
Misztika és teológia
Dénes hatása a középkori skolasztikában

Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész hatása a középkori nyugati kul-
túrára szinte átláthatatlanul széles spektrumot mutat: az Istenről
való beszéd hármas útjától az egyházi hierarchia középkori felfo-
gásán át egészen a gótikus építészetig terjed. Ám ezeknél a tény-
szerű, pozitív hatásoknál is jelentősebbek azok a megoldatlan prob-
lémák, rejtvények, melyeket írásai a nyugati középkorra és ránk
hagytak. Tanulmányom első része először egy ilyen, a misztika lé-
nyegét érintő dénesi rejtvényt azonosít a Misztikus teológia című
műben. Ez a misztikus egyesülés mibenlétére vonatkozó kérdés,
közelebbről az egyesülés „helyének” problémája. Majd megkísérlek
rámutatni, miként teremti meg a teológia egységét Dénesnél a misz-
tika. A második rész azt vizsgálja, hogy a 13. század két legnagyobb
hatású teológusa, Aquinói Szent Tamás és Szent Bonaventura mi-
lyen megoldást kínált a misztikus egyesülés Dénes által felvetett
dilemmáira. Végül a harmadik rész arra kérdez rá, miként hordoz -
za a dénesi misztika a teológia egységét a két nagy egyháztanító
életművében.

I.

A Misztikus teológia című írás alighanem Pszeudo-Dionüsziosz
Areopagitész legolvasottabb műve. A címben szereplő „teológia”
kifejezés Dénesnél olyan beszédet jelent, amely alanyi és tárgyi ér-
telemben vonatkozást hordoz Istenre. A szó elsődleges, vezető ér-
telme nála magának Istennek az önfeltáró beszéde, a kinyilatkoz-
tatás, ám a műben érintett témákra vetett futó pillantás is elárulja,
hogy a teológia Dénesnél egy második értelemben az Istenről való
(helyes) beszéd értelmét is hordozza. Alapvető fontosságú ugyanis
a szerző számára, hogy tisztázza az isteni valóság és az emberi be-
széd viszonyát, láttassa, milyen szerepet tölthet be az állítás és a ta-
gadás Isten megismerésében. A görög muew igére visszavezethető
„misztikus” jelzőben az ősi görög misztériumvallások hagyomá-
nya visszhangzik. Az ige ebben a „bezárulni”, „becsukódni” jelen-
tésben utalást hordoz a kultusz beavatatlanok elől elzárt jellegére,
a beavatottak „zárt szájára”, titoktartására, egyszersmind mélyebb
értelemben kifejezésre juttatja, hogy a kultuszban tapasztaltak túl
vannak az elmondhatón. A misztikának ez a nominális jelentése
gyökeret ver a latin középkorban is. Aquinói Szent Tamás például
egyik művében már a közhelyek magától értetődőségével írja le a
következő mondatot: „misztikus, azaz rejtett (occulta)”. Ha azon-
ban azokra a tartalmi, lényegi vonatkozásokra figyelünk, melyek a
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misztika dénesi és 13. századi értelmezésében felszínre kerülnek,
mindig az Istennel való egyesülés (henószisz, unio) központi témá-
ját találjuk. A „misztikus” kifejezés tehát — Dénesnél csakúgy, mint
a nagy skolasztikus teológusoknál — tulajdonképpeni értelemben
mindig olyan dolgok, események jellemzésére szolgál, melyek az
Istennel való egyesüléssel állnak vonatkozásban, arra irányulnak.

A Misztikus teológia középpontjában annak az eseménynek a le-
írása áll, amikor Mózes belép a Sínai hegyet borító felhőbe és egye-
sül Istennel. Ezt a hegyre való felemelkedés (előkészület, megtisz-
tulás) gondos bemutatása előzi meg. Ezekben a szakaszokban az
egyesüléshez szükséges diszpozíció kialakítására Dénes mindvé-
gig negatív kifejezésekkel utal: megtisztulás, elkülönülés, elválás,
kizárás… A szöveg számos liturgikus utalást hordoz, amint ezt a
liturgikus hangvételt támogatja az emelkedett, ünnepélyes hang-
vétel is, melyet a szerző az egész első fejezetben érvényre juttat,
egyszersmind a Dénes által preferált kifejezések a lélek felemelke-
désének újplatonikus leírásaival is összhangban vannak. Erről az
összecsengésről később. Most induljunk el ez utóbbi, spekulatív ös-
vényen, elvégre az utak Dénesnél úgyis mind egy irányba tartanak.

