
zök nem ismerik meg őt úgy, amint van, sem ő nem ismeri meg a létezőket, úgy,
amint vannak; sem magyarázata nincs, sem neve, sem megismerése; nem sötét
ség, és nem is fény; nem tévedés, és nem igazság; nincs helye a mindenségben,
sem hiánya; sőt rajta kívül levő dolgokat állítva vagy tagadva. róla magáról
nem állítunk és nem tagadunk semmit, mert minden állításon fölül áll, tökéletes,
és minden dolog egyetlen oka; s minden 'tagadáson túl mindennek a felülmúlása
is, tökéletesen abszolút módon és mindenen túl.

Jegyzetek: (1) Zsolt 18,12. - (2) A szerzö itt egy apokrif evangétíumra hívatkozik, 
(3) Kiv 19• ....,. (4) Kiv. 33. Ahol ti. Mózes -áll. Nisszai Szent Gergely a "Mózes élete" című mü
vében azt mondja, hogy minden Istenről szóló pozitív állítás az állítást megfogalmazó embe
ri személy tapasztalati anyagát mondja ki. - (5) így emlegeti azt a (számunkra ismeretlen)
művét, amit a hármasegy Istenről és sajátságairól Irt. A "Szimbolikus teológia" ls Uye.
ismeretlen müveí közé tartozík. - (6) A szerző Itt arisztotelészi fogalmakat használ.
(7) Itt a platóni teodiceán való felülemelkedést hangsúlyozza.

szesss: SÁNDOR

ANGELUS SILESIUS:
HEILIGE SEELENLUST

A 300 éve halott, nagy barokk mísztíkusnak sokat emlegetett Arkangyalt
Vándora mellett jelentős műve ez is, amelyben ",a lélek szent gyönyöre" ujjong
megunhatatlan változatossággal. (1) Mindkettő 1657-ben jelent meg, de mig a
"Heilige Seelenlust" a szülővárosában, Boroszlóban, addig a "Cherubinischer
Wandersmann" (amelynek az első kiadásban még szürkén "Geistreiche Sinn
und Schlussreime" a címe) Bécsben. (Úgy látszik, ott könfiyebb volt megszerezní
az engedélyt a - nemegyszer - egészen a panteízmusíg kalandozó párversek
kinyomtatására.)

Az "Arkangyali Vándor" csupa filozófia, elvontság, szellemi hegyjárás. "A
lélek szent gyönyöre" csupa érzelem, képzuhatag. a szív ömlengése. Az egyik
bámulatosan tömör; a másik parttalanul áradó. Az egyik kol biblikus, hol deista,
hol panteista, hol szubjektív idealista istenhitet tükröz; a másik eleitől végig 
Jesulatreia. Az ellentétet mutatja a forma is: az egyik csupa párvers, rímes
alexandrinus; a másik a sok strófájú dalok formai gazdagságát tárja elénk.

Mielőtt a "Heilige Seelenlust" 206 darabjából párat bemutatnék, hadd szól
jak előzményeiről. A Krisztus-szerelem e csodálatos sóvárgása mögött oly élet
utat láthatunk, amelyet ritkán ragyogott be szeretet. Angelus Silesius 13 éves volt,
amikor apja, s 15 éves, amikor édesanyja meghalt. (Apja 62 éves korában vette
el a 24 éves Hennemann Máriát 1624. február 20-án, s ez év karácsonyán keresz
telték költőnket. A házasságból kétév múlva Mária Magdolna nevű leány, majd
újabb négy év múlva Keresztély nevű fiú született, aki szellemi elborultságban
élt 60 éves korában bekövetkezett haláláig.) Azt sem tudjuk, ki nevelhette a
három árvát. - Értetlenséggel találkozott az oelsi lutheránus hercegi udvarban is,
aholorvosként helyezkedett el (Páduában avatták doktorrá 1648-ban). Különösea
elkedvetlenítette, hogy az udvari lelkész, a latinul verselgető Freitag, mint cenzor,
megtagadta a nagy misztikusok imádságaiból összeállított antológiája kinyomtatá
sát, nehogy "vallásos rajongásra" vezessen. (2) Végül sok irigységgel találkozott
új kollégái részéről is, úgyhogy megkeseredve halt meg a boroszlói Szent Mátyás
Hospital egyik szobájában, utolsó heteiben senkit sem engedve maga elé. Csodál
hatjuk-e, ha minden idegszálával e "mennyei szerelem" felé fordult?

