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A SZENVEDŐ MISZTIKUS

Misztika és líra
2. A MISZTIKUS FORMA

A.) Idegen-e a misztika eszméje a művészetétől ? Ha a művészet modern
fogalmára gondolunk, tehát a polgári társadalom kezdetétől fokozatosan kibon
takozó folyamat végeredményére, amely kiszakította a művet és a művészt konk
rét közösségéből és emancipálta, amely az alkotást önértékké tette, a szépség
legfőbb Ietéteményesévé, a hovatovább egyetlen közvétlenül létező totalttássá, ak
kor - első közelítésben - meg kell állapítanunk az Idegenséget. A mísztikus
nem fogadhatja el a rnűalkotás önértékét és totalitás voltát: számára az isten
ség az egyedüli totalitás és a vele való közvetlen egyesülés életének egyetlen
lehetséges önértéké. De mindazok számára, akik nem vallják ezt a hitet, nem
fogadják el e gondolatot, óhatatlanul felbukkan egy analógia, az, hogy maga a
misztika, amely elutasítja az esztétikai autonómiát, sok tekintetben hasonló szer
kezetű, mint az esztétikai teremtés és befogadás. A probléma megvilágítása ked
véért vissza kell nyúlnunk a misztika forrásaihoz. Az Isten, a demiurgosz, a te
remtő, formát, arányt, szépséget, harrnóníát, alakot, teret, időt, a formának meg
felelő tartalmat s mindezzel megformált totalitást: egyszemélyben világot alkotó
volta az, amelyhez az immanens világban egyedül a müvész fogható. Teremtett
totalitás az Isten által alkotott világ, és teremtett totalitás -r-' ha csak sziget
szerű -- a műalkotás, A hasonlat újabb kori oda-vissza alkalmazásai már a mű

vész és a művészet státuszának elkülönülésére utalnak. A mísztíka analógiája
bensőségesebb és öntudatlanabb: forrása a platonizmus és a középkorí keresz
tényr gondolkodás. Amit középkori esztétikának nevezünk, az csak az isteni terv
szépségének megvalósulásáról vagy megvalósításáról szóló dogma vagy kánon,
de a teremtés tökélyének, szépségének, formájának, elrendezettségének szempont
jából bízvást nevezhetjük az egész középkorí teológiát isteni esztétikának: transz
cendencia nélkül egyedül a remeleműre orientált esztétika mondhatja - és
mondja is -, hogy a legtökéletesebb a legvalóságosabb. Az isteni esztétika nem
a misztika leleménye, hanem öröksége, és ennek az esztetikának az utóélete is
jóval szélesebb. Lényegében minden platonizáló filozófia esztétikai alkotásként
szemléli a világot. Lukács György heidelbergi művésze1:filozófiája kimutatta,
hogya logikai és az esztétikai mindezekben a gondolatrendszerekben - Platón
tól Schellingig és tovább - szükségképp átjárja egymást és az esztétikum uni
verzalizálásával az esztétikai szféra vagy nem is önállósul (mert a megformált
ság már jelen van. az esztétikai megformálás előtt, s így csak megismételheti.
utánozhatja, visszatükrözheti azt), vagy önállósulása abszolutizálásához vezet, az
ismeret és az élet esztétizálásához.

Az univerzum esztétizálása az eddigi leírásban az esztétikai teremtésset ana
lóg, arra utal - 5 ezért míndíg szükségképp vallásos vagy legalábbis meta
fizikus jellegű -, hogy van egy olyan objektív lét, amelyben a dualizmus, adott
esetben forma és tartalom kettőssége rnegszűník, Van azonban egy másik vo
natkozása analógiánknak, amely az esztétikai befogadással vág egybe, s ez nem
a dualizmus megszüntetésének objektív, az embertől független Iétét, hanem az
unió szubjektív akarását tételezi. A misztika egyesíti magába ezt a két külön
álló párhuzamot, s ezzel válik végül is valóban analóggá az autonóm művé

szettel. Mert a transzcendencia feltételezése nélkül egyedül a művészetben va
lósul meg az a kettős unió, amelyet nem lehet megbontani, mert csak együtte
sen konstituálja az esztétikai sztérát: a tartalom és a forma uniója, amely létté,
objektívvé csak a szubjektív befogadássali való unióban válik.

A transzcendencia szférájában a misztikus élmény teremti meg azt a kettős

uniót: az isteni műalkotás szubjektív befogadása. A misztikusoknál különös
hangsúlyt kap az alkotás, a világ szépsége, és ugyanakkor az alkotás "objektív",
átélőjétől független volta, lét-attríbutuma (mint már Plotinosznál is) háttérbe



szorul vagy eltűnik. A misztikus élmények hozzájárulása nélkül nem létezik az
isteni mű. S ezzel válik a mísztíkus élmény hasonlóvá az esztétikai élményhez,
hiszen mindaddig nincs művek alkotója és műalkotás objektíve, amíg a befo
gadók nem alakították ki a maguk személyes viszonyát a műhöz, amig nem
vált közvetlen élményükké. Csak a szubjektív befogadás obj ektiválhatja meg
nem szakadó folyamatban (vagy eltelejtések és újrafölfedezések bakugrásaival)
a műalkotást. (Ami természetesen nem jelenti tárgyak, épületek megmaradása
nak, objektív létének tagadását, de jelenti műalkotás-voltuknak tagadását, amíg
valaki újra vagy először műalkotásként éli át azokat.) Természetesen a mísztí
kus élményben az isteni teremtés legfőbb tárgya éppen az átélő, legfőbb alko
tása maga az élmény. Objektiváció nélküli, s ezzel az analógia túlfeszül: az al
kotó és a mű közvetlen egysége a mísztíka létkérdése, az alkotó és a mű a
modern művészi gyakorlatban esetleges viszonyban áll. A misztíkus élmény
ben túlteng az élmény a forma rovására, nem különváló vagy elkülöníthető ob
[cktíváció, hanem maga a rnisztikus élet Isten alkotásának és az alkotás befo
gadásának közös műve. De ha az formátlanná válik - és tudjuk, hogy az el
különült mísztíka éppen ennek problémájával viaskodik -, akkor a formátlan
ság viszont maga is a művészet analógtájának helytállásáért szavatol, hiszen
tudjuk, hogy a művészí jellegű formálás átvitele az életbe színtúgy formarom
boló, A mísztíkus és az esztétikai életvitel egyként formátlan. Minden vallá
sos elképzelésben az alkotó magasabban áll művénél, és minden a művészet

autonómiáját hirdető esztétikai elméletben a mű a döntő. Az alkotó és a be
fogadó között álló mű kikapcsolásában kétségkívül a mísztíka megy a Iegmesz
szebbre, alkotó és befogadó közvetlen azonosulásával, az alkotó és a befogadó
egyként a művel való azonosításával. Az objektiváció nélküli esztétikai élmény
ben, az ideiglenes művészi objektivációkban, illetve az olyan művészi élményt
kiváltó tevékenységben, amelyben művészí forma nem, hanem csak művészi

technika van jelen, megvan ennek is a maga esztétikai analógiája. Sőt, ha az
esztétika - és a misztíka - elkülönülése előtti korszakokat idézzük, akkor több
ről is van szó, mint analógiáról. Gondoljunk a különböző mísztikus közössé
gek kultuszaínak, misztikus technikáinak és gyakorlatainak művészi karakterére,
például a dervisek eksztatízáló táncaira, taglejtéseire, kántálására, "üvöltésére",
s az abból kinövő, számunkra olykor önálló műalkotás-Indivldualltásként ob
jektiválódott, de eredeti közösségeben gyakorlati mísztíkus funkciókat betöltő

zenére és költészetre, így - a dervisek példájánál maradva - Dzselaleddin
Rumi csodálatos verseire.

