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Keresztes Szent János életrajzában olvassuk, hogy Granadában, a
XVI. században még éltek olyan mór népcsoportok, amelyek szigorúan
ragaszkodtak az izlám tanításaihoz és hagyományához. Minthogy a tudós
misztikus Granadában dolgozott a «Montée du Carmeli és a «Sötét Éjszaka»
című művein és itt írta meg eleitől-végig a «Lelki Éneket» és az «Égő lángs-ot,
természetes, hogy fölmerült a kérdés, nem befolyásolta-e bizonyos fokig a
Karmel reformátorán keresztül az arab misztika a katolikus misztikát?

Ennek a kérdésnek megoldása olyan szaktanulmányt kíván, mely be
hatóan ismerteti az izlám szellemét, különösképen pedig a spanyolországi
muzulmán misztikát. Értékes forrásmunkát nyujt ezirányban Asin Palacios,
a.neves spanyol izlám kutató. «El Islam cristianizado» című műve aszuffizmus
szuggesztiv erejű képét adja. Hogy tanulmányát megfoghatóbbá és konkré
tebbé tegye, megírja amurciabeli Ibn Arabi életét és kifejti tanításait. Ibn
Arabi «Az izlám mystici maiores-ei egyike volt és befolyása az egész muzul
mán világra kiterjedt, olyannyira, hogy hatása mind máig érezhető .. " a
szuffizmus történetének szempontjából sem túl későn, sem túl korán, hanem
éppen jókor tűnt fel. Valóban tipikus jelenség ..., aki az izlám szellemiségé
nek ideologiáját, gyakorlatát és módszereit összefoglalja.»

Andaluziából származott, onnan, hol Szent Teréz misztikájának bölcsője

ringott és így a mi szempontunkból még érdekesebb.
Ibn Arabi tanítása bizonyos pontokban megdöbbentően egyezik a leg

nagyobb katolikus tanítók elméletével. Mi magyarázza meg ezt a jelenséget?
A kereszténység és főleg a keleti monasztikus centrumok szemmellátható
hatása, - feleli habozás nélkül Asin Palacios. Innen művének címe: «Az el
keresztényesedett izlám», - Nem, - mondja erre Louis Massignon a College
de France kiváló tanára, - a misztikus élet nem könyvből táplálkozó kölcsön
hatás, hanem egy «befelé fordult» imarendszer virágbafakadása. tehát «az
izlám miszticizmusa a folytonosan elmélkedés tárgyává tett, gyakorlatban
megvalósított Koránból fakad, úgy eredetében, mint kibontakozásábans.

Asin, aki megdöbbenve látja, hogy Mohamed mily kevéssé rnisztikus,
kijelenti, hogy még ha meg is lennének a Koránban az ilyen tökéletesség
csírái, úgy ezek, a hívek lelkében csupán az elmélkedés hatása alatt soha ki
nem bontakozhattak volna és gyümölcseik soha nem valósultak volna meg a
gyakorlatban. Az élet és a tan antithézise annyira kifejezett, hogy kizár min
den áthidalást. Itt mintha túlzásba esne Asin Palacios, bár kétségtelen, hogy
«aHedzsra két első százada folyamán az arab muzulmánok állandóan érintkez-
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tek a keresztény honfitársaikkal és hogy az Izlám virágkorának idején meg
lepöen sok keresztény kolostor volt Kövesarábiában, Szíriában és Egyiptomban.

Vakmerőség lenne, ha ebben a kérdésben dönteni akarnánk. Asin
Palacios elgondolásának és módszerének kritikáját az izlámkitatókra bízva,
a híres szuffiita írásaiból csak kvalitását akarjuk megállapítani az életet irá
nyító és környezetére is erősen kiható misztikának. Vajjon lényegében külön
bözik-e az ő misztikája a mienktől? Más szóval, feltételezhető-e, hogy az Izlám
ban a valóságos misztikus kegyelmek fellelhetők legyenek?

