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Somos Róbert

Az órigenészi misztika kérdéséhez. Ad HomCant. I, 7

Írásomban egy olyan szöveg értelmezésére teszek kísérletet, amelyet hagyományo-
san figyelembe szokás venni azon kérdés tárgyalásakor, hogy vajon misztikus volt-e 
Órigenész avagy sem. A szövegnek a misztikával összefüggésben nyújtott magya-
rázata előfeltételezi a „misztika” kifejezés használatával kapcsolatos felvilágosítást  
– ez az első lépés –, majd pedig a „misztikus” karakter Órigenésznél való jelenlé-
tére, illetve jellegére vonatkozó állásfoglalást – ez a második lépés. Végül, harmad-
szor, értelmezem magát a szöveget.

1. A misztika útvesztői

Ha a vizsgálódás Órigenész miszticizmusára irányul, óhatatlanul meg kell monda-
nunk, milyen értelemben is használjuk a kifejezést. Ezen a ponton pedig abban 
a nehéz helyzetben vagyok, hogy e magyarázat aránytalanul hosszadalmas kell, 
hogy legyen, mert a „misztika” szó használata nemcsak hogy nem egységes, hanem 
sokféleségében már-már zavaros is. A szóhasználatok elkülönítése nem intézhető el 
pár szóval, jelen terjedelmi korlátok miatt azonban most mégis csak vázlatszerűen 
utalok a kérdésre. 

Durván leegyszerűsítve, a misztika modern fogalma a diszkurzív, közvetíté-
seken keresztül haladó elméleti ismeretszerzési móddal szembeállított intuitív, 
élményszerű megragadása valamilyen rejtett, isteni valóságnak. E leegyszerűsítés 
heurisztikus értékét azonban alapjaiban rontja le a platóni és az antik keresztény 
platonisztikus-misztikus teológiai hagyomány megközelítése, amely egy egységes 
istenismereti folyamat különböző etapjait különbözteti meg egymástól, és e külön-
böző etapokat a modern nyelvhasználat teljességgel jogosulatlanul állítja szembe 
egymással, ha egyáltalán tudomást vesz róluk. A „misztika”, „misztikus” jelenté-
sének eme sokszínűsége és egymásra redukálhatatlansága az oka annak, hogy ma 
már a szakirodalom – s különösen a patrisztikus szakirodalom – csak valamilyen 
megszorított értelemben beszél „miszticizmusról”, és láthatóan tartózkodik hasz-
nálatától mint átfogó, leíró kategóriától.
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2. Órigenész és a misztika

Általában véve Órigenész saját nyelvhasználata a kor felfogását tükrözi vissza: szá-
mára a müsztérion olyan szent cselekmény, történés, tanítás és tanításelem, amely-
nek értelme titkos, nem világos, legfeljebb a beavatottak ismerhetik azt meg. Misz-
térium a cselekmény, a szöveg, a tanítás, e tanítás valamely részeleme maga, illetve 
a mögötte meghúzódó tartalom.1 Müsztikosz ezeknek a kultuszcselekményeknek, 
szent eseményeknek, törvényeknek, tanításoknak a jelentése, de különösképpen 
ezek szövegekben rögzített alakja.2 Amikor azt állítja a CommCant. előszavában, 
hogy „sorban minden egyes részlet, amit ez a mű tartalmaz, akárcsak a mű egésze, 
misztikus nyelven íródott”3, ezzel azt állítja, hogy a betű szerinti jelentés ebben a 
munkában rejti el a leginkább a szellemi mondanivalót. Ezzel az értékeléssel függ 
össze az a konstrukció, amely szerint Salamon könyvei közül a Példabeszédek az eti-
kát, a Prédikátor könyve a természetfilozófiát, az Énekek éneke pedig az isteni és égi 
világot szellemileg kontempláló epopteiát jelenti.4 A misztika szentírási alapját és a 
spirituális értelmezés misztikus voltát mint elsődleges órigenészi célt szem előtt tartó 
értelmezések részben ebben az összefüggésben mondják teológusunkat misztikus-
nak. Ennek a fajta misztikának a fundamentuma a szentírási terminusok szintjén a 
homonímia, amennyiben egy szó nem csupán egy, mindenki számára egyértelmű 
jelentéssel bír, hanem egy kevesek számára érthető, homályosabb értelemmel is.  
A homonimitást a CommCant. bevezetőjében is tárgyalja, külön hangsúllyal, mert a 
jelentéskülönbség mellett az analógiát is kiemeli: 

„Most viszont rátérünk arra, hogy miért említettük a belső és a külső embert. 
Ezáltal ugyanis azt akarjuk kimutatni, hogy a Szentírás homonímiák segítségé-
vel, vagyis hasonló, sőt inkább azonos szavakkal nevezi meg mind a külső em-
ber tagjait, mind pedig ennek a bizonyos belső embernek a részeit és állapotait, 

1 Müsztérion alatt érti a Mithrasz-beavatást is (Cels. VI, 22), de elsődlegesen a csak a beavatottak számára 
érthető zsidó és keresztény kultuszcselekményekre és vallási tanokra alkalmazza (tanítás: Cels. II, 4, 
III, 60 és 62, IV, 2 és 22, feltámadás: Cels. I, 7.) 

2 A müsztikosz jelzővel Órigenész mindenekelőtt az emberinél magasabb rendű és isteni valóság megra-
gadását célzó szövegekre utal. Pl. Cels. I, 20, II, 6, III, 21, IV, 34 és 40, V, 19 és 28-29, VI, 23 és 36, VIII, 
19.

