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lEnn.,V, 8, 6. Lásd:
Plotinos:Azértelmi szép
ségről. In:Aszépről ésa
jóról. Istenről ésahozzá

vezető utakról. Farkas
Lörinc Imre Könyvkiadó,

Budapest, 1998, 34. (Ato
vábbiakban Plótinosz szö
vegeit, amennyibenszere
pelnekebben aválogatott

kötetben,Techer Margit
fordításában idézem.Afor

dítást olykor mödosüot
tam, a módosításokat

külön nem jelzem: Cs. Á.)

2Enn., VI, 4, 14.

3.Nemkell eljönnie
hozzád,ahhoz, hogy

jelen legyen. Ha nincs
jelen, azazért van, mert

temagad eltávolodtál
tőle . Eltávolodni nem

annyit tesz, mintelmenni
máshová, hiszen II jelen
van, hanem annyit tesz:

elfordulni tőle akkor,

Plátinosz
a tisztaságrál
Bár Plótinosz nem szentelt külön értekezést a tisztaságnak, a ka
tharszisz fogalma központi témája értekezéseinek. Az újplatonikus
filozófus elméletében a "megtisztulás", a "felemelkedés", a "me
nekül és", az "isten-hasonlóság", a "megtérés" , a "visszatérés" egy
más szinonimájaként jelentkezik. A tisztaság fogalmát meghatározó
központi gondolat a veszteség: az ember sóbálvánnyá meredve te
kint vissza saját születésének (időbeliségének) tényére. "Mert ami
kor az ember olyan lett, mint most, megszünt minden lenni."! "Ott
voltunk: más emberek - egyesek közülünk istenek - , tiszta lel
kek és szellem, összekapcsolódva a lét egészével, a szellemi valóság
részei, elválás és elkü lönülés nélkül, az egészhez tar toztunk. Most
azonban ehhez az emberhez hozzáadódott egy másik ember, aki
meg akart születni és ránk talált. .. innentől fogva ketten vagyunk,
és már nem az vagyunk, aki voltunk, hanem az, aki hozzáadódott
az eredeti emberhez.'? A kettősség, az ember megduplázódása
nemcsak veszteség, hanem egyben óriási lehetőség is, hiszen az ere
deti , tiszta lélek rejtve ugyan, de tovább él bennünk. A tiszta, isteni
lét Plótinosznál - szemben például a gnosztikus vagy a manicheus
gondolkodással- nem válik el élesen a tisztátalan földi világtól: az
Egy bámulatos jelenléte áthatja a mindenséget.3 A tisztaság mindig
megmarad lelkünk mélyén, csak az történik, hogy ehhez a lehető

legegyszerubb, isteni tisztasághoz hozzáadódik valami földi, testi,
másodlagos, tisztátalan valóság. A tét Plótinosz számára az eredeti,
tiszta és igaz élethez való visszatérés, de nem valami belső, katego
rikus imperatívusztól, hanem attól a mérhetetlen vágytól vezetve,
melyet a tiszta Egység ültetett el az emberben, és mely visszahívja
őt magához, hogy hozzá hasonló legyen és levetkezze magáról a
földi vegyülékvilágot.

A szépről iEnn., I, 6) ötödik és hatodik fejezetében Plótinosz rész
letesen tárgyalja a katharszisz fogalmát. A gondo latmenet kiindu
lópontja a nem érzéki, az érzékin túli vagy érzéken kívüli szépség
problémája. Honnan tudhatjuk, hogy létezik ez a szépség, és ho
gyan lehetséges megragadni? Mindenki tud róla, mondja Plótinosz,
de kiváltképp a szerelmesek, "meg kell tehát kérdeznünk azokat,
akik nem érzéki szépségeket szeretnek: mit éreztek ti a szép fogla
latosságokkal, szép jellemekkel, józan erkölcsökkel s általában a
lélek szépségéből fakadó erényes lelkiállapottal és tettekkel szem
ben? Mit éreztek akkor, amikor megpillantjátok önnön belső sz ép-
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amikor jelen van." Enn.,
VI, 5, 12. Agnosztikus el
mélettel szembeni állás

ponthoz lásd például
Enn., II,9.(,,Azok ellen,

akik a világ teremtőjét

rossznak, s avilágot
rútnak mondják").

4Enn., I,6,5.

SUo.

SUo.

7VÖ. Platón Theaitétosz
176a-b.

8Enn., I,6,5.

