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Konferencia a Károli Református Egyetemen  

az ókori és középkori misztikáról

A rendezvényre, melynek pontos címe Misztika és antropológia az ókori és középkori 
kereszténységben volt, 2011. május 20-án és 21-én került sor a Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetem Bölcsészettudományi Karán, a Szabadbölcsészet Tanszék és az OTKA 
Patrisztika és antropológia programja szervezésében. Az előadások és a viták legfon-
tosabb célja az volt, hogy bemutassák, hogyan függött össze az emberi állapotról 
alkotott kép és a közvetlen istenismeret lehetőségeiről vallott felfogás az ókori  
pogány és keresztény misztikus gondolkodásban, valamint a középkori teológia 
misztikus vonulatának szerzőinél.  

A színes programból két markáns témakör bontakozott ki. Az egyik az ókeresz-
tény misztika, amin belül a görög patrisztika képviseltette magát erőteljesebben. 
Somos Róbert előadásából megtudhattuk, hogy amikor a szakirodalom egy része 
Órigenésznél misztikus gondolkozásról beszél, ott többnyire a racionális dialektika 
fut túl azon a ponton, ameddig a Szentírás rejtett tartalma feltárható, de semmiféle 
személyes Isten-tapasztalat felidézéséről nincs szó. Két kontribúció is foglalkozott 
Nüsszai Gergely negatív teológiájával, illetve az Istenhez való végtelen felemel-
kedésről szóló tanításával (D. Tóth Judit, Boros István). Vassányi Miklós Areopa-
gita Dénes gondolatait világította meg Isten önmegmutatásáról és önelrejtéséről.  
Perczel István azt vizsgálta, hogy vajon a 10-11. századi Új Teológus Simeon test-
ben vagy testen kívül képzelte-e el a közvetlen Isten-tapasztalást. Geréby György a 
XIV. századi Palamasz Szent Gergelynek az isteni fény meglátására vonatkozó taní-
tását értelmezte, szembeállítva azt a visio beatifica-vitát lezáró, a közvetlen istenlátást 
ebben az életben kizáró nyugati állásponttal. Két közreműködő is tárgyalta azt a 
szerzetesi hagyományt, amely a szüntelen imádságon keresztül képzelte el az Is-
tenhez való felemelkedést (Parlagi Gáspár, Nacsinák Gergely). A latin patrisztikán 
belül Ambrus és Ágoston kaptak szót. Heidl György többek között arra mutatott 
rá, hogy a milánói püspök a közvetlen Isten-tapasztalást nem elsősorban szemlélő-
désként fogta fel, hanem inkább a liturgikus cselekményekhez kötötte. Kendeffy 
Gábor elsősorban azt hangsúlyozta, hogy a középkori misztika egyik legfontosabb 
vonatkozási pontjának számító Ágoston felfogása szerint a közvetlen istenlátás  
ebben az életben csak kivételesen és töredékesen lehetséges. Többen a szoros ér-
telemben vett patrisztikán kívüli területeket vizsgáltak.  Hamvas Endre és Ötvös 
Csaba az istenismeret hermetikus, illetve gnósztikus felfogásáról beszéltek, Bugár 
István szereplése nyomán pedig egy általában gnosztikusként elkönyvelt, de ta-
lán leginkább az újplatonizmussal rokonítható rejtélyes gondolkodó, Baszileidész  
negatív teológiáját ismerhettük meg. Kocsisné Csízy Katalin a késő antik Püthago-
rasz-életrajzok misztikus elemeit és azok utóéletét tárgyalta. Tóth Anna Judit Mala-
lasz bizánci történetíró „vallástörténeti” beszámolóiban vizsgálta a misztikus vallási 
formák sajátos „ismertetését”. A blokk előadásaiban vissza-visszatért két alapkér-
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dés. Az egyik, hogy mit is kell értenünk a „misztika” szó alatt; a másik, hogy milyen 
alapvető hasonlóságok és különbségek fedezhetők fel a közvetlen Isten-tapasztalás 
nyugati, illetve keleti felfogása között.

A konferencián erőteljesen képviselt másik terület a középkori misztika volt. 
Daróczi Anikó előadása Hadewijch nővér, a 13. századi németalföldi világi szer-
zetesnő (begina) nagy erejű leveleiben és költeményeiben kutatta a misztikus él-
mények közlésének eszközeit. Nagyobb ívű összefoglalást hallhattunk a középkori 
női misztikáról Turai Gabriellától. Németh Csaba a ciszterci misztikusok (Thier-
ry-i Vilmos, Clairvaux-i Bernát) tanítását és a kortárs szent-viktoriak ismeretelmé-
leti felfogását állította szembe egymással. A „főszereplők” közül természetesen  
Eckhart mester sem maradhatott ki: Bányai Ferenc a nagy német misztikus me-
tafora-használatának tudatosságáról, szakrális retorikájának módszereiről beszélt.  
Fabiny Tibor egy, a 14. század végén keletkezett teológiai munka, a The Cloud of 
Unknowing egyik kulcsszavának, a stirringnek („beindítás”, „mozgatás”, „mocca-
nás”, „indulat”) a jelentését firtatta, amely részben a hit isteni felkeltésére, részben 
a megszületésére vonatkozik.  

Tatár György szellemi izgalmat keltő és egyben megrendítő záróelőadása arra 
világított rá, hogy egy, a Holokauszt teológiai konklúzióját az isteni arc elrejtésének 
bibliai hagyománya alapján levonó jiddis novella tartalma és kalandos szövegha-
gyományozása miként függ össze. 

Amint a fentiekből kiderülhetett, a szervezők igyekeztek a témakör valamennyi 
elismert kutatóját, a legkülönbözőbb tudományos műhelyek képviselőit megszó-
laltatni. Az előadók a Károli Gáspár Tudományegyetemen kívül a Debreceni Egye-
tem, a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a 
Közép-Európai Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegye-
tem oktatói közül kerültek ki. A rendezvény remélhetőleg hozzájárult ahhoz, hogy 
a Károli Egyetem az ókeresztény és középkori filozófia- és teológiatörténet terüle-
tén az eddiginél jobban bekapcsolódjon a hazai szellemi vérkeringésbe. Emellett 
ez az eszmecsere impulzusokat adott a szakmai tájékozódáshoz az Egyetem vallás-
tudomány és lelkész szakos hallgatóinak. Végül, de egyáltalán nem utolsósorban, 
a konferencia lehetőséget biztosított a bemutatkozásra és a kapcsolatépítésre az 
Egyetemen nemrég megalakult Misztikus Hagyományok Kutatócsoport számára.


