
Sándor László:

„Nem láthatod, mert ő az aki lát.”

kommentárok a szándékosan félbehagyott (élet)művek problematikájához

Jelen  írás  voltaképpen  válasz  Bujdosó  Márton,  zeneszerző  kollégám  két  Facebook-posztjára,

melyekben a vélhetően szándékosan félbehagyott alkotások és életművek nehezen feltárható lelki-

szellemi hátterének boncolgatása került terítékre. Márton kitűnő posztjaiban sosem mellőzi saját

személyes érintettségének vállalását – írásai részben éppen ezért kitűnőek – mint ahogyan ebben az

esetben is hangot ad a téma kapcsán felmerülő érzéseinek, ebben az esetben inkább ellenérzéseinek,

aggályainak, feszültségeinek. A kommentek során szó szót követett, ezekre újabb poszt, majd újabb

beszélgetés lett a reakció, ami világosan mutatja, mennyire fontos és húsba vágó maga a felvetett

téma. Ha azt mondom, hogy az alábbiakban leírom mindazt, amit a témáról tudok, akkor az olvasó

nyugodt lélekkel félreteheti írásomat, mivel tipikusan olyan témát érintek, melyről tudni aligha lehet

bármit is. A nem-alkotás jelensége mögött sejthető lélektan – vagy inkább szellemtan – mindig is

foglalkoztatott, foglalkoztat ma is; minden jegyzetemet, melyeket az évek során összegyűjtöttem,

most  felelevenítettem,  és  adok  némi  felsorolást  azokból  a  lehetséges  szempontokból,  melyeket

érdemes  lehet  számításba  vennünk,  többre  nem  vállalkozhatom.  Ugyanakkor  a  témáról  kell

beszélni, mert a spiritualitás mélységeit érinti, és mint köztudott a mély-spiritualitás iránti éhség ma

óriási.  Ugyanakkor  éppen  ez  az  a  terület,  ami  ellenáll  mindenfajta  szavasíthatóságnak  és

kifejezhetőségnek, és ami abban a pillanatban leplezi le az ember inkompetenciáját, amint a témáról

írni kezd. „Szavak nélkül nem ragadhatod meg az igazságot; de szavakkal nem ragadhatod meg az

igazságot.” mondja a zen bölcsesség. Ebbe a paradoxonba futottunk bele – lássuk mi fog kisülni

belőle.  Végeredményben  az  ortodox  teológiának  külön  kifejezése  van  azokra  a  szent

paradoxonokra, melyeknek a feloldása lehetetlen, sőt kísérletet tenni feloldásukra egyenesen tilos,

hiszen lényegük és magas szakralitás-fokuk éppen ellentmondásosságukban van. Ez a kifejezés az

antinómia;  jelen  témafelvetésben  egy  különös  szépségű  antinómiával  fogjuk  szembetalálni

magunkat.

Mint  köztudott,  bizonyos időskori  műalkotások,  gyakran éppen a „fő” művek nem azért

maradnak  befejezetlenek,  mert  a  szerzőt  a  halál  megakadályozza  befejezésükben.  Az

illusztrációként felvethető számos kultúrtörténeti példa közül a posztban és a kommentekben három

konkrét eset került  említésre:  Aquinói  Szent  Tamás  Summa Theologiae-ja,  Bach  Die Kunst  der

Fuge 14. Contrapunctus-a illetve Charles Ives életműve. A három példa közül Szent Tamás esetére

vetült a figyelem elsősorban, tekintettel arra, hogy éppen az ő esetében tudjuk pontosan a mű be

nem fejezésére vonatkozó döntés okát. Mielőtt a posztok gondolataira és felvetéseire adott, illetve

adható reakciók elemzésébe bonyolódnánk, érdemes részletesen idéznünk Szent Tamásnak azt a

bizonyos  „idős  kori”  élményét  (a  mester  49  éves  ekkor),  mely  halála  előtt  néhány  hónappal

következik be és ami gondolatmenetünk kiindulópontjául szolgál. Gilbert Chesterton tanulmányából

idézek: 



„Tele borzalommal és irtózattal tért vissza abból a külső világból, amelyben a hamis tanok

szelei  fújnak  és  egyre  jobban  vágyakozott  afelé  a  belső  világ  felé,  amelyet  minden

katolikussal  meg  tud  osztani,  amelyben  a  szentet  semmi  sem  választja  el  az  egyszerű

embertől. Ismét hozzáfogott a vallás szigorú, mindennapi gyakorlataihoz és tetemes ideig

senkihez  nem  szólt  egy  szót  sem.  És  ekkor  történt  valami  (a  legenda  szerint  éppen

misemondás közben), amelyről halandó ember soha nem fogja megtudni, tulajdonképpen mi

volt. Barátja, Reginald, kérte, térjen vissza többi szokásához is: írjon, olvasson és kísérje

figyelemmel a napi hitvitákat. Szent Tamás különös nyomatékkal mondta: „Nem tudok többé

írni.” Hallgattak egy ideig mind a ketten azután Reginald megint szóba hozta ezt a kérdést.

Tamás még nagyobb és súlyosabb nyomatékkal felelte: „Nem tudok többé írni.  Dolgokat

láttam, amelyek mindazt, amit írtam olyanná teszik, mint a szalma.” 

A szóban forgó eset Szent Tamás szentté avatási perének igen lényeges pontját képezte, a történet

tehát nem csupán legenda, hitelességéről egyházi jegyzőkönyvek tanúskodnak. Charles Ives esete

első  ránézésre  sok  szempontból  hasonló,  hogy  a  hasonlóság  nem  megtévesztő-e,  nehezen

megválaszolható  kérdés  (A  megválaszolatlan  kérdés).  Ives  döntéséről  felesége  számol  be  a

következőképpen:  az  ekkor  ötvenes  éveinek  elejét  taposó  szerző  egy  nap  sírva  jön  le

dolgozószobájából és közli meglepett feleségével, hogy „nem tudok többé írni”. Élete hátralévő 27

évében valóban nem is ír le egyetlen hangot sem, kizárólag a megírt művei előadásán és terjesztésén

foglalatoskodik.  Végül Bach  Die Kunst der Fuge:  már  itt  érdemes megjegyeznünk, hogy a  14.

Contrapunctus kilóg a sorból abból a szempontból, hogy a szóban forgó mű félbehagyása után a

szerző még dolgozik más művein, egészen ereje végső határáig csiszolgatja például a  BWV 668a

jelű Wenn wir in höchsten Nöthen sein kezdetű korálelőjátékát; e munka bizonyosan leglényegesebb

pontja  a  szöveg  lecserélése  egy korábban,  még  a  16.  században  énekelt  szövegváltozatra:  Von

deinen Thron tret ich hiermit.

Szent  Tamás  és  Bach  esete  között  van  ugyanakkor  egy  furcsa  hasonlóság,  melyet

megemlítenünk érdemes, túl nagy jelentőséget tulajdonítanunk neki nyilván nem. Szent Tamás nem

csak  a  Summa-t  hagyja  befejezetlenül,  hanem  a  Compendium  Theologiae-t  is.  Ez  utóbbi  mű

kéziratának végén egy bejegyzés tanúskodik arról, hogy „Eddig fejtette ki  Aquinói Szent Tamás

rövid teológiai összefoglalóját; de – micsoda fájdalom! – elragadta a halál, és így befejezetlenül

hagyta  ránk  munkáját”.  Többé-kevésbé  szó  szerint  ugyanezt  olvashatjuk  a  14.  Contrapunctus

befejezetlenségének magyarázataként a Die Kunst der Fuge 1752-es kiadásának belső borítóján: „E

mű néhai szerzőjét szembaja és a hamarosan rá következő halála megakadályozta abban, hogy az

utolsó Fúgát, amelyben a harmadik téma belépésénél önmagát név szerint említi, befejezze.” (C. Ph.

E. Bach bejegyzése). Mindkettőről tudjuk, hogy nem igaz.

Jól  látható  a  fenti  példák  alapján,  hogy az  (élet)mű félbehagyásának  szándékos  döntése

mögötti okok között a poszt szerzőjét (és e sorok íróját is) egy olyan feltételezhető látás-látomás

élmény foglalkoztatja elsősorban, mely oldja, meglazítja vagy akár teljesen el is tünteti az e világ

megszokott  szabályrendszerébe  vetett  hitet,  bizalmat.  Mi több,  úgy tűnik,  hogy e  látásban való

részesülés  a  „nappali”  világ feltételrendszerének  valóságosságába vetett  hitet  is  megrendíti.  Az



élmény  következtében  –  legyen  az  misztikus  elragadtatás,  látomás,  vagy  ahogyan  még  a

későbbiekben szó lesz róla bármilyen egyéb válságélmény – a megszokott szempontrendszerek az

átélő számára működésképtelenné válnak, és ami még fontosabb, jelentőségüket vesztik. Alkotni –

itt  megpróbálkozva  a  lehetetlennel  és  belehelyezve  magunkat  a  látomásban  részesülő  ember

logikájába  –  csak  e  megszokott  feltételrendszeren  belül  van  értelme,  amint  a  rendszer  a  tudat

számára  szétporlik,  az  alkotómunka  is  értelmét  veszti.  Aki  részesül  a  rálátásnak  ebben  a  más

dimenziójú módjában, nem felejti az élményét, és többé nem képes a világhoz úgy viszonyulni,

mint addig, függetlenül attól, hogy milyen hosszúságú élet áll még előtte. Azzal a kérdéssel még

foglalkoznunk kell  a  későbbiekben,  hogy ez a  megtapasztalt  és  átélt  szempontrendszer  valóban

felsőbb, magasabb, magasabb rendű-e a nappali tudat megszokott világánál.