Ibn Arabi élete

Abubeker Mohamed ben Ali, akit Ibn Arabi néven ismerünk, gazdag,
nemesi és igen vallásos családból származik. 560-ban Ramadán hó lJ-én
(Kr. u. II64 július 28-án) az andaluziabeli Murciában született. Anyai részről

két nagybátyja aszketikus életre tett fogalmat. Egyikük, Jahya ben Khagan,
Tlemcen királya, lemondott trónjáról, hogy egy szent remete szigorú fegyelme
alatt élje le életét. Fát vágott az erdőn és abból élt, hogy ezt a fát birodalma
fővárosának utcáin árulgatta. A másik, Moslem el Khaulani, szigorú önmeg
tartóztatásban élt, elmélkedő imádsággal töltötte éjszakáit, hogy a fenyegető

álmot leküzdje, talpát kíméletlenül ütlegelte. Ibn Arabi 8 éves korában csa
ládjával Sevillába költözött. Itt kitűnő mesterek vezetése alatt ismerte meg a
Koránt, a történelmet, az irodalmat, a költészetet és a Próféta hagyomá
nyait. Mint kis gyermeket, még nem vonzotta őt különösebben a vallásos
élet. Az irodalom és a vadászat jobban érdekelte; ezért az akkori időről mint
«szétszórtságának időszakáról» beszéL Tudományos felkészültségének és
családja tekintélyének köszönhette, hogy Sevilla kormányzója mellett titkári
minőségbenműködhetett.A kormányzó feleségül adta neki leányát, Miriamot.
Miriam igen vallásos életet élt. Egyszer álmában titokzatos jelenés rávette
arra, hogy a tökéletesedés útját Isten akaratának teljes elfogadásában, az élő

hitben, az erős elhatározásban és az őszinteségben keresse. Lehet, hogy az ő

példájának és intelmeinek köszönheti Ibn Arabi életének új fordulatát.
Súlyos betegsége, melynek folyamán iszonyatos látomásokban jelent meg
előtte a pokol, szintén hozzájárult ahhoz, hogy gondolkodóba essék. Ez a
válság azonban mégis csak apja halálakor érte el tetőpontját. Az alábbiakban
őt magát idézzük:

«Két héttel halála előtt kijelentette, hogy meg fog halni, mégpedig
egy szerdai napon. Igy is történt. Ezen a napon, jóllehet súlyosan beteg volt,
minden segítség nélkül felült ágyában és így szólt hozzám: «Fiam, ma kell
utrakelnem, ma lesz Istennel való találkozásom ...» Fehér fény gyúlt ki hom
lokán, mely erősen elütött testének szinétől, anélkül, hogyelcsúfította volna.
Ez a ragyogás csillogó fényben sugárzott. Apám tudott róla. A fehér ragyogás
azután kiterjedt arcára, majd lassan eláradt testén is.t
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Nem sokkal azután a szuffiiták között látjuk Ibn Arabit. Ű maga erre az
időpontra helyezi «a tökéletesség útjára való lépését». Ezzel szemben már
ezelőtt is rendkívüli jelenségek mutatkoztak életében. Bizonyság erre a híres
Averroessel való találkozásának története.

«Kordovában egy napon eljött házunkba Abulgalíd Averroes, a város
kádija, ki azon óhajtásának adott kifejezést, hogy engem személyesen is meg
ismerhessen, mivel a rólam hallottak bámulatba ejtették ... Atyám, jóbarátja
lévén, valamely ürüggyel elküldött hozzá, de valójában csak azért, hogy
Averroes beszélgethessen velem. Amikor ez történt, még nem pelyhedzett a
szakállam ... Ez (mondta Averroes) olyan lélektani állapot, melynek létezé
sét észszerű bizonyítékokkal fenntartottuk ugyan, de sohasem ismertünk
senkit, akiben ez az állapot valósággá vált volna ... Dicsérjük Istent, aki
megengedte nekünk, hogy egy korban éljük valakivel, akinek ez a misztikus
állapot jutott osztályrészeül.i