9VÖ. Enn., V,8,12.
("Az értelmi szépségről")

Agondolat eredetéhez
lásd: "Ami a lélek igazi

mivoltát illeti, nem a test-
tel való közösségtől és

egyéb bajoktól elcsúfítva
kell meglátnunk, ahogyan
most szoktuk látni, hanem

amilyen tisztán születik,
olyannak kell látnunk vilá-

ségeteket? Hogyan van az, hogy ilyenkor ujjongtok, heves indu
latba jöttök s a test bilincseitól megszabadulva önmagatokkal vágy
tok egyesülni? Az igazi szeretők ugyanis ilyesmit éreznek.'" Azok
a szépség igazi szerelmesei, mondja Plótinosz, akik képesek együtt
lenni önmagukkal (heautoisz szüneinai), képesek a testen "kívül", a
testtől elszakadva egybegyűjteni,felölelni saját magukat (szüliexo
menai autaszapo tón szómaton). Ebból a kívüllétből, transzcendentá
lis egységélményből fakad a lélek nagysága, az a bizonyos tiszta
fény, ami az erkölcsökből sugárzik, és ami feltételezi "az igazi va
lósággal" (ta ontoszonta)való egyesülést. A rútság ezzel szemben a
keveredés, az elvegyülés fogalmához társítható: "épp ezért, úgy hi
szem, helyesen beszélünk, amidőn egy lelket a testtel és az anyag
gal való keveredése, vegyülése, odahajlása miatt rútnak mon
dunk"," Az érzéki vágyakba merülőember koszos, tisztátalan, akár
a disznó: "A rútság a lelket meggyalázta, tisztátalanná tette s annyi
rosszal összekeverte, hogy annak többé sem az élete, sem az érzé
kelése nem tiszta, hanem a rosszal való keveredés folytán zavaros
és a halállal sokszorosan összevegyült élete lett ... a meg nem tisz
tult a Hádészben is iszapban hever, mivel rosszasága folytán ő az
iszap barátja. Hiszen hasonlóképpen a tisztátalan testű disznók is
örülnek az ilyesminekl'" A szép, önmagával egységes lélekkel el
lentétben a rút lélek "élete és érzékelése elveszti tisztaságát" (ute
zoén eti ekhouszan ute aiszthészin kaiharan), és így "a halállal kevere
dik" (tó thanato kekramenén). A megtisztulás a Tisztához való "me
nekülés" (phügé)/ a ragyogó egyszerűségfelvállalása, ideálja pedig
a lélek zavartalan és ragyogó homogenitása. Ha a tisztátalanság azt
jelenti, hogy tettei, vágyai, gondolatai révén az ember "a halállal
keveredik", akkor a tisztaság nemcsak a keveredés felfüggesztésé
vel, hanem a halál eltörlésével is egyenlő, tehát végső soron az Egy
időtlenségét és halhatatlanságát biztosítja.

A rút lélek leírásakor a disznó tisztátalanságára való utaláson túl
két alapvető - Platón írásaiból vett - képpel él Plótinosz: a sárral
bekent emberrel és a földdel keveredett arannyal. "A lélek számára
az a rút, ha nem tiszta és világos, amint az arany számára az, ha
földdel van elegyítve.?" Az eredendő tisztaságra rárakódik valami
idegen elem, vagy ahogy Plótinosz mondja, valami "más termé
szet",? A testtel, a szenvedélyekkel, a vágyakkal való túlságos egye
sülés testi vé, tisztátalanná, a szenvedélyeinek és a vágyainak ki
szolgáltatottá alakítja az embert: a lélek a sokaság irányába mozog
és elveszíti önmagát, mert külsődlegesdolgokhoz kötődik, rabja
lesz valaminek, ami nem is létezik. A hozzáadás, a külsődlegesség

a tisztátalanság maga, a lélek feladata pedig az, hogy önmagában
maradva (meinasza moné) megtisztuljon attól, ami ettől a tőle ide
gen természettől(para tész heterasz phüszeósz) származik." Ahogy
máshol írja Plótinosz: "A Mindenség voltál, de mivel valami még
hozzáadódott benned a Mindenséghez, a hozzáadás révén kevesebb
lettél, mint a Minden. Ebben a hozzáadásban nem volt semmi po-
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gosan agondolkodásunk
kal, s akkor szebbnek

fogjuk találni. .. Igy azon
ban - ahogy szemünk

előtt megjelenik - olyan
forma állapotban látjuk,

mint amilyennek a tengeri
Glaukoszt szokták látni
azemberek: nem egy
könnyen látják meg ősi

természetét, mert eredeti
testrészeinek némelyike ki

van törve, másika össze
van zúzva s általában a
hullámoktól csúffá van

téve, viszont más tárgyak
nőttek hozzá: kagylók,
ázalagok éskavicsok,

úgyhogy akármilyen más
állathoz inkább hasonlít,

mint amaga eredeti alak
jához. Ilyennek láijuk mi a

lelket is, ezernyi bajtól
okozott állapotban. Ezért,

kedves Glaukónom,
amoda kell tekintenünk."

AI/am 611d-e.

1°Enn., 1,6, 5.

llEnn., VI, 5, 12.