Mielőtt Márton posztjának konkrét felvetéseire koncentrálnánk fontos tisztáznunk néhány

kevésbé lényegesnek látszó fogalmi kérdést, ezek világossá tétele ugyanakkor számos félreértést

segít  elkerülni.  Először  is  a  szent és  a  misztikus nem azonos  (mint  ahogyan  a  misztika  és  a

miszticizmus  sem;  ebben  az  írásban  magától  értetődően  csak  az  elsővel  foglalkozunk).  Az

egyházjogi értelemben vett szent-ség, vagyis szentté avatottság kisebb halmaz, mint azok csoportja,

akikre  átvitt  ételemben,  az  életük,  emberi  nívójuk,  vagy  a  feléjük  való  tiszteletünk  irodalmi

kifejezésére használjuk a  szent szót. A misztikusok egy része az egyház által szentté lett avatva

(Avilai Szent Teréz, Néri Szent Fülöp, Keresztes Szent János), illetve boldoggá (mint Boldog Suso

Henrik; Suso esetében már megfogalmazódott a szentté avatás igénye), míg számos misztikus nem

nyerte el ezt az egyházi adományt (Meister Eckhart, Ruusbroec, Johannes Tauler). Van ugyanakkor

jó  néhány szentté  avatott  személy,  akiket  nem tekintünk  misztikusnak,  és  ilyen  módon  a  több

misztikus elragadtatás-élményben is részesülő Aquinói Szent Tamást sem tekinti a teológiatörténet

annak. Sem szentté avatva nem lett, sem misztikusnak nem tekinti az egyház Nicolaus Cusanust, a

nyilvánvalóan misztikus De visione Dei című írása ellenére sem. Többen vannak ugyanakkor, akik

jelentős misztikusok szentté avatását hiányolják, akár Eckhart Mesterét, akár Angelus Silesiusét, a

szentté avatást viszont az egyház csodához köti, mint elhagyhatatlan feltételhez és e szerzők életét

ilyen értelemben nem kísérték csodák (amennyiben magát az írott életművet és a mögöttük álló

tapasztalatot nem tekintjük annak).

A másik tisztázandó dolog a szóbeli megnyilatkozás kérdése. A misztikusoknak valószínűleg

a nagyobb része soha nem írt le egyetlen betűt sem, legalábbis misztikus élményei után már nem.

Az  is  feltételezhető,  hogy  jóval  több  misztikus  élt  és  él,  mint  amennyiről  tudunk,  a

kifejezhetetlenség tényével szembesült és emiatt az érzékvilág számára tulajdonképpen rejtőzködő

módon  élő  misztikusok  száma minden  bizonnyal  nem csekély.  Az  írott  életművet  hátrahagyott

misztikusok többsége nem önszántából ír, hanem kérésre, vagy előjárói felszólításra. Avilai Szent

Teréz a rendfőnök utasítására ír. Keresztes Szent János csak verseket ír önszántából – többségüket a

börtönben – a verseihez csatolt magyarázó szövegeket a rendtársai, valamint a kármelita nővérek

kérésére veti papírra. Meister Eckhart és Johannes Tauler legtöbb misztikus szövege prédikációik,

vagyis élőszavas közléseik lejegyzéseként  maradtak ránk,  többnyire  a mesterek által  átnézett  és

jóváhagyott változatban. Léteznek továbbá ismeretlen szerzők misztikus írásai is, mint például a

„Frankfurti  Névtelen”  titokzatos  elnevezés  mögött  rejtőző  szerző  Theologia  Germanica  (vagy



Theologia deutsch, ahogyan Luther nevezte) című írása. Mindebből jól látható, hogy a misztikus

írások  látszólag  nagy  száma  ellenére  a  misztikus  tapasztalatban  részesülő  személyek  többsége

vonakodik  szóban,  vagy  írásban  megnyilatkozni,  ami  összhangot  mutat  a  befejezetlenség

feltételezett  lehetséges  okaként  megjelölt  látás-élménnyel  (hogy  e  nehezen  meghatározható

tapasztalat  megjelölésekor  elkerüljük  a  túlzott  szentimentális  tartalommal  feltöltött  „látomás”,

„elragadtatás” és pláne „extázis” szavakat). A misztikusok nem akarnak írni, részben mert „ezek

után írni többé nincs értelme”, részben pedig azért, mert az átélt tapasztalat kifejezhetetlen; éppen

azért kifejezhetetlen, mert a megszokott nappali lét fogalomrendszerének keretein beül nem, vagy

alig  értelmezhető.  A misztikus  írások  többsége  rendszeresen  szabadkozik  a  kifejezhetetlenség

ellenére  történő  kifejezési  kísérlet  miatt.  Szerzőik  hasonlatok  és  szimbólumok  tömkelegét

használják,  hogy valamelyest  visszaadhassák  azt,  aminek  visszaadására  önmagukat  képtelennek

érzik,  noha  nyilvánvaló,  hogy  ezek  többek  egyszerű  hasonlatoknál  és  szimbólumoknál;  hogy

mennyiben többek az mindamellett nyitott kérdés (mindenek előtt említendő itt a szerelem képe).

Szent  Tamás  példája  is  mutatja,  hogy  nem  csupán  a  szó  legmélyebb  értelmében  vett

misztikus  személy részesülhet  a  rálátásnak,  a  bepillantásnak  ebben az  elementáris  élményében.

Hogy hol van az a pont, ami után már a misztikus jelzőt alkalmazhatjuk egy konkrét személyre, nem

a jelen írásnak,  illetve szerzőjének kompetenciája meghatározni.  Egy apró sejtés fogalmazódhat

meg csupán e kérdéssel kapcsolatban: a bepillantás-élmény – ahogy a magyar szó is  sugallja –

pillanatszerű,  ilyen  váratlan  és  időtartammal  nem  is  feltétlenül  meghatározható  élményekben

részesülhetnek misztikusok és nem misztikusok egyaránt. A nagyon óvatosan feltett kérdés talán az

lehet, hogy a misztikus tapasztalat átváltozik-e létállapottá, ha igen, hogyan, mikor; és ez az a pont,

ahol gondolatmenetünk fonalát mindenképpen elvarratlanul kell hagyjuk. Milyen különös szépsége

van  annak,  hogy  az  az  Angyali  Doktor,  aki  a  Summa-ban  leírja,  hogy  a  kegyelem  kiáradása

pillanatszerű, egy ponton maga is részesévé válik e pillanatszerűségnek.

Az érzékvilág feltétel- és szabályrendszerének megrendülését nem csak misztikus élmény

okozhatja, hanem több-kevesebb mértékben kiválthatja bármilyen olyan tapasztalat, melyet ebben

az írásban egyszerűen válságélménynek hívok. Márton a posztjában rendkívül szemléletes példával

áll  elő  és  felteszi  a kérdést,  hogy repülőn utazó két  férfi,  akik súlyos  és  feszültséggel  teli  elvi

vitában vannak egymással,  hogyan változnak át  emberileg abban a pillanatban,  amint  tudomást

szereznek  arról,  hogy zuhan  a  repülőgép  és  ők  hamarosan  meg fognak halni.  Továbbviszem a

kérdést: és mi történik velük abban az esetben, ha valami csoda folytán túlélik a zuhanást – erdőben

landol  a  gép  és  a  fák  tompítják  a  becsapódás  erejét?  Hogyan gondolnak majd  vissza  kevéssel

azelőtti parás vitájukra? Sőt, hogyan gondolnak majd a világ összes elvi és ideológiai vitájára, vagy

egyáltalán  magára  a  vita  fogalmára?  A  jelen  világ  szempontrendszerének  átértékelődéséhez,

átrendeződéséhez még csak halálközeli élmény sem kell. Az életkor változásának bizonyos pontjai,

vagy  egyáltalán  egy  teljességgel  megmagyarázhatatlan  és  váratlan  sötétségélmény  is  képes  az

ember léthelyzetét alapjaiban átírni (itt lehetetlen nem megemlíteni azt az állapotot, amit Keresztes

Szent János a „lélek sötét éjszakájának” hív). Visszatérve a három példára: fogalmunk sincsen, hogy

Ives mit  élt  át  akkor,  ami után könnyek között  jelent  meg az emeletről  levezető lépcsőn,  erről

felesége nem tudósít bennünket (aki mindazonáltal nyilván pontosan tudta, mi történt); Szent Tamás



esetében a látás-élmény eredményét ismerjük és azt, hogy a „látott” világ és az érzékvilág közötti

drámai  különbség  átélésében  részesült  (arra,  hogy  a  „világ”  szó  a  megfelelő  kifejezés-e  itt,

hamarosan visszatérek); Bach példája kapcsán pedig a magánvéleményemet írom: könnyen lehet,

hogy Bach azon misztikusok egyike, akik misztikussága nem nyilvánvaló, illetve rejtve marad a

külső szemlélő számára.

