, hogy Isten megismétélné kegyelmét, sem el nem felejti, sem kétsége nem
támad, hogy Istennel volt. Ez a legfontosabb ebben a dologban."

Az "egyesülés imájának" tetőfoka az elragadtatás, a "lélek röpte", mint Te
réz nevezi. Ekkor Isten az embert "megfosztja öt érzékétől. mert ha eszméletén
volna, s oly közel látná magát a végtelen Felséghez, nem maradna életben".
Ez azonban kiszámíthatatlan, nem lehet felkészülni rá: "LegtöbbszŐrminden
gondolatot és készületet megelőzve, oly hirtelen és viharos rohammal érkezik,
hogy érzed, mint emel föl amaz égi felhő, mint a királysas. megragad és szár-
nyával tovavísz," ,

Terézt gyakran érte elragadtatás, nemegyszer olyan erővel rohanta meg, hogy
teste a levegőbe emelkedett. Félt tőle, megpróbálta elejét venni, de ritkán si
került: "Ellen akartam állni, berzenkedtem teljes erőmből, kivált mások jelen
létében, de gyakran akkor is, ha egyedül voltam. Néha ellen tudtam állni egy
kevéssé, de utána oly összetörtnek és fáradtnak éreztem magam, mintha óriás
sal birkéztam volna. A legtöbbször azonban lehetetlen volt. Lelkem elragadta
tott, és akkor rendszerint először a fejem s utána egész testem fölemelkedett
(ti. fektéből) úgy, hogy már nem érintette a földet." Többször apácatársai je
lenlétében esett meg vele a levitáció, ezért, amikor priorissza lett, megtiltotta,
hogy beszéljenek róla. De templomban, ahol sokan látták, nem titkolhatta el:
"Akkor könyörögtem az Úrhoz, többé ne ajándékozzon meg olyan kegyelmekkel,
amik efféle külső jelekkel járnak."

De mindennél rosszabb volt, ha védekezni próbált: " ... lábaim alatt hatal
mas emelő erőt éreztem, amit semmi mással nem tudok összehasonlítani. Bármi
féle mozgás történjék a lélekkel, ehhez a rohamhoz semmi sem hasonlít. A harc
félelmetes volt, úgy éreztem, mintha darabokra szabdalnának, és végül is hiába-
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való lett az ellenállás, mert ha az Úr akar, mit tehet az emberi akarat az ő

mindenhatóságával szemben?" ... "Midőn az Úr ily módon mutatja hatalmát,
az ember hajaszála fölmered a szent borzalomtól. és átjárja a félelem, hogy
megbántja a fenséges méltóságot, Csakhogy a félelem izzó szeretettel párosul,
mely annál hevesebben lángol, mennél tisztábban látjuk, míly mértékben növe
kedik Isten szeretete e rút földi féreg iránt, ki magában véve nem egyéb rot
hadasnál. Mert Isten nem elégszik meg avval, hogy a lelket fölemelje magához,
_. nem, e halandó, csekély földi porból alkotott testet, melyet annyi folt borít:
ezt is magához akarja vonni." - Ilyenkor néha halálvágy fogja el a lelket,
annyira kívánja Isten társaságát. "Nem tudok meghalni, ebbe halok bele" 
énekelte sírva Szent Teréz.

, Az elragadtatás boldog gyönyörel és a sötét éjszaka gyötrelmei jelentik a
niísztíkus élet tetőfokait és mélypontj ait. De az Istennel való összefonódásnak
talán jelentősebb és hatásosabb formája, rnídőn a test és a lélek a maga köz
napi életében, szürke munkája során tapasztalja Isten jelenlétét, s minden heves
emóció nélkül úgy érzi: kölcsönösen birtokolják egymást. Már Szent Agoston öt
"lelki érzékre" tagolja Isten észlelését, s evvel alapját veti meg a tan későbbi

kifejlesztésének: "Nagyon távol vont tetőled az, aminek semmi valósága nem len
ne, hacsak benned (Istenben) nem volna. Hangosan hívtál és süketségern meg
szűnt, fölvillantál és világosságot adtál és vakságomat elűzted. Hozzám ért édes
illatod, beszívtam magamba, és most utánad sóhajtok. Megízleltelek és íme éh
ség, szomjúság epeszt utánad. Megérintettél és békédben fellángoltam." - Clair
vaux-i Bernát: "Mit gondolsz, honnan árasztotta el a világot a hitnek e nagy
és sebes fényessége, ha nem Jézus igéjéből? ... És Jézus nem csupán fény, ha
nem étel is; vagy nem erősödsz-e meg, valahányszor reá emlékezel ? ... Száraz
a léleknek minden eledele, ha nem evvel az olajjal öntözött; ízetlen, ha nem ev
vel a sóval fűszerezett... És orvosság, mert ha van köztetek megszomorodott,
vegye szívéről nyelvére Jézust ..." - Lucie Christine naplójából (1874. július
16.): "Ma bizonyos okokból szomorú voltam, és panaszkedtam az Úrnak, hogy
annyira távol tart magától. Amíg így tépelődtem. és varrás közben egyedül vol
tam a szobában, lelkemet hirtelen megzavarta és elárasztotta Isten jelenlétének
érzése. Úgy éreztem, mint a valóságot. Az Isten itt volt, közel hozzám; nem lát
tam, de oly biztosan, meg voltam győződve jelenlétéről, mint ahogya vak biz
tosan érzi, hogy akit megérint és hall, vele van. És isteni áhítat, béke, öröm
volt szívemben." - Végül Avilai Nagy Szent Teréz után olvassuk el, mit ír
Lisieux-i Kis Szent Teréz önéletrajzában: "Az isteni Mester hangos szó nélkül
is tanítja a lelket. Sohasem hallottam még szent hangját, de erős a meggyőző

désem, hogy ő a lelkemben van. Minden pillanatban érzem jóságos kezének ve
zetését és benső, titokzatos ösztönzését. Amikor szükségern van rá, mindig fel
sugárzik lelkemben a kegyelem fénye, oly tündökléssel, mely eddig ismeretlen
volt előttem. És nem is az ima alatt árasztja el lelkemet a fény özöne, hanem
gyakran a közönséges munka közepette ragyog föl bensőmben."

rt siholy
(E. Munch képe)

hang indul
hang gyűrűzik

egyre távolabb, ismeretlen
tartományok felé, át az úton
a híd anyagát nem érintve, át a hídon, az öblön
a hajók vitorlái rezegnek csak a hang iszonyatára
micsoda rémület, Istenem, micsoda remegés lüktet a levegőben

a felhők görbülnek, hullámzanak, átfúrja a sikoly
a felhők nyugalmát, 6 fölfelé száll
fölfele száll a hang, az ősi félelem hangja
görbe utakon, de céLt ér talán, de elér a végtelenig
az utols6 birodalomba, a halál öbleibe ...
Csodálatos kékségben nyugszik meg a hang.

. GRÓF JÓZSEF
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