12Enn., l, 6, 9.Afölösle
ges elvétele nem más,

mint a negáció negációja:
feltétlen affirmáció. Lásd

Eckhart kijelentését:
.Negatio negationis, Quae

est medulla etapex
purissimae affirmationis."
Expositio /ibri /ohannis, n.

207, idézi: J. A. Aersten:
Onto/ogy and heno/ogy in

medieva/ philosophy. In:
On Proc/us and his

/nfluence inMedieva/
Philosophy. (Szerk. E. P.

zitív (mit lehetne hozzáadni a Mindenséghez?): teljességgel negatív
volt. Amikor valakivé válok, akkor többé nem vagyok Minden, mert
a Mindenséghez hozzáadódik valami negatív. És ez addig tart, amíg
meg nem szabadulunk ettől a negatívumtól. Akkor növekszel, ha
elutasítod mindazt, ami más, mint a Minden: ha képes vagy erre,
akkor a Minden egyszerre jelenvalóvá lesz."" "Én" elsősorbana
mindenség vagyok, ezért mindaz, ami bennem individuális, az
valami más, mint "én". A megtisztulás nem hozzáadása valaminek
a lélekhez, hanem - mint az alkímiában - a fölösleges elvétele:
"Vonulj vissza önmagadba s tégy úgy, mint a szobrászművész, aki,
ha azt akarja, hogy szép legyen a szobra, mindaddig elvesz és csi
szol beló1e,simogatja és tisztogatja művét, amíg csak egy szép arcot
nem hozott ki beló1e. Hát te is így távolítsd el lelkedből azt, ami túl
ságos, ami görbe, s megtisztítva tedd fényessé azt, ami sötét. Ne
szűnj meg a szobrodon munkálni, amíg csak az erény isteni fénye
nem sugárzik rólad, és amíg teljes egészében nem vagy fény."12

A rútságnak való kiszolgáltatottságot át kell fordítani a szépség
nek, a fénynek való kiszolgáltatottságba, ami Plótinosz számára el
sősorban etikai kérdés, hiszen az okosságot (phronészisz) és az
erényt (areté) tekinti a testi örömöktől való megtisztulás egyedüli
útjának. A megtisztulás azonban csak eszközeit tekintve tartozik az
erkölcs szférájához, végső célját illetően nem, hiszen az erkölcsi
megtisztulás célja a halálfélelemtó1 való megszabadulás bátorsága
(andreia aphobia thanaiou), az okosságé pedig az istenhez való fel
emelkedés: "Az okosság (phronészisz) az a gondolkodás, amely el
fordul a lenti világtól és a lelket felfelé irányítja. Megtisztulva a lélek
(hé pszükhékathartheisza) formává, logosszá, testetlenné és szelle
mivé válik, és teljes egészében átadja magát az isteninek, ahonnét
a szép forrása ered."13Az ember a katharszisz által lesz csak erényes
és szép, hiszen a megtisztulás elválás mindattól, ami tó1ünk idegen
(aphaireszisz allotriu pantosz),14 és megtérés igazi önmagunkhoz, az
isteni Egyhez. Pierre Hadot-nak igaza van abban, hogy "az eszté
tika szó a modern emberben egészen más asszociációkat ébreszt,
mint az ókori ember számára a »szépség« (kalon, kallosz) szó. A mo
dernség hajlamos arra, hogy a szépséget a jótól és a rossztól külön
választva gondolja el, ezzel szemben azonban a görög nyelvben...
a szép szó antropológiai értelemben mindig erkölcsi értékre utal."15
Plótinosz szövege azonban arra is rávilágít, hogy a szépségnek
nemcsak esztétikai, nem is csupán erkölcsi, hanem metafizikai, he
nológiai értelme is van. Elmélete épp azért figyelemreméltó, mert a
szépség, a lélek, a szerelem, a fény és a megtisztulás olyan fogalmi
kapcsolódására nyújt példát, amely egészen más, mint esztétikai: a
léleknek a szépségre vonatkozó "fájdalmas vágyakozása",16 a szép
ségben való megtisztulása metafizikai alaptapasztalat, az Egyre
való rátalálás katartikus élménye. Ezzel Plótinosz az arisztotelészi
esztétika pozitív értelmű katharszisz-fogalmát a platonikus meta
fizika és etika legalapvetőbbbelátásai felől gondolja tovább, oly
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Bos ésP. A. Meijer.) E. J.
Brill, Leiden - New York

Köln, 1992, 138.

13Enn., I,6, 6.

l4Enn., 1,2,4.

15Pierre Hadot: Exercices
spirituels etphilosophie

antique. Albin Michel,
Paris, 2002, 308.

16Enn., V, 9,2.

HEnn., 1,6, 5.