Aligha  lehet  azt  állítani,  hogy a  fenti  jelenség,  a  bepillantás  létmegrázó  élménye,  és  e

tapasztalat  kapcsán  az  e  világ  feltételrendszerének  radikális  átértékelődése  egyszerűen  nincs,

kitaláció, fantazmagória, legenda (bár történnek erre is kísérletek, de erről majd később). A szóban

forgó  élmény  létezését  és  valóságát  tagadni  gondolati  korrupció  lenne  –  hogy  Hamvas  Béla

megfogalmazásával  éljek.  A kérdés  nem ez.  A kérdés  az,  hogy mit  kezdünk  vele.  A jelenség

megismerése  kapcsán  a  lehető  legkülönbözőbb  emberi  reakciók  alakulhatnak  ki  és  szoktak

kialakulni, a vallásos áhítattól a felháborodásig, a megnyugvástól a botránkozásig, a megrendüléstől

a  viszolygásig;  ezek  mind-mind  tökéletesen  érthető,  indokolt  és  ilyen  értelemben  egyenrangú

lélektani  válaszok.  Bár  a  jelenséggel  kapcsolatban  személyes  és  határozott  véleménnyel

rendelkezem,  óvakodom attól,  hogy  bármely  reakciót,  bármely  emberi  választ  és  a  kérdésben

megszólaló bármely személyt meg- és elítéljek. Ez volna a legnagyobb hiba a részemről. Nagyon

fontos hangsúlyozni – talán ezen a ponton a leglényegesebb – hogy Szent Tamás a „látás” után

szomorú volt, Ives pedig sírt. Jól tudjuk, hogy a bepillantás élménye nagyon sokszor és elsőre azt az

emberi reakciót váltja ki, amit legjobban a létszomorúság szóval adhatnánk vissza. A létszomorúság

oka számos lehet, de a legtermészetesebb mind közül a szembesülés azzal, hogy nem folytatható

mindaz, ami eddig megszokottá vált, nem vihető tovább, ami el lett kezdve, nem érvényes tovább,

ami addig annak tűnt,  nem értékes többé,  ami értékesnek látszott.  A létszomorúság akkor válik

létörömmé, nyugodt derűvé, mikor az ember rájön, hogy ez a „nem lehet” maga a legtökéletesebb

szabadság, a kötelékek eloldódása, a börtön kinyílása.

Úgy fogalmaztunk,  hogy a látott  élmény nem csupán az  e  világ  szabályrendszerét  teszi

kérdésessé, hanem valóságosságát is. Ez a felismerés egyáltalán nem tartozik kizárólag a misztika

hatáskörébe,  hanem  magától  értetődő,  természetből  fakadó  és  egyetemes  emberi  tapasztalat.

Amennyiben az ember az érzékvilág és benne saját léte mögött valamifajta „elsődleges mozgatót”

(Arisztotelész:  Physika VIII., ill.  Metaphysika XII/3.) feltételez, ami a számára megtapasztalható

világ és élet eredendő és egyetemes létoka, akkor szükségszerűen jut el arra a következtetésre, hogy

az ok és az okozat valóságfoka nem lehet azonos. Kivételesnek tekinthető az a szemléletmód, ami

ebben az értelemben azonos értékűnek, vagy inkább azonos intenzitásúnak fogadja el a kettőt; még

a materialista számára sem azonos mértékben valóságos a létok és a tapasztalati  lét,  csak az ő

értékítéletében  ez  utóbbi  a  valóságosabb  (ha  egyáltalán  számol  az  előbbivel).  Az  érzékvilág

valóságának megkérdőjelezéséhez tértől és időtől függetlenül minden magaskultúra szükségképpen

el  kellett  jusson,  és  e  szükségszerűség  katalizátora  az  „egyetlen  valóság  az  Isten”  axióma;

különbség  köztük  legfeljebb  a  különböző  valóságfokok  mértékében  van.  A keleti  tradíciókra,

különösen  az  indiai  gondolkodásra  jellemző  –  bár  nem  kizárólagosan  –  a  tapasztalati  világ

valóságának  teljes  tagadása  és  a  léttapasztalat  illuzórikus,  varázslatszerű  voltának  tételezése.  E

kérdésben ugyanakkor a keleti hagyományok sem gondolkodnak teljesen egységesen, irányzatok és



iskolák vannak, amelyek közül némelyek másodlagos valóságként határozzák meg a tapasztalati

világot az Isten elsődleges valóságához képest, míg megint mások ugyan teljes valóságként, de az

emberi tudattól semmilyen mértékben nem független és függetleníthető tapasztalatként tekintenek

az empirikus létre.  Ez utóbbi  irányzatok számára a lét  egyszersmind tudati  lét,  a lét  és a tudat

egymástól függetlenül nem tételezhető. „A világról, mint gondolatoktól független entitásról nem

beszélhetünk.”  (R.  Maharsi).  Általános  vélekedés,  hogy  ez  a  gondolkodás  a  kereszténységtől

idegen, ám ez koránt sincs így. Az Isten és az Istenség (e két fogalom különbségének tárgyalása

önálló  tanulmányt  igényelne)  magasabb  valóságát  Cusanus  matematikai  alapon  is  levezeti.

Illusztrációja  rendkívül  szemléletes:  egy  adott  mennyiségi  tényezőhöz  képtelenek  vagyunk

hozzáadni annyit, hogy ilyen módon a végtelent elérjük. A végtelen minőségében más tényező, mint

a mérték-világ és bár a véges a végtelenből származik, maga a véges nem birtokolja saját létokát és

forrását, t.i. a végtelent. A létok valóságossága Cusanusnál ilyen módon végtelenszer magasabb az

okozatnál.  De  éppen  így,  a  végtelen-véges  analógiájára  határozza  meg  Cusanus  a  tökéletes-

tökéletlen ellentétét is: „Benne minden tökéletlen is tökéletes; a végtelen vonal gömb, a görbület

egyenesség, az összetettség egyszerűség, a különbözőség azonosság, a másság egység.” (De docta

ignorantia 59.) Ebből voltaképpen logikusan következik a tudattól függetleníthetetlen létvalóság

gondolata:  „Bármely  teremtményben  a  világmindenség  maga  az  a  teremtmény.”  (De  docta

ignorantia 93.)  Cusanus  következtetései  természetes  összhangban  vannak  azzal  az  emberi

tapasztalattal, vagy inkább felismeréssel, miszerint az érzékvilág pozitív tapasztalatival nem annak

negatív tapasztalatai állíthatók szembe, hanem a tapasztalatok hiánya. A csend a hang hiánya, az

abszolút nulla fok a hő hiánya, a sötétség a fény hiánya; innen már csak egy apró lépés eljutni

odáig, hogy analóg módon az idő az időtlenség hiánya, a véges pedig a végtelen hiánya. „Eme

színtiszta  Egység:  sötétlő  csönd  és  nyugvó  békesség.”,  írja  Boldog  Suso  Henrik.  A csendet

magasabb valóságnak tartani a hangnál éppen annyira természetes, mint az időtlenséget magasabb

valóságnak tartani az időnél és a végtelent a végesnél (a mulandót a múlhatatlannál). „Isten az,

amihez képest  minden változékony és mulandó dolog semmi,  és  mindaz,  ami  léttel  bír,  őelőtte

jelentéktelen.” (Liber XXIV philosophorum; Toledo 1220k.)