Más forrásból tudjuk, hogy Ibn Arabi még nem volt 26 éves, amikor
Musa el Baidarani egy a bilocatio képességével bíró szuffi kifejezetten azért
jött el Sevillából, hogy vele érintkezésbe lépjen és hallgassa tanításait. A fiatal
szuffi (Ibn Arabi) azonban fontosabbnak tartotta, hogy híres mestereinek
tudományát eltanulja, mint azt, hogy közölje tapasztalatait. Később elmond
hatja magáról, hogy nem tud a; misztikus élet olyan fokozatáról, melyet
konkrét eseteken ne észlelt volna és művében sohasem szól olyan vallásról,
szektáról vagy eretnekségről. melynek legalább egy hívével nem állt volna
összeköttetésben. Egyben különös és idegenszerű világba ragad magával,
melyben heroikus és magas szellemiségű misztika mellett, kijózanító bűvész

kedés és a valódi misztiks alázatosságával homlokegyenest ellenkező exhibi
cionizmus is megférnek. Valljuk meg őszintén, hogy Ibn Arabi úgy életében,
mint írásaiban erősen kifejezésre juttatja ezt az össze-visszaságot. ] óllehet
egyrészt nagylelkűen keresi Istent és tisztult tanaival az embert a teremtett
dolgok, a testiség fölé akarja emelni, másrészt azonban a kabalából, az okkul
tizmusból merített naiv teóriákat hirdet és túlhangsulyozott gyönyörűséggel

ír le olyan zavaros tüneményeket, melyek nyilvánvalóan kizárólag a patho
lógia körébe tartoznak. Sevilla közelében Ibn Arabi, Abulhachach ]uszuffal
találkozott, ki arról volt híres, hogy járt a vízen és arról, hogyha egyedül volt,
állandóan a Koránt olvasta. Abuabdala ben Almochaditól és Abuabdala ben
Kasumtól a lelkiismeretvizsgálat gyakorlását tanulta meg. Ez a két mester
minden reggel:

«saját lelke előtt számot adott arról, hogy mit mondhatnának és mit
cselekedhetnének a nap folyamán és az eredményt egy füzetben írásba fog
lalták; este, ima után, mikor szobájuk ajtaját magukra zárták és egyedül
maradtak, füzetüket elővéve ismét lelkiismeretvizsgálatot végeztek; átgon
dolták, mit cselekedtek aznap szóval és tettben és szembeállították azzal,
amit cselekedniök kellett volna: ha az derült ki ebből az összehasonIításból,
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hogy az elkövetett hibákért bocsánatot kell kérniök, úgy bocsánatot kértek;
ha a hibák súlyosabbak voltak és penitenciát igényeltek, úgy penitenciát
vállaltak ; ha viszont azt látták, hogy hálát kell adniok Istennek, úgy hálát
adtak neki.»

Ibn Arabi ehhez még hozzáteszi:
(la magunk részéről mestereink módszerét úgy egészítjük ki, hogy gon

dolatainkat is feljegyezzük ... Igy ugyanakkor, mint ők, én is előveszem fűze

temet, lelkiismretvizsgálatot tartok és számot adva lelkemnek aznapi gon
dolataimról, vágyaimről. szavaimról és cselekedeteimről . .. megvizsgálom
azt is, hogy milyen szándék vezetett mindebben».

Lelki életének kezdetén kétségtelenül Abulabas volt Ibn Arabi igazi
mestere. Ez a szuffi tanító kifejezetten olyan ifjak nevelésével foglalkozott
Sevillában, akik úgy érezték, hogy Isten a tökéletes életre hívta meg őket.

Elsősorban a saját akaratukról való lemondást kívánta tőlük. Maga Ibn
Arabi nem mindig hajolt meg feltétlenül mesterének szava előtt, ő viszont
később feltétlen megadást követelt tanítványaitól. Olvassuk, hogy egyszer
egy vita alkalmával szembeszállt mesterével. Mikor azután Abulabas házát
elhagyta, útközben a piacon egy idegen szólította meg, mondván: «Mohamed,
fogadd el mestered véleményét».