A keresztény mísztíka ideáljában a platóni hagyomány alapján gyakran sze
repel az Istennel való azonosulás forma nélküli,'objektiváció nélküli, kép nél
küli volta, s az érzékek híradásával, benyomásaival szemben a misztíkusok
gyakran éltek gyanúperrel. Ugyanazt a tartózkodást fejezi ki Nisszai Szent Ger
gely látása a nem látáson keresztül, mínt Heinrich Seuse szavai: "A' vízió an
nál nemesebb, minél szellemibb, minél inkább kép nélküli, s pusztán a látás
sal azonos", vagy Keresztes Szent Jánosé: " ... elképzelhetjük a keresztrere
szített Krisztust, az oszlophoz kötözöttet, vagy egyik stációján. Képzeletünk fel
idézheti Istent a trónszéken az ő magasztosságában; meditálhatunk a Glória fé
nyének tündöklő szépségén, és így tovább. A léleknek azonban ki kell ürítenie
magából mindezeket az elképzelt formákat, figurákat, képeket és sötétben kell
maradnia ..." Mindezzel azonban - szélsőséges esetektől s oilykor a szekta-mísz
ticizmus más irányú törekvéseitől eltekintve - nem a művészet tagadása jön
létre, hanem csak sajátos helye a hierarchiában. Másképp a régi - közösségí
- misztíkusoknál és másképp az újaknál. A régi mísztíkus, illetve a misztika
funkciói beépültek a világ rnínden tényét értelmező és reguláló egyházba. Ma
ga a misztéríum a dogmákban. a kultuszban, az írásban gyökeredzett, s azok
titkos értelme megfejtésre és átélésre várt. Az allegorikus látásmód lehetőség

szerint a világ egészére kiterjeszkedett, mlnden ténynek lehetett allegorikus ér
telmezése és átélése. Ebbe az univerzális allegorizálásba szervesen illeszkedik
a műalkotások allegorikus szemlélete és formálása. Az allegória a középkori
világ valóságos dualizmusának tökéletes: visszatükrözése. A műalkotásnak nincs
önértéke, hanem szolgálata, funkciója. Ha eltekintünk attól a számta.tl.an funk
ciótól, amellyel a műalkotás a középkorí világba illeszkedik, s csak legvégső

céljaira gondolunk, amely kívüle és fölötte áll, akkor a mísztíkus Hugo de
Saint-Victor-nak az allegória középkorí teoretikusának színte szó szerint pla
tóni gondolátmenetét kell idéznünk: "a látható szépség a láthatatlan szépség
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képmása", s ha az utóbbi más is, a kép mégis hasonlít "annak a törekvésnek
megfelelően, amelyet a láthatatlan mcsterember mindkettőben létrehozott, s
amely szerint mintegy különböző arányú kis tükrökként ugyanazt a képet kel
tik. Eszerint tehát az emberi értelem helyesen emelkedik a látható szépség ál
tal serkentve a láthatatlan szépséghez." Kétségtelen, hogy az allegória (ha nem
szűkebb, technikai értelmében használjuk ezt a kategóriát) az egész korai és
középkorí keresztény magas művészet általános jellegzetessége. Másutt - Wal
ter Benjamin allegória-elméletét ínterpretálva - kifejtettem azt az elgondolá
somat, hogy a zárt, allegorikus stílus létrejötte csak azoknak a zárt közössé
geknek a létével magyarázható, amelyekben a transzcendens szimbolika refe
renciái átláthatók a befogadó számára: részben tartalmilag megérthetök. rész
ben intenciójuk átélhető. A. középltori katolicizmus, ez a világ-polisz, ezért te
remtette meg az allegorézls páratlan virágkorát (azok nélkül a feszültségek nél
kül, amelyek a barokk allegórlát oly gyakran tették belsőleg merevvé, rnűvé

szileg hervadóvá s értelmében szándékoltan esetlegessé) : spirituáns közössége
egyszerre volt egyetemes s minden egyes zárt közösség szervesen beépült szel
lemi-anyagi ereje. Minden allegória a közösség egészében tölti be funkcióit s az
allegorikus stílus a művészet ilyen értelemben vett funkcionalitásának szava.
Teljességgel ellentétes ez a művészet modern funkciój ával, sajátos elkülönülé
sével és abban az elkülönültségben önálló totalitást teremtő jellegével. S éppen
ezért allegorizál a modern művészet oly gyakran, amikor közvetlenül létező kö
zösséget s közvetlen életbeli funkció t keres magának s megteremti ezek létének
szükségképp transzcendens szimbolikáját. Ez az allegorizálás gyakran vezetett
nagy művészi diadalokra (s még gyakrabban bukásokra), de nem vezethet
új allegórikus stílus kialakítására. Nem önálló formaelv, illetve csak a régit
stílízáló kísérletekben az. Ez a rögződött stílus a középkor sajátja, amelyben
viszont oly kevéssé vált külön a művészet, önálló elvvel, hogy a műalkotás és
nem műalkotás (exegézis, természet, szám stb.) allegóriája között sem volt ha
tárvonal a középkori ember számára.

A régi - egyházba, közösségbe szervesen illeszkedő - mísztika és a 
szintoly szerves - allegorikus művészet épp közösségük révén függ össze. Min
den allegóriának lehet hangsúlyozottan mísztíkus olvasata, hiszen az allegorikus
struktúrától sem idegen, hogya közvetlenül, érzékek útján befogadott műalko

tás a minden érzékitől való megszabaduláshoz vezessen, a látás a szemek le
zárulásához. (A misztíka szófejtő eredetmagyarázata a müsztérion, titok mellett
a műéin, a szemek becsukása.) Az allegória eleve jellé, platóni tükörré, árnyék
ká varázsolja a jelenségek világát, az egyes és az általános az allegóriában köz
vetlen egységre lép, ahogy a misztikus élményben is. A misztikus kontemplá
ciója mínden jelenség transzcendens sztmbolikájára irányul. Az allegória legál
talánosabb értelmében éppen ez: transzcendens szlmbolika, Mindezzel azonban
még mindíg a középkornál vagyunk, hiszen tudjuk: amit ma művészetként élünk
át a középkorból, ami maradandónak bizonyult vagy újra föltámadt az időben,

vagyis kilépett zárt közösségéből - levetette zárt allegorikus karakterét is, és
az új művészí befogadásnak nem föltétele a jelrendszer kulcsának tökéletes is
merete, vagy az eredeti intenció teljes átérzése. A túlélés folyamatának két tí
pusa van. Az első, amikor az allegorikus elemek eltűnnek s az új, profán be
fogadás a művet átszímbolízálja, s ezzel-;előtűnnek a mű olyan elemei, amelye
ket a kortárs és a művész maga nem vagy csak másodlagosan és halaványari
tudatosított. Gyakran bennünk játszódik le az a szabadságharc, amely a szak
rális funkciójú templomfreskót immanens emberi tragédiává változtatja. Másod
szor nem ritka, hogy az allegória éppen mint allegória válik nagy történelmi
szimbólummá. Ha a középkor egész képzőművészeti kincsét, persze a nagyság
igen különböző fokán, szépnek ítéljük, akkor ennek gyakran számunkra is rej
tett alapja kétségtelenül transzcendens közösségi funkcióinak mély történelmi
szimbolíkája, az, hogy számunkra minden egyes alkotás, mint totalitás, a zárt
közösség értékeit reprezentálja, és olyan értékeket, amelyek nagy része maga
is kiemelkedett saját közösségéből és közös hátterévé illetve elemévé vált. az
európai kultúrának. Bárhogy is történjék, a mísztíka és a művészet közvetlen.
szerves összefüggései szükségképp elesnek vagyesetlegessé válnak a modern
befogadásban s az új, elkülönült mísztíka viszonya a művészethez egészen más
jellegű. Megmaradhatnak allegorikus törekvések, de ez már más allegória -lesz,
s megmarad a művészet hierarchikus helyének hite, de a gyökeresen megválto
zott világban ennek már gyökeresen elkülönböző funkciója van.
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A misztika és a művészet összefüggését ebben a világban keressük, hiszen
nem történelmi tanulmánya célunk. Jól tudjuk, hogya művészet hatása a misz
tikára igen nagy. Paradoxon, hogy az objektivációkat elutasító gondolatkört
oly igen befolyásolja az emberi történelem e nagy, fokozatosan elkülönülő ob
[ektívácíós rendszere. E paradoxont magyarázza, hogy a mísztíka sajátosan
transzformált művészetfogalomrnal él s a művészet befogadásánakálapja nála
az az analógia a világmindenség szépsége és a művészi szépség között, amely
ről beszéltünk. Ez a transzformáció szükségképp a műalkotás objektiváció-jel
legét és a műalkotás művész által alkotott [ellegét igyekszik csökkenteni. A ze
nének éppen fogalom nélküli közvetlensége miatt volt a mísztíkusok számára
rnindig elsőrendű fontossága - gyakran már nem is művészetnek tekintették,
hanem a megvilágosulás és az egyesülés hangzatának. S a kettős transzformá
ció második tagja, az alkotó művész szerepének kícsínylése is indokolja, hogy
miért van oly megkülönböztetett jelentősége a misztikusok (például Simone Weil)
számára a művészet nagy személytelenjeinek, Homérosznak, Shakespeare-nek,
vagy a katedrális-építőknek, Nem mondhatná'nk, hogy ez a transzformáció "k"
visz" a művészet területéről, mert a művészet területét magát csak a külön
böző irányú szubjektív transzformációk mozgatják: a műalkotás befogadásának
nagy, kűlönböző tipusai. Ez oldja föl az előző paradoxont: művészet ugyanis
egyedüláldó helyet foglal el a nagy, elkülönült, tárgyiasult s rendszerekké szer
veződött objektivációk között, mert elkülönülése, tárgyiasulása, rendszerezhető

sége ellenére mégis csak egyedi objektumai és azok szubjektív befogadásai
együttesen konstituálják. A művészet objektumainak egyedi szubjektumok által
formált volta - mindegy hogy névvel vagy név nélkül s természetesen a szub
jektivitás legkülönbözőbb, történelmi korszaktól és műnemtól függő szintjén 
sohasem homályosulhat el, SI ebben az értelemben nem válhát az embertől ide
gen. fetísízáíódott hatalommá az ember fölött, mint a munka, a tudomány, a.
jog, a vallás, az erkölcsi kódex, stb. Természetesen, ha rnűvészí formáról be
szélünk, akkor sajátos módon tárgyíasuát nagy történelmi életproblémákra, ma
gatartásmódokra gondolunk, "objektív" dolgokra. (Ezért születhetnek művészet

elméleti rendszerek). De két megszorítással: ha nincs szubjektív índíttatású,
egyedi megformálás, alkotás, akkor az élet azon csomópontjai nem válnak művé

szí formává s ha nincs újból szubjektív befogadás - kortársi és (vagy) utó
kori - akkor a művészinek szánt tárgy, objektiváció létezhet ugyan, de nem
mint művészí, hanem mínt kultúrtörténetí, szocíológíai, stb. objektiváció. Ezért

