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Misztika a
Nagyszombati
kxidex korában
A Nagyszombati kódex közel ötszáz éves örökségünk, melynek tör
ténetét most már mi írjuk tovább. S nemcsak azok a kutatók, akik
tudományos ismeretekkel igyekeznek gyarapítani műveltségün

ket, hanem a hétköznapi olvasók is. Sőt, legfőképpen utóbbiak az
értékes könyv továbbélésének letéteményesei, hiszen minden
egyes új értelmezés meghosszabbítja az elnyűtt bifóliumok életét.

A magyar könyvkultúra a vizsgált időszakban gyakorlatilag az
egyházi irodalmat jelentette. Fő központjai a monostorok voltak,
amelyek hiteles helyekként is működtek. Az oklevelek, adólejstro
mok, birtokösszeírások mellett a szerzetesek nagyszámú prédiká
ciót másoltak le, s ezek a falusi papság számára beszédmintákat je
lentettek. Azonban a 13-14. századtól szükség volt olyan olvasmá
nyokra, melyek az idegen nyelven nem tudó, kevésbé művelt apá
cák lelki épülését szolgálták.

Ilyen szövegeket tartalmaz a Nagyszombati kódex is. Másolóját
nem ismerjük, ám egyike volt a legszorgalmasabb hazai scrip
toroknak: " ...ugyancsak e kéz írásaként tartjuk számon a Nádor-kó
dexet (1508), a Debreceni-kódex (1519) ötödik kezétól származó részt,
valamint a Simor-kódexet, amelynek csak töredéke ísmeretes/"

Kódexünk három nagyobb egységból áll, ebből kettőnek is
merjük a keletkezési évét. Az első 1513-ban, a második 1512-ben
született; előbbi a honi misztika legértékesebb iratának tekinthe
tő, Heinrich Seuse: Horologium Sapientiae (A teljes bölcsességró1)
című művének részlete. Seuse (1296-1366) Eckhart mester tanít
ványa, domonkos rendi szerzetes. "Bár alapos teológiai képzés
ben részesült, tanait sohasem akarta rendszerbe foglalni. Szelíd,
költői természetének megfelelően a szívhez akart szólni, a lélek
mélyén rejlő legjobbat akarta mindenkiből elöcsalni."?

Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogyakódexben sze
replő változat és Seuse írása között úgymond "nincs közvetlen
átmenet". A szerző ugyanis először 1328-ban írta meg Az Örök
Bölcsesség könyvét, mégpedig német nyelven tBüchiein der ewigen
Weisheit), melyet 1334-ben latinra fordított le (Horologium
Sapientiae, ez egyetlen latin nyelvű munkája). Utóbbit több elem
mel bővítette: a jegyes-misztika vonásai vélhetően újabb lelki él-
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A Seuse·fordítás
szerkezeti

felosztásának
árnyalása

30. Nagy Gábor:
A miszticizmus kódex

irodaImunkban.
ln: Pallas Debrecina.

Magyar Nemzeti Könyv
és Lapkiadó Vállalat,
Debrecen, 1937, 40.

mények hatására kerültek be az alkotásba. A magyar fordító
minden bizonnyal ezt a könyvet ismerte, mivel Európa országai
ban jobban elterjedt, mint a német eredeti. Ezen kívül meg kell
jegyeznünk, hogya fordító nem az egész Seuse-rmívet ültette át
nyelvünkre. Kihagyta az életrajzi ihletésű részeket és a domon
kos rend megújítására vonatkozó fejezeteket. Kérdéses, hogy a
Nagyszombati kódex másolója egy korábbi másolatot használt-e
mintául, vagy pedig a fordítást vette alapul. Akármelyik feltevés
a helytálló, szövegemlékünk közel 200 évvel Seuse műve után
született, és annak nem közvetlen folytatása.

Miért fontos ez? Azért, mert a térbeli és időbeli távolságnak
- és nem elhanyagolhatóan a szöveg megváltoztatott kontextu
sának - köszönhetően egy teljesen új misztikus alkotáshoz ju
tottunk, amelyet kizárólag úgy értelmezhetünk helyesen, ha fi
gyelembe vesszük a 16. század elejének művelődéstörténeti

viszonyait. Ugyanis a misztika ekkor már némileg mást jelentett,
mint a virágzó középkor idején. A kolostorok kapui megnyíltak,
és a reneszánsz - elsősorban a beginizmus és a devotio moderna
révén - új köntösbe öltöztette a régebbi vallásosságot.