A tudattól függetleníthetetlen lét tételezése beleviszi a gondolkodó embert abba a magától

értetődően  természetes  következtetésbe,  hogy  önnön  létének  forrását  se  keresse  máshol,  mint

önmaga tudatában, vagy egyszerűen önmagában. Ez a gondolat ugyancsak kihangsúlyozást nyer a

keresztény teológiában is, de ebben az esetben nem Cusanust idézném – bár nála ez a megközelítés

központi  jelentőséggel  bír  –  hanem  Aquinói  Szent  Tamást,  több  okból  is.  Cusanus  logikája

lenyűgözi  a  modern  teológiát,  miközben  a  legtöbb  esetben  figyelmen  kívül  hagyja  Cusanus

misztikus irányultságát.  Azt, hogy Cusanus gondolati rendszerében milyen módon és mértékben

hatja  át  egymást  a  logika  és  a  misztikus  tapasztalat,  nem tudni,  így  azt  sem tudhatjuk,  hogy

legfontosabb felismeréseinek forrása ebben, vagy abban keresendő-e. Azt viszont tudjuk, hogy az

Angyali Doktor egészen a fent említett esetig, a kevéssel a halála előtt bekövetkezett látomás(ok)ig

nem  részesült  misztikus  elragadtatás-élményben,  az  ő  gondolati  konstrukciója  ilyen  módon  az

emberi logika csúcsteljesítményének, egyfajta szélső értékének tekinthető. Számomra azért nagyon

tanulságos ez, mert az ő példája tisztán mutatja, hogy a logika útján is el lehet jutni az emberi



egzisztenciát érintő és azt alapjaiban megrengető felismerésekhez. A Summa Theologiae híres és

sokat  idézett  mondata,  „ars  imitatur  naturam  in  sua  operatione”,  „a  művészet  (mesterség)  a

természetet  annak  működésmódjában  utánozza”  (I.  q.117  a.1)  amennyire  népszerűvé  vált  a

zenetörténet egy bizonyos pontján, ugyanannyira lett félreértések áldozata. Az a tény, hogy Cage a

szövegkörnyezetből kiemelve, az eredeti jelentésétől teljesen eltérő módon értelmezte a mondatot a

leghalványabb rossz érzésre sem adhat okot számunkra, hiszen e félreértéséből remekművei sora

született (Kyle Gann találóan nevezi a jelenséget „creative misreading”-nek). A teljes szövegrészt

átolvasva ugyanakkor kiderül, hogy Szent Tamás itt nem másról beszél, mint hogy a tanító, amikor

tanít, és az orvos, amikor gyógyít, csupán emlékezteti az elmét, illetve a szervezetet arra, amit azok

eleve  tudnak,  lévén  a  teljes  tudást  birtokolják.  A tanuló  visszaemlékszik  arra,  amit  az  ideák

világából már eleve magával hozott, így válik az adott dolog a nappali tudata számára is formával

rendelkező tényezővé, egyszerűbben tudássá. A szervezet a gyógyítás során pedig visszaemlékszik

eredendő  tökéletes,  teljes létállapotára,  mely  potenciálisan  mindvégig  jelen  van  benne;  a

gyógyultság az az állapot, amikor a potenciális aktuálissá válik. A mesterség (ars;  itt  tehát nem

fordítandó művészetnek) oly módon utánozza a természetet, hogy a test és az elme természete éppen

a teljesség, a totalitás, az univerzalitás, ha tehát az egyensúly valamiképpen megborul, nincs más

teendő,  mint  emlékeztetni  őt  eredendő,  harmonikus  és  tökéletes  állapotára,  a  tudására,  az

egészségére  (egész-ség);  emlékeztetni  arra,  amit  úgyis  tud…,  hiszen  mindent  tud.  A mondat

folytatása: „sicut natura sanat, ita et ars” „ahogyan a természet gyógyít, éppúgy a mesterség is”.

Látható tehát, hogy a skolasztika sem tagadja az emberi elme univerzalitását. Amennyiben vesszük

a bátorságot, hogy Cusanus mondatát ennek fényében átfogalmazzuk és némiképp modernizáljuk,

akkor azt írhatjuk, hogy „az egyén számára saját tudata maga a világmindenség”.

Itt  lehetetlen  nem  érintenünk  –  már  csak  a  nem-alkotás,  mint  elsődleges  témafelvetés

mélyebb  megértése  miatt  sem  kerülhetjük  el  –  a  külső  és  belső  ember  kora-keresztény

megkülönböztetését,  mely  gondolat  áthatja  az  egész  középkori  teológiát,  különös  tekintettel  a

misztikára. A kettős emberi természet – majd hamarosan látni fogjuk, hogy valójában hármas –

egyik  első,  ha  nem a  legelső  tudományos  alaposságú  kifejtése  Szent  Ágostonhoz  köthető.  Az

ágostoni misztika forrása sokak szerint a plótinoszi misztikában keresendő, bármennyire vitatja is a

szerző Plótinosz rendszerének bizonyos pontjait. (Nem tartozik szorosan a lényeghez, de ha Szent

Ágostont a keresztény misztika egyik atyjának is tekintjük – ahogyan szokás is tekinteni – akkor

ebből  az  következik,  hogy  a  keresztény  misztikát  az  újplatonikus  filozófia  is  nagymértékben

megtermékenyítette.)  „Ne kifelé menj,  hanem térj  vissza magadba! A benső emberben rejlik  az

igazság.” (Noli foras ire, in teipsum redi; in interiore homine habitat veritas. Szent Ágoston:  De

vera  religione.  39.)  A belső  valóság  elsősége  a  külső  „valósággal”  szemben  Szent  Ágoston

tanításának igen lényeges pontja. Amennyiben az ember önmagát fizikai valóságával, mindenekelőtt

testével azonosítja, úgy a „külső” tárgyak és érzetek tömör valóságként jelennek meg számára, a

külső történések alakulásához pedig neki magának csupán annyi köze van, hogy elszenvedi azokat.

Aki azonban teste helyett tudatával azonosítja önmagát – itt a tudat szót nem csak a nappali éber

tudatra, hanem az ember lényének szellemi mélységéig leható tudatára alkalmazva – annak számára

a „külső” belsővé válik, a tárgyi világ személyessé, az objektív pedig szubjektívvé. „Isten is, az



ördög is ott van az emberben. Aki maga vezetné önmagát, vagy aki föladja önmagát, meglátja a

különbséget.” – tanítja Boldog Suso Henrik. Ugyanezt a  Német Teológia ismeretlen szerzője így

fogalmazza: „Nos, az ember teremtett lelkének is két szeme van. Az egyik lehetővé teszi, hogy az

örökkévalóságba pillantson, a másik, hogy az időbe és a teremtményekre nézzen […]. Az ember két

szeme  azonban  nem  képes  egyszerre  működni,  hanem  amikor  a  lélek  jobb  szemével  az

örökkévalóságba pillant, a bal szemnek abba kell hagynia valamennyi tevékenységét, és úgy kell

viselkednie,  mintha  halott  volna.”  (Theologia  germanica 7.)  Szent  Ágoston – és  az  ő tanítását

követve  más  teológusok  –  kettős,  külső-belső  rendszere  úgy  válik  hármassá,  hogy  a  test

meghaladása,  majd  hasonlóképpen  a  lélek  meghaladása  után  a  kereső  ember  egy  harmadik

valóságig merülhet, mely Szent Ágostonnál a „mens” (De Trinitate). A mens nem azonos a ratioval,

hanem egy olyan meghatározhatatlan mély belső valóság, mely sokkal inkább a spiritus (pneuma)

szinonimája.  Ugyanez  a  trichotóm  rendszer  körvonalazódik  teljesen  világosan  a  14.  századi

domonkos misztikusoknál:  „[…] az  ember összes  vallásos  gyakorlatával  arra  törekszik,  hogy a

külső embert a belső, értelmi emberbe vonja, majd pedig mindkét embert, vagyis az érzéki és az

értelmi embert bevigye a legbelső emberbe, a szellem rejtekébe (abditum mentis, a  tudat rejteke

Szent  Ágostonnál),  ahová  Isten  igaz  képe  van  bevésve.”  (Tauler:  24.  szentbeszéd).  Talán  nem

elhamarkodott feltételezés, hogy a „bepillantás-élmény” – akár Szent Tamásé, akár másoké – a fenti

gondolatmenet  értelmében  a  külső és  a  belső konfliktusa  is  lehet,  olyan  átélés,  melynek során

lelepleződik a külső valóság semmisége, miközben vele szemben radikális módon tárul fel a belső

valóság végtelensége. „Az ég e pillanatban a maga természetes sötétségébe burkolózik. De ha ezt a

sötétséget most hirtelen beragyogná egy hatalmas nap, akkor szikrázó fénye miatt semmi mást nem

láthatnánk. Ugyanez történik akkor is, amikor ez az isteni fényesség felragyog a lélekben: tündöklő

fényében  minden  kép  és  forma  szertefoszlik.  Ahol  ez  a  fény felragyog,  ott  a  természet  fénye

szükségképpen elhalványul  és kialszik.” (Tauler:  2. szentbeszéd).  Ez a  felragyogás,  ami egyben

lelepleződés is  (l.  alétheia:  a-letheia,  α-ληθεια,  leplezetlenség,  felfedettség,  ilyen  módon  átvitt

értelemben  igazság)  önmagában  elegendő  ok  minden  kifelé  irányuló  aktivitás  akár  végleges

megszüntetésére. „Igyekezz elkerülni minden kifelé törő felindulást, mely elfedné a Mintát.” – írja

ugyancsak Boldog Suso Henrik.