. a művészet a polgári világban, a művészet abban az értelemben, ahogy ma
fölfogjuk1 s átéljük minden kor művészetét, alany és tárgy egyszeri s mindíg
újra egyszeri azonosulása és egybeesése, aktivitás és tárgy egybeesése, ahol az
alkotó és befogadó aktivitás körülövezí, teremti tárgyát fi e teremtés a befo
gadás oldaláról soha nem is zárulhat le. A tárgy (mínt műalkotás) csak addig
létezik, amíg a reá irányuló aktív viszony is létezik. Beszélnek és joggal be
szélnek a művészet fetísizálódásáról, elidegenedéséről. a művészi termelés áru
terrneléssé válásáról. De mindezt csak szekundér értelemben használhatjuk a
művészet területén. ellentétben az előbb említett nagy objektivációs formák pri
mér elidegenedéséről.

Két okból: először azért, mert ezek a folyamatok az alkotás szempontjából
(és részben a befogadás szempontjából is) valóban kivisznek a művészet terü
letéről, formák helyett puszta technikák, sémák jönnek létre szórakoztató és
egyéb funk.ciókkaJ,· másodszor pedig azért, mert a befogadás ezeket is - ha
nem is amaradandóság esélyével - visszaviheti a művészet területére. Sokan
valóban esztétikai értelemben fogadnak be értékválasztásunk és esztétikai ízlé
sünk. szerínt silány műveket, Mivel ez megtörténhet és mindig újra megtörténik,
ezért nincs meg az éles elválás művészet és "művészi" árutermelés között, ezért
létezik álművészet, s ezért lehet szelcundér értelemben a művészet elidegenedé
séről beszélni. S lehet egy primér, a művészeten .kívülí, de azt mélyen befo
lyásoló szempontból is beszélni az elidegenedésről. A műalkotás azonos szub
jC'ktum-objektum jelllege ugyanis nem véletlenül a polgári társadalomban kris
tályosodott ki, amikor az élet minden területén az azonos szubjektum-objektum
problémává vált. (A kategóriát s a művészet ilyetén 'felfogását a klasszikus né
met filozófia dolgozta k] és maradandó marxista .értelmezését Lukács György
adta meg a Történelem és oszálytudat című művében.) A művészetben meg
valósul a vágyott konkrét totalitás, de csak ott, csak elkerített formáin belül.
S ha Fichte azért ünnepli a művészetet, mert a transzcendentális nézőpontot
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köznapivá (gemein) . teszi, akkor mindjárt hozzá is teszi: a transzcendentális né
zőpontból a világot alkotjuk, a köznapi nézőpontból pedig a világ adott.

A művészetnek ezzel az adott világgal van dolga s ezt láttatja szépen, sza
badon, élőn - alkotja -,. de nem lehelhet magába a világba szépséget, sza
badságot, életet. Ebbe a dilemmába míndenki beleütközik, aki kapcsolatba ke
rül a művészettel és a misztikus, aki az azonos szubjektum-objektum életbeli
megvalósitását a legszélsőségesebben fejezi ki, szinte csak erre a problémára
élezi ki a művészethez való viszonyát. Számot vetettünk már a misztíkus és az
esztétikai alkotás illetve élmény szerkezetének analógíáíval s most a fent elem
zett kérdéskörhöz kell kapcsolnunk azt. A mísztikus nemcsak hogy nem nyug
szik bele alany és tárgy kettészakítottságába, hanem saját világlátásában evi
denciaként szünteti meg a kettészakítottságot a mísztíkus élményben, az Én és
az Isten egységében. Ez szükségképp világnélküli aktus, mert eredete és lé
nyege szerint tisztán szubjektív: az azonos szubjektum-objektum iti maga a
tárgy nélküli tiszta szubjektivitás terméke.

Elmondtuk, hogya jelentős mísztikusok érzik ezt a problémát s az egység
ből levezetett dualízmussal, a fokozatokkal, a misztikus életvitel elutasításával
teremtik meg azt a keriilő utat, amely gondolkodásuk legfőbb nehézségét és leg
nagyobb mélységét adja. A művészethez való viszonyukat is ez a szándék ha
tározza meg, mert ott, annak totalitásában saját vágyuk fogalom nélküli kife
jeződését fedezik föl s az értők és látók láthatatlan közösségének egyik titkos

- kötelékét. Ezzel azonban föladják a művészet totalitás-voltát, merb e totalitás
- a polgári világban - míndig különálló, szígetszerű, önérték. Sajátos befoga-
dásuk a művészetet visszahajtja a szolgálatba, a lépcsőfok szeropére utalja a
megvílágosulás emelkedőjén. Kétségtelenül a művészet egy lehetséges befogadás
típusát jelenti ez, de olyant, amely - újból hangsúlyozom: a polgári világban
- nem képes a művészí forma teremtésére, megalapozására. A sajátos transz
formáció révén a befogadásban konstituálja a maga számára a műalkotást, de
nem konstituálhatja a mű alkotását, a maga számára rekonstruálhatja a formát,
de nem konsruálhatja azt. A misztika elvileg formátlan: nem teremthet formát.

E szígorú verdikt ellen maga a művészet emeli föl a szavát - annak jel
legzetessége, hogy szígeteíre vonzza az élet minden nagy cselekvés és érzület
típusát, minden emberi képességet. Mindíg kilép saját köréből. odaadó hívei
megbotránkozására gyakran művészietlen területekre, formájával körülzár - azaz
új minőséget teremtve megformál - életet és gyakorlatot, s ezzel vissza is tér
saját területére, Aza leírás, amellyel megpróbáltam az előző fejezetben jelle
mezni az elkülönülő misztikát, talán jelezte, hogyafölsejlő individualitás, ben
sőség, amely - ha a lehető legnagyobb általánosságban is - elengedhetetlenül
tartalmazza az új érzület gondolati-fogalmi alapjait, a szétszakítottságot és az
istenséggel való egységet, a Urában megtalálhatja művészí hazáját. Az indivi
dualitás körén belül megformált érzület és gondolat lehet, ami rajta kívül for
mátlan rajongás s míndennek egybemosása. A mísztikus átugorja a világot, ami
kor személyiségét és Istent, a Másikat, a végsőt és legáltalánosabbat közvetlenül
egyesíti. Ha lehet az emberi történelem e jellegzetes törekvésének művészi for
mája, az csak olyan lehet, amely ezt az ugrást károsodás, belső meghasonlás,
hazugság nélkül végre tudja hajtani, amely bizonyos mértékig, ha kell, lehet
világnélküli, mert világa mindíg az Én, amely ezúttal átugorja a vblágot, (Azt,
hogy mégis - nemcsak eredet, hanem eredményképpen is - a világra vonat
kozik, csak később vehetjük újra szárnba.) A líra az a műfaj, amelynek köz
ponti tárgya az individualitás megteremtése vagy szétbomlása. Ez az a miífaj,
amelynek kis formái nem szükségelik azt az extenzívítást, tárgyi gazdagságot,
amely már eleve elűenállna a misztíka igen általános és mindíg csak egy em
berben összpontosuló problematíkájának. Végül harmadszor ennek a műfajnak

a nyelv a közege s ezért mindenkor nemcsak hangulati-érzelmi, hanem - még
a legzeneibb versben is - intelligtbilís orientáció épül be formájába. Azt mond
hatnánk: a nyelv közvetítheti a közvétlenségnek azt a meghatározását, amire
a misztikának szüksége van ahhoz, hogy túllépjen a puszta sóvárgó érzületen.