Érdemes felfigyelnünk rá, hogy a szerző által használt, értelmü-
ket tekintve tagadó kijelentésének, az apofatikus negatív teológia
princípiumát követik: „akik egy eredeti szobrot készítenek, eltávo-
lítanak mindent, ami a rejtőző forma tiszta látását (…) akadá-
lyozza”.1 Vagyis amikor Mózes az Istennel való egyesülésre készül,
mindent le kell fejtenie magáról, ami nem tartozik hozzá (így az ér-
zékelést, képzeletet stb.), egészen addig, míg el nem érkezik, vissza
nem jut (reductio) tulajdonképpeni, legmélyebb szellemi önmagá-
hoz. Ezt a kiüresedésben megvalósuló benső egységesülést követheti
csak az Istennel való egyesülés, melyről így ír: „Mindenfajta megis-
merés szüneteltetése révén [Mózes] jobb része szerint egyesül azzal,
aki teljesen megismerhetetlen, és azáltal, hogy semmit nem ismer,
értelemfeletti módon ismeretre tesz szert.”2

Az egységesülés apofatikus folyamata felől az idézett sorok még
inkább zavarba ejtőek, hisz miután Mózes maga mögött hagyta az
emberi lélek alacsonyabb rendű képességeit, és eljutott a benne lévő
legnemesebbhez, az értelemhez, a szöveg ennek elhagyását is meg-
követeli. A núszról, azaz az értelemről ugyanis a klasszikus görög-
ség csakúgy, mint a középkor úgy vélekedett, hogy egyszerre leg-
mélyebb önmagunk, és egyszerre valami isteni bennünk, amelynek
lényege a tevékenység (energeia). Ám Dénes éppen e lényegi műkö-
 dés kioltását (anenergészia) követeli. Az egyesülés ugyanis nem az
értelemben, hanem az értelem fölött (hüper nún) megy végbe. S ha
még nem bizonytalanodtunk volna el a szöveg értelmét illetően, a
szerző hozzáteszi: Mózes a nem-megismerés révén ismeretre (gnó -
szisz) tesz szert.

A célom nem e szakasz magyarázata, hanem pusztán a probléma
azonosítása volt. Amióta ugyanis Dénes görög nyelvű kéziratait le-
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fordították latinra a 9. században, a középkor legnagyobb szelle-
meit inspirálták az általa feladott enigmák: miben is áll az Istennel
való egyesülés? Melyik az a képesség, amely az Istennel való egyesülés
„helyeként” szóba jöhet? Mielőtt a következő részben rátérnénk, mi-
lyen válaszokat kínál e kérdésekre a 13. század két talán legjelen-
tősebb teológusa, előbb érdemes egy másik dionüszioszi proble-
matikát az elhangzottakkal összhangban röviden körvonalazni. Ez
a teológia egységének problémája.

A Misztikus teológia harmadik fejezete alighanem meglepi az ol-
vasót. Az első fejezet a misztikus egyesülést tárgyalja, e téma szol-
gálatában áll a második is. A harmadikban azonban váratlanul az
Aeropagita teológiai életművének felsorolásába botlunk. Dénes a
Teológiai fejtegetések című műben az isteni természet egységét és hár-
masságát, azaz egyebek mellett a szentháromságtant tárgyalta. Az
isteni nevek című fennmaradt munkájában pedig azt vizsgálta, mi-
képpen állíthatunk Istenről egyetemes prédikátumokat (lét, élet,
bölcsesség, etc.), végül megtudjuk, hogy a Szimbolikus teológia című
elveszett művében arról adott számot, miképpen állíthatóak Isten-
ről az érzékelhető valóságok nevei (például szomorúság, harag,
etc.). A szerző megjegyzi, hogy ahogyan a Szimbolikus teológia tár-
gyalta dolgoktól felemelkedünk a Teológiai fejtegetések felé, egyre rö-
videbb művekkel találkozunk, míg végül a Misztikus teológiához
jutva a teljes hallgatást, a csendet találjuk. A szerző életművének ez
a saját maga által elvégzett rekonstrukciója felveti második kérdé-
sünket: mi a viszony a Misztikus teológia és a Szimbolikus teológia kö-
zött? Vagy általánosabban kérdezve: mi teremti meg Dénes szerint a
teológia egységét?