"A szöveget gondolatmenete szempontjából négy részre oszthat
juk. Az első rész Sapientia és Discipulus, azaz az Isteni Bölcsesség
és a földi tanítvány beszélgetése az Úr kereszthaláláról, szenvedé
séről és az ember kötelességeiről. Szorosan kapcsolódik ehhez
Krisztus kereszthalálának elbeszélése, amit Sapientia maga mond
el Discipulus kérésére'" - írja O. Nagy Gábor a Nagyszombati kó
dex Seuse-fordításáról. Egyetérthetnénk a tanulmányszerzővel, de
van egy fontos körülmény, amely elgondolkozásra késztet minket:
a passió története nem folyamatos egység az alkotásban, hanem
egy időről időre felvett eseményszál, amely beleágyazódik
Sapientia és Discipulus párbeszédébe. Azt is mondhatjuk, hogy az
Örök Bölcsesség fokozatosan tárja föl szenvedésének részleteit,
mégpedig úgy, ahogy azt a tanítvány - lelki felkészültségének
megfelelően - megérteni és befogadni képes. Ily módon ez a két
egység (ti. az elmélkedés és a passió) valóban egybefonódik, még
pedig oly szorosan, hogy helyesebb őket nem különválasztani. Je
len tanulmány szerzője úgy gondolja, hogya misztikus írás első

részét Discipulus megtérésének folyamata alkotja, amelyhez szer
vesen hozzátartoznak Krisztus szenvedéstörténetének részletei.

Az általunk megállapított első egységet további alpontokra
oszthatjuk. Négy ilyet különböztethetünk meg: Discipulus a lelki
látás ismeretére jut, a részletekben elbeszélt passió, a tanítvány
siralma saját bűnössége és kicsinysége miatt, végül Sapientia fel
készíti Discipulust a tökéletes életre. Nem szabad tehát elfelejte
nünk, hogy az alegységek egymás okai, illetve logikus és kötele
ző folytatásai. Mindez az elmélkedés útján (via contemplativa)
történik, így a tanítvány már túljutott a megtisztulási szakaszon
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40. Nagy Gábor: i. m. 39.

SJohan Huizlnpa;
A középkor alkonya.
(Ford. Szerb AntaL)

Helikon Kiadó, Buda
pest, 1996, 128.

Küzdelem a belső

látásmód képességéért

6Johan Huizinga:
i. m. 170.

7Nicolaus Cusanus:
A tudós tudatlanság.

(Ford. Erdő Péter.)
Kairosz Kiadó, Buda

pest, 1999, 70-71.

(via purgativa; feléledt benne az alázat és a megtisztulás utáni
vágy, az Isteni Bölcsesség megnyilatkozik neki), de még a via
unitiva előtt áll (lelke viaskodik, kérdései és kételyei vannak,
még nem adta át teljesen önmagát Istennek). Bár elragadtatáso
kat él meg, Seuse igyekszik konkrét, könnyen hihető (ugyanak
kor erőteljes) képeket felsorakoztatni. A középkor vége ugyanis
már túl nagy követelménynek tartotta az Atyával való egyesülés
elérését. .Kódexeink fordítói nem a misztikus élmény nagy lehe
tetlenségét hirdető szövegeket választottak ki fordításra, hanem
olyanokat, melyek kevésbé transzcendens, de lehetőbb, elérhe
tőbb vallásos élményt állítottak olvasóik elé.,,4

Mi következik ebből? A vallási élmény közelebb kerül az em
berekhez, megszűnik a szentek kiváltságának lenni. A folyamat
ugyanakkor kétoldalú: egyrészt a katolikus hitélet alakjai sok
szor gúny tárgyává válnak: "Miközben a Szent Szűz alakja egyre
magasztosul, József mindinkább karikatúrává válik. A művészek

rongyokba öltözött bohócnak ábrázolják, mint például Dijonban,
Melchior Broederlam kettős oltárán/'" Másrészt a nehézkes for
maságok, a babonás áhítat leépülésével az irgalmasság hagyo
mányos jócselekedeteit (betegek ápolása, szegények gyámolítása)
gyakorló világi mozgalmak jönnek létre (például a devotio
medernai. Az egyháznak alkalmazkodnia kell a megváltozott vi
szonyokhoz: liturgiáját és szokásait az alázatos, de egészségesen
érző lelkekhez kell igazítania. Az istenélmény többé már nem el
sősorban transzcendens elragadtatásokat jelent, hanem mindenki
számára élhető meghívást az evangéliumi tanítás követésére.