A dalok tartalmára a legnagyobb hatással az Énekek: Éneke volt. Ezt legjob
ban a 12. ének szemlélteti, melyben a lélek, mínt menyasszony, az összes teremt
ményt sorra kérdi Szerelmese holléte felől. Természetesen sehol sem találja. Igy,
mivel a külső kapcsolat lehetetlen, marad a mísztíka, a "magunk fölé emelkedés"
útja. - Stílusa nemegyszer oly édeskéssé válik, hogya mai olvasót zavarja, miat
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például az 52, énekben, ahol a lélek méhecske szeretne lenni Krisztus sebeíbea,
vagy a 84. énekben, ahol a lélek Krisztus lábának és kezének csókolása utált
ajkának csókjára vágyik. (Valószínűleg olvashatta Clciirveaux-i Szent Bernát
prédikációját, aki szintén az E:nekek E:neke alapján beszélt a Krisztus lábának,
kezének és szájának csókolásáról, mint a bűnbánat, a jó cselekedet és a mísztí
kus egyesülés [elképeiről.) (3) Az "unio mystica cum Christo" élményének új
szövetségi képe, amikor a szeretett tanítvány, János médján (Jn 13:23) Ura kar
jaiban szeretne lenni (101. ének). Nem: egy ének igazolja a kutatóknak azt az
állítását, hogy a barokk irodalomra jellemző az erotikus képzeletvilág beáram
lása, az esztétikai hedonizmus és a játékosság. (E játékosság tetőpontját a 33.
énekben éri el, ahol a lélek a visszhanggal társalog Jézuskájáról.)

Az Énekek Énekéhez fogható hatással voltak a műre a korabeli barokk
pásztordalak ("Schaferlíeder"). (4) így e dalokban Jézust kívánja hajnalcsillagául
(26. ének), lelke az a galamb, aki a földi zűrzavarból "teremtetlen térségekre",
Urához szállhat (149. ének), s a szerelmes dalok mintájára Szerelmesét a leg
különbözőbb nevekkel illeti «7. ének).

A mű hatása óriási volt. Dalai belekerültek a korabeli énekeskönyvekbe.
(A történelem humora: a hallei evangélikus énekeskönyv is ötvenet fölvett kö
zülük, anyaga egynegyedét.) Olyan énekköltők kerültek hatása alá, -mínt Neander,
Tersteeqen, Hamburg és Arnold.

A "Heilige Seelenlust" jelentősége: tiltakozás a merev dogmatizmus, az unal
mas tankeresztyénség. az érzelmi sívárság ellen. Az ember érzelmi világának
jogaihoz való juttatását sugallja, s ebben már a romantika előkészítője. A hivő

'ember számára pedig a bensőségesség, az átélés és az elmélyülés mintája, aho
gyan egyik párversében is mondja:

Víz helye a kútban, tövön a rózsáé,
Léleké Istenben, és tűzben a lángé.

A szívét emelte a Szentlélek széljárásába ez a "Sziléziai Angyal" (5), s a
vox coelestis melódiái zendültek meg rajta.

Jegyzetek: (l) A kötet egyik énekét Szabó :L6rinc fordította: "Jertek, mondja Krisztus,
a Hős" (Mir nach. spricht Christus, unser Held, V. lU). Világhíruvé vált az "Ich will
Dich lieben, meíne Stiirke" (I. 10), amely magyarul a prot. Hallelujah dma énekgyüjte
ményben található ("Szeretni vágyom, lelkem éke", 312. sz. Podmaniczky Pálné fordítása).
öt énekét Horváth Béla fordította le "Nyugati szél" dma kötetében (B pest,
1943). A "Komm, heilger Geist, du höchstes Gut" kezderű éneket (III. 82) e' sorok
trója tolmácsolta ("Templomablak". Ref. Sajtóosztály. Bpest 19752. 275. 1.) - (2) Gerhard
Desczyk: Angelus Silesius. Eine neue Auswahl. Berlin. Union Verlag. 1956. 150. 1. - (3)

Ravasz :László: A gyülekezeti igehirdetés elmélete. Pápa. 1915. 49. 1. - (4)· Georg Ellinger
egész sor párhuzamot felsorakoztat Angelus Silesius-kiadásának bevezetésében (BerUn.
1823). (H. :L. Held adatai: i. ma. 61., 145. 1.) - (5) Az "Angelus"nevet a bérmálásban
kapta 1653. jún. 12-én. Egyesek szerint ő maga óhajtotta ezt a nevet Johannes ab Angeli.
XVI. századbeli spanyol misztikus szerzetesíró iránti rokonszenvéből kifolyólag, mfl:
a jezsuita Schwartz Dániel a költőnk felett mondott temetési beszédében egyszeruen a
Malakiás 3:1 igéj éből eredezteti. (:Lásd: H. L. Held: i. mü, 38. 1.)

ANGELUS SILESIUS: HEILIGE SEELENLUST

(Részletek)

VII.
A L€:LEK VAGYÓDVA HlVJA OT

(Komm, meln Herz, komm mein Schatz)

Jövel, Szívem, drága Úr,
Zöld mező, hol kedv virul.
Jöjj, te Csillag, jöjj, te Fény,
Legszebb Arc a földtekén.
Jöjj, te Ettem, drága Lelkem,
Balzsamolaj termő Kertem!
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Jövel, Mannám, Italom,
Legkedvesebb szép Dalom.
Atok ellen Orvosom,
Legnemesebb matom.
Jövel Rózsám, szép virágom,
Jó hir termő Rónaságom!