Johannes Scotus Eriugena, Dénes 9. századi ír fordítója volt az
első középkori szerző, aki világosan megragadta, mi is az az alap-
belátás Dénesnél, mely életművét szervezi: „E könyvekkel Szent
Dénes egyedüli szándéka, hogy az önmagában létező Legfőbb Jó
mindenekben való végtelen megsokasodását, (…) majd e sokaság
visszavezetését és abba a Legfőbb Jóba történő visszatérését bemu-
tassa, mely a végtelen sokaság célja és egysége.”3

Isten kiáradása (exitus) a teremtésben történik meg, amikor lét-
rehozza a sokaságot, majd kegyelmi ajándékaival, megvilágító te-
vékenységével az így létrejött világot visszavezeti önmagához,
egyesíti önmagával (reductio). Ez a körszerkezet Dénesnél egyszerre
ontológiai elv, mely a sokaság létét és benső egységét magyarázza.
Kegyelemtani alapmodell, mely ábrázolja, ahogy az isteni kegyelem
végtelen folyama kiárad a teremtésben, hogy azután teremtményeit
megvilágosító tevékenysége révén vezesse vissza ősforrásukhoz.
Ahogy szisztematikus alapelv is, hisz saját teológiai életművének
felsorolásával arra az „örvénylő gondolkodásra” kívánja a figyel-
münket ráirányítani, mely egységes középpont (egyesülés) köré
szervezi a teológia katafatikus és apofatikus ívét. Mert Dénes felfo-
gásában a teológia szerkezete éppen azt mutatja meg, hogy egyfe-
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lől miként növekszik a mondható (logia) köre, amint az Egytől a Há-
romságon keresztül az állító teológia révén eljutunk a teremtésben
megjelenő érzékelhető sokaságig; mely másfelől az egységhez való
felemelkedésünk kiindulópontja lehet, így az értelmen keresztül, a
negatív teológia útján felemelkedhetünk az értelemfelettihez, a be-
széd (logosz) teljes elhallgatásához. Ez az elhallgatás az egyesülést,
a célba érkezést jelzi, azt a „pólust”, amelyre a dénesi teológia te-
rületei külön-külön, a maguk sajátos módján rámutatnak. Vagyis a
dénesi teológia a maga egészében a misztikára (henózisra) irányul,
így a misztika nem csupán egy a teológia nagy témái közül, hanem
a teológia maga válik misztikussá.

A teológia dénesi misztikus felfogása teszi lehetővé a komplex
utalásoknak azt a mély egységét, mely olyannyira jellemző a szer-
zőre. Amennyiben a dénesi teológiafelfogást hermeneutikai kulcs-
ként használó interpretációnk helyes, úgy a Misztikus teológia című
írás nem újplatonikus kompiláció, nem pusztán liturgikus parafrá-
zis vagy retorikai gyakorlat, hanem olyan szintézise a liturgiának,
az ékesszólásnak és a bölcseletnek, melyet az Istennel való egyesü-
lés vágya teremt. Dénes a liturgiát, a tudományokat (filozófiát), az
ékesszólást és a kultúra megannyi szegletét mind-mind a miszti-
kus egyesülés vágyának sodró áramába állítja. Minden lépcsőfokul
szolgál az Istennel való egyesüléshez, amely a teológia vége: Isten-
nel egyesülve az emberi logosz, a beszéd elnémul, hisz végbevitte
egyesítő funkcióját.

II.