Már az első mondatban fel kell figyeln ünk egy fontos körülmény
re: a német misztikus a "pusztában" írja meg könyvét a Szentlélek
sugalmazására. Természetesen nem szó szerint kell értelmeznünk
a mű keletkezési helyét. A szimbolikus kifejezésmód a belső békét,
a világtól való elvonulást, a csöndes nyugalmat jelenti. "Az abszo
lút lény fogalmához ... a kiterjedés vagy a fény képzete társul. Ké
sőbb azonban ezek a tulajdonságok ellentétükbe, a csönd, az űr, a
sötétség képébe csapnak át ... Végül az istenség kifejezésére csak a
puszta tagadás marad.:" Tehát Isten abszolútumát a "nem" közelíti
meg leginkább. Az a "nem", amely a végtelenben, a felfoghatatlan
ban, a megragadhatatlanban érhető tetten. A lélek puszta ürességé
ben az Atya hangja hallatszik. Ez a negatív teológia, mely szerint a
"tagadások igazak, és az állítások nem kielégítők, valamint az is,
hogy azok a tagadások, amelyek a legtökéletesebbről nagyobb tö
kéletlenséget tagadnak, igazabbak a többinél.r" Vagyis - elvégez
ve a "kijelölt logikai műveletet" - Isten végtelenebb a végtelen
nél, felfoghatatlanabb a felfoghatatlannál, megragadhatatlanabb a
megragadhatatlannál. Ám mindebből pontosan az következik,
hogy létezőbb a létezőnél! A legnagyobb Minden Lelke ugyanis ál
landóan és az összes helyen jelenvaló, ura az állításnak ("Én va-
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8Kir 3,14

9Mt 28,19

Az áldozatvállalás
fontossága

lONagyszombati kódex,
i. m. 29

11Mt 17,24

12A hasonlóság a Világ
lélek (anima mundi),
az Egy kiáradásában

(emanáció) és a kivá-
lasztott lelkek visszaván
dorlásában érhető tetten.

130. Nagy Gábor:
i. m. 43.

14.Középkori kereskede-
lemről szólva elsősorban

az ún. távolsági keres
kedelemre kell gondol
nunk. Ezen a nemzet-

közi árucserének azt az
idejétmúlt formáját értjük,

amely megelőzte az új
kori iparosodást és az

ezzel járó tömegfogyasz
tást. A modern kereske

delemben a forgalom
zöme olcsó árucikkekből

gyok az, aki vagyok.:") és a tagadásnak is (lásd negatív teológia).
Ahhoz, hogy ezt megérthessük, önfegyelemre és összeszedettség
re van szükségünk, amelyet főleg a lélek csendességében, vágyak
tól és ingerektől megfosztott csupaszságában találhatunk meg.

A kijelentés másik része a Szentlélek meghívására vonatkozik.
Az első lépést Isten teszi meg az ember felé, és az Evangélium
tanúsága szerint az Úr mindenkit magához szólít apostolai által:
"Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet."? Hang
súlyoznunk kell, hogya hétköznapok misztikája nem a szélsősé

gekben mutatkozik meg, hanem alkalmazkodik az egyén társa
dalmi körülményeihez. Így például az elvonulás csendessége
nem a teljes remeteséget jelenti számunkra, sokkal inkább tíz
percnyi szünetet a szokásos rohanásban.

Discipulus félrevonul a világ zajától, és kéri az Örök Bölcsessé
get, hogy nyilatkozzon meg számára, mert "semminemű ember
ismeretlent nem szeret".10 Sapientia ezután elmondja, hogy az élő

lények tökéletessége felülről árad ki, de a Jóság lényegét csupán
az értheti meg teljesen, aki vállalja a földi szenvedéseket, és felfe
lé igyekszik, azaz erősíti és tökéletesíti a lelkét. Az Örömhírből

megismert igazságokat osztja meg a tanítvánnyal: "Ha valaki utá
nam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét és kö
vessen engem.,,1l Ám e gondolatokban már ott rejtőzik a rene
szánsz neoplatonizmusa iS12

- bizonyosan nem tudatosan. Seuse
nem a filozófia és a keresztény tanok szintézisét akarja megvalósí
tani, hanem gyakorlati tanácsokkal kívánja biztatni közönségét
(akárcsak a kódex másolója): a földön kiállt megpróbáltatások
gyümölcse a mennyei boldogság. Lelki élményeit konkrét útmuta
tásokba igyekszik önteni, a keresztek vállalására szólít. A kőzép

kor végének szellemisége ez; a 15-16. század (vallásos) irodalma
már képes a legmegdöbbentóbb realizmusra is: " ... jellemző, hogy
kolostori íróink olyan szövegeket vagy szövegrészleteket válasz
tottak ki fordítás céljából, melyek Krisztust legkézzelfoghatóbb,
legemberibb alakjában állít ják be." 13 Ennek a szándéknak megfele
lően kerülnek a kódexbe a passió-részletek, valamint azért, hogy
meggyőzzék az apácákat az áldozatvállalás fontosságáról.