Jöjj, Királyom, Mesterem,
Jöjj, Világom, szép Egem.
Vőlegényem, .csókadó,
üdvösségem, hűs Folyó.
Jövel Pásztor, jöjj Füves rét,
Jövel Jézus, drága Vendég!

XXVI.

KARÁCSONYI VAGY
(Morgenstern der finstern Nacht)

Bús éj hajnalcsillaga,
Föld örömszerző Ura!
Drága Fény,
Várlak én,
Gyúlj ki szívem rejtekén!

Lelkem most a menny maga,
S Te hiányzol, Csillaga!
Száll merész
Sürgetés:
Jő a reggel, Ó, ne késs!

Dicsőséged úgy ragyog:
Túlszárnyalja a napot.
Temagad
Aranyabb
vagy, mint tízezernyi nap!

Fényed ragyog mindenen,
Mi csak volt, van, vagy leszen.
Éj oszol,
Ott, ahol
Felragyogsz Te, szép Mosoly!

Orömszerző sugarad
Meghódoltat sokakat.
Szép Egünk!
Mindenütt
Istenünkként tisztelünk.

Nos, aranyló lelki Nap,
Ó, ne késsen sugarad!
Drága Fény,
Várlak én,
Gyúlj ki szívem rejtekén!

21

XXXIII.

A VISSZHANGGAL TARSALOG J1i:ZUSAROL
(Wer wird mír, mein Herz, das Jesulein

geben?)

Hű Jézusodat, szív, ki adja tenéked?
Szent, igaz élet!

Úgy vágyom ölelni, csókolni is én már!
Jászol ölén vár!

Ö, hát a Királyhoz jászol hogyan illik?
Láthatod, illik.

Eljött ma szegényen, szalmán, de
mivégett?

Menteni téged.
Mi hozta le mennyből, hogy megszületett

Ű?
Úgy szeretett Ű!

És mondd, mi a bér, mit kap majd ilu
nagy alázat?

Tüske, gyalázat.

Mi az, amiért kínt és szörnyű halált lát?
Terheli számlád.

És mit terem, ó, mondd, e szörnyű

kiváltság?
Készen a váltság.

És mondd, mi a jó hír, melytől szívem
éled?

Szép, örök élet.



CXLIX.

INTELEM A L:€LEKHEZ
(Schw:\ng dich auf, mein Tiiubelein, behende)

Kis galambom, röppenj föl, sietve,
És repülj el végső menhelyedre.
Föld zajából menekülj ki végre,
Oda, ahol vár az égi béke!

Szövetséges párodat kívánod?
Zűrzavarban meg sosem találod.·
Véle akarsz boldogan tanyázni?
Teremtetlen térségekre szállj ki!

Öldökölj meg minden hiú vágyat,
Mely bilinccsel fogva tartja szárnyad.
Tartsd szabadon s igaz áhítatban
Szíved, elméd, erőd szakadatlan!

Szállj magasba angyal-lendülettel,
minden földi dolgodat feledd el.
Egy Uradban teljék csak a kedved,

Ki örökre vigasztal s legeltet.

Szépségedet a Király kívánja,
Néked szól az arca ragyogása.
Csókolni fog égi Vőlegényed,

S Benne lészen nagy gyönyörűséged.

Röppenj föl hát, lelkem, kis galambom,
Szűk barlangod tovább ne marasszon.
Szállj Uradhoz benső érzülettel,
És örök nagy szerelmét fogadd el!

SZÉNASI SANDOR fordítáaai

FILA BÉL4

HENRI BERGSON
ÉS A KERESZTÉNY ~IISZTIKA

1932-ben jelent meg Bergson (1859-1941) utolsó nagy műve Az erkölcs és a
vallás két forrása címen. Ebben az erkölcsöt és a vallást mint "a legforróbb és
a legmaíbb problémákat" (l) veszi szemügyre. hiszen ezek az élet, a lelki világ
"mindannyiunkat gyötrő kérdései", (2) és egyben a legmélyebb bölcseleti kér
dések. Bergson eredeti szándéka ma is igen aktuális, ő "csak a lehetőségeket világo
sítja meg, s figyelmeztet az erőkre - forrongó vagy rejtett erőinkre, melyekkel
számolnunk kell s melyekre talán számítanunk lehet". (3)

Bergson tudományos-bölcseleti alapossággal megvizsgálja és értelmezi az
emberi erkölcsöt és a vallást. Kutatja természetüket, különböző megjelenési
formájukat, az egyéni és társadalmi élettel összefonódó kapcsolatokat,egészsé
ges és eltorzult irányaikat; ellentétes és egymást kiegészítő törekvéseiket. A tu
dományos alapról elinduló tárgyalás erkölcs- és vallásbölcseletté mélyül. Mind
az erkölcsnél, mínd a vallásnál észreveszi azt, hogy kiemelkedő jelentősége van
az egyéniségnek, a személyes lendületnek és inspirációnak, a nagy egyéniségek
szuggesztív hatásának. A vallás. mélyebb és ígazíbb megnyilvánulásiformáinál
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