Az Areopagita Misztikus teológia című írásában nyoma sincs annak,
hogy az „ész fölött” kifejezés értelmét a szeretet irányba kívánta
volna elmélyíteni. Bonaventura mégis ezt az interpretációt teszi ma-
gáévá, és saját megközelítését egyenesen Dénesnek tulajdonítja.4

Honnan Bonaventura magabiztossága, amikor a misztikus egyesü-
lésről szóló Dénesi soroknak affektív értelmet tulajdonít?

Bonaventura közvetlen forrását a Párizs melletti Szent Viktor ko-
lostorban kell keresnünk. Hugó, a kolostor 12. századi tudós apátja
nagyhatású kommentárt ír Dénes A mennyei hierarchiáról című mű-
véhez. Ebben a szeráfokat a szeretetnek, míg a kerubokat a megér-
tésnek felelteti meg. Hugó szemernyi kétséget nem hagy a szeretet
és a megértés hierarchiáját illetően: „A szeretet fölötte áll a tudásnak és
nagyobb, mint a megértés. Messzebbre terjed ugyanis, mint a megértés és
oda is elér és oda is belép, ahonnan a tudás kívül reked.”5 Ezzel világosan
dönt a szeráfok, a szeretet elsőbbségéről a kerubokkal, azaz a meg-
értéssel szemben, s mivel e két angyali rend az, amely közvetlenül
Isten után következik — így a misztikus szemlélődést jeleníti meg
—, a szeráfok és kerubok közti rangsor a misztikus egyesülés értel-
mezésében is döntőnek bizonyult. Mi több, a tudós apát szeráfok-
ról írt hatásos sorainak kifejezéseit, érzelmi túlfűtöttségét tudato-
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san az Énekek énekéből kölcsönzi, ezzel összekapcsolja a dénesi spe-
kulatív misztikát az Énekek éneke erotikus-szerelmi misztikájával,
útjára indítva azt az óriási tradíciót, melyet mára az irodalom af-
fektív dionüszioszi hagyománynak nevez. Azzal, hogy Hugó egy
ágostonos teológiai keretben kapcsolta össze a misztika különböző,
természetüket tekintve széttartó tradícióit, egészen Keresztes Szent
Jánosig kimutatható hagyománynak adott utat.

Bő egy emberöltővel Hugó halála után az utolsó nagy viktorinus,
Szent Viktori Tamás (Thomas Gallus / Thomas Vercellensis) azzal
szerez hírnevet a 13. század teológusai között, hogy kommentáro-
kat ír a dénesi életmű darabjaihoz. Meglepő módon értelmezésé-
ben Dénes szándéka a Misztikus teológiával az, hogy a filozófusok
bölcsességét letörje, és a keresztények valódi bölcsességét bemu-
tassa. A „keresztény bölcsesség” mibenléte tüstént világossá válik,
ha felütjük kommentárjában az egyesülést értelmező sorokat:
„Mózes a szeretet egyesítő ereje révén (…) egyesül az értelem szá-
mára ismeretlen Istennel, oly megismerés révén, mely messze fö-
lötte áll az értelmi megismerésnek. Azáltal, hogy maga mögött
hagyja az értelmi ismeretet, az értelem és a szellem fölött megis-
meri Istent. Ez nem más, mint az értelmi bölcsesség, mely fölötte
áll a megértés ajándékának. Az előbbi ugyanis az egyesülés révén
ismeri meg Istent, míg az utóbbi az Ige eszméi révén.”6

Tamás szerint tehát az a képesség, amely Dénesnél az Istennel
való misztikus egyesülés „helye”, nem azonos az értelemmel, hisz
fölötte áll annak, de fölötte áll a megértés ajándékának is (szeráfok
és kerubok hierarchiája). Lényege a szeretet, és a Lélek másik aján-
dékával, a Bölcsesség adományával esik egybe.