A fenti  gondolatrendszer  ma  sokak  számára  megbotránkoztató,  dacára  annak,  hogy  a

keresztény teológiai  gondolkodás  egyik  alappillérét  képviseli.  A belső  valóság  végtelensége  és

végtelenül személyes volta hallatán többen aggódni kezdenek amiatt, hogy ebből szükségszerűen

következik, vagy ez  maga az abszolút egoizmus. Meg kell jegyeznünk, hogy az aggodalom nem

alaptalan,  a  veszély  valós.  Ugyanakkor  azt  is  világossá  kell  tenni,  hogy  a  belső  valóság

végtelensége csakis az Isten végtelenségéből következhet, vagyis a végtelen szubjektivitás megélése

éppen hogy a lehető legtávolabb visz az egoizmustól; és a legközelebb visz Istenhez. „Mit szeretek,

amikor téged szeretlek? […] benső emberem fényét, hangját, illatát, ízét és ölelését, akiben lelkemet

beragyogja az, amit tér nem korlátoz, és ahol körülzengi, ami nem enyészik el az idővel.” (Szent

Ágoston: Vallomások X/6). Ki az az én (ego), akire itt keresésünk irányul? A külső, vagy a belső én?

– tehetnénk fel a kérdést Szent Ágoston szavaival. Hogy a kettő közötti navigálás késélen táncolás

volna…, lehetséges. Ugyanakkor aki ezt a veszélyt nem vállalja, a célt sem éri el soha. Valószínűleg



nem lehet az ember nagyobb veszélyben annál, mintha biztonságban érzi magát. „Aki egy helyben

áll, visszafelé halad.” – mondja Eckhart Mester. 

A külső és belső, az „én” és az „Én” paradoxona feszül a Vallomások következő mondatában

is: „Bensőbb voltál bensőmnél és teljesebb voltál teljességemnél.” (Tu autem eras interior intimo

meo et superior summo meo. Confessiones III/6.) Az idézett mondat utóélete éppen annyira gazdag,

mint amennyire a mondat spirituális tartalma is az: egy ismeretlen karthauzi szerzetes – nem kizárt,

hogy Keresztes Szent János – a belső imáról szóló rövid írásában az imát segítő rövid gondolatok

között idézi, de Paul Tillich is parafrazeálja  Létbátorság című könyvében: „Minden imádságnak

paradox jellege van, paradox, hogy valakinek azt mondjuk »te«, noha közelebb van hozzám, mint

én önmagamhoz.”

„ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστίν” „regnum Dei intra vos est” „Isten Országa bennetek

van.”  Szándékosan  idéztem  először  görögül,  majd  latinul  ezt  az  ismert  szentírási  mondatot,

bizonyítékul arra, hogy a „köztetek van” fordítás helytelen. Mind az  intra, mind az  ἐντὸς annyit

jelent,  hogy  bent,  belül.  A „köztetek”  csak  valamilyen  rendkívül  csavart  logika  alapján  volna

kihámozható,  valahogy  úgy,  hogy  ez  a  „valahol”  a  Jézust  hallgató  személyek  által  közrezárt

területen belül, a személyek „között” volna. Ám Jézus megelőző mondata úgy szól, hogy „Sem azt

nem  mondják:  Ímé  itt,  vagy:  Ímé  amott  van.”,  vagyis  éppen  az  Isten  Országának  térszerű

meghatározhatóságát tagadja. Az sem képzelhető el, hogy hallgatósága között volna egyvalaki, aki

birtokolná az Isten Országát szemben a többiekkel. Ez nem csak azért valószínűtlen, mert Jézus itt a

farizeusokhoz beszél, hanem azért is, mert a „köztetek” kifejezésére a görögnek és a latinnak is van

másik szava: μέσος és medius (lásd: Jn 1,26: „…köztetek van, akit ti nem ismertek…”). Mivel pedig

felszólítást  kaptunk  arra,  hogy „Keressétek  először  Isten  Országát!”,  a  keresés  egyetlen  helyes

útiránya – úgy tűnik – befelé vezet.

Ha ez így van, akkor óvatosan – a sötétben tapogatózva – továbbmerészkedhetünk még egy

lépéssel. Bár az Angyali Doktor úgy fogalmazott, hogy „dolgokat láttam”, de talán felfoghatjuk ezt

úgy  is,  hogy  a  bepillantás-élményben  részesülve  az  ember  nem  valamit lát,  amit azelőtt  még

sohasem látott,  hanem  valahogyan látni  kezd,  ahogyan azelőtt  még sohasem látott.  Szentviktori

Hugó,  a  12.  században  élt  ágostonos  szerzetes  úgy fogalmaz,  hogy az  ember  három szemmel

rendelkezik,  a  fény-szemmel,  az  ok-szemmel,  és  a  kontempláció  szemével  (ismét  az  ágostoni

hármas  rendszer  egy  más  megfogalmazásban;  ne  feledjük,  hogy  a  szentviktori  misztikusok

ágostonos  szerzetesek  voltak!);  értelemszerűen  a  fény-szem  a  legkülső  (a  biológiai  szem),  a

kontempláció szeme pedig a legbelső (hasonlóan a Német Teológiából korábban idézett jobb és bal

szemhez).  Hugó  szerint  a  bűnbeeséskor  a  kontempláció  szeme  elhomályosult  és  az  ember

életfeladata e homály megszüntetése és a kontempláció szemének megtisztítása (Hugo de Sancto

Victore:  De sacramentis Christianae  fidei).  Lehetséges,  hogy  a  bepillantás-élménykor  –  Hugó

megfogalmazásával élve – nem másról van szó, mint a kontempláció szemének tisztulásáról, vagy

akár  megnyílásáról?  Ugyanerről  a  háromféle  látásról  Tauler  is  ír  –  segítségül  hívva  a

színszimbolikát – a következőképpen: „Az érzékek a fekete üvegnek felelnek meg. Amikor azonban

felülkerekedik az értelem, és megfosztja az érzéki képeket attól, ami azokat érzéki képekké teszi, és

felemeli őket az értelem szintjére, akkor a fekete üvegből sárga lesz. Ha pedig az értelem is elveszíti



saját létét,  és saját természetét megtagadva színtiszta és mezítelen szellemmé változik, akkor az

üveg  fehérré  válik.”  (2.  szentbeszéd).  Valószínű,  hogy  a  fehéret  nyugodtan  értelmezhetjük

színtelennek (átlátszónak) is, bár a fehér szín sajátos tulajdonsága, nevezetesen, hogy maga nem is

képez  önálló  szín-minőséget,  hanem  egyrészről  minden  szín  legfényesebb  fokozatát  jelenti,

másrészről  a  színskála  teljes  esszenciáját  tartalmazza,  önmagában  is  tökéletes  szimbolikus

kifejeződése a tauleri tanításnak. Úgy is fogalmazhatunk, hogy ebben a pillanatban az ember már

nem a saját látásával néz, hanem valami minőségileg magasabb rendű – fehér, színtelen, áttetsző,

teljes – látással.

Úgy  tűnhet,  igenlő  választ  adtunk  arra  a  kérdésre,  hogy  az  elragadtatás-élmény,  a

bepillantás-élmény,  vagy  egy  ebből  a  szempontból  átalakító  erejű  válságélmény  által  „látott”

valóság magasabb rendű-e a nappali tudat valóságánál. Végül is jól ismerjük Jézus nyomasztóan

radikális és talán éppen ezért is ritkán idézett mondatát a Lukács-evangéliumból: „Ami az ember

számára  magasztos,  Isten  előtt  utálatosság.”  (Lk  16,15;  érdemes  a  szóban  forgó  mondat  előtti

mintegy  másfél  fejezetet  elolvasni,  hogy  a  kijelentés  kontextusa  világossá  váljon).  A  dolog

ugyanakkor nem ennyire egyszerű, sőt határozottan úgy tűnik, hogy a kérdés rosszul van feltéve.

Nem két világról van szó, melyek alá- és fölérendelt viszonyban állnak egymással, hanem a látás

fokozatairól,  mely  fokozatok  mindenki  számára  lehetőségként  adottak.  Sőt,  ha  a  misztikus

teológusok beszámolóit komolyan vesszük – és miért ne tennénk – akkor felismerjük, hogy ezek a

látási fokozatok állandóan működésben vannak, csak a „normális”, éber, nappali tudati lét fény-

szemének  abszolút  dominanciája  lehetetlenné  teszi,  hogy  a  másik  két  szem,  különösen  a

kontempláció szeme információt közvetítsen a tudat számára.  Ez a megközelítés teszi  lehetővé,

hogy a már-már közhely szintjére süllyedt és ilyen módon egyre inkább tartalmatlanná váló „Isten

akarata” kifejezés és az Isten akarata szerinti életre való felszólítás új fénytörésbe kerüljön, és ismét

tartalommal töltődjön fel. Hiszen itt sem lehet másról szó, mint hogy a hétköznapi értelemben vett

akarat mintegy áttűnik egy magasabb rendű akaratba, mely ugyanúgy mindvégig jelen van, ahogyan

szüntelenül  lát  a  „befelé  néző  szem”  is.  Nem  két  akarat  van,  ahol  a  transzcendens  akaratról

valamilyen módon – leginkább intellektuális eszközökkel – az embernek tudomást kellene szereznie

és döntéseit erőnek erejével vele összhangba hoznia és összeegyeztetnie. Nem külső és pláne nem

az embertől független szabályrendszerhez történő fáradságos igazodásról, hanem a lélek (szellem)

mélyén  mindvégig  működő  zsinórmérték  abszolutizálásáról  van  szó  a  relatív  külső  igényekkel

szemben. Nincs két lét, melyek összehasonlíthatók volnának, nincs két „világ”, nincs két akarat.