A líra kibontakozásának alapja s ugyanakkor formájának határa a megha
tározott személyíség. Más művészetek, hol szétrombolva formájukat, hol csak
ősszeszűkítve azt, közelíthetnek e formálás-módhoz, de a lírában minden vég
telen gazdagságot éppenséggel ez a végesség hoz létre. A lírának nemcsak tár
gya, hanem világa is a szubjektum, s szerveződésének elve, hogy a "nagyvilág"
minden beáramló részlete csak egyetlen személyíség világaként épülhet benne
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egésszé. (Ezzel a megjegyzéssel nem a lírán belüli nagy kísérletek s áramlatok
egyikéhez vagy másikához kötelezem el magam. A szubjektív-objektív, a szemé
Iyes-személytelen, közvetített-közvetlen fogalompároknak új értelmük támad a
műfajon belül, és az az állítás, hogy a líra az individualitás műfaja, még nem
állít semmit a forma belső életéről, a lírai személyíségről vagy lírai személyte
lenségről. stb.) A líra az a művészetek közül - ismételjük -, amely közelfér
het a misztíkához, a lírai forma számára a misztika eszméje művészí eszmévé
válhat, formateremtővé s nem formarombolóvá. Lucien Goldmann, akinek mísz
tika-felfogását a Rejtező Istenben sok tekintetben tagolatlannak érezhetjük, eb
ben a kérdésben nagyon hasonlóan nyilatkozik: "a misztika irodalmi kifejezése
csak költői lehet: himnusz vagy lírai költemény". Meg kell adni: ritka ez, a
nehézségek igen nagyok s kevesen tudták áttörni. De vannak példák, S ezek a
példák - időben, térben, megformálásmédban teljesen különböző művészek 
számunkra a fejtegetések e pontján mindennél fontosabbakká válnak. Mert ha
- az igazi logikát némileg megfordítva - líra és misztika lehetséges összefüggé
sére következtetünk, nem tehetjük ezt anélkül, hogy ne gondoljunk művekre és.
művészekre míndíg, Nem szólhatunk kanti modorban úgy, hogy még egyetlen mú
sem volna, amely megtestesítené azt az összefüggést, az sem szüntetné meg an
nak szükségszerűségét, Az esztétika sejthet hiányzó szálakat, vélhet úröket, de
ha nem pótolja, nem tölti be az élő mű, akkor a sejtelem prope nihil, s a
transzcendentális dedukció esztétikai szempontból értelmetlen.

B.) Az elkülönülő mísztíka viszonya az individualitáshoz indirekt: az indi
vidualitás megsemmisítésének, Istenben, a másikban való föloldásának vágya
tölti ki, alakítja. Ez a tagadás elválaszthatatlanul az individuumhoz kötött. A
fölfedezett individualitás igenlésében, kibontakoztatásában a dinamikus lehetősé

gek végtelen ereje és gazdagsága tárul szemünk elé, a megtalált individualitás
ról való "lemondásban" - valójában annak egyetlen célra összpontosításában
- szintúgy végtelen erő. Az elkülönült individualitás kialakulása és fejlődése

történelmi folyamat s benne a mísztíka állandó gesztusa mást és mást jelent.
Mást a születés - az egyik születés - pillanatában, s mást akkor, amikor a
személytelenné uniformizálódott személyíség-Iétís korában éppen bizonyos fokú
személytelenség is őrizheti a valódi személyíség értékeit. A líra az individualitás
műfaja. Nem határozhatjuk meg a sokoldalú, közösségből kit'áló személyíségtí
pus egy történelmi születéspíllanatát, hanem több olyan történelmi helyzetet,
amelyben megindult ez a fejlődés. Végül a reneszánsszal veszi kezdetét a di
namikus, közösségtől elválo individualitás folyamatos története. A líra születé
séről sem beszélhetünk, hanem csak születéseiről: a poliszok keletkezésének és
bomlásának válságkorszakaiban, az antik Rómában, stb. és végül a későközép

korban, illetve a reneszánszban szílárdul a, művészet állandóan élő műfajává.

A Iíraí formának egyszerre tárgya és alanya a lírai szubjektum, maga a lí
rai forma nem más, mint a lírai szubjektum: .az individuum, amely a líra mín
den tárgyát - a legszemélyesebbtől a legtárgyilagosabbig - valamilyen módon
saját személyísége részévé, víláglátásává, képességévé nyilvánítja. be történetileg
joggal beszélhetünk egy másik "líra"-fogalomról is, amely különböző szubjektív
reflexiók (öröm, bánat, Ielkesültség, harci kedv, szerelmí hajlandóság, áhítat,
stb.) formája, de a ' reflexiók még nem önálló, elkülönült személyíségek tulaj
donai, nem azok egységébe épülnek, csak korlátozottan utalnak vissza rájuk:
elsősorban közös - és közösségi - szubjektív érzületek. Ennek a "Iírának" a
története és eredete persze ősrégi, de tovább élt, fejlődött a voltaképpeni líra
megszületése után, ráépült arra, gyakran szétválaszthatatlanul egybefonódott ve
le és csak lassan, több évszázad után, az eredetiség igényének növekedésével.
fokozatosan halt el (s elhalt vele a Iírán belül elkülönülő műfajok értelmezhe
tősége), ilIetve került az irodalom peremvidékére s vált a költő-dilettantizmus

egyik jellegzetes, általános sajátosságává. Végül egy harmadik, tisztán formális
líra-fogalom az, amely lírának tekint minden viszonylag rövid, ritmizált, vagy
rímes, nem folyamatos sorokba tördelhető alkotást. Attól tartok, hogy közép
kori ;,líra" jobbadán csak az utóbbi két értelemben létezik. Mégis érintenünk
kell a mísztikus Iíráról szólván.·

A középkorí szekvenciák és hírnnuszok nagy múfajai liturgikus célt szol
gálnak s részei annak a "Gesamtkunst"-nak, amely maga is szerves része, hie
rarchikus tagja a szertartásnak: zene, ének, vers, szobrászat, festészet, épület,
szimbolikus cselekmények, taglejtések. stb. Elképzelhető, bár kisebb mértékben,
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mint az "összrnűvészet" számos egyéb tagjánál. hogy az új befogadásban ön
állósul s szuverén műalkotás-egyéníséggé válik, de mindenképpen hamis mo
dernízálás - igazán nem ritka -, ha a Iírát tekintjük annak a gyűjtömeden

cének, amelybe ez a hagyomány beleömlik. Adam de Sairit-Victor például, aki
a szakértők egybehangzó véleménye szerint tökélyre vitte a szekvenciát, tisz
tán tárgyi-dogmatikus érdeklődest mutat ezekben a műveiben, mindent tárgya
tölt be s a kozmosz említetlen porszeme a szekvencia alkotója. Természetesen
léteznek szubjektív reflexiók, kitöltenek egész műveket, mint már a XI. szá
zadban Damiani Péter "quis est hic qui pulsat ad ostíum" (Babits fordításában:
Ki van itt? / Ajtóm zárat ki veri) kezdetű híres és gyönyörű allegóriájában,
amelynek tárgya Jézus látogatása az emberi lélekben, vagy Clairvaux-i Bemát
néha személyes elragadtatásba csapó versetben. s kiteljesedik a középkori li
turgikus' költészet nagy lezárulásában, a ferences mozgalom szekvenciáiban. De
sem a Dies irae szerzője, sem Jacopone di Todi nem lírikus még, mert köz
vetlenül a hit egész közösségének személyes félelmét és reszketését, esdeklé
sét és áhitatát, részvétét és részvételét személyesíti meg. Ök nem teremtik még
világukat (mint a későbbi költők míndenkor, akkor is, ha személytelenségbe
burkolóznak, akkor is, ha a megalázottak és megszomorítottak harci riadóját
dobolják és akkor is, ha álöltözetek tucatjai között válogatnak), hanem való
ban visszatükrözik a világ-hitközösségben részesek szubjektív érzületének kö
zössségét,