1aPorphüriosz: P/ótinosz
éleléről ésműveinek fel
osztásáról. In: Plótinosz:

AzEgyről, a szellemről és
a lélekről. Európa, Buda
pest, 1986, 353. és381.

19Enn., I,2,3.Vö.
Phaidón 69b.

20Uo.

21Enn., I,2,6.

22Enn., I,2,5.

23Enn., I, 6,4.

módon, hogy az embert önmaga művészekéntfogja fel, akinek az
a feladata, hogy a forma erejénél fogva legyőzze az anyag nehézke
dését, és megtisztítva önmagát "a test szennyétöl'T'Iogosszá, tün
döklő fénnyé és istenné váljon.

Plótinosz - akiről tanítványa, Porphüriosz nemcsak azt tartotta
szükségesnek följegyezni, hogy "mintha szégyellte volna, hogy teste
van", hanem azt is, hogy "éber volt, vigyázott lelkének tisztaságára,
és örökké az isteni valóság felé törekedett, amelyet egész lelkébó1
szeretett, mindent megtett, hogy megszabaduljon, hogy kimene
küljön a vérszomjas élet keserű hullámaiból"18 - más szövegeiben
még nagyobb hangsúlyt helyez a testi vágyakban tobzódó tisztáta
lan élettel szemben az erkölcs megtisztító hatására, hiszen Platón
nyomán úgy tartja, hogy "minden erény megtisztulás tkatharezisz),
sőt az maga a bölcsesség iS."19 Az érzékibe merülő emberi lélek a
testi szenvedélyeket követi, a tiszta lélek viszont "szenvtelen" (apa
thész), mert megszabadult a testi-érzéki tisztátalanságtól. A katarti
kus hatású erkölcs által az ember istenhez lesz hasonló, aki, ahogy
a görög bölcs mondja, "tiszta minden testtől."20A cél, mondja Plóti
nosz, elsősorban nem az, hogy bűntelenek,hanem hogy istenek le
gyünk (the6n einai).21 A bölcselet az üdvözülésre vagy istenülésre
való felkészülésnek tekinthető, mely révén az ember a tiszta Egyre
tekintettel önmagát is tisztává formálja és egységessé - istenné 
teszi; minden más törekvés a legfőbb céltól és az emberi élet legfőbb
lehetőségétó1 való eltérés vagy megszabadulás kísérlete. "A lélek al
sóbb része olyan, mint aki egy bölcs mellett lakik és hasznot húz kö
zeiségéből: vagy hasonlóvá válik hozzá, vagy pedig olyan tisztelet
tel néz rá, hogy nem mer semmi olyasmit tenni, amit ez a bölcs
ember, tehát a lélek felsőbb része, ódzkodna megtenni."22 "Senki szá
mára nem fárasztó az élet, hogyha az tiszta élet. Hát akkor azt, aki
a legjobban él, mi fáraszthatná? Az az élet pedig bölcsesség, még
pedig olyan bölcsesség, mely okoskodásokkal már nem növelhető,

mivel mindig is teljes volt és semmiféle hiánya nincsen, ami miatt
keresésre szorulna.?" Látszik, hogy a filozófus Plótinosznál nem,
mint A lakomában, a nyughatatlan kereső, aki szeretné elérni a szá
mára már mindig elérhetetlen bölcsességet, hanem az érzéki vágya
kon, kereséseken túlemelkedő "aszkéta", aki abszolút és rendíthe
tetlen mértékre lel önmagában a kísértések ellen, és ezt a mértéket a
lélek mélyén rejtőző, elfedett. homályosan átérzett, mégis letagad
hatatlan isteni tisztaságban találja meg. A bölcsesség kapcsolódás,
kapcsolatfelvétel, visszatalálás. megtérés a lélek belső istenségéhez;
ezért állítja párba Plótinosz a bölcs embert az erényes emberrel, az
erényt pedig a katharszisszal tehát a megtisztulással.

Plótinosz katharszisz-elmélete sokban hasonlít Platónéra, de szá
mos ponton el is tér tó1e. Platón számára elsősorbana tudás és az
emlékezés a megtisztulás alapja: az ember tud a végső tisztaságról,
mert homályosan emlékezik a születése előtt látottakra; ezt az em
lékező tudást váltja valóra erényes tetteivel és a fokról fokra felfelé
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24Lásd például: Menón
81d,Phaidón 72e,

Phaidrosl 249c., A la
koma 21 Oa-212c.

25Enn., V, 8,4, idézi:
H. U. von Balthasar:

Adicsőség felfény/ése.
Teológiai esztétika 111/1.

Sík Sándor Kiadó,
Budapest, 2007, 283.