Hol van már Szent Margit félelem nélküli aszkézise? A kolos
torok lakóit körülvevő közegben a fényűzés, a fogyasztói társa
dalom csírái bontakoznak ki." Igaz ugyan, hogy főként a gaz
dag nemesi körökben figyelhető meg a luxuscikkek térhódítása,
de az urbanizáció javít a jobbágyság életszínvonalán is, hiszen a
városok jelentős felvevőpiacot képeznek. Lassacskán a falvak
mezővárosokká alakulnak, kiváltságokat szereznek. A kereske
dők kezében óriási mértékű tőke halmozódik fel. Megindul a
versenyfutás a földi javakért.

Az egyház sem zárkózott el a vagyonszerzés lehetőségétől,

ám az alacsonyabb papi pozíciókban, az apácák és a szerzetesek
körében igyekszik konzerválni a lelki szegénység kereteit. S itt
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áll, amelyek nagy tö·
megben kerülnek piacra.
Az, amit távolsági keres

kedelemnek nevezünk,
éppen fordított elv sze

rint működött... A luxus-
cikkeket kis mennyiség

ben forgalmazták, kevés,
de fizetőképes fogyasztó
számára." Magyarország

története 1301-1526.
(Szerk. Engel Pál 

Kristó Gyula - Kubinyi
András.) Osiris Kiadó,

Budapest, 1998, 20-21.

15Mt 19,23

16Nagyszombati kódex,
i. m. 39.

17VÖ. Mt 13,43

A via purgativa és
a via contemplativa

összetartozása

l8VŐ. O. Nagy Gábor:
i. m. 19-34

egy fontos bibliai kijelentés juthat az eszünkbe: "Bizony, mon
dom nektek: a gazdag ember nehezen tud bemenni a mennyek
országábar " ---, Jézus szavai szerint az anyagi bőség megnehezíti
a misztikus élmény elérését, és Sapientia is a földi és lelki sze
génység feltétlen vállalását jelöli meg a misztikus út kezdeteként.

Mi lehet szép a szenvedésben? - tesszük fel a kérdést, és ez
zel eljutunk az első alegység legfontosabb pontjához. Discipulus
nem érti, miként lakozhat végtelen szeretet a megfeszített Fiú
ban, "miért, hogy mindenestől fogva a nagy kínnal keserűségé

ben Ő színe kívül meghervadott. belül is a kínnak keserűségével

megfonnyadott, és semminemű színt és szépséget, szemnek gyö
nyörködését nem adja sem mutatja ... "16 A tanítvány mondatai
ban tévedés rejtőzik. Igaz, hogy Krisztus testét felismerhetetlenné
csúfítják kínzói, de belül a Lélek mindvégig megőrzi alapvető tu
lajdonságát, a mérhetetlen szeretetet. Az Örök Bölcsesség felhívja
Discipulus figyeimét ezekre az értékekre, és hozzáfűzi, hogy az
igazi kincsek rejtve vannak a világ előtt. Mindezt csak azok érthe
tik meg, akiknek van fülük a hallásra, szemük a látásra. Nem fe
lületes földi érzékelést jelent Isten megtapasztalása, hanem össze
szedettséget, hívő gondolkozást, babonáktól mentes józanságot."

Észrevehetünk egy ellentmondást, amelyet érdemes megvitat
nunk. Azt már korábban kijelentettük, hogy a tanítvány az el
mélkedés útját járja, ezért lehetnek látomásai, elragadtatásai. Túl
van már a megtisztulás szakaszán, tehát képesnek kell lennie az
elszakadásra, a világiasság nélküli belső látásra. Miért vak hát
akkor, amikor egyik víziója során az Isteni Bölcsességgel beszél
get? Miért nem veszi észre a szenvedő Jézusban a tiszta szerete
tet? Lehetséges-e, hogy még mindig a bűn állapotában van, csak
éppen nem tud róla? Azt kell feltételeznünk, hogy a via purgativa
szakaszában a misztikus csupán azokat a fonákságokat vetkőzi le,
melyeket önmaga is vétkesnek tart - tulajdonképpen csak a
megtisztulás utáni mérhetetlen vágy ébred fel benne. A szándékra
való rátalálás után - Isten kegyelme révén - fokozatosan döb
ben rá tengernyi hibájára, és metszi le lelkének vadhajtásait. Pél
dánk tanúsága szerint mindez egy-egy elragadtatás alkalmával,
azaz a via contemplativa során történik. A misztikus út első két
szakasza szorosan összefügg, és ez az a kapcsolat, amely szöve
günk alegységekre történő felosztásában is tükröződik. A megtisz
tulás és a ráeszmélés folyamata véleményünk szerint nem külö
níthető el élesen, ahogy azt O. Nagy Gábor rendszerezése
sugallja." A via purgativa úgy kapcsolódik a via contempiaíioához,
ahogy Discipulus és Sapientia párbeszéde a passió-részletekhez...
S még egy fontos hittitok következik az elmondottakból: az Atya
nem elsősorban a cselekedetek alapján ítéli meg az embert, ha
nem mélyebbre lát, a szívek tartaimát vizsgálja. Hiszen jó szándé
kainkból is fakadhatnak olyan tettek, amelyek balul ütnek ki. Az
a lényeges, hogy Isten ismeri gondolatainkat, és ezek alapján kér
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19M! 7,1

"Mea culpa!"