Az önfejű tanítvány megdöbbent. Azonnal sarkon fordult. Alig hogy
visszatért, mestere ezzel fogadta: «Hát valóban nem tudsz meghajolni szavam
előtt, ha nem maga El Khadir kényszerít meghajlásrajt

A fiatal aszkéta egyéb mesterei közül még a vak Abu-jahiát kell meg
említenünk, aki arra tanította, hogyan viselje el türelemmel az üldöztetést,
továbbá Juszuf de Eciját, aki a könyöradományok misztikus értékével ismer
tette meg, Abuabdala de l'Aljarafet, aki 50 évet töltött cellájában, anélkül,
hogy világot gyujtott volna és arra tanította Ibn Arabit, hogyan különüljön
el a sötétségben azért, hogy a szétszórtságra vezető minden alkalmat elkerülje.
Kétségtelen viszont, hogy ez utóbbi tanításaival korántsem hatott rá oly
meggyőzően, mint Salih, a szent berber, ki a zarándokélet szépségeit fedezte
fel számára. Tény, hogy Ibn Arabi a rákövetkező ötven esztendőben bejárja
Andaluziát, Észak-Afrikát, Arábiát, hogy azután életét Szyriában, Damas
kapui előtt fejezte be.

Mielött elindult volna hosszú útjára, hogy az izlám szellemiségének akkor
élő legkiválóbb reprezentánsaival találkozzék, Ibn Arabi bejárta Andaluziát,
Moronban írta meg első művét «Az Isteni Politikás-t (Tadbirat iláhia), Abu
mohamed házában kezébe akad a Filozófusnak (Arisztoteles) «A titkok titká
ról) írt, Nagy Sándornak ajánlott könyve. Abumohamed így szólt hozzá:

«Ez a bölcs a világbirodalom politikai kormányzását tárgyalja és én azt
szeretném, ha te túltennél rajta és az emberi dolgokon való uralkodást tennéd
elmélkedésed tárgyává. mert ebben van minden boldogságunk ... Meghajol
tam kívánsága előtt és nem egészen négy nap alatt megírtam a könyvet ...~
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Egy darabig Marchenában, Cordovában, majd Cabrafigében élt, míg
azután ötszázkilencvenben, harmincéves korában átkelt a tengerszoroson,
hogy Bugiában a híres szevillai mestert, Abumadiánt felkeresse. Röviddel
azután Tuniszban találjuk, hol a kormányzóban pártfogójára kelt. Tuniszban
Abulkazin «Khal el nalains című misztikus művének tanulmányozásával fog
lalkozott.

Észak-Afrika békéjét akkoriban az Almohádok és a Majorka-beli Beni
Gania-ák kegyetlen háborúja dulta fel. Ibn Arabi tehát visszaindult Spanyol
ország felé. Útközben felkeresi szentéletű nagybátyjának, a tlemceni király
nak sírját. A rákövetkező évben Fezben találjuk, hol híres szuffik társaságá
ban tölti idejét. Valószínűleg itt ébredt fel lelkében az az okkultizmus iránti
hajlam, mely műveinek nagyrészén megérződik. Marokkóban sok hűséges

tanítványra tesz szert, de vagy mert az udvarnál nincsen kellő megbecsülés
ben része, vagy pedig, mert a hatalmon lévő kanonisták okozta kellemetlen
ségeket nem kívánta elviselni, örökre elhagyja Mogreb földjét, hogy Keleten
keressen megfelelő talajt eszméi számára. Különben is elérkezettnek látta az
időt, hogy a Korán parancsának eleget tegyen és Mekkába zarándokoljon.
Bugiában és Tuniszban rendkívüli látomásokban, kűlönös és sokszor ismétlődő
jelenésekben van része. Ezek arra vallanak, hogy a hosszú utazások nélklö
zései erősen megviselték idegeit. Ötszázkilencvenyolcban, harmincnyolc éves
korában, megérkezett á szent város kapuja elé.