Weöres  Sándor:  „Nincsen két  világ,  csak egy,  mely külső érzékelő  képességünk felé  a  változó

tünemény-sort, belső felismerő képességünk felé az állandó lényeget mutatja.” (A teljesség felé – A

lét visszája és színe) Csupán arról van szó, hogy bizonyos élethelyzetek – az életkori változások

természetes következményeitől a komolyabb válságélményeken keresztül a bepillantás-élményig és

az elragadtatásig – jellegük és erejük függvényében több-kevesebb mértékben képesek a fény-szem

és az ok-szem működését gátolni, akár részlegesen ki is oltani, és ezáltal a kontempláció szemének

egyébként állandóan működésben lévő látását egy időre kizárólagossá tenni. Egy időre, vagy akár

„csak” egy pillanatra; de ez a pillanat is elég ahhoz, hogy az ember viszonyát megszokott nappali

létezéséhez alapjaiban átrendezze.



Ezen a ponton tudunk visszakanyarodni az alkotás és a nem-alkotás kérdésére. A korabeli

gondolkodók írásaiban az alkotás oka és a nem-alkotás oka többnyire együtt és egymással szoros

összefüggésben  kerül  kifejtésre,  egyszerűen  azért,  mert  a  nem-alkotás  akkor  válik  aktuálissá,

amikor  az  alkotás  oka  megszűnik,  vagy inkább érvényét  veszti.  Ahogyan a  plótinoszi  misztika

kifejezései visszhangoznak az egyházatyák műveiben, ugyanúgy hatott a plótinoszi szemlélődés-

teológia az őt követő gondolatrendszerekre. A szemlélődés-teológia alaptétele nem más, mint hogy

a lét maga szemlélődés, minden létező szemlélődik. Ez a megközelítés a látszat ellenére sem mond

ellent a tudattól függetleníthetetlen lét gondolatának, hiszen Plótinosznál a tudat szemlélődő tudat:

„Szemlélődése  tárgyában  elmerülve  a  természet  megpihen.  E  tárgy  úgy  jött  létre,  hogy  ő

önmagában, önmagával (egyedül) maradt, és ő maga volt szemlélete tárgya.” (III.  Ennead 8/4.) E

szemlélődésből  következik  a  létezők  mindenfajta  aktivitása,  mind  fizikai,  mind  szellemi  síkon

értelmezve,  köztük  –  ami  témánk  szempontjából  a  legfontosabb  –  az  alkotás  is:  „Az  alkotás

számunkra  szemlélődésnek  bizonyult.  Mert  egy  szemlélődés  végső  eredménye,  egy  olyan

szemlélődésé, amely megmarad önmagában, semmi egyebet nem cselekszik, hanem mivel szemlél,

egyúttal alkot.” (III. Ennead 8/3.) A szemlélődés minősége – a látás tisztasága, hogy már itt utaljunk

a szentviktori  szerzetesek  tanításaival  való  hasonlóságra  –  kulcsfontosságú kérdés  Plótinosznál:

„Mindenütt azt fogjuk találni, hogy a művészi alkotás és a gyakori cselekvés a szemlélődésnek vagy

gyengesége,  vagy  pedig  a  kísérője.  Gyengeség:  ha  a  cselekvés  után  nincs  semmi,  amit  (rajta

keresztül) az ember szemléljen; kísérője: ha van valami más, ennél az alkotott dolognál értékesebb,

amit az illető rajta keresztül szemlélhet. Mert ugyan ki választaná az igazi képmását, ha egyszer az

igazit magát is szemlélni tudja!?” (III.  Ennead 8/4.)  Az alkotómunka ilyen módon kísérlet  arra,

hogy a képmás az ember számára megragadható legyen de egyszersmind törekvés is arra, hogy a

kép-más a Kép-re mutasson. A Kép megpillantásakor, illetve  azt követően nincs többé értelme az

alkotásnak, mert ekkor világossá válik, hogy a Kép-hez képest minden más alacsonyabb rendű.

„Ezért akar az ember hol ezt, hol amazt; hol bölcsességben gyakorolja magát, hol művészetben.

Mivel az Egyet nem birtokolja, nem is jut a lélek soha nyugalomra mindaddig, amíg minden Egy

nem lesz Istenben.” (Eckhart Mester: 21. szentbeszéd)

Ez lehet az egyetlen szempont, ami alapján a Prédikátor joggal jelentheti ki, hogy „Felette

nagy  hiábavalóság!  […]  Minden  hiábavalóság!  Micsoda  haszna  van  az  embernek  minden  ő

munkájában, mellyel munkálkodik a nap alatt?” (Préd 1,1-2).  A puszta létfenntartást meghaladó

emberi  aktivitás  tökéletes  értelmetlenségének  felismeréséhez  szükségszerűen  kellett  eljusson

minden,  a  létezés  titkait  mélységeiben  kutató  gondolati  rendszer.  Különös,  hogy ez  éppen  ma

vetődik fel a legritkábban. A modern tudomány – melybe a mai gondolkodó ember a legnagyobb

bizalmát helyezi – gyakorlatilag bizonyosnak tekinti, hogy a mi Napunk elérve életkora végéhez

vörös óriássá duzzadva kebelezi majd be a Naprendszer összes bolygóját, köztük a Földet is. Aligha

nyugtatgathatja magát az ember azzal – legalábbis ez is egyfajta gondolati korrupciónak tűnik –

hogy a szóban forgó drámai végkifejletig még millió évek vannak hátra, a ma élő embernek ezzel a

ténnyel tehát semmi tennivalója nincs. Az időtartamok egymáshoz való viszonya, az évezredek és

az évmilliók összevetése ugyanakkor csupán mennyiségi kérdés, és még ha a Földi létformának

ilyen  extrém  és  számunkra  felfoghatatlanul  hosszú  élettartamot  jósolunk  is,  munkánk  nem  az



örökkévalóságnak készül,  pontosabban nem az örök-időnek (feltéve,  hogy „örök-idő” egyáltalán

létezik; nem tartozik szorosan a tárgyunkhoz, de érdemes tudni, hogy a világ időbeli végességének,

illetve örökkévalóságának kérdése egyike a skolasztika legizzóbb vitatémáinak). Az ember alkotása

ilyen módon csakis átvitt értelemben – és tegyük hozzá, igen személyes dimenzióban – irányulhat

az örök-re, és semmiképpen sem úgy, hogy az alkotó az örökkévalóságot az utókorral azonosítja.

Az  alkotómunka  –  és  egyáltalán  a  munka  –  hiábavalóságának  tételezése  összefügg  egy

másik, ugyancsak a középkori teológiára jellemző gondolattal, mely kétségbe vonja, hogy az ember

aktivitása esetén valóban az ember volna a cselekvő. A nem én cselekszem tapasztalat felismerése

valójában  szükségszerűen  következik  az  érzékvilág  valóságosságának  megkérdőjelezéséből.  Az

Isten  az  egyetlen  valóság axiómának  logikus  folyománya  a  látszat-világ  illuzórikus  voltának

tételezése,  középpontban  az  önmagam  éber,  nappali  tudatával  és  anyagi  lényem  aktivitásával,

melyek ilyen módon bizonyos értelemben ugyancsak látszatvalóságok, de legalábbis másodlagos

valóságok kell,  hogy legyenek. „A rabság ugyanis nem a tettekben rejlik,  hanem a cselekvőség

érzésében.”, írja Eckhart Mester (Oltalmazó útmutatás). Joggal lehetne ez ellen a gondolat ellen

felhozni, hogy ilyen értelemben a bűnt sem én követem el, és az én személyes bűnöm éppolyan

illuzórikus,  mint  a  jó  cselekedeteim  és  egyáltalán,  bármilyen  cselekedeteim.  Bergyajev  erre

egyrészről  azt  válaszolná,  hogy  szellem  nélkül  még  szellemtagadás  sem  volna  lehetséges,

másrészről a bűn jelensége Taulernél, Eckhartnál és másoknál éppen arra vezethető vissza, hogy az

ember  cselekvő-  és  alkotóképességét  nem  a  szellemből  (Szentlélekből),  hanem  önmagából

eredezteti, másképpen fogalmazva önmagát – valójában egóját – hatóokként definiálja. A bűn ilyen

értelemben  nem  más,  mint  a  valóság  elsőségét  és  a  hatóok  kizárólagosságát  megvonni  a

Szentlélektől és behelyezni az én-be. Ebből következik, hogy az embernek semmilyen erényéért, jó

cselekedetéért, továbbá létrehozott alkotásáért nincs joga önelégültséget, pláne büszkeséget éreznie.