20Nagyszombati kódex,
i. m. 123.

bennünket számon, míg az ember jogtalanul mond ítéletet ember
társa fölött, hiszen nem lát bele annak lelkébe. "Ne ítéljetek, hogy
el ne ítéljenek titeket" - mondja jézus." A misztikus a via unitiva
során nemcsak Isten lényegét ismeri meg, hanem a teremtett
szubsztanciával is képes párbeszédre! Általa és Benne válnak az
emberi lélek mélységei megismerhetővé számunkra.

Ezzel tulajdonképpen át is tekintettük az első alegység legfon
tosabb mondanivalóját: a misztikus élmény a belső látás képessé
ge által érhető el, melynek előfeltétele a tökéletesedés szándéká
nak kialakulása. Aztán az út legviharosabb szakasza következik,
amikor a lélek viaskodik önmagával, fokozatosan felismeri bűne
it; hatalmas magaslatokra mászik fel, hogy aztán óriási mélysé
gekbe süllyedjen. A fejlődés tehát korántsem egyenes vonalú,
sőt, a hanyatlás szinte szükségszerű. Nem egy leírás tanúskodik
arról, hogy mily heves sírás keríti hatalmába a szemlélődőt

egy-egy látomás után. Visszatér a hétköznapok sivárságába, érzi
lényének hiábavalóságát, s újra meg akarja tapasztalni Isten je
lenlétét, amely felemeli és kiragadja a vétkek mocsarából.

A tanítvány elhatározza, hogy megváltoztatja életét, és az Örök
Bölcsességhez láncolja magát. A lelki éjszaka csakis úgy érhet vé
get, ha az ember állhatatos marad a reményben, és életének ese
ményeit úgy fogja fel, mint Isten végtelen szeretetének jeleit, aka
ratának megnyilvánulásait. Feltétlen bizalom az 6 irgalmában.
Nem egyszerű ezt megérteni, sőt a legnagyobb kihívás előtt áll a
tanítvány. Miként lehet például egy értelmetlennek tűnő halál
esetet a kegyelem jeleként értelmezni? Az egyik válasz a hitben
rejlik, a másik a kétségbeesésben. A tisztulás szakaszában jelen
van mindkettő: a misztikus az előbbit akarja elérni, az utóbbitól
menekülni vágyik - akárcsak a hétköznapok küzdő embere.

Az első alegységet követő passió-részlet átvezet minket a harma
dik alegységhez, amelyben a lélek már tökéletesen képes használ
ni a belső látást. Ekkor érti meg igazán, milyen vétkeket követett el
idáig, s felismeri az Örök Bölcsesség hatalmassága és a saját ki
csinysége között tátongó óriási szakadékot. Az alegység kezdete
azonban útmutatást nyújt ahhoz, miként kezdhet új életet: "Szól
itt immár arról, hogy amely lélök az ő jegyesét bűnének miatta
elvesztötte volna. Tehát a keresztfa alatt buzgóságos penitenciával
őtet meglelheti, magát a Krisztus Jézus kínjához hasonlítván. És a
bűnös ember a keresztfa alá ezön szerrel sirassa magát... ,,20

Amit a tanítvány ebben a pillanatban érez, azt lehetetlen szá
munkra felfogni, szavakba önteni. Discipulus is főleg természeti
képekbe önti gondolatait, és többszörösen hangot ad saját elesettsé
gének és nyomorultságának. A lelki élet nagyon magas foka ez, és
úgy gondolom, hogy már csak a kiválasztottak számára érhető el.
Számunkra csupán a megsejtés lehetősége marad, ám erre minden
erőnkkel törekednünk kell ahhoz, hogy közelebb jussunk a szöveg
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mondanivalójához. Be kell látnunk, amit szívünk már régen tud,
de értelmünk vonakodik elfogadni: a világ gyönyörűsége olyan,
akár egy szál rózsa, amely most még ragyog, azonban kisvártatva
csúnyává szárad, elpusztul. A keresztény ember mást keres: egy
szelíd szépségű virágot, amely az idő végezetéig megmarad ...