Az igazi misztikus líra kezdeteinek feltárása irodalomtörténeti feladat, épp
úgy mint a misztika általános hatásának kérdése a korai - protoreneszánsz
és reneszánsz - lírai költészetre. (Gondoljunk például Mechthild von Magde
burg és Heinrich Seuse összefüggéseire a Minnesanggal s a viktorinus misztika
hatására a dolce stíl nuovo-ra.) Az a XVI. századi spanyol karmelita, Keresz
tes Szent János, akiről néhány szót akarok szólní, kétségkívül a legnagyobb a
korai misztikus lírai költők között. Ö valódi lírikus és ugyanakkor az évszázados
hagyomány embere. Nem teszi föl a születő líra nagy szekularizáló, tulajdonkép
pen a szó igen mély értelmében kiközösítő kérdését, amely Villonnál ilyen hetyke
vidáman - ne nevezzük-e fütyörésző keserűségnek? - hangzik a középkori mez
ben: "Je connois vision et somme, / Je connois la faute des Boemes / Je connoís
le povoír de Rome, / Je connois tout, [ors que moi memes." (Szabó Lőrinc fordí
sában: "Tudom, mit higgyek a szememnek, / Tudom, Róma mit alkotott, / Tudom,
hogy a cseh mérf eretnek, / Csak azt nem tudom ki vagyok.") A Ifra öntudatlanul
és rejteikutakon épül kevés versében: ő maga még eszmél allegóríáíként fogta
fel és magyarázta azokat. Persze ezek az eszmék maguk is úgy állnak a hagyo
mányban, hogy gyakran a régivel azonos megfogalmazások ellenére az arányok el
tolódása, a lélek uniójának Istennel, a két akarat eggyéválásának, a [élek krea
túra-jellege leválásának, Isten beáramlásának a lélek sötét éjszakájába. s az ember
szerencsétlenséqének, mint az unió feltételének kizárólagossága, mindenek fölé
emelése már megmutatja a hagyomány teljes individualizálódását. A vers, amely
ellentétben a középkori vallásos költészettel elszakad a mítosz köldökzsinórjától,
kétségkívül transzcendens allegória, de mint olyan, a kontempláció immár egyen
rangú társa a szolgálatban. A fejtegetések saját verse magyarázatává csapnak át,
mert a Ca,nziones del almának, A lélek énekének az a sora, hogy "por la secreta
escala, disfrazada" ("osontam titkos lépcsőn álruhában"; Weöres Sándor fordí
tása) a mísztlkus gyakorlati tapasztalat puszta gondolkodással fölérhetetlen fog
lalatát tartalmazza: a titkos lépcső maga a kontempláció a lélek sötét éjszakájá
ban, az álruha pedig azt jelenti, hogya lélek magát vezeti ebben az éjszakában.
A vers mai befogadója nem követheti a jelrendszert (nem tehette ezt már kor
társa sem. csakhogy ott a vershez illesztett glosszák még természetesek voltak):
a vers kiemelkedett az allegóriából. Ipso facta, ha sokan rejtett szerelmi költé
szetként értelmezik s élik át ezeket a verseket, az kétségkívül a befogadás indo
kolható útja. Az istenszerelemnek, az én és az Isten egyesülésének, a földi sze
relemnek, én és te egyesülésének analógiája maga is középkori - részben misz
tikus - hagyomány. Keresztes Szent János a menvasszony-mísztíka folytatója,
A versek szerelmi légyottjai, csatáí, az érzékek ájulata valóban spirituális szere
lem, s ha a modern olvasó átfordítja földivé, akkor mégiscsak okosan és frivol
rnódon cselekszik. Ezt az okos-frivol átértelmezést már nemegyszer barokk mú
vékben is jogosnak érezzük. Bernini szobra, a mísztíkus Szent Teréz - mellette
az angyal-amor a nyíllal - a példa rá. Ennek a műnek egyértelműen profán,
sőt frivol mai befogadását azonban az sem teheti kétségessé, ha a műélvező min-
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dent tud Bernini személyes jámborságáról. De Juan de la Cruz verseiben való
ban minden misztikus unióban egyesül, a földi és transzcendens érzékiség is, s
a versek egyedüli tárgya ez az unió. "Sin otra luz ni guía, / sino la que en el
corazón ardía" ("nem volt fényem, vezérem, / csak az, mely a szívembe zárva
mélyen." - A lélek éneke); "y abatíme tanto, tanto, / que fuí tan al to, tan alto, /
que le di a la caza alcance" - Tras de un amoroso lance ("s mélybe buktam,
olyan szennybe, / hogy magasba, hogy a mennybe, / hogy beértem a vadat." 
Vívtam szerelmes hadat - Orbán Ottó fordítása); "la cosa que más estíme /
que mi alma se ve ya / sin arrímo y con arrimo," - Glosa a 10 divino ("leg
nagyobb dolog, ha végül / Ját ja lelkem önmagát / tárnasszal és támasz nélkül."
- Glossza az isteni kegyelemről - Fodor András fordítása). A lélek egyedül
van, egyedül világosul meg, a kegyelmi állapot is az ő műve. Az ablakot csak
akkor tudja átvilágítani a napsugár, ha az folttalan, tiszta. S a megvilágosodás
nagyobb vagy kisebb foka az ablak tisztaságától függ - mondja a költő egyik
traktátusában. Nos, a versek a lélek e művét és csak ezt sugározzák.

Damiani Péter himnuszát említettem az előbb. Sok a hasonlatosság a között és
A lélek éneke között. S éppen a hasonlatosság mutatja meg a mérhetetlen kü
lönbséget. A himnuszban nem a lélek "szökik ki", hanem Krisztus király zörget
az éji órán a lélek ajtózárán. A mítosz utalásaival ismertet magára - "ego sum
summi regis filius" ("Nagy király / egyetlen fia vagyok") - s végül a találkozás
elmarad: a fölriadt lélek csak nyomában járhat s a vers végén sejlik föl, számos
közvetítéssel, mint jövőbeli, netán a halál utáni ígéret a valódi egyesülés. A ki
rályi ifjú után siető lelket a "város" őrei megtalálják. ruháit fölcserélik s a
király házába viszik. Erős és személyes hang szól ebben a versben, de nem az
individuum, hanem minden keresztény személyessége, Juan de la Cruz versei
ben nincs semmi közvetítés, a lélek egymaga hatol előre, ő a kezdeményező, s
előrehaladván az út a maradéktalan közvetlenséghez, a misztikus nászhoz vezet.
Egyetlen lélek útja: ez a misztíkus individualitás kulcsa, s ha mögötte van is lát
hatatlan közösség, - minden forma kiinduló feltételezése, hogy legyen és sikere,
hogy van - ez a közősség már se nem természetes, se nem kényszeres: élmé
nyeikből. apró jelekből egymásra ismerők titkos és halk társalgása. E költészet
egyedüli tárgya a misztikus unió, s gazdagságának forrása a' tematikus szegé
nyesség. Az a tény, hogy a költő igen keveset alkotott, maga is az általa terem
tett forma szerves sajátja.

A spanyol mísztíka, s így Juan de la Cruz hatása látható Angelus Silesius
művében, maradandó gyűjteményében is, a Cherubinischer Wandersmannban
(Kerubi vándor) s későbbi munkásságában még inkább. Mégis, esztétikai eszméje,
az általa teremtett forma gyökeresen más. Ez a forma a mísztikus epigrammák
gyűjteménye. A jobbára két- vagy négysorosok hallatlan erővel sűrítik magukba a
misztika gondolatkincsét. "Geistreicher Sinn- und Schlussreime" - SzeHemgazdag
gondolati és végrímek -: így szól nagy gyűjteményének meghatározása. A rímes,
rövid formának magának is misztikus tartalma van: a feszes, pontos, találó össze
csengések. a végrímek a gondolati rímet, a gondolati Igazságot sugallják, a szavak,
szótagok "véletlen" egybehangzásának misztikus súlya és jelentősége támad. An
gelus Silesius egy kései, jelentős olvasója, Gottfried Keller, helyesebben az ő

Zöld Henrikje téved, amikor a költő "izzó misztícizmusában" frivol szellemességet
vél fölfedezni, "kacér sziporkázást", Valójában mély komolyság, a mísztíkns meg
ismerés pátosza árad ezekből a párrfrnekből, a személytelen igazságok! mögött egy
lényegi életet élő ember igazsága, aki egyszerre tanácsként és műve, tette össze
foglalásaként így fejezi be gyűjteményét: "Freund es ist auch genug. Im Fa1l du
mehr willst lesen, / So geh und werde selbst die Schrift und selbst das Wesen."
(Szabó Lőrinc fordításában: "Barátom, most elég. S ha többet kér a lélek, / Menj
és légy magad az írás, magad a Lényeg.")

Persze Kellernek igaza van abban, hogy a kerubi vándor áhítatában
semmi sem hasonlít a valló Augustinuséhoz. Isten és ember egymásra szorul az
egyesülésben és a lélek vak magányában, én és te megsemmisülésében, "az isten
fölötti pusztában" találja meg a helyét. "Wir beten: es gescheh, mein Herr und
Gott, dein Wille; / Und síeh, er hat nicht Will, er ist ein ewge Stille." (Imád
kozunk: uram és istenem, legyen meg a te akaratod; És lásd, nincs neki akarata,
ő örök csend Imozdulatlanság, nyugaloml). A kötet 1665 epigrarnmája számtalan
oldalról világítja meg Isten és ember viszonyának kérdését, az élesebb vagy tom
pább megfogalmazások látszólag ellentmondásokat teremtenek, de Cysarz meg
állapítása mégis találó, hogy mínden darab az egészet tükrözi. S e meghatáro-
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záshoz kapcsolódva újra láthatjuk a misztikus eszme meghatározó [elentőségét a
formára, hiszen az Im Me er ist auch ein Tröpflein Meer (A tengerben egyetlen
csöpp is tenger) mísztíkus gondolata egyben a forma elvévé is vált: "Im Meer
ist alles Meer, auch's kleinste Tröpfelein / Sag, welche heilge Seel in Gott nicht
Gott wírd sein?" (A tengerben minden tenger, a legkisebb csöpp is, Mondd, me
lyik tiszta lélek Istenben nem lesz Isten?) Más epigrammajában pedig saját ma
gát nevezi annak a csöppnek, amelybe Isten egész tengere beleömlik. A minden
mindenben, a mínden egyben misztikus-panteista szemlélete nyer ezekben a pá
rosokban tiszta lírai formát. Végül a gyakran ellentétekre kihegyezett epigram
matikus forma ellentétei is a misztikus eszmére felelnek: "Zwei Menschen sind
in mir: der eine will, was Gott, / Das andre, was die Welt, der Teufel und der
Tod." "Két ember van bennem: az egyik azt akarja, amit Isten, A másik azt,
amit a világ, az ördög és a halál.") Az ellentétek a vílágéí, amelyből egyedül az
ember vághatja ki magát. "SolI ich mein letztes End und erstes Anfang finden, /
So muss ich mich in Gott und Gott in mir ergründen / Und werden das', was er:
ich muss ein Schein im Schein, / Ich muss ein Wort in Wort, ein Gott in Gotte
sein." (Hogy megtaláljam végső végemet és első kezdetemet, Magamat Istenben
és istent magamban kell fölkutatnom. S azzá kell lennem, ami ő : fénynek a
fényben, Igének az igében, Istennek az Istenben.)