Bonaventura ezt a hagyományt gondolja tovább, amikor a Böl-
csességet részben kognitív, részben affektív természetűnek fogja fel.
Mint mondja, a Bölcsesség ajándéka „a megismeréssel veszi kezde-
tét, és a szeretetben teljesedik be”.7 Az affektusnak, a szeretetnek ez
az egyesítő ereje hozza létre a lélekben Isten tapasztalati ismeretét. Ez
a jellegzetesen középkori fogalom lényegileg kötődik a sapientia ki-
fejezés latin alakjához (sapio azt jelenti ízlelek), hiszen a sapientia ágos-
toni felfogásban Isten édességének ízlelésében áll. Bonaventura elem-
zései a korabeli ágostoni ihletésű teológia fősodrába illeszkednek,
mely a misztikát előszeretettel látta annak a folyamatnak a betetőzé-
sének, mely a hittel (hallás) veszi kezdetét, a megértésben (látás) mé-
lyül el, végül a legközvetlenebb, ezért a legnagyobb boldogsággal
járó tevékenységben, az ízlelésben (sapientia) teljesedik ki.8

Bonaventura szerint az ízlelés belső érzék, mely rászorul az af-
fektusra, ami összeköti az érzéket az édes dologgal, egyben kogni-
tív működés is, hisz megragadja az illető dolog édességét. A két erő
együttműködéséből ered az ízlelés gyönyöre. Ezért definiálja így
az ízlelést: „a jó és édes tapasztalati ismerete”. Az „ismeret” szó
kognitív, míg a „tapasztalat” kifejezés affektív vonatkozást hordoz.
Siet azonban hozzátenni: a Bölcsesség ajándéka legsajátabb érte-
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lemben a lélek affektív részére vonatkozik. Ez magyarázza, hogy
Isten édességének ízlelése a szentek és a szemlélődés mesterei ese-
tében extatikus jelleget ölthet, mely az elragadtatásig képes a lelket
felemelni.9 Az önkívületben és az elragadtatásban éppen a lélek af-
fektív erői azok, melyek a misztikust mintegy természetes valója
fölé emelik, gátlás alá helyezve a hagyományos kognitív képessé-
geket. A Bölcsesség adományában ez az affektív, extatikus mozzanat
utal legvilágosabban az eredeti dénesi misztikára és a tudatlanság
felhőjére: „a tűzként lángoló vágytól a lelkünk (…) valamiféle tudós
tudatlanságban önmaga fölé ragadtatik az extázis felhőjébe”.10 Ez a
felhő — a ferences szerző markáns fordulatával élve — maga a „for-
mátlan Bölcsesség”, a nulliformis sapientia. Ez az extatikus ismeret
„már itt, zarándoklásunk során megkezdődik és az örök dicsőség-
ben válik teljessé”.11

Aquinói Szent Tamás a Summa theologiaeben a Bölcsesség tár-
gyalásakor figyelemreméltó dialektikai érzékről tesz tanúságot.12

Miközben ugyanis a keresztény Bölcsességet a filozófia bölcses-
ségfogalmára vonatkoztatja, Szent Pált követve egyszersmind tá-
volságot is nyer attól.

A Lélek ajándékát egyfelől a természetes erényből kiindulva szem-
léli, mintegy a természetes adottságról olvasva le azokat a lehetősé-
geket, melyeket a kegyelem kiteljesíthet. Amíg a bölcsesség filozó-
fiai fogalma az első ok szemlélésén keresztül képesít a helyes ítéletre,
addig a Lélek az örök isteni szabályok szemlélése révén teszi lehetővé
a helyes ítéletalkotást. De miként férhet hozzá halandó az „örök esz-
mékhez”, hogy azokat szemlélve helyesen tegye mérlegre a világ és
a lélek dolgait? Tamás válasza a „konnaturalitás” fogalmára épít. Az
ember hasonlóvá válik Istenhez, és ez a hasonlóság képesíti arra,
hogy helyesen ítéljen és cselekedjék. Ez lényegét tekintve egybeesik
a filozófiai szemlélődéssel, hisz például Platón a filozófia dolgának
maga is az átistenülést, a theózist tekintette, ami az istenhez való ha-
sonulás (homoiószisz theó) révén megy végbe.13 A filozófus az isteni
ideákat szemlélve, azokhoz hasonulva szert tesz a belátásra, így
magán és közügyekben helyes ítéletre jut.