Amit a tanítvány birtokolni akar, arról részben már volt szó:
megszabadulni a látható gyönyörűségektől, eljutni a végtelen
csendességbe, megtalálni a krisztusi szenvedést. "Ó én lelkőm,
térj be tennön magadhoz, és minden evilági elmúlandókat felül
hagyj, és felül taposs, lábad alá vess. És fuss be a kietlen pusztá
ba, és keressed meg a mélységes keserűséget" - mondja Disci
pulus. Fel kell figyelnünk az erős és ellentmondást nem tűrő

szándékra, amelyelhatározásában megmutatkozik. "Ti kitartotta
tok velem megpróbáltatásaimban, ezért nektek adom az orszá
got, amint nekem adta Atyám... 22

- ígéri Jézus azoknak, akik
állhatatosak maradnak a megpróbáltatások során. A tanítvány
elszántsága minta előttünk is a hétköznapi terhek viselésére, a
reális mértékű követelmények ésszerű teljesítésére.

Mégis, hogyan képzelhetjük el a 15. század szellemiségét, azaz
miért lehetett szükség a kitartás implicit és nyilvános hangsúlyo
zására is? A korabeli magyarság létbizonytalanságban élt: a déli vé
geken az Oszmán Birodalom fenyegetett, az országban véres pol
gárháborúk dúltak. A változó viszonyok a rendek életét szintén
áthatották, de legtöbbet a jobbágyság szenvedhetett. Ugyanaz a ter
mészetesen naiv néplélek munkálkodhatott bennük, mint a kolos
torok lakóiban, ám ők nem elsősorban a paraszti rétegbó1 kerültek
ki. A magyarságot szélsőséges érzelmek fűtötték, életükbó1 hiány
zott az állandóság. "Minden dolog éles ellentétekben és hatásos
formákban jelent meg, ami feszültséget és szenvedélyes hangulatot
kölcsönzött a mindennapi életnek,,23 - állítja Huizinga, és a fent
elmondottak alapján egyet kell értenünk vele. A bizakodó kitartás
előtérbe állítása a csapongó kedélyállapotok csillapítását szolgálta.

A tanítvány szerint a mélységes keserűség hasonlatos egy ma
gas hegy megmászásához. Beletartoznak a szív és az elme bána
tai, a keserűség szavai, a nagy sóhajtások és a fájdalmas kiáltások.
Mindez olyan módon nyilvánuljon meg, "hogya mennyeknek
magasságában a kegyös mindenható Istennek ő irgalmasságos fü
leibe bejusson... ,,24 Discipulus megszólítja a nemes köveket, a
szép virágokkal ékes széles mezőket és a fényes csillagokat, és
kéri őket, hogy az Ő buzgóságos bensőségével gyújtsák meg a
gyarló emberi szívet. Bár a kódex Seuse-fordítását a honi pas
sió-misztika legjelesebb emlékekénk tartjuk számon, ki kell emel
nünk a természeti jelenségekhez köthető belső egyesülés szándé
kát. "Legszembetűnóbb jellemvonása ennek az, hogya középkor
szokatlan érdeklodéssel fordult az anyagi, természeti világ felé, s
mivel a misztikus ebben saját lelkének harmóniáját, Istennel való
elteltségét látta, szeretet töltötte el a természet iránt iS.,,25
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27Jn 4,14

A flóra és a fauna hangsúlyos tisztelete a korszak végén jelent
kező - sokszor kendőzetlen - realista ábrázolásmód előképének

tekinthető, de helyesebben járunk el, ha értelmezésében azt az ér
zékenységet vesszük alaput amely áthatotta az utókor által sötét
nek bélyegzett századok mindennapjait. Festmények, fafaragások
és metszetek tanúskodnak arról, hogya szerelmes lovag a mező

üde zöldjében hódol szíve hölgyének, fiatalok dús növényzetű

parkokban múlatják az időt - játszanak és nevetnek. Hol van itt
a vásári komédiások érdes-gúnyos kacaja, a háborúk nyomasztó
fegyvercsörgése, a sírkertek áporodott levegője? Az élet szépségé
nek dicsőítése szokatlan egy alapvetően borúlátó időszakban, ám
bizonyítja a reneszánsz szellemiségének térhódítását. Ismét egy
világias vonás lopakodik be a kolostorok falai közé, de ebben az
esetben nem a via mystica szakaszának átértelmezését tapasztal
juk, éppen ellenkezőleg! Az elmélyült elmélkedő már az érett
középkorban sem beszél halálról, hiszen az örök élet élménye
jut neki osztályrészül az Atyával való földi egyesülés során, te
hát az eksztatikus élmény szóbeli érzékeltetése sohasem ábrázol
ja az elmúlást. Máskülönben joggal kérdőjelezhetjük meg a láto
más valódiságát.