Az epigramma a paradoxon költői formája. S ugyanakkor a paradoxon a
misztikus gondolat formája is. Ez a paradoxon azonban sajátos, bizonyos érte
lemben látszólagos, mert nem az ellentétek együttese tartalmazza az igazságot, nem
mindkettő, hanem az egyik oldal - Isten, az Istenben való lét - konstituálja a
másikat, ellentétét is. A cointidentia oppositorum sajátos formája ez (s nem is
véletlen, hogy e kategória kifej tájére, Cusanusra oly nagy mértékben hatottak a
misztikusok). Ha a polgári világ Istenhez való viszonyát legáltalánosabban Isten
hián'ya jellemzi, akkor a mísztíkusnál a bún jelenik meg hiányként: persze nem a
vágy szavaként. mint amott Isten, hanem az Istennel való egyesülés tökéletlen
voltaként. A mísztíkus Istenben fogja föl a világot s az attól való eltérést nega
tíve határozza meg. Más oldalról negatíve határozza meg a rejtező Isten kere
sőihez hasonlóan Istent is - Istent ugyanis az ember nélkül - II pozitív meg
határozást egyedül az Istenben élő índívíduum nyerhet. Isten semmi, merev,
mozdulatlan egység a vele egyesülő ember nélkül: ez Angelus Silesius lírájának
eszméje. Az individuum adja az egyesülés dinamikáját, a mozgást, amelyet a
másik semmibe, a világba, ördögibe, földibe, halálba hullás veszélye indít útjára.
S éppen ez a szerkezet, amelyben Istennek és a világnak! egyedül az individuum,
egyetlen ember kölcsönözhet életet, amelyben Isten nem gondviselése, hanem az
ember vele való egyesülése révén, a világ nem hatása és hatalma, hanem az
ember tőle való elpártolása révén rajzolódik ki -: ez, ami teremtő művészi

eszmévé válhat a lírában.
Annak az érzéki és magányos, minden közvetítést kikapcsoló transzcendens

tapasztalatnak, amelyet Keresztes Szent János és Angelus Silesius oly különböző

Iírája egyként kifejez, mégis, sajátos módon, erős segítője a hit látható közös
sége, az egyház. Az életrajz tényei - az első a magára talált és gyökeresen át
alakult katolicizmus új szentjeinek rendjébe tartozott, a második hosszú vívódás
után visszatér a katolikus egyházba - egyként utalnak erre. Nem a katolikus
egyház a lényeg itt, hanem az egyház: egy másik jelentős német misztikus,
Czepko, míndvégíg protestáns marad. Azt a nagy korszakot. amelynek az első a
kezdetén, a második a derekán áll, Walter Benjamin találóan jellemezte úgy,
hogy "ereje az élettartalom teljes átalakulására irányult az egyházi formák
ortodox megvalósításával", Olyan válságperiódus ez - e nemben az, utolsó -,
amelyben még nem inognak az egyházak. Sőt, a reformáció és az ellenreformáció
életteli új egyháztípusokat teremtett, de a hierarchia megbomlásával (vagyis a
középkorí kozrnosz helyreállfthatatlanságával), amely elzárta az utat a közvetlen
túlvilágba emelkedéstől. Walter Benjamin A német szomorújáték eredete című

nagy munkájában a kegyelmi állapotról való lemondás s a puszta teremtettség
állapotába való visszahullásként jellemzi az emberek viszonyát a transzcendenciá
hoz. Meggyőzőerr bizonyítja, hogy e zavar, a különváló, de végig nem járható
egyházi és világi út, egy új, s jelentős műfaj, a melankolikus szomorújáték for
maproblémájának alapja. Vannak azonban más utak is. Még kialakulhat egy
messzemenően személyes s ugyanakkor a transzcendenciát nem puszta vágyként
megfogalmazó, s nem az individualitásba besűrítő ístenélmény: John Donne Iírája
vallásos fordulata után ilyen. Az istenkereső magatartás is akkor kezdi máig tartó
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változatos pályafutását. Ez utóbbinak és a misztikus magatartásnak a viszonyát
szeretném megvilágítani.

Lucien Goldmann Lukács György nyomán tragikusnak nevezte az istenkere
sőt. (A tragédia metafizikája című korai Lukács-műről van .szó, amely nemcsak
Goldmann könyvére, hanem Benjamin előbb említett Szomorújáték-tanulmányára is
döntő hatással volt, mint ahogy - más, részben kéziratos, korai Lukács-művekkel
együtt - alapvető befolyást gyakorolt a jelen gondolatmenetre is.) Goldmann
Pascalt idézi: "Ot vágyni egyet jelent a bírásával", s a következőképpen kom
mentálja az idézetet: Istennek "a lélek számára való jelenléte csupán fogadás,
állandó keresés lehet, ugyanúgy, mint ahogyan keresése a lélek számára a minden
gondolatában vagy cselekedetében való jelenlétet jelenti. Ez az idézet magát a
tragédia lényeget fogalmazza meg, azt az üzenetet, amelyet a lélek állandóan
hallani vél az elrejtőzött és láthatatlan Isten szájából, amelyik a bizonyosságot
hozza neki a kétségben, az optimizmust a rettegésben, a nagyságot a nyomorú
ságban, a nyugalmat a feszültségben, amelyik a lélek sohasem szűnő nyugtalan
ságában és szomorúságában az egyetlen ok bizalomra és reményre." Az isten
kereső tehát lemond a gondviselésről, de nem mond le a rejtező kegyelemről

s nem fogadja el a puszta kreatúra vigasztalan sorsát. Közeli és mégis távoli
ettől a misztikus. Az istenkereső Istenének megfejtett titka éppúgy a totalitás,
mint a misztikusénak, de az első közvetíti a világot - vágyában, keresésében,
küzdelmében -, a másik átugorja azt, élményében közvetlen útra talá1va. Az első

világot teremt, mert feltételezi a saját lététől független transzcendens értelmet,
amelyet megkereshet és megtestesíthet. a második magába sűríti a világot s
kioltja magában, teremti a transzcendens értelmet, egyesülvén vele. Isten csendje
tragikus magáramaradottság itt, Isten csendje érzékelhető jelenlét ott. A tragikus
sal a szerencsétlen, a tragédia-hőssel a szenvedő, a mártír áll szemben. Az isten
keresés gazdag magatartásváltozatai a legkülönbözőbb művészi formákban csapód
nak le - nemcsak a tragédiában - a misztikusnak pedig állandó őrlődésben.

világot és Istent egyetlen lélekbe süllyesztve, ott a világot Istenben megkonstruálva,
s azt az egyetlen lelket minden terekre kifeszítve, mégiscsak újra és újra igazolnia
kell: "világnélkülisége" nem a világ frivol elpöccintése, misztikus élménye nem
a míndenség léha semrníssége, Igazolnia kell öntudatlanul, az önigazolás sejtelme
nélkül, igazolnia kell - ha művész - formája igazsága révén, és ilyen igazságra
nyílik mód a Iírában. A még funkcionáló egyház, még világi hatalmát igénylő

spirituális közösség segít. A mísztíkusnak nem kell minden oldalról megtámasztania
magatartását, mert külön útjának még nyilvánval6 kontrasztja az egyház. Ezért,
hogy Keresztes Szent János és Angelus Silesius kísérletei nem egyedülállóak, a
misztikus líra még először és utoljára iskolát, vagy sokak rokonságát jelentheti,
a két nagy lírikus meltett állhatnak társak.