Másfelől Tamás a keresztény Bölcsességet tudatosan meg is külön -
bözteti a filozófiai bölcsességtől. Miközben traktátusát írja, A korin -
tusiaknak írt első levél első két fejezetének sorai hangzanak fülében.
A páli szakasz szembeállítja a világ bölcsességét a Lélek „elrejtett
bölcsességével”, amelyet a világ fejedelmei és bölcsei közül senki
sem ismert fel, mert Isten azok előtt tárta fel, akik Őt szeretik. Isten
Lelkét befogadva az ember megismeri Isten elrejtett dolgait, ezért
mint lelki ember mindent megítél, de őt senki sem ítélheti meg.
Tamás a páli sorokat Hierotheosz alakjával kapcsolja össze, akit az
Areopagita a misztikus archetípusaként állít elénk Az isteni nevek-
ről című művében. Hierotheosz ugyanis nem fáradtságos munkával
megtanulta (mathein), hanem mintegy „elszenvedte” (pathein) „az
isteni dolgokat” (ta theia), így jutva el a misztikus egyesüléshez.

9Sententiarum III. dist.
35. a.1. q.1. (774 b).

10Szent Bonaventura:
A hit rövid foglalata.
(Ford. Dér Katalin.)
Kairosz, Budapest,

2008, 192.

11Uo.

12Vö. Summa theologiae
II–II. q. 45. a. 1–6.

Aquinói Szent Tamás

13Vö. Platón:
Theaitétosz (176b).
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Tamás az „isteni dolgok elszenvedése” homályos fordulatot a sze-
retet egyesítő erejével magyarázza. Hierotheosz az irántuk érzett
szeretet révén egyesült az isteni valóságokkal, mintegy hozzájuk
hasonult, ez tette lehetővé számára, hogy megértsen olyan miszti-
kus összefüggéseket, melyek mások elől el vannak rejtve. Tamás e
két szakasz alapján kísérli meg megérteni a Bölcsesség adományá-
nak összetett valóságát, mely azáltal jelenik meg a lélekben, hogy a
lélek a szeretet révén egyesül Istennel, Hozzá alakul, s az így el-
nyert hasonlóság teszi lehetővé, hogy a hit igazságait mélyebben
megértse, és fényükben helyesen ítélje meg a lélek és a világ dolgait.
A Bölcsesség adománya tehát úgy tűnik Tamásnál is a hit adomá-
nyának elmélyítését szolgálja, a hit tárgyaival való szerető azono-
sulás révén azok mélyebb megértését eredményezi.

Noha az affektus Tamásnál is helyet kap a misztika értelmezésé-
ben, mégis, a számos hasonlóság ellenére tudatosan távolságot vesz
az affektív misztikától és Bonaventurától. Noha az a szemlélődés,
amelyet a Lélek ajándéka tesz lehetővé, már a túlvilági színelátás
elővételezése, Tamás leírásában nyoma sincs az önkívületnek vagy
a misztikus elragadtatásnak. A Bölcsesség adománya „misztikus”
jelenség ugyan, amennyiben Istennel mélyebben egyesít, ám ez az
egyesülés meglehetősen „józan” természetű, mivel megközelítésé-
ben a Bölcsesség az értelemre tartozik.

III.

Nyugaton a 12. század végéig a teológia alakítói még jobbára a ko-
lostorok, ahol a lectio divina hordozza a szerzetes életét, így a Biblia
vált a korabeli tudás legkülönfélébb területeit összefogó médi-
ummá. Elég, ha röviden újra utalok a Szent Viktor-i iskola jellegze-
tes allegorikus-immaginatív egzegézisére. Hugó Noé bárkájának
bibliai alakjában foglalta össze a geometria, erénytan és üdvtörténet
legfontosabb igazságait, ahogy később Richárd a frigyládáról szóló
szakaszok allegorézisével teremtette meg az emberi megismerő fa-
kultások egységét a szemlélődés leírása során. A 13. századra a sko-
lasztikában fordulat következik be: immár nem annyira a Biblia
hordozza az emberi tudás egységét, mint inkább az emberi tudás
alapelvei kezdik hordozni a sacra pagina egységét is. Ennek ellenére
a korszak nagy teológusai szükségét érezték, hogy a szent tudo-
mány valódi egységét mélyebben keressék, mint ahol az arisztote-
lészi logika alapjai húzódnak. Gondoljunk csak Tamás monumen-
tális Summájára, mely a teológia kézikönyveként a hittudomány
minden ágát a szentháromságtantól a morálison át a szentségtanig
egységes szerkezetben kívánta átfogni, miközben a szigorú érte-
lemben vett teológiai témákon túl a korabeli kultúra számos moz-
zanatát (a csillagászattól a jogtudományig) emelte fel a teológia
diszkurzusába. Tamás a dénesi misztika szívében gyökerező exitus–
reditus szerkezet segítségével szervezi egymást követő rendbe a kü-