A tanítvány szívét mély fájdalom hasítja ketté, amikor rádöb
ben, hogy az isteni jegyes ölelésére hálátlansággal válaszolt. Nem
érti önmagát, miért menekült a Szentlélek kegyelme elől. Ezt
úgy értelmezhetjük, hogy eddigi élete során nem ismerte fel azo
kat a jeleket, amelyekkel Isten próbált üzenni neki. A kudarcokra
összeomlással reagálhatott, és elfelejtett hinni abban, hogy az
Örök Bölcsesség képes jóra fordítani a látszólag kedvezőtlen ese
ményeket. Belátja, hogy nem dühöngeni és tiltakozni kell a ne
hézségek miatt, hanem vállalni őket. Most már fel akarja venni a
keresztet, de még mindig nem tudja remélni, hogy Isten irgalmaz
a meg térő bűnösnek. Bizonytalanságát jajkiáltásai fejezik ki, me
lyek közül tán a harmadik a legszemléletesebb: "Jaj, mert elhagy
tam az élő vizeknek erét és urát ... ,,26 A víz ugyanis az Ó-, de kü
lönösen az Újszövetségben többször előforduló, fontos motívum.
Jézus maga kínál innivalót a szamariai asszonynak, ám nem földi
kút italát: ff' ..aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha
többé nem szomjazik meg, hanem a víz, amelyet adok neki, örök
életre szökellő vízforrás lesz benne.,,27 Mikor a római katona lán
dzsájával megnyitotta a kereszten függő Messiás oldalát, abból
vér és víz folyt ki. Mi is hát ez a frissítő nedv, amely megkönnyíti
a terhek cipelését, és elvezeti az embert Isten és a saját lényegé
hez? Erre a kérdésre talán csak az a misztikus tudna választ adni,
aki elérte a via unititat. Nekünk és Discipulus számára csupán ki
tűzött célként mutatkozik meg, ám a tanítvány érzi, hogy olyas
valamiről van szó, amelyhez feltétlenül ragaszkodni kell. Az élő

víz elvesztése egyet jelent az Örök Bölcsesség Lelkének tagadásá
val, s nélküle nem érhető el az üdvösség. A korábban elmondot-
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3DVÖ. Mt 23,13-37

tak alapján pedig mindez azt jelenti, hogy az ember sohasem fog
ja megérteni teremtményi voltát - miért van és ki ő? A felelet
kizárólag egyféleképpen hangozhat, s ez a titok az, amely össze
kapcsolja évezredek történeimét és elvezet a mindenkori emberi
szellem ismeretére. A tisztánlátás képessége, amely me&tapasztal
hatóvá teszi az Atyát, akin kívül nincs semmi, hiszen O minden
hol van. Azt is kijelenthetjük, hogy az élő víz az egyén saját, a
társadalom kollektív harmóniája. Nem az, amiben örömünket lel
jük, hanem maga az érzés, amelynek a földi boldogság csak ár
nyékképe. Számunkra ez egyelőre nem tapasztalható, de Discipu
lus korábban már nagyon közel járt ahhoz, hogy elérje. Azonban
bűnei miatt folyton szem elől téveszti célját.

Érdemes még egy megjegyzést fűzni a fenti gondolatokhoz. A
középkor embere nem sok figyelmet szentel a víznek, mivel
szennyezettsége miatt ivásra alkalmatlan. Nem egy oklevél ta
núskodik a szőlőtermesztés jelentőségéről, a borkereskedelem
rendkívül számottevő szerepéről. A bor az étkezések rendszeres
italkísérője. "Főúr, nemes, városi polgár és paraszt egyaránt ezt
itta, naponta akár több litert is.,,28 Ugyanakkor nem elhanyagol
ható kegyességi jelentősége sem, hiszen a keresztény tanítás
Krisztus vérének tekinti. Elődeink különösen hajlamosak az áhí
tatos külsőségekre; könnyen elképzelhető, hogya borivás tényét
néhányan jó cselekedetnek is tekintik.