Úgy gondolom, hogy ez a tény általánosítható. A mísztíkusnak nem sajátja
a tragikus, magaválasztotta magány. Nem kevésbé magányos azért, de magányá
nak forrása nem választás és kíválasztottság. A misztíkus nem kivívja, hanem ,
elszenvedi az egyedüllétet s azok titkos közösségére számít, akik átélik, átélhetik
a misztikus Istenélményt. Titkos közösség ez, mert láthatatlan, pusztán a ben
sőségben épül, de semmiképpen sem zárt. Angelus Silesius felszólitása, ember,
légy lényegi, mindenkinek szólhat, ha. csak keveseknek is sz61. Mindez összefügg
a misztikus lényeg passzív jellegével. azzal, hogy mindig v visszájáról - negatíve
- rajzolódik ki, s összefügg azzal is, hogya magányos misztíkusok és szeretet
közösségeik voltak mindig a legtürelmesebbek minden hivők között a hit eltérő

formáival ésmegnyilvánulásaival szemben. Érthető, hiszen a misztikus számára
a közösség semmilyen korlátozást nem jelenthet individuális élményében, s a
közösség alapja nem lehet más, mínt a "látás" kiterjesztése más autentikus éle
tekre. A közösség is kerülőút a misztikus számára (ez a találó kifejezés Lukács
György fiatalkori kéziratos Eckhart-jegyzeteiből származik), de a közösség föl
tételezése, bármely halvány reménye elengedhetetlen kerülő út. A misztikus gon
dolkodásban gyakran látható, hogy igazi mélységet nem merev, élettelen moz
dulatlanságra kárhoztató végső következtetései adják, nem Isten látszólagos ak
tivitása, valóságos passzivitása, hanem az' Istennel egyesülő ember látszólagos
passzivitása, valóságos aktivitása ebben az egyesülésben, nem az elkülönülés, ha
nem a "tevékeny élet" átugorhatatlan stádiuma, nem a jógi az individualitást
végső soron teljesen megsemmisítő - vagy ki sem dolgozó -- rézzenetlen álla
pota, hanem a magány átértelmezése a láthatatlan közösségben való részeléssé.
S ezzel nyilvánvalóvá válik a misztikusok legnagyobb paradoxona, a mísztíkus
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élet, gondolkodás, mű visszatérő szólama: az, hogy az elkülönülő misztika egész
problematikája a közösség elvesztéséből hasad ki, egész választása a közösség
B közvetítés-nélküli egyesülés, s ugyanakkor nem nélkülözheti azok közösséget
(elvi lehetőség szerint: minden embert), akik Istenben élnek.

Az autentikus mísztíkus élet ugyanis nem privát kibúvó, egyszemélyes meg
oldás, de lényege szerint prímér mődon nem terjeszkedhet mégsem egy sze
mélynél tovább. Csak az én és vele korlátlan egységben a másik, a világ, az
Isten az övé. Elveti a személyek közösséget alakító közvetítéseket s az adott
vagy születő közösségek míndazon totalizáló törekvését, amelyekkel a szemé
lyeket magába akarja olvasztani, szankciókkal magához rendelni. Nem épít kö
zösséget, hanem ha kilép magányából. akkor a szeretet-szolgálatok, vagy szere
tet-exodusok (a társadalomból való kivonulások) a belső mű akadályait elhárító
s a társak példájával segítő szövetségeíbe szerveződik, nem épít vallást, hanem
minden transzcendens élményt átértelmez . a magáévá. Ezért látjuk sorozatosan,
hogya misztikus nem válik kiegyházából,· hanem csak belülről értelmezi át a
hitet. Az e-gyház adott, látható közösségeben megtalálja azt a nyelvet, azt az
adott közvetítést, amelynek segítségét a tevékeny életben, "külső művében" nem
kerülheti el, s amely ugyanakkor fölmenti őt belső művétől idegen új közveti
tések konstruálásától (amelyek mindig magukba foglalják e közvetítésele elide
genedésének lehetőségét) s ugyanakkor negatíve: az átértelmezésekben. az adott
közvetítések (dogma, hierarchia, szertartás, ima, stb.) leépítésében. a tolerancia
ban (amely nemegyszer minden vallásban ugyanannak az istenélménynek az át
élését sejti) nyilvánvalóvá teszi azt a túllépést minden adott vallási formán,
minden adott közösségen. amely egyetlen, minden emberre kiterjedő közösséget.
egyetlen, minden embert belülről átható totalitást szímbolizál. Szimbolizál 
egyetlen lélekben. Ez a sajátossága alapozza meg affinitáSlát a lírával, pontosab
ban azért születhet líra ebből a beállítottságból, érzületből. lelki készségből.

Méghozzá sajátos módon ideologikus líra.
Az ideologikus művészet - mint sajátos megkülönböztetés - a polgári vi

lág művészetében merülhet föl. A polgári világban válik., ugyanis a forma vi
lágnézeti problémává. A kérdés részletesebb megvilágítása helyett .,- amely
messze túlvezetne misztika és művészet összefüggéséri - itt meg kell elégedni
a definícióval: ideologikusnak nevezek minden olyan műalkotást, amelyben a vi
lágnézet prekoncipiálja a formát. A polgári világ előtt ez a világnézeti megha
tározottság - lévén adott és egyetemes - nem jelent problémát. A formát pre
koncipiáló keresztény világnézet semmiképpen sem szegényítette el a formákat
a középkori kultúrában, sőt determínációja lassú, szerves kifejlésben nagy műal

kotások végtelen sorát hozta létre. A polgári világ művészetének más a feiladata:
minden egyes műalkotás új világot teremt. Új világot, amelynek formája egy
szersmind új vízió a világról.

Minden mű keletkezéstörténetének természetesen adott triviális feltétele, hogy
a művész kereséseit meghatározza adott világa s e világ transzformált múltja.
S hogy a mű világa post festa "benne rejlett" korában, olyan köznapi igaz
ság, amelyből az esztétikai elmélet rangjára emelve csak a korból, az adott
társadalmi viszonyokból "levezethető", visszatükröző remekmű elrettentő együgyű

sége kerekedhet ki, a post testa figyelemre méltó kikötésének semmibevevése.
"A görög művészet vagy Shakespeare viszonya a jelenkorhoz" - ez az a nagy
marxi dilemma, amellyel - a példákat természetesen bárhogy szaporítva vagy
behelyettesítve - mindenütt szembetaláJlkoz:unk, bárhol is kezdjünk az esztétika
alapkérdésein gondolkodni. Nos, annak a művészetnek, amelynek nemcsak lehet
séges konstitutív kiindulópontja, hanem végpontja, határa is ideologikus, csak sa
ját kora számára van jelentése, de nem emelkedik ki abból, "Slzámunkra" nem
jelent műélvezetet. A "saját kor" bizonyos mértékig elkerülhetetlenül tárgyi tar
talmai révén érti meg a művet s az utókor emeli ki, őrzi meg azt, valóság
tartalma, maradandó s általánosítható, történelmi és a történelemből kiemelkedő,

nagy emberi képességeket és lehetőségeket objektíváló üzenete révén. (A meg
különböztetés Walter Benjamintól származik, akinek termékeny kategóriáját az
zal a kiegészítéssel alkalmazom, hogy tárgyi tartalom és valóságtartalom különb
sége a polgári világ antinómikus befogadásában vált maga is bizonyos mértékig
antinómíkussá.) E tanulmány bevezetőoldalain már vázoltam, miként alakult át a
világnézet a mű eszméiévé, művészi formáló eszmévé. A forma igazsága, a mű

faj igazsága nem fordítható puszta fogalmi nézetrendszerré. Mégis, a mísztikus
lírában mintha másképp állna a helyzet. Néha - főképp az irodalom. fogalmi

388



művészete kapcsán joggal beszélhetünk filozófiai és művészi opuszek test
vériségéről. De ritka a filozófiai eszmének és a műalkotásnak az a mély s tel
jesen közvetlcnül belső azonosulása, amely a mísztíkus lírikusokat jellemzi. Úgy
tűnik ezért, hogy Keresztes Szent Jánosnál és Angelus Silesiusnál a műalkotás

megmarad a tanítás szolgálójának, (S hogy nem csupán kor meghatározta je
lenségéről van szó, azt példázza kortársunk, Pilinszky János misztikus költésze
tének! példátlan, nem ritkán szó szeríntí azonosulása Simone Weil filozófiájával.)
Ez a látszat indokolható is, hiszen a misztika elszakadása az egységes közép
kori kozrnosztól, amelyben műalkotás és tanítás egy, úgy megy végbe, hogy az
egység egyetlen lélekben épül újjá. A közvetítés nélküli azonosság misztikus el
ve itt is érvényesül, a misztikus számára a személyes teljesítmény közvetitése
sem létezik, sem a sajátja, sem a másé: _ mindkettő közvetlen megvílágosulás,
A misztikus költő - Blake-kel szólva - ímok. Ez a sajátos felfogás teszi le
hetövé. hogy Angelus Silesius autonóm formájába közvetlenül építse be mísztí
kus gondolkodók és művek végtelen sorát. E gondolkodás jellegzetességei azon
ban további magyarázátot is adnak a misztíkus líra sajátosan Ideologikus vol
tára,