A zarándok az ihrámnak nevezett előirásos ruhában lépte át a megszen
telt mesgyét. Szertartásos látogatásait azon kezdi, hogy elzarándokol a szent
mecsetbe, melynek árkádjai esténként fényárban úsznak. Az udvar középén
a Kaabah elé járul, melyröl Mohamed azt mondja: «Isten azt akarta, hogy a
Kaabah szent hajlék legyen, állomás az ember útjáne. Ibn Arabi hétszer kerüli
meg, majd leborul a fekete kő előtt és megcsókolja azt. A második napon az
Arafetet keresi fel. Ezt a nyilván mindenkor egyformán lejátszódó jelenetet
egy szemtanú így írja le : «A mindenfelől összesereglő zarándokok jellegzete
sen tarka tömege nyüzsgött körülöttem. Voltak, akik kiabáltak, sírtak, mellü
ket verték és Isten előtt nagy bűnösöknek vallották magukat. Mások 
lényegesen kevesebben - mély csendben, könnyes szemmel merültek el elmél
kedésben és imádatban.i A harmadik napon az élő áldozatok bemutatására
az irgalmas Isten nevében lemészárolt tevék, ökrök, kecskék, bárányok fel
áldozására került a sor.

Érdekelne bennünket, milyen benyomást tett ez a nagyszerű és egyben
ennyire durva szertartás Ibn Arabira. Annyit mindenesetre tudunk, hogy a
Kaaba szertartásos megkerülése közben rendkívüli jelenései voltak. Ettől

kezdve mindinkább erőt vesz rajta misztikus exaltációja és ekkor bontakozik
ki bámulatos gazdagságában irodalmi munkássága.

Itt találkozik Ibn Arabi Beatrice-jével is. Hogy Beatrice valósággal
élt-e, vagy csak Ibn Arabi lekének szülötte-e, ez mindmáig titok maradt.
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Ebben a kérdésben az izlámkutatók sem értenek egyet. Ibn Arabi Nidamnek
(harmónia, rend) nevezi ideálját, az araboknál viszont nem igen találkozunk
ezzel a leánynévvel. Nidam, mondja róla Ibn Arabi, csodálatosan szép volt
és mestere volt az ezoterikus tudományoknak. Ez a találkozás inspirálta öt
a «Tarjumán al Achvak» megírására, mely az Énekek Énekére emlékeztet;
profán himnusz, melynek szellemi értelme van és mely az unio extatica gyö
nyöreit énekli meg.

Mekka után Ibn Arabi Bagdadban tölt el tizenkét napot, majd elmegy
egészen Mosszuiig és harmadszor kél át a Níluson. Kairóban több szuffival
együtt közös látomásban van része, melyről ezt írja:

«Hirtelen feltűnő szépségű jelenség lépett be a szobába és választékos
nyelven így szólt: «Én az Igazság hirnöke vagyok, (j küld hozzátok». «És mi
hírt hoztál nekem?» mondtam én, míre így felelt: «Tudjátok meg, hogy a jó
a léttel, a rossz a nemléttel egyértelmű. (j az embemek nagylelkűségbőlad
életet és megadja neki az extázis állapotát, holott ez nem természetes járuléka
az emberi életnek. Az ember körülveszi magát ugyan az isteni nevekkel és
attributumokkal, de ha Isten lényegének szemléletébe mélyed, kiesnek ön
tudatából ezek a nevek és attributumok: Ilyenkor Istent látja lelkében,
a mennyiség visszatér principiumához, mert akkor te már nem vagy és csak
(j van egyedül.»