A bor gyöngyöző selymessége lenyűgözi fogyasztóját, míg a víz
egyszerűsége nem lehet csodálat tárgya. Vagy mégis? A misztikus
számára éppen azért érzékletesebb a színtelen folyadék, mert kül
sőségektó1 mentes, szépsége nem hivalkodó. Újfent megérkezünk a
belső látás problémájához, amelyet a Megváltó agyonkínzott testé
vel kapcsolatban már fejtegettünk; Discipulus nem tudta elképzel
ni, miként lakozhat szeretet a végletekig megcsúfított porhüvely
ben. Véleményünk szerint a víz felfedezése rokon az elóbbi
jelenséggel. Titka a világ szeme elől rejtve van, tehát alkalmas arra,
hogy az isteni kegyelem képszerű kifejezője legyen. A tisztánlátás
képességére pedig nagy szükség van egy olyan korban, amelyben
szinte kizárólag vizuálisan tudnak gondolkozni az emberek. "A
szent fogalmakat látható formában megtestesülvén, állandóan az a
veszély fenyegeti, hogy merő külsőséggé válnak,,29 - írja Huizin
ga, és egyet kell értenünk vele, hiszen a tömegesen fogyasztott
bor a hétköznapiság szintjére süllyed, nem képes tovább hordozni
a titokzatos tartalmat. De ez még nem jelenti azt, hogy ne lenne
szent nedű az italozók szemében, ám ők az igazi hitélményt so
hasem érik el. Mint láttuk, ennek inkább a csend, a szerény meg
jelenés az előfeltétele, a víz pedig minden tekintetben teljesíti az
említett követelményeket. Így válhat a belső út egyik meghatáro
zó motívumává, a Szentlélek megtisztító erejének jelképeként.

Nem nehéz gondolatpárhuzamot feltételeznünk Jézus Krisztus
farizeusokat intő mondatai és a kódex jajkiáltásai között." Mind-
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két esetben ezzel az indulatszóval kezdődnek a megnyilatkozá
sok; az Evangéliumban hét ilyen szakasz szerepel, míg Disci
pulus jóval többször vezeti be így önostorozó vallomását, igaz,
elég rendszertelenül. Az első hat jajkiáltás után hosszabb elmél
kedés következik, majd ismét visszatér a már megszokott kifeje
zőeszköz. Kötetlen használatuk a tanítvány zaklatott lelkiállapotá
ról tanúskodik, míg mennyiségbeli főlényük akkor értelmezhető,

ha melléjük tesszük Jézus feddéseit. Discipulus súlyosabbnak tart
ja saját bűneit a zsidó írástudók vétkeinél, és nem mer hinni az
isteni irgalomban. Úgy véli, nem elég a hétszeres számonkérés,
neki még inkább felelősségre kell vonnia önmagát. Számára nem
elérhető a nyolc boldogság sem, melyek a Megváltó szavainak
mintegy ellenpólusát képezik. Vérző szívvel tekint körbe, és el
hagyatottan bolyong az elkövetett fonákságok útvesztőjében.

Feldúltságában nem veszi észre az Atya megbocsátó szeretetét,
így új életének hajnala még nem érkezik el. ..

A halálra vár. "Oh tündöklő szép piros rózsák, oh gyönyörű

séges illatozó fehér liliomok és szeplő nélkül való violák, azaz
szentséges és szeplő nélkül való lelkek. .. Elesik a virág, kit a vi
lág elragad.v " A végső, feloldhatatlannak tűnő ellentét ez: a kez
detben jámbor, gyermeki természetű ember most megrontottan
áll a hibái mocsarában, és az Ószövetség Istene - a földi gon
dolkodás logikája szerint - átadja őt az enyészetnek. ..

Mégsem így történik, s itt érkezünk el a keresztény vallás kul
csához, Jézus Krisztus váltságának mindent felülmúló fontossága
hoz. Kereszthalála és feltámadása teszi lehetövé, hogy az eltéve
lyedett ember visszatérhessen a kegyelem állapotába - ez Isten
végtelen irgalmának megnyilvánulása. "Isten azonban azzal bizo
nyítja irántunk való szeretetét, hogy abban az időben, amikor
még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Azért most, miu
tán az ő vére által megigazultunk, még sokkal inkább megment
minket őáltala a haragtól"32 - fogalmaz Szent Pál a legszentebb
áldozatról.

A tanítvány egyszer már bizonyosan megtette az utat, és bir
tokában volt a belső látás képességének. Ám a világ visszahúz
za. Szándéka tiszta, de akarata erőtlen ahhoz, hogy végérvénye
sen nemet mondjon a külső hívságoknak. Ismét előtérbe kerül
test és lélek szembenállásának problémája, emberi és isteni ter
mészet ellentéte. Discipulus számos akadályba ütközik, míg eljut
- Jézus Krisztus által - az Atya tökéletes ismeretére. A via
contemplatioa a kétségek, a bizonytalanság szakasza is, mely so
rán hatalmas magaslatok és óriási mélységek követhetik egy
mást. A győzelem kulcsa önmagunk legyőzése, és feltétlen hit
abban, hogya Jó Pásztor visszavárja az elveszett bárányt. "Az a
lélek vigadhat igazán, amely képes elszakadni a világi külsösé
gektől, és megőrzi testének s érzékeinek ártatlansagát'r'" - szól
a tanítványa harmadik alegység végén.
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