Először is az elszakadó mísztika nagy eszméit kifejtő traktátusokban. pré
dikációkban, könyvecskékben - amelyek "esztétikai szerkezetéről" beszéltem már
- van valami rejtett. közeledés a lírához. Nem .Jfrizálás" ez, hanem valami
elkerülhetetlenül személyes - nem pusztán egyéni - és egyedülvaló, amely
nek formára kell jutnia, hogy hitelessé tegye a kontemplációt, S nemcsak a sze
retet-mlsztikusok önvallomásaíban, ahol nyilvánvaló ez az összefüggés, hanem
ott, ahol a legvalószínűtlenebb, még Böhme nagy műveiben is közvétlenül ki
vehető vallomás az iszonyatos harc a sátánnal - az elme ellenvetéseivel. A
misztikus világképének egyedüli s közvetlen gyakorlata saját maga: személyí
sége. Ezért hordozza a misztikus személytelenség is minden lefosztásban csak
erősebben a személyességet, s ezért életkérdés ez a lefoszlás: általa válik ugyan
is a misztikus eszme általánosíthatóvá. Az a "személytelen" líra, amely így
kialakul, mínden jelentős misztíkus mű sajátossága. (A modern, "IstentóI elha
gyott" világban nemcsak a misztikusokra, hanem a puszta bensőséggé, kivétellé
váló hit, vallásos tudat más lovagjaira is áll a vallásfilozófia .és líra affinitása:
gondoljunk Schleiermacher lírai prédikációira, vagy Kierkegaard Félelem és
reszketésére. amelynek műfajmeghatározása nem véletlenül "dialektikus líra".)

Másodszor a misztika elve már közvetlenül magában hordozza a tárgyi tar
talmából való kiemelkedést. Fölötte kevés tárgyi vonatkozása is előkészíti ezt
s tudjuk, hogy az elkülönülő, valóban mély misztíkát a tárgyi viszonyoktól s
tárgyi kapcsolatoktól való eloldozódás jellemzi a legbensőbb szemléletben, amely
nek következményeként élik át a tárgyiasságot meg nem kerülhető külső mű

veket. Ismételten rámutattam arra, hogy ebből a kettősségból származik az iga
zán mély és új misztika, s ezzel szemben nemcsak a mítoszok, babonák, aszt
rológiák, stb. újból fölépített tárgyi világa, felőlem akár asztrál-tárgyiassága
bizonyul laposnak, hitvány pótszernek, hanem élethazugság a belső "elkülönü
léssel" logikailag következetesebben összekapcsolható külső elkülönülés is. Az el
különülő misztika tárgyi tartalma a keresztény ideológia marad. De mindaz,
amit elmondtam a misztika kereszténységen belüli pozíciójáról. alátámasztja, hogy
e kötöttségből éppen azt őrzi meg, ami művészi-szimbolikus értelemben valóság
tartalommá válik.

A keresztény múlt természetesen maga is átmegy ezen a nagy átalakuláson,
ezért fogadhatjuk be keresztény hit nélkül a kereszténység nagy műalkotásait,

ezért lehet a kereszténység eszméjének mély jelentősége, történelmi és mai Üze
nete nem keresztények számára. De legitim örököse, a keresztény egyházak
és az egyházművészet jelene szükségképp csak tagjai és, hívei számára hordoz
szociológlai jelentésnél többet: ideológiai értékválasztást. A mísztíkus eredeti tö
rekvése, hogy túllépjen minden ideologikus közösségen s közvetítések nélkül ar
ra a végső élményre összpontosítson, amely valójában az ő egyedüli, meztelen,
magányos élménye, de felfogása szerínt benne előfeltétel nélkül részesülhet mín
den ember (ha kevesen is részesülnek benne), s eszmél ugyanakkor legkülön
bözőbb ideológiai eIőfeltevésű befogadói számára szímbólikus jelentést tartal
maznak. A misztika ezért válhat közvetlenül művészí formaelvvé s ezért vál
hat a misztikus líra ideologikussá és mégsem ideologikussá: olyan Ideológia hat
ja át, amely - tiszta közvétlenségében - megsemmisíti az ideológiát s elve
olyan természetű, amely közeledik a művészí formaelvhez.
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A jelen vizsgálódások a műalkotásoknak azzal a körével foglalkoznak, amely
egyszerre történelmi és történelemből kiemelkedő, amelynek történelmi kelet
kezése egybekapcsolódik jelenbeli érvényességével. amelynek tehát a mai befo
gadó számára valóságtartalma van. Valóságtartalma és nem igazságtartalma,
amely utóbbi valami olyan közvetlen orientációt jelentene, amely szükségképp
újra csak pusztán tárgyi tartalmaiból vezetné le a műalkotás funkcióját. (Ter
mészetesen a mindenkori történelmi most újra s újra rendezi, módosítja azon
művek sorát, amelyeknek valóságtartalmat tulajdonít). A művészi forma rep
rezentatív sikerei és - másodlagos értelemben - formaszándékok reprezentatív
megtörései jelentik ezt a valóságtartalmat. A forma ilyen reprezentatív sikere
Juan de la Cruz és Angelus Silesius Iírája: a misztika, mint formateremtő esz
me két nagy lehetőséget jelentik. Művük egymagában választ ad kiinduló kér
désünkre: a mísztikus eszméből forma született, Kérdés marad viszont, hogy
a történelemből maradandósága, megújuló befogadása révén kiemelkedő mű,

megteremtésének lehetősége révén nincs-e végérvényesen bezárva keletkezésének
korszakába? Az adott, egyedi mű természetesen igen. De vajon nem volt-e a
formateremtő misztíkus eszme is egyedül ebben az átmeneti s válságkorszakban
lehető, amely a hagyományos íntegrácíók (egyház, monarchía, stb.) fenntartásá
val, sőt, gyakran végletes belső és külső megszilárdításával készíthette elő azok
sebes összeomlását vagy lassú hatalomvesztését? Nem ez az egyedülálló tör
ténelmi helyzet volt elengedhetetlen feltétele, hogy a lelkek élethelyzetük s hit
béli közösségük széthúzását a hit belső fölerősítésével leplezzék, s lehetett ezért
a lelki erők e rnozgósításának misztikus visszfénye is? Kétségtelen, hogy a
transzcendens keretek ez általános keresése - utólag látható - teremtett lehe
tőséget a misztika e két klasszikus Iírájára, a mísztíka két ágának, a szerétet
és tudás-rnísztíkának nagy művészi felidézésére és összefoglalására. De az a
megélénkülő érdeklődés, amely a reneszánsz utáni hosszú átmeneti periódust szá
zadunk elejétől kiséri, azt a helyes fölfedezést vagy jogos sejtést tartalmazza,
hogy e korszak az egész polgári világ válságainak kohója volt SI benne - spiri
tuálisan, a korai érettség nyers vagy tiszta képleteiben - kifejlődött az életfor
mák és életkonfliktusok számos későbbi típusa. A misztika, ha tiszta formái
hosszú időre el is tűntek, míndig az élet- és gondolati problémák egyik lehetsé
ges megoldásaként merül föl: sokak számára, akik a polgári társadalom közös
ség nélküli jellegével szemben azonnali, teljes s minden közvetítéstől ment utat
keresnek, akkor is, ha azt egyes-egyedül kell járniok.

PIERRE CLAUDEL

A VILÁGEGYETEM KÖLTŐJE

Paul Claudel a birtoklás embere volt és birtoka az egész világegyetem, min
den dimenziójában, tehát térbeli, történeti, erkölcsi és szellemi kiterjedésében
egyaránt. "A földkerekség összegyűjtője, a jelen dolgok vizsgálója" kívánt len
ni. Mindenkihez egyaránt szólt, függetlenül attól, hogy mílyen nemzet tagja, mi
lyen környezet vagy mílyen hit mellett kötelezte el magát.

1868. augusztus 6-án született Villeneuve sur Feré-ben, egy kis falucskában
Párizstól 130 km-re északkeleti irányban. Az apja községi jegyző volt. Derék
humanista, mint ál.talában abban a korban mindenki, aki jó nevelésben részesült.
troníkus volt és voltairiánus. Paul Claudel édesanyja nem volt leülönösebben

gyöngéd teremtés, mégis ő az, akit apám mindenekfölött tisztelt: a hozzáértés
és illetékesség megtestesülése. Ráadásul még elsőrangú szakácsnő is, és ezt a
fiatal Claudel éppúgy, mint a későbbi meglett férfi, élete végéig érdemének meg
felelően méltányolta, Mégis apjának hivatalnoki öröksége az, ami a legmélyebb
benyomást hagyta hátra apámban. "A dolgozószobám nem könyvtárhoz csatla
kozott, mint Baudelaire-é, hanem egy jegyzőí irodához, ami valóságos Bábel,
csak kevésbé komor. Az akták szagát, azt a sejtelmes erjedést, amely az egy-
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