Érthető, hogy Ibn Arabi ennek a tannak hirdetésével magára vonta a
kanonisták figyelmét, akik a pantheizmus vádját emelték ellene és bebörtön
zését, vagy halálát követelték. Igaz, hogy Ibn Arabi viszont minden adódó
alkalommal rámutatott tudatlanságukra és erkölcstelenségükre. Befolyásos
barátai segítségére siettek, amennyiben fejtegetéseit allegorikusan magya
rázták, de a helyzet ennek ellenére is fenyegető maradt, úgy hogy jobbnak
látva, újra útnak indulni: hatszáznégyben ismét Mekkában találjuk. Mintha
ettől kezdve az események kárpótolni akarták volna őt egyiptomi sikertelen
ségéért. Mekkában egy szuffi megjósolj a neki, hogy Isten a leghatalmasabb
uralkodók egyikét fogja megalázni előtte. És valóban, Koniában J. Kaikaus
király nagy pompával fogadja és hogy udvarához kösse, százezer ezüstpénz
értékű házat adományoz neki. A szigorú életű szuffi azonban néhány napon
belül a királyi adományt egy alamizsnáért rimánkodó koldusra ruházza.
Csodatévő ereje rengeteg embert vonz köréje és igen sok követője támad.
Biztosra vehetjük, hogy éppen rajongóinak tömege elől menekül el Koniából
néhány tanítványával együtt. Bejárja Arméniát és Mezopotániát, elmegy
a három szent városba: Mekkában, Medinába és Jeruzsálembe, majd ismét
visszatér Koniába, hol mind jobban növekszik tekintélye. A «Fotuhats-ban
egy helyen ezt mondja Ibn Arabi :

«Ha Szíriában élhetsz, úgy tedd azt, mert a próféta mondja: Menjetek
és éljetek Szíriában, mert ez a legjobb az istenalkotta földek között, itt élnek
legszívesebben Isten legkiválóbb szolgái.s
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Nyilván ennek a hagyománynak hatása alatt hatszázhúsztól kezdődőleg.
azaz hatvan éves korában, Damas mellett telepszik le Ibn Arabi. Álmalik
Almohadam, azidőszerint Damasz királya, maga is beáll tanítványai közé és
engedélyt nyer tőle arra, hogy írásait kommentálhassa. Ezidőtájt írja meg
Ibn Arabi «Fosus», «Fotuhat» és «Divan» című műveit, Mindhárom írás arra
vall, hogy megvilágosodottságának ereje ezidőtájt tetőpontja felé haladt.
És mégis vannak sorai, melyek elárulják, hogy szerzöjük lelke nagy csendben
várakozva figyel Isten indításaira. Erre vall költeménye :

«Isten barátja ő, kinek nincs más barátja csak az Irgalmas, lelkének
magányában társalog vele. Néha-néha eszébe jutnak emlékei és sírva kesereg
mikor magára marad és Szerelmese nincs jelen».

És miért ne hinnők el szavát, amikor pillantást vetvén a jövőbe, így
itéli meg saját küldetését:

«Egészen biztos, hogy sem próféta, sem Isten küldötte nem vagyok.
Én csak örököse vagyok a prófétáknak, munkás, ki jövő életének földjét mun
kálja.» Ibn Arabi Damaskusban nagy ésendben élt. Mindenki nagy tisztelettel
vette körül. Almalik fia és trónjának örököse, édesapja példáját követve, szin
tén beállt tanítványai közé és maga is arra törekedett, hogya mester műveit
kommentálhassa. A szuffiiták kádija is fölajánlotta neki szolgálatait, a bena
zakii kádi pedig vendégüllátta őt házánál. Itt halt meg, a benazakii kádi házá
ban, családja és tanítványai körében, a hatszázharmincnyolcadik évben,
rebia havának huszonnyolcadik napján (1240 Kr. u. nov. T6.). Testét a damas
kusi Szalihié nevű temető egy mauzoleumában helyezték el.

A tisztelet, mellyel Ibn Arabit élete utolsó éveiben körülvették, halála
után még csak megnövekedett. Az ottomán szultánok szívesen látták kultu
szát ; így II. Szolimán mecsetet és egy madrasát emeltetett tiszteletére. A mult
század közepe felé valaki, aki arra járt, így nyilatkozott: «Sírját állandóan
látogatják a hívek és Ibn Arabit szentként tisztelik; minden pénteken százak
állják körül mauzoleumát.» A muzulmánok napjainkig zarándokhelynek
tekintik az Ibn Arabi sírja fölé emelt mecsetet.