„Kedves gyermekeim, ha bármilyen jelentőséget tulajdonítotok annak, amit véghezvisztek, s ha úgy

gondoljátok, hogy életmódotokban van valami elismerésre méltó, akkor jobban tennétek, ha nem

csinálnátok  semmit,  hanem  inkább  puszta  semmi  voltotok,  saját  semmirevalóságotok  és

tehetetlenségetek felé fordulnátok, mert ez is jobb, mintha kiváló külső és belső cselekedeteitek

fényében megfeledkeznétek lényetek semmiségéről.” (Tauler: 23. szentbeszéd).

Vajon  a  középkor  derekának  legnagyobb  misztikus  teológusai  a  munka,  az  alkotás  és

egyáltalán a létfenntartáson túli cselekvés mellőzésére buzdítanak? A válasz egyszerre igen és nem;

újabb antinómia. Induljunk ki egy olyan evangéliumi mondatból, mely nagyon is ismert, valódi

jelentése ugyanakkor nagyon nem az. Mikor Jézus Mária és Márta házában jár, Márta a konyhában

szorgoskodik,  miközben testvére,  Mária Jézus tanítását hallgatja. Márta kéri Jézust, hogy feddje

meg  testvérét  és  szólítsa  fel  arra,  hogy  ő  is  segítsen  a  vendég  kiszolgálásában.  Jézus  erre  a

következő mondattal válaszol: „Márta, Márta, sok dolog miatt aggódsz és nyugtalankodsz, pedig

kevés az, ami szükséges, valójában csak egy: és Mária a jó részt választotta, mely nem vétetik el

tőle soha.” (Lk 10,41-42). A magyar szövegváltozatok között elterjedt egy helytelen fordítás – amire

már többen felhívták a figyelmet – mégpedig a „jó rész” helyett a „jobb rész” használata. Az eredeti

görög szövegben a melléknév alapfoka szerepel,  ἀγαθὴν (szótári  alakja:  ἀγαθός,  -ή, -όν)  míg a

középfok a  βελτίων (-ον, -ονος) ragozott alakja volna. A zavar abból ered, hogy Szent Jeromos a



szóban forgó kifejezést optimamnak, legjobbnak fordította, kihangsúlyozandó a választás rendkívüli

értékét. Ez a sajátos szövegértelmezés megnyitotta a kiskaput a mondat radikalitásának enyhítése

felé.  Mária  az  eredeti  értelemben  ugyanis  nem különböző  jó  lehetőségek  közül  választja  ki  a

legjobbat, hanem a rossz helyett dönt a jó mellett; mely „nem vétetik el tőle soha”, vagyis értéke

örökkévaló. A mondat eredeti értelmét, illetve a jeromosi értelmezését (a középfok-változat csak a

közelmúltban  terjedt  el)  a  középkori  teológusok  kétféleképpen  magyarázták,  minden  bizonnyal

mindkettő  helyes.  Az  egyik  a  jó döntésnek  (az  egyetlen  jó  döntésnek)  tarja  Isten  Igéjének,

Logoszának  szüntelen  hallgatását,  míg  a  másik  egyértelmű  állásfoglalás  a  cselekvő  életmóddal

szemben a szemlélődő életmód magasabb rendű volta mellett. A 9. század második felének talán

legnagyobb  hatású  teológusa,  Iohannes  Scotus  Eriugena  teljesen  világosan  tesz  tanúságot  a

kontemplatív életmód elsősége mellett  A szellem sasmadarának hangja (Vox spiritualis aquilae)

kezdetű homíliájában; Szent Péter és Szent János apostolokról írja a következőket: „[…] Péter a

cselekvés  és  a  hit  alakjaként  jelenik meg,  míg  János a  szemlélődés  és  tudás  példaképeként  áll

előttünk. […] Ám János gyorsabban fut Péternél. Az egészen megtisztult szemlélődés ereje (virtus

contemplationis  penitus  purificatae)  ugyanis  élesebben  és  gyorsabban  hatol  föl  az  isteni

magasságok titkaiba, mint a cselekvésé, melynek még meg kell tisztulnia.” (Vox spiritualis aquilae

2-3.) Ennek az értékítéletnek alapján határozta meg a korabeli vallásos gondolkodás a szerzetesek

befelé forduló, kontemplatív életmódját a legmagasabb rendű emberi tevékenységként és tartotta a

szerzetesrendek intézményét az egyház szívének. „Az elmélkedés a szemlélődés felé, mint célja felé

törekszik.  Mihelyt  a célt  elértük,  az eszközök elveszítik  jelentőségüket.”  – írja  Keresztes Szent

János (Aranymondások – augusztus 30.).  Ne feledjük, hogy a középkori misztika is elsősorban a

szerzetesi kolostorok falai között virágzott!

Meglepő lehet ezután,  hogy a domonkosrendi Eckhart  Mester a prédikációinak bizonyos

pontjain  kifejezetten  a  cselekvésre  és  a  munkálkodásra  buzdít  –  miközben  tudtommal  Eckhart

Mester az egyetlen, aki a Mária-Márta történetet fordítva (is) magyarázza, a dolgos Mártát téve meg

az első helyre. Ez két módon magyarázható, vagy úgy, hogy Eckhart Mester provokál – ami nem

nagyon valószínű – vagy úgy, hogy itt valami különös mélységű tanítást közöl, melynek felfejtése

nem adja  magát  egykönnyen.  Tegyünk  erre  mégis  kísérletet!  Ismét  egy zen  hasonlatot  hívnék

segítségül, mely a szellemi ember előrehaladásának három lépcsőfokát a következőképpen festi le:

1. Ülök a folyóparton, nézem, ahogyan a víz lassan hömpölyög lefelé, a túlparton szomorúfűz, az

ágán  egy  madár  ül  és  énekel;  2.  Nincs  folyó,  nincs  szomorúfűz,  nincs  madár,  nem hallom a

madárdalt és én sem vagyok; 3. Ülök a folyóparton, nézem, ahogyan a víz lassan hömpölyög lefelé,

a túlparton szomorúfűz, az ágán egy madár ül és énekel. Eddig a tanítás. A harmadik elem betűről

betűre azonos az elsővel, ugyanakkor nem képzelhető el nagyobb különbség, mint amilyen az első

és a harmadik között  feszül.  Miben más a harmadik,  mint az első? Abban, hogy köztük volt  a

második. Eckhart Mester azt tanítja, hogy a cselekvés, a munka és az alkotás értelmetlenségét és

hiábavalóságát felismerő ember számára nyitva áll egy illogikus és irracionális út, a cselekvésbe, a

munkába és az alkotásba való visszatérés, de ez a mégis-aktivitás semmilyen relációban nem áll a

megelőző  aktivitással,  és  rá  valójában  semmilyen  ésszerű  magyarázat  nem adható.  A sorrend:

cselekvés –  nem cselekvés – mégis cselekvés; alkotás – nem alkotás – mégis alkotás. A mégisre



pedig nincs magyarázat (újabb antinómia, ki tudja, hányadik már az írásom során). „[…] az élet a

saját alapjából él,  és a sajátjából buzog. Ezért él mindenfajta miért nélkül, s éppen abban, hogy

önmagából él. Aki ezért egy igaz embertől, aki a saját alapjából munkálkodik, megkérdezné, hogy

miért munkálkodik a művén – ha helyesen válaszolna, nem mondhatna mást: »Azért munkálkodom,

hogy munkálkodjam.«”  (Eckhart  Mester:  Isten  módszer  nélküli  kereséséről;  5/b  prédikáció).  A

legmagasabb rendű cselekvő élet Eckhartnál miérttelen, és éppen e miért-nélküliségében leplezi le

önmagát:  látszólag cselekvő.  A lehető  legnagyobb  paradoxon  fogalmazódik  meg  Eckhartnál,  a

szemlélődő-cselekvés,  cselekvő-szemlélődés  paradoxona.  Ha  a  játszó  gyermeknek  egy  felnőtt

feltenné azt a rendkívül ostoba kérdést, hogy „miért játszol”, a gyermek erre az egyetlen értelmes

választ  adná:  „Csak”.  Talán  saját  emlékeink is  megerősítik  azt  a  felismerésünket,  hogy a kicsi

gyermek  a  mégis-alkotás,  a  szemlélődő-cselekvés,  a  cselekvő-szemlélődés  és  a  miérttelenség

lélektanát a maga teljességében birtokolja.

Általában Thomas Keating trappista szerzetesnek tulajdonítják azt a híres mondatot, hogy

„Isten anyanyelve a csend, minden más csupán fordítás”,  de valószínű,  hogy ő maga Keresztes

Szent Jánostól idéz; bár a mondat eredeti forrását nem sikerült megtalálnom. Felbukkannak néha

titokzatos mondatok, melyek eredete homályos, de népszerűségük jól mutatja, mekkora a szomjúság

az általuk közvetített üzenetekre. Hasonló mondat „az igazság a szépség ragyogása” is, melyet ilyen

formában valószínűleg sem az egyházatyák, sem későbbi skolasztikus teológusok nem írtak le és

nem mondtak (gyakran tulajdonítják Szent Tamásnak). E mondatok igazságtartalma ettől még nem

csekély,  és  ha feltételezzük,  hogy a  közelmúltban keletkeztek  is,  akkor  sincs  okunk mást  látni

bennük, mint a mély-spiritualitás iránti mai igény kivetítését a régmúltba, ahol hitünk szerint az

még elevenen élt és hatott. Visszatérve a Thomas Keating által írt, vagy idézett mondatra, itt a 14.