26UO., 272. Vö. "Az. emberi
létet »igazán« az valósíija
meg, aki eloldódik azlIal
sótól«, visszahúzódik ön-

magába és önmagát (azaz
voltaképpeni lényét) meg

ismerve gondolkodni kezd:
aforráspontról gondolko

dik. A»szellem szerint«
(kata noun) élő ember a

»belsö ember« (endon
vagy eiszó anthr6posz),

akiben tényleges való
sággá lesz az az előzetes

ontológiai tény, hogy létét
tekintve »ez«, vagyis a

»Ienti« ember »smabban«
gyökerezik." W. Beier

waltes: Reflexió ésegye-
sülés. Plóünosz miszűkájá

ról. In: W. Beierwaltes 
H. U. von Balthasar-A.
M. Haas: Amiszűka alap-
kérdései. Sík Sándor Ki

adó, Budapest, 2008, 17.

27Enn., IV, 3,32, idézi
P. Hadat (Plotin ou la
simplicité du regard.

Gallimard, Paris, 2002,
38), aki azAI/am 486d-vel

állíija szembe Plótinosz

haladó erósz ereje által." Plótinosznál viszont az isteni tisztaságra
nem úgy emlékszünk, mint egy olyan tudásra, intuícióra, mely éle
tünk előtti életünkbőlmaradt meg rejtve bennünk és mely így va
lami tó1ünk lényegi értelemben különböző,rajtunk kívül álló való
ság: az isteni tisztaság lényünk legigazibb lényege, énünk mélysége,
saját isteni tudatunk; "szemlélésébe merülve egyre több minden
válik láthatóvá, s miközben megértjük, hogy éppoly határtalanok
vagyunk, mint az, amit szemlélünk, átadjuk magunkat tulajdon lé
nyegünknek.?" Ahogy Hans Urs von Balthasar írja: "Mindennek,
még az érzéki valóságba kinyúló gondolkodásnak is ez a re-flexió,
visszahajlás (episzirophé) vagy önszembesülés az alapja, a lélek mé
lyén a Nousz reflexiója megy végbe, s ezért a lélek, minél inkább
visszafordul a Nouszhoz, annál inkább saját magával szembesül;
hasonlóképpen a felfelé, az Egyhez törekvő szellem sem valami
máshoz jut el, hanem önmagához.?" A tisztához való eljutás ily mó
don egy belső út, egyfajta önmegvalósítás, önkiteljesítés; az énnek
ez a konstitúciója azonban - paradox módon - hangsúlyosan és
kizárólag az önfelejtés által valósítható meg. A plótinoszi ideál
(szemben a platonikus lélek-ideállal, melynek alapja az anamné
szisz, az emlékezés) a "felejtésre képes lélek"." Az Allam tizedik
könyvét lezáró mítoszban a lélek a túlvilágon is megtartja indivi
dualitását (visszatérése előtt kiválasztja leendő sorsát), Plótinosznál
azonban - ahogy Schopenhauer és a korai Nietzsche mondaná 
megszabadul az individuáció átkától, és tökéletesen eggyé válik a
mindenséggel. "Az Egy nem valaki, ezért a léleknek is meg kell
szűnnie valakinek lennie, hogyegyesülhessen az egység forrásá
val. .. Az önfelejtés az a hely, ahol emlékezni tudok igazi önmagam
ra. Az Eggyel való egységbó1 következő önfelejtés együtt jár a lét el
felejtésével" .28 A megtisztulás elsősorbannem a gondolkodás és
nem is az emlékező tudat, hanem a mindent feledő eksztázis gyü
mölcse, mely maga mögött tudja a külső, tisztátalan valóságra vo
natkozó, akár tudatos énjét, és alászáll önmaga mélységeibe, felke
resve saját magában az egyetemes, tiszta lét alapját. Mozgása az
Egy mozgását utánozza, ami nem más, mint az önmagával oly mér
tékben azonos végső alap, mely már nem gondolja el magát."

Az eksztatikus önfelejtés két kitüntetett módja a tekintet és a vá
gyakozás megtisztítása. Ami az előbbit illeti, Plótinosz számára
meghatározó az a gondolat, hogy "az ember az és azzá válik, amire
ráemeli a tekintetét"," és hogy csak azt tudja látni, nézni, szeretni
és megismerni, amihez belsó1eg hasonlóvá vált. Ami kívülró1 érke
zik, a sokaság, a másság, az idegenség, nem lehet létünk alapja, hi
szen akkor a lélek alapja a szolgaság volna. A lélek feladata az, hogy
elhagyja ezeket "a tisztátalan valóságokat, és lehetővé tegye a maga
számára, hogy felkészüljön a léte mélyén élő tisztával- igazi önma
gával- való bensőséges és szabad egyesülésre: ehhez azonban min
denekelőtt önmagának kell tisztává válnia. "A szemnek hasonlóvá
kell válnia a látott dologhoz, hogy szemlélhesse. Váljék tehát első-
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sorban istenszerűvéés széppé mindaz, aki a jót és a szépet igyekszik
szemlélní.'?' A tudatot Plótinosz egy tükörhöz hasonlítja, melyben,
ha megtisztítottuk, felfénylik az Egy tiszta szellemisége és lehetővé