Mint a középkori kereszténység, az izlám is jellegzetes neveket adott
tudósainak. Igy Ibn Arabit Mohidinnek (A vallás éltetője) Cheikhl Akbar-nak
(A legnagyobb tudós) és Ibn Aflatun-nak (Plato Fia) nevezték.

Ibn Arabi tanításai

Amikor Ibn Arabi életét közelebbről nézzük, megdöbbenve látjuk, hogy
egyénisége mennyire ellentétes elemekből tevődik össze. Kétségtelenül meg
kell hajolnunk az őszintén önmegtagadó életet élő szuffi előtt, a lelki ember
előtt, ki minden este szigorú vizsgálat tárgyává teszi cselekedeteit, szavait,
gondolatait, kívánságait és hosszú órákon át imában társalog Istenével.
Életében számtalan bizonyságát látjuk szelidségének és belső függetlenségé-
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nek. Látjuk, hogy élete végéig fáradhatatlanul kereste Istent a természet
fölötti régiókban. Ezzel szemben nem tudjuk komolyan venni azt a miszti
kust, ki csendet és magányt prédikál, de személyesen keresi fel az összes
ortodox és eretnek mestereket Andaluziától a keleti Izlám birodalmának végső

határáig, négyszáz könyvet ír és mereven szigorú elvei ellenére feltűnően tet
szeleg csodálatos élményeiben.

Ugyanezt a benyomást teszi ránk, ha tanításának kimagasló pontjai
val foglalkozunk. Ibn Arabi munkái helyeként úgy hatnak, mint valami
gócpont, melyben a muzulmán, keresztény, neoplatonikus és gnosztikus
misztikák elméletei futnak össze. Irásaiban vannak sorok, melyek a keresz
tény szellemiség mestereire vallanak, de minden idők megvi1ágosodott elméi
megtalálnák bennük, az értelem rovására, tisztán az intuicióba vetett bizal
muk hű visszhangját. A körre, négyszögre, számokra, betükre, csillagokra
vonatkozó elméleteiböl látjuk, hogy a legelőrehaladottabb ezoterikus tanítá
sokat is ismerte és legkomolyabban fel kell vetnünk azt a kérdést, hogy nem
volt-e ellenfeleinek igazuk, amikor a panteizmus vádjával illették.

Mindennek ellenére, lehetségesnek tartjuk, hogy ennyi tévedés köze
pette is adódik talán egy gyakorlati rendszer valamilyen elvszerűsége,melynek
segítségével aztán választ nyerünk feltett kérdésünkre : Ismerte-e Ibn Arabi
az igazi és természetfeletti misztikát?

A hit és a kegyelem. Mielőtt a tulajdonképeni teológiai megvitatásra tér
nénk, vizsgáljuk meg nagyjából Ibn Arabi tanítását. Ahhoz, hogy valamely
szellemiségről kijelentsük, hogy a miénkkel azonos, mindenekelőtt meg kell
találnunk benne a természetfölötti jelleget. Amikor egy nem keresztény és a
kegyelmi élet vonatkozásaiban teljesen járatlan lélek, olyan erőfeszítéseiről

van szó, melyekkel az anyag alól akarja felszabadítani magát, igen nehéz
annak a megállapítása, hogy életében hol kezdődik az isteni kegyelem rejtett
hatása. Ibn Arabi esetében ez a nehézség, mint olyan, nem áll fenn. Szinte
szükségtelen megemlítenünk, hogy a muzulmán elfogad egy isteni kinyilat
koztatást és vallásosságát olyan természetűhit hatja át, melyet mi ábrahámi
nak neveznénk. Mármost Ibn Arabi, nemhogy elvett volna valamit a hit
fogalmának jelentőségéből,a szuffik közös felfogásához híven tagadja, mintha
az emberi értelem képes lenne az igazság biztos megismerésére, kü1önösképen
akkor, ha a teológia tárgyába való behatolásról van szó.

