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Sepsi Enikő

Dékáni köszöntő

 „Ezért a misztika az emberiség hatóerejének egyetlen forrása. Mert ha nem hisszük, 
hogy a világ függönye mögött végtelen könyörületesség van, vagy ha azt hisszük, hogy ez a 
könyörületesség a függöny előtt van, mindkét dolog kegyetlenné tesz.” 

(Simone Weil, Oeuvres Complètes, VI.3, 124)

A Misztika és antropológia az antik és középkori keresztény hagyományban című konfe-
renciát a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Sza-
badbölcsészet Tanszéke és az OTKA Patrisztika és antropológia programja (PTE 
BTK Filozófia Tanszék) szervezte. Az előadások és viták legfontosabb célja annak 
bemutatása volt, hogy miként 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 konferencia szervezői igyekeztek tartalmas eszmecserére hívni a téma-
kör elismert kutatóit a legkülönbözőbb tudományos műhelyekből. Az előadók a  
Károli Gáspár Református Egyetemen kívül többek között a Debreceni Egye-
tem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Közép-Európai Egyetem és a Pécsi  
Tudományegyetem oktatói közül kerültek ki. A rendezvény hozzásegítette a Károli 
Egyetemet ahhoz, hogy az ókeresztény és középkori filozófia- és teológiatörténet 
területén az eddiginél jobban bekapcsolódjon a hazai szellemi vérkeringésbe. Ez 
az eszmecsere emellett impulzusokat adott a szakmai tájékozódáshoz az Egyetem 
vallástudomány és lelkész szakos hallgatóinak is. Végül, de egyáltalán nem utolsó-
sorban, a konferencia lehetőséget biztosított a bemutatkozásra és a kapcsolatépítés-
re az Egyetemen nemrég megalakult Misztikus Hagyományok Kutatócsoport antik 
és középkori misztikával foglalkozó tagjai számára. Remélhetőleg hamarosan egy 
még interdiszciplinárisabb konferenciát is szervezhetünk a kutatócsoporthoz csat-
lakozott, jelenkori misztikával foglalkozó egyéb szakemberek, néprajzosok, törté-
nészek, antropológusok, irodalmárok részvételével.

Az ókori és középkori jelenségeket vizsgáló konferencia és kiadvány vélhetően 
eljut a fogalomhasználat újabb tisztázásához, és nem áll meg a misztika tradicio-
nális tipológiájánál, mely megkülönbözteti a spekulatív és a leíró misztikát. A spe-
kulatív misztika fogalma elsősorban a vallásos elmélkedés, a különféle természetű 
gnózisok kontextusában alakult ki. Olyan tudás ez, mely az Abszolútum rejtett kö-
zépponjához, magjához kíván elérni. Fogalmak és tézisek immanens implikációit 
követjük olyan területen, ahol a diskurzusnak nincs befolyása a valóságra. A tudás 
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tehát itt elválik a tapasztalat termékeny talajától, jelen esetben a vallásos, spirituális 
tapasztalattól, és ez azzal a veszéllyel jár, hogy egy olyan, absztrakt ismeretelméleti 
térben mozog, ahol a fogalom képet ölt magára anélkül, hogy ez a valóságba való 
begyökerezettséget eredményezné. 

A leíró misztika viszont a spirituális élet dokumentumaiba zárva található meg. 
A leíró misztika legtöbbször megelégszik a tapasztalatok vagy olyan események  
leírásával, amelyek a kontempláló és imádkozó lelkek és Isten, a Teremtőjéhez  
vágyódó ember és a hozzá leereszkedő istenség közötti kapcsolatokat jelölik, illetve 
kísérik. Ez a misztika nem kecsegtet Isten megismerésével, és nem bízik a fogalom 
immanens hatalmában, ugyanakkor nem kevésbé emberközpontú. Természetesen 
a spekuláció és a leírás kétféle útja nem hermetikusan válik el egymástól.