válik a személyiség feloldása a személytelen isteniben; ha azonban
az ember az érzéki látás mindenhatóságában hisz, akkor tudata egy
darabokra tört tükörhöz lesz hasonlóvá, amelyben a szellem tiszta
sága alig-alig mutatkozhat meg." Valami a lélektól idegen hatalom
elhomályosítja a látást, és a tisztátalan lélek immár fInem azt látja,
amit kell", "érzékelése tisztátalan lesz": elmerül a külső képek szem
lélésében és saját földi, evilági, individuális, tehát az egyetemestól
megfosztott léte csapdájába esik. A tisztulás a tekintet metamorfó
zisa, egyfajta belső látás kialakítása, melyben megszünik a látó és a
látott közötti különbség, mert alany és tárgy eggyé válik. "A szem
lélődőmindenestül feloldódik a lét (mint noéma) szemlélésében, any
nyira átadja magát a nézésnek, hogy belefeledkezik abba, amit lát,
»beleveszik« a szemlélés intenzitásába.T" Így válhat a "megtisztí
tott", "belső", tehát a puszta érzéki látástól eloldódott látás az önfe
lejtés - és a világfelejtés - megváltó aktusává. "Mert ez a lélek iga
zi célja:megérinteni ezt a fényt, és nem más által, hanem önmagában
megpillantani ragyogását. A léleknek azt a fényt kell megpillantania,
amely megvilágítja őt... Hogyan lehetséges ez? Aphele panta: hagyj
el mindent.'?' Látni annyit tesz, mint túllátni, keresztülnézni minden
láthatón, elhagyni mindent, ami a szemmellátható, az érzékekkel
érzékelhető. "Ebben a látásban az, aki lát, többé nem látja azt, amit
lát, mert innentól fogva nem különbözteti meg magát attól, amit lát;
nem két külön dolgot képzel el, hanem valaki mássá lesz, többé már
nem önmaga és nem önmagához tartozik, hanem eggyé válik az
Eggyel, csakúgy, ahogy a kör középpontja egybeesik egy másik kö
zépponttal.?" A tekintet megtisztítása azonos a láthatatlan Egybe
való belefeledkezéssel: a cél láthatatlanná válni és látóbólláthatat
lanná válva eggyé válni a láthatatlannal, mely az egyedüli valóság,
belső lényem, ragyogó, tiszta lényegem, igazi önmagam. Minden
belül dől el, a látás és a lélek átalakítása egyenlő a világ átalakításával.

Ezzel szorosan összefügg a tiszta vagy a megtisztított szerelem
fogalma, hiszen "ami a testnek a szem, az a szellemnek a szerelem...
A szerelem akkor születik, amikor az ember megszünik puszta szem
lélő lenni. A szerelmes látása olyan belső látás, amelyhez képest az
érzékek általi látás nem más, mint vakság."36 A szeretett lényt a ben
nem levő szerelem elóbb látja meg, mint én magam; az igazi szere
lemben az ember nem lát, mert megtisztul a látástól és mintegy át
engedi magát a szerelem látásának.37 A szerelemben tehát nem azzal
válok eggyé, amit látok, hanem azzal a belső látással, ami bennem
és helyettem - minden érzéki értelemben vett látás előtt - lát s
amihez képest az én látásom már mindig másodlagos, megkésett,
inkább felismerés, mint látás; az individualitás feloldásának e két
különbözőmódja azonban egy irányba mutat, nevezetesen a "ma
gasabb értelemben vett elszemélytelenedés" felé, amelyben nem
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látok, hanem látás vagyok, nem szeretek, hanem szeretet vagyok.
Plótinosz nem pontosan azt érti a szerelem valóságán, mint Platón:
A lakomában a szerelem pozitivitás, hajtóerő, teremtőerő,mely a tes
tek szépségén át az önmagában való szépségig fut, majd visszatér az
evilági dolgok közé, hogy megszervezze életét; Plótinosz erósza
azonban passzívabb, mert nem a valóságon való szerelmes túllen
dülésre és a valósághoz való visszatérésre, hanem a valóságból való
"kirajzolódásra", az Egy befogadására, tehát az érintettségre, a fi
gyelemre, az önátadásra, a ráhagyatkozásra helyezi a hangsúlyt.
Ennyiben nem annyira Diotima beszédét, hanem olykor valóban in
kább, mint Hadot állítja, az Énekek éneke menyasszonyát idézi," és
ezért mondhatja Chrétien is, hogy a plótinoszi szerelem végső soron
azonos a lélek szenvtelenségével." A szerelem nem lázongás, nem
lázadás, nem érzelem, nem előretörés,nem felemelkedés, hanem je
lenlét, mozdulatlan érintettség, befogadás, önátadás és eksztatikus
azonosulás. "A szerelmes lélek olyan, mint a szűz leány, aki apja há
zában akar maradni (Enn., V, 12,37) ... a szerelem közönyös mindaz
iránt, ami nem azonos az egyedüli és kizárólagosan szükségessel/?"
A szerelem nem emlékezés, hanem felejtés, elfelejtése mindannak,
ami nem a szerelem kizárólagos szükséglete, rendíthetetlen meg
tisztulás az érzékitó1, és beleolvadás a tiszta jelenlétbe. A szerelem
eksztatikus élmény, amelyben a lélek "minden formát elhagy, a saját
formáján is túllép és azonossá válik a végső, formátlan valósággal,
a tiszta jelenléttel, mely önmaga és egyben minden dolog közép
pontja.":" Ezért, hogy a szerelmes az, aki a leginkább képes a szép,
a tiszta fény megpillantására: mert beleveszik a szerelembe, eggyé
válik szerelmével, szerelmesből szerelemmé válik.