«Ne feledkezzetek meg arról, hogy mikor Isten megteremtette azt a
képességet, melyet mi értelemnek nevezünk .. 0' jól tudta, hogy azt a lehető

séget helyezte belé, hogy fölfoghassa akár azt, amit az értelem önmagával
közöl (a lényegböl fakadó igazságot) akár azt, amit a diskurziv okoskodás
nyujt neki ... Tudta jól, hogy ezt az értelmi képességet úgy alkotta meg,
hogy szabadon vitába tudjon szállni és kritikát tudjon gyakorolni minden
létező dolog felett. Jól tudta, hogy ez az értelmi képesség, szükségképen,
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leszögezett véleményt fog alkotni Teremtőjének lényegéről és mert tudta,
hogy lényegénél fogva képtelen arra, hogy elérje azt, amit őrült vakmerő

ségében elérni akar, megsajnálta őt és szent könyvének kinyilatkoztatásában
óva intette, nehogy Isten lényege felett töprengjen és vitátkozzék ..., nincs
tehát más csalhatatlan kritériumunk, mint a kinyilatkoztatás szövege ...
Kövesd serényen az élő hit és az erények gyakorlásának útját, melyre Isten
kötelezett.t

A kinyilatkoztatás igazságaiba vetett élő hit, a rossz elkerülése, a jó
gyakorlása, mintha ezek lennének a murciai szuffi lelki életének alapjai.
Általában azt tanítja, hogy az élő hit egyik elemi követelménye a «tökélete
sedés útjának», a cselekedetek viszont azért szükségesek, mert azok bizonyít
ják, hogy valamely lélek misztikus élménye valóság-e, vagy illuzió. Csak az a
kérdés, hogyan tartsa meg magát az ember a jóban és milyen segítségre szá
míthat, ha céljai természetes erejét meghaladják?

Azt hisszük, ezért mondták Ibn Arabiról, hogy «A kegyelmet tekinti
minden aszkétikai és misztikai jelenség forrásának.» Hallgassuk meg őt magát:

«A kegyelem az örökkévaló boldogság kulcsa és Isten szolgájának irá
nyítója . .. Hozzásegíti őt ahhoz, hogy isteni képességeket öltsön magára.
Ha bárki elnyeri a kegyelmet, üdvözül, akinek pedig nem volt benne része,
elvész ... Benne nyeri el az ember az üdvösséget és segítségével halad előre

a tökéletesség útján. És jóllehet a kegyelem ingyenes adomány, világosság,
melyet Isten, szolgájának szívében gyujtott, mégis szükséges, hogy az, aki a
kegyelem tulajdonságait és lényegét ismerni akarja, akaratát alárendelje
annak a ténynek, hogy Isten kegyelmét rákényszeríti és megengedi neki, hogy
éljen vele. Ebben a v'szonylatban a szolga néha elnyeri ezt az önkéntes ado
mányt és akkor úgy képzeli, hogy a kegyelmet ő maga szerezte meg ..., nem
gondolván meg, hogy az akarat mely a kegyelem kérésére és keresésére kész
teti, már önmagában is a kegyelem hatása, mert hiszen a kegyelem nélkül az
akarat aktusa se jött volna létre. Akarni a kegyelmet már önmagában véve
kegyelem, még akkor is, ha az emberek nagyrésze nincs tudatában ennek.

Ha ezt leszögezzük, akkor kétségtelen, hogy az embernek csak egyet
szabad keresnie és kérnie Attól, akinek gondviselésétől várja az adományt,
vagyis a kegyelem tökéletességét, A kegyelem tökéletessége, szerintem azt
jelenti, hogy a kegyelem Isten szolgáját semmiféle állapotában nem hagyja
el, azaz jelen van itéleteiben, legtitkosabb gondolataiban, érzéseiben, ihletett
pillanataiban, revelációiban, szemlélődésében és társalgásában, egyszóval
minden megnyilvánulásában.» (Folytatása következik.)

Ssirmai Józsefné fordítása.
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