Contrapunctus befejezetlenségének  egy újabb  interpretációját  nyújtanám.  Vállalom,  hogy ez  az

értelmezés  giccsbehajlóan  szentimentális  lesz,  mégis  úgy  gondolom,  hogy  jelentős

igazságtartalommal  rendelkezik:  a  239.  ütem  végén  megszakadó  zenei  folyamat  ilyen

értelmezésben nem mást közvetít, mint hogy ebben a pillanatban az Isten a saját anyanyelvén szólal

meg,  míg  a  megelőző  239  ütemben  fordításban  beszélt  hozzánk,  ha  mégoly  magas  minőségű

fordításban is. Másképpen fogalmazva Bach ettől a zenei pillanattól kezdve nem „fordít” tovább,

hanem egyszerűen engedi teremtőjét anyanyelvén megszólalni.

Aquinói Szent Tamás és Charles Ives példája – úgy gondolom – összhangba hozható a fent

leírtakkal,  közülük  a  feltételezhető  elragadtatás-élményei  miatt  Szent  Tamás  vonta  közel

gondolatmenetünk fonalát a misztikához. Mindamellett misztikusnak hármuk közül Bachot sejtem,

még ha ez a részemről nem is több szubjektív feltételezésnél. Bach életműve ebben az értelemben

zenei  módon  megfogalmazott  misztikaként  is  értelmezhető,  miközben  jó  példa  arra  is,  hogy a

kifejezhetetlenség kifejezésére a zene adott esetben alkalmasabb eszköznek tűnik a szavaknál. De

ne feledjük – és  a  jelen téma szempontjából  ez  sem lényegtelen – hogy Aquinói  Szent  Tamás

Summája, Ives szimfóniái, Bach  14. Contrapunctus-a, de mindhármuk teljes életműve együtt fog

szénné égni akkor, amikor a Nap vörös óriássá növekszik, továbbá velük ég majd a Sixtus-kápolna,

a firenzei dóm, a h-moll mise, a genti oltár és minden nagy és kicsi, remek és kontár, magasztos és

szégyenletes,  minden,  amit  az  ember  földi  pályafutása  során  létrehozott  és  létrehoz.  E  drámai



végkifejlet sejtése a túl könnyen megfogalmazott elvek és értékítéletek terén legalábbis bizonyos

óvatos visszafogottságra ösztönzi az embert. 

Azt  viszont  mindvégig  hangsúlyoztam,  hogy  a  nem-alkotás  és  a  mögötte  sejthető  igen

összetett  lélektan megértéséhez és  átéléséhez nem szükségszerű feltétel  a  misztikus  irányultság,

pláne tapasztalat, de még a kíváncsi érdeklődés sem feltétlenül. A téma kifejtése közben ebben az

írásban a misztika megkülönböztetett hangsúlyt kapott, de ennek csupán az az oka, hogy a fenti

jelenségnek  a  misztika  egyfajta  határértékét  képezi,  emiatt  egy  ilyen  kérdés  vizsgálatánál

egyszerűen elhagyhatatlan.  Még egy hasznát  látom annak,  hogy írásom tematikus egyensúlya  a

misztika felé billent el. Ha a kedves olvasó megfelelő internetes fórumokon szétnéz láthatja, hogy a

kereszténység témakörében különös hevességű viták folynak, gyakran felekezeten belül is olyan

feszültségek tapasztalhatók, melyek megdöbbentőek. A kölcsönös sértegetések stílusa gyakran azt is

megkérdőjelezi,  hogy  a  vitapartnerek  joggal  viselik-e  a  „keresztény”  jelzőt.  A viták  során  a

misztika,  mint  számításba  veendő szempont  soha nem kerül  elő.  Ennek oka lehet  egyrészről  a

misztika nem ismerése, de érzésem szerint a helyzet ennél bonyolultabb. Olyannyira, hogy éppen itt

lepleződik le  a viták belső lélektana,  és minden jogalapunk meg van feltételezni,  hogy a belső

mozgató rugók között a legritkább esetben van jelen az igazság keresésének őszinte igénye (hogy

helyette  milyen  motivációk  játszanak  szerepet,  nem ennek  az  írásnak  feladata  kinyomozni).  A

misztika puszta említése és ilyen módon számításba vétele ugyanis oly módon helyezné más alapra

az adott  viták érvrendszerét,  hogy gyakorlatilag maga a vita válna értelmetlenné általa.  Számos

példával illusztráltam, hogyan helyezi át az emberei megismerés tartalmát és módját teljesen más

feltételrendszerbe  egy  bepillantás-élmény,  vagy  egy  válság-élmény,  nem  beszélve  a  misztikus

elragadtatásokról.  A  misztika  láthatóvá  tesz  egy  minőségileg  más  szempontrendszert,  mely

érvényteleníti  a  nappali  világ  megszokott  játékszabályait;  ennek  a  minőségileg  más

szempontrendszernek  a  személyes  megtapasztalása,  mint  láthattuk  egzisztenciális

következményekhez  vezethet,  akár  a  kifelé  irányuló  aktivitás,  alkotás,  kommunikáció  teljes

megszüntetését is eredményezheti. A róla való tudás, és a puszta lehetőség racionális számításba

vétele képes egy vitát értelmetlenné tenni, hogy úgy mondjam, a vitatkozó felekbe  belé fojtani a

szót.  A  permanens  vita,  mint  egzisztenciális  létállapot  fenntartására  irányuló  külső  és  belső

ösztönzések ereje óriási,  ezért  a viták során minden olyan tényezőt kerülni igyekeznek, melyek

veszélyeztetik ennek az állapotnak a folytonosságát. A misztikáról, az elragadtatásról, a bepillantás-

élményről  a  vitapartnerek  mélyen  hallgatnak  –  vagy  egyszerűen  azért,  mert  nem  is  tudnak  a

létezéséről,  vagy azért,  mert  tudnak ugyan róla, de említését szándékosan kerülik –, hiszen ami

lerombolja az előre felépített konstrukciót, ami leleplezi a tényt, hogy e konstrukció eleve rossz

alapokra épült, azt jobb egy gyakorlott politikus módjára egyszerűen elhallgatni. Így történhet, hogy

arról a spirituális értékről, mely minden túlzás nélkül a kereszténység legbenső éltető erejét jelenti,

a  keresztény  világi  hívők  nagy  része  tudomást  sem  hajlandó  venni.  Félreértés  ne  essék:  a

misztikával  a  legtöbbeknek  egyáltalán  nem  kell  a  keresztény  műveltség  által  minimálisan

megkövetelt  és  némi  alapismeretek  megszerzéséhez  szükséges  szinten  túl  elmélyültebben

foglalkoznia. Ez nagyon sok okból így van; úgy tűnik például, hogy a misztikus lét olyan szintjei,

melyekről  nem  csak  azért  nem  szólhat  egy  ilyen  írás,  mert  szerzőjének  sem  tudása,  sem



kompetenciája,  sem joga nincs róla írni,  hanem azért  sem, mert mindenfajta szavasíthatóságnak

lényegileg állnak ellent, nem egyéni törekvések, hanem spontán „pillanatszerű” kegyelem hatására

nyílnak meg igen kevesek számára – még ha az egyén önmaga felkészítésének fontosságát egyetlen

szerző sem tagadta. De egy keresztény teológiai, lelkiségi, vagy akár dogmatikai vitában a misztikát

kihagyni a számításból, nem ismerni, elhallgatni, letagadni nagy hiba. Az említett posztokban és

kommentekben sem Márton, sem a hozzászólók nem hagyták ki a számításból, nem hallgatták el,

nem tagadták le.

Szent Ágoston szavaival zárom:

„Intés volt ez nekem, hogy térjek magamba. Igyekeztem tehát vezetésed szerint bensőmbe

hatolni.  Sikerült,  mert  segítőm  voltál.  Behatoltam  s  lelkem  tétova  pillantása  észrevett

önmaga fölött, értelmem fölött valami örökké változatlan világosságot. Nem olyan volt, mint

a  testi  szemmel  is  meglátható  közönséges  fény,  még  ha  a  szokottnál  nagyobbnak,  sőt

akármennyire vakítónak és mindent betöltő nagynak próbálnám is elképzelni.  Nem olyan

volt, hanem más, minden földi fénytől igen különböző. Nem is úgy borult értelmem fölé,

mint olaj a vízre, vagy ég a földre – hanem sokkal magasabbról – hisz ő az én teremtőm; s

én sokkal  mélyebben álltam,  hisz  teremtménye  vagyok!  Akik az igazságot  megismerték,

ismerik ezt; s akik ezt ismerik, megismerték az örökkévalóságot.” (Vallomások: IIV/10)