Félreértés volna azt gondolni, hogya plótinoszi gondolkodás
magva valami primitív világ- és testgyűlölet rejtett kifejezése volna.
Az érzéki valóság és a test elutasítása része Plótinosz elméletének,
a valódi probléma azonban nem ez, hanem a világhoz és a testi
séghez való helyes viszony. Nem szabad szétszóródni, elveszíteni
magunkat az érzékek sokféleségében, hanem meg kell próbálni ösz
szegyűjteni magunkat magunk számára: "heautoisz szüneinai" .
Nem a tisztátalanba való belefeledkezésben, hanem a lélek kon
centráciőjábanrejlik az ember üdvtörténete, abban, hogy nap mint
nap felkeresi önmaga - s a lét - centrumát és tevékenyen vállalja,
hogy ehhez a tiszta, belső erőhöz képest élje életét, mely benne él,
de meg is haladja őt. A tisztulás az a bensőséges vita, melyet az élet
saját lehetőségi feltételével, saját ismeretlen, oktalan archéjával foly
tat. Meg kell lelnünk magunkban az eredendő és elidegeníthetet
len tisztaságot, akár magunk ellenére is, hiszen csak az foghat fel a
világból és a létezésből bármit is, aki tiszta emberré válik. Az er
kölcsi katarzis Plótinosznál az ismeretelmélet szolgálatában áll, ami
pedig csak előkészület a kiválásra, és a tisztaságba való reintegrá
dóra, tehát tulajdonképpen az időbeliség kiiktatására: kiszabadu
lásra az idő uralma alól. Az emberi lét egésze ebbe az egyetlen,
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végső irányba mutat. Szókratész nyomán Plótinosz a megtisztulást
a halál aktusához hasonlítja, nemcsak azért, mert a halál megtisztít
az élettől, hanem azért is, mert az életben a megtisztulás révülete,
a tisztaság pillanatai nem annyira az élet rendjéhez tartoznak, ha
nem az életen túl az élet célokához. alfájához és ómegájához, mely
lyel a halál egyszeri, végső tapasztalata talán bensőségesebbvi
szonyban áll. A megnyilvánuló, fenomenális valóság és a rejtett,
megsejtett belső igazság kettősségébenkeresi Plótinosz az ember
útját, és próbál ezen az úton kapaszkodókat találni azáltal, hogy
felhívja a figyelmet bizonyos etikai gyakorlatok szükségességére,
az őket legitimáló ontológiai elképzelésekkel együtt.

Az etikai kérdések ontológiai - ontoteológiai - megalapozására
azért fontos felhívni a figyelmet, hogy megértsük: az ember, aki gon
dot visel önmagára, lelke, teste, szelleme, tekintete vagy szerelme
tisztaságára, és tetteiben vagy szavaiban kifejezi a tisztává válás sür
gető akaratát, nem egyszerűenkitalálja magában ezt az akaratot,
hogy aztán törvénnyé emelje, és ennek megfelelően cselekedjen,
hanem inkább elviseli önmagában, és utat enged neki. Ahogy a tűz