A fenti fogalmi alapozás után Vető Miklós a tavalyi Simone Weil-centenáriumon 
elhangzott, Misztika és visszateremtés című előadásában kifejtette, hogy a nagy hatá-
sú XX. századi gondolkodó, Simone Weil azok közé tartozik, akik a két megközelí-
tés termékeny szintézisét valósítják meg, mert nála a figyelem filozófiája a misztikus 
élet és attitűd nagy pillanatainak ritka leírásait adja, miközben e pillanatokat Weil 
metafizikai-teológiai rendszerezéssel igyekszik magyarázni, illetve megalapozni.  
A misztika jelenségét vizsgálva Vető Miklós a következőkre hívta fel a figyelmet:  
„A misztika önmagában egy alapvető paradoxont hordoz. Egyfelől egy misztéri-
umra vonatkozik, de ugyanakkor ismerni is véli azt. Titokról beszél, mindeközben 
arra is emlékeztet, hogy ez a titok felfedésének művészete. Mivel a misztika azt kí-
vánja megragadni, ami más úton megragadhatatlan, nemcsak a tartalom, hanem a 
forma tekintetében is eltér a valóság felfogásának egyéb formáitól. S ekkor felmerül 
egy probléma. Aquinói Szent Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy az isteni dolgok 
sajátja a «misztikus expozíció»,1 de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a «misz-
tikus» tartalomnak valamiféle rejtélyességgel és kimondhatatlansággal teljesnek, 
akár valamitől «megfosztottnak» kellene lennie. A misztikus megismerésben van 
nem kommunikálható is, de az nem ismeretelméleti jellegű. Ha az volna, a miszti-
kus tudás enigmatikus, homályos megismerés volna, vagyis valóságos nem-ismerés. 
Valójában a megismerés kommunikálhatatlan, a személyes aspektusa inkább a vo-
natkoztató intellektusra, semmint a megismerést alkotó ismeretekre vonatkozik.”2

Ugyanezzel a megközelítéssel találkozunk egy, a teológiában jártas, XX. századi 
francia drámaíró, esszéista, rendező, Valère Novarina Hamvazás c. esszéjében:

„Ha a szavak a néma nyelvhez vezetnek el bennünket, majd elhalnak, az egyálta-
lán nem a nyelv bukását, a szavak tehetetlenségét jelenti, nem: a szavak elvezetnek 
bennünket a misztériumhoz, és elhalnak, lélegzetünk elégeti őket – és saját ma-
gunkat is, ugyanabban a tűzben: velünk együtt lépnek át. Abba halnak bele, hogy 

1 In Div. Nom. Comment. IX.
2 Vető Miklós: Misztika és visszateremtés (ford. Sepsi E.), in Simone Weil – filozófia, misztika, esztétika, 

szerk. Gutbrod Gizella és Sepsi Enikő, Gondolat, 2010, 174-175. [recenzióját ld. jelen kötet végén – 
Orpheus Noster szerk.]. A kötet franciául az Editions du Sandre-nál jelenik meg.
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kimondják azt, amiről nem lehet beszélni. Egyedül ők mondják ki, nem a hang 
nélküli csend. A legmélyebb csend beszéd, éppúgy, ahogy az igazi mozdulatlanság 
a mozgás. Vagyis az igazi misztérium se nem sötét, se nem fátyolos – egyáltalán 
nem elmosódott –, hanem egy rád vetülő erős fény. A misztérium azért érthetetlen, 
mert ért téged.”3

Ezekkel a gondolatokkal köszöntöttem a konferencia résztvevőit, és köszöntöm 
most az Orpheus Noster olvasóit, a kötet szerzőit, s kívánok mindannyiuknak tudo-
mányban, megismerésben dús folytatást.

3 Valère Novarina: A cselekvő szó színháza (ford. Kovács Veronika, Rideg Zsófia, Sepsi Enikő), Budapest, 
Ráció, 2009, 92.