A misztika mint a
teológia egységének

hordozója
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lönféle teológiai diszciplínákat; és ágyazza be a teológiába a kul-
túra különnemű elemeit. A pogány tudományok vize ebben a misz-
tikus áramlásban változik át borrá, lesz teológiává. Azáltal, hogy a
kultúra elemeit abba az örvénybe állítja, mely a valóság Ősforrásá-
tól indult ki, s Hozzá fordul vissza, azok elnyerik mélyebb értel-
müket: az embert az Istennel való egységre vezetik vissza.

A misztikának ez a kultúrateremtő és kultúra-egységesítő szerepe
még markánsabban jut szóhoz Bonaventuránál. A lélek zarándokútja
Istenbe című művet az irodalom a „misztika” címszó alá sorolja, ám
a gyanútlan olvasó az abban szereplő spekulatív témák láttán elő-
ször szükségképp összezavarodik: mi köze a misztikához az érzéke-
lés fiziológiájának, a korabeli optikai elképzeléseknek, vagy a legel-
vontabb lételméleti vizsgálódásoknak? Bonaventura dénesi mintát
követ, amikor a teológia, sőt egyáltalán az egész emberi tudás és kul-
túra egységét tudatosan a misztika segítségével kísérli meg helyre-
állítani. Különösen szembeszökővé válik mindez, ha az Itinerarium
szerkezetét együtt szemléljük a De reductione artium ad theologiam
című művel. Ez utóbbi célkitűzése ugyanis egyenesen az, hogy a leg-
tágabb értelemben vett emberi kultúrát (ide értve az olyan mester-
ségeket is, mint az iparosság) visszavezesse (reductio vagy reditus) a
teológiára, majd végső elemzésben az Istennel való egyesülésre.

A dénesi misztika alanya passzív: kiüresedik, szabaddá teszi ma -
gát, engedi, hogy a kegyelem megvilágítsa és önmaga fölé emelje.
Bonaventuránál az egyesülés a megértésből kiinduló vágyban
(affectus) történik, Tamásnál a vágy fordul megértésbe. Mindhár-
muknál közös ugyanakkor az a figyelemreméltó belátás, hogy az
Istennel való egyesülés vágya az, amely az emberi világ elemeinek
valódi jelentést és jelentőséget kölcsönöz, mivel az örök élet fényébe
állítja kultúránk szilánkjait.

Rövid összegzés
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A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA

ROGER TESTVÉR

Isten csak szeretni tud

Roger testvérnek (1915–2005), a Taizéi Közösség alapítójának gon-
dolkodása a közös imádságból és a testvéreivel töltött mindennapi
életből táplálkozott. Meglátásaira nagy hatást gyakorolt folyamatos
kapcsolata azzal a több tízezer fiatallal, akik a világ számos földré-
széről egy hétre Taizébe zarándokolnak, mert életük nagy kérdése-
ire keresik a választ. A 2001-ben megjelent kötet gondolkodásának
legfontosabb témáit, valamint az életét meghatározó események és
találkozások – néhol nagyon személyes – leírását gyűjti egybe. A kö-
 tetből megtudjuk, hogy miért egy és ugyanaz a forrása a lelki élet-
nek és az emberi szolidaritásnak: Isten, aki csak szeretni tud.
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