lángnyelvei nem azért szállnak felfelé, mert hosszas hezitálás után
így döntöttek, ugyanúgy az ember sem azért vágyik a tisztaságra,
mert nincs más dolga vagy nincs jobb ötlete, hanem azért, mert a tisz
taság akarása lénye alapvető és elidegeníthetetlen törvénye. Ha el
lenáll neki vagy nem vesz tudomást róla, azzal még viszonyban
marad vele. Plótinosz a tisztaság akarását az emberbe írott termé
szetes törvényként értelmezi, amit az ember felfedez magában, felis
meri az élet benne is zajló, önmagát gondozó akaratát, és átengedi
magát ennek a törvényszerű mozgásnak. Az élet az, ami gondba
veszi az emberben önmagát, és az ember mintegy ki van téve azok
nak az erőknek, amelyekkel az élet benne saját magával törödík." Az
élet öngondozása pedig, az az öröm, amellyel az élet ebben az ön
gondozásban önmagára lel, egy olyan magasabb elvre utal, mely az
élet fogalmán is túlmutat, úgy, ahogyan minden mozgás egy moz
gatóra és minden mozgató egy végső mozgatóra utal. Nem az ember
akarja a tisztaságot, hanem a tisztaság, a legfóbb Tiszta akarja magá
nak, hívja maga felé az embert. A tisztaság rítusaiban az ember az, aki
cselekszik, ő a felelős a tisztaságra vonatkozó cselekedeteiért és dön
téseiért, ám az igény maga, a tisztaság igénye vagy ösztöne nem a
szubjektum saját igénye, hanem a benne élő élet elidegeníthetetlen,
de épp az embemek a saját magától (attól a szubjektumtól vagy in
dividuumtól, akit tudatlanságában saját magának gondol) való el
idegenedésére felszólító parancsa. A szubjektumé az a dilemma,
hogy éljen ezzel a lehetőséggel vagy inkább mondjon le róla. A "szub
jektum hermeneutikája" éppen ott kezdődik, amikor az ember meg
érti ezt a benne feltörő akaratot, és választása révén értelmezi azt:
visszautasítja, mert nem ismeri el magában a tisztaság parancsát,
vagy vállalja, éppen azért, mert biztos lehet benne, hogy döntése 
mivel nem pusztán saját belátásainak a gyümölcse - magasabb igaz-
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sághoz vezeti el. Az ember csak azért képes feltenni életét a tiszta
ságra, mert teljesen biztos abban, hogy a tisztaság akarása nem em
beri törvény; ha emberi véleményen alapuló törvény volna, ami idő
vel elavulhat, nem volna kész feltenni rá az életét.

A tisztaság mindig eredendő: a tisztaság őseredet, felülmúlhatat
lan kezdet, és csak mint ilyen lehet egyúttal legvégső, felülmúlha
tatlan cél is. Az élet nem lehet önmaga kezdete, és nem végződhetik

önmagával, ezért az élet többé-kevésbé mindig tisztátalan. A tisztá
talanságtól való menekülés nem más, mint lázadás az emberi élet
örök másodlagossága ellen a kezdet és a vég tisztaságának nevében.
Ezért lehet és kell az embemek élete során szükségszerüen túlemel
kednie önmagán és az életen, meghaladnia magát egy más világ, egy
magasabb valóság nevében, mely kezdete és végcélja lehet mulandó
életének. Tiszta mindaz, ami nem ez a világ, de ennek a világnak az
alapja, ezért, hogya tisztaság, bár sokszor negatív meghatározáso
kat kap (tiszta az, ami nem érzéki, ami nem akaratlagos, ami nem
keveredik mással, ami nem fűződikérdekhez stb.), egy végső affir
máció, az isteni lét pozitív értelmű igenlése. Tehetetlenül alámerü
lünk az érzéki világba, megmerítkezünk benne, míg egyszerre felöt
lik bennünk egy más, tisztább világ képe, melyben "végtelenség a
virágnyfiás"; szemeink előtt felsejliklia tiszta / felügyeletlen tér, amit
beszívunk, / tudunk végtelen, s nem vágyunk/?" Plótinosz bölcselete
az ehhez a magasabb szellemi hazához, tiszta térhez való bensőséges

kötődés jegyében hozza létre a rá jellemző aszketikus rítusokat, az
érzéki zavarosságától való megtisztulás lelkigyakorlatait, nem azért,
hogy megnyomorítsa vagy elpusztítsa az embert, hanem azért, mert
tudja: az életnek megvan az a különös hajlama, hogy - például a
tisztaság rítusaiban - megrökönyödjön saját ereje, hatalma, kusza
sága felett. Az életben mindig megvan az a tendencia, hogy tisztává
váljon saját magától (iaedium vitae). Az üresség, a testiség, a valóság
nak nevezettek rettenete nem feltétlenül rögtön nihilizmus; lehet az
élet ritmusának leszálló ága is, mely a tisztaság lehetetlenségének
megsejtésébőlfakad, és mely így nem más, mint a tisztaság akarásá
nak egyik lehetséges és jellemző formája.

"Engedje meg Isten, hogy életem szimbóluma a gyertya legyen,
amely, bár csak elégetni való viasz, lángjával felemészti önma
gát, amíg egészen el nem fogy; boldogan abban a meggyőződés
ben, hogy egy napon a Jog ereje legyőzi az erőszak hamis jogát."

(Helder Camara)
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