3 Quae singula suo ordine scriptura haec continet, totumque eius corpus mysticis formatur eloquiis. CommCant. 
Prol. 1, 3. Commentaire sur le Cantique des Cantiques. 1-2 t. L. Brésard–H. Crouzel–M. Borret, (SC N. 
375, 376) Párizs 1991-92. E munkát Pesthy Monika fordításában idézem: Kommentár az Énekek éneké-
hez, Budapest 1993, 31.

4 CommCant. Prol. 3, 5-7. Az epoptiké nem tiszta racionalitás, hanem „az isteni és égi dolgok iránti sze-
relem,” amint előképénél, Platónnál Erósz. A terminus a misztériumvallásokból eredeztethető, az 
ember és isten közvetlen kapcsolatát jelenti – erre utal látás-jellege – továbbá a látás mögött megbúvó 
mélyebb, titkos értelem föltárását. 
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méghozzá úgy, hogy a kettő nemcsak nevében, hanem a valóságban is kölcsönö-
sen megfelel egymásnak.”5  

Másodszor, a platonista típusú negatív teológia s az ennek szentírási alapon nyug-
vó isteni homály misztikája is föllelhető Órigenésznél, ha nem is olyan erős hang-
súlyokkal, mint Nüsszai Gergelynél vagy Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitánál.  
Ennek az apophatikus teológiai megközelítésnek tehát legfeljebb az életművön belüli  
súlya a kérdés. Továbbá, harmadszor, kérdésesnek számít az, vajon a szubjektív  
élménymisztika tulajdonítható-e Órigenésznek.

A Szentírás, amely Órigenész szerint a misztikum paradigmája, olyan értelem-
ben jelent számára kihívást, hogy ereje szerint feltárja a szöveg rejtett, azaz miszti-
kus értelmét. Ebbe pedig beletartozik a szöveg rekonstrukciójától kezdve az exe-
gézis-elmélet és ennek gyakorlata, továbbá a szentírási alapon fölépített rendszeres 
teológia megalkotása, mind-mind intellektuális, rengeteg gondolati természetű 
technikai-közvetítő elem működtetését feltételező aktivitás. Azzal pedig, hogy 
hangsúlyozzuk a szisztematikus teológia és apologetika gondolati építkezésének 
alapvetően a Szentíráson alapuló hermeneutikai természetét, elkerülhetjük azt a 
gondolati csapdát, amelyet az órigenészi rendszeres teológia és szentírás-magya-
rázat gyakran felbukkanó szerencsétlen szembeállítása állított, és amely a misztika 
megítélését is kedvezőtlenül befolyásolja.

Látni kell itt is azt a fajta furcsaságot, ami a platóni dialektika kapcsán is szem-
betűnő: a legtöbbször irracionálisként, élményszerűként értett miszticizmus egy 
racionális dialektika túlfutása egy ponton, de mégsem nevezhető irracionálisnak és 
élményszerűnek. Hasonlóképpen, Órigenésznél a rejtett értelem feltárása e rejtett 
mivolt megszüntetése, ugyanakkor egyben megőrzése is, hiszen a szentírási nyelv 
teljességgel áthatja az értelmező szövegeit. Másfelől, a jelentések és rétegeiknek a 
feltárása során ugyan fölmutatjuk azt, ami rejtett, misztikus, de teljesen birtok-
ba venni nem tudjuk, mert ez meghaladja szellemi képességeinket, ráadásul, ami 
rejtett, isteni a szövegekben, annak teljes megragadása még a túlvilági élet során 
sem tárul fel teljes mértékben, vagy, ha azt mondjuk, szemtől szemben föltárul, 
ez csak remény, vagy az apostol szavainak megelőlegző elfogadása, egy elméleti 
megfontolás, de nem valamiféle közvetlen adottság. Közvetlenül adott tehát maga 
az elrejtettség, a misztikum ténye. Azonban nem csak a misztikum ténye adott köz-
vetlenül, hanem az is, ami misztikus, a szó, a szó által megjelölt tárgy, és Isten is 
valamilyen értelemben. Az isteni szeretet, az isteni erő közvetlenül hat, és ez ma-
gára az Írásra is érvényes: azaz a szövegmagyarázat során az isteni inspiráltsággal 
közvetlen kapcsolatban vagyunk, ez az isteni szeretet, sőt maga Isten, az órigenészi 
Énekek éneke-értelmezés szerint. Jól mutatja ezt a kapcsolatot a Peri Arkhón negye-
dik könyvében található megfogalmazás is: 

5 Pesthy M., i. m. 34. 
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„Aki … figyelmesen olvassa a prófétai szavakat, puszta olvasásukból is érezni 
fogja az isteni ihletettség nyomának hatását, és ennek a hatásnak az alapján meg 
fog győződni arról, hogy nem emberi írások azok, melyekről hisszük, hogy Is-
ten szavai.”6

Az „isteni ihletettség nyoma” (ἴχνος ἐνθουσιασμοῦ) kifejezés, bár kapcsolatban 
állhat Platón Iónjának inspirációelméletével, mégis, semmi köze sincs a platóni Leg-
főbb Jó kapcsán értett misztikához, hanem a keresztény tanítás megkülönböztető 
vonásával van itt dolgunk: az Írás olvasása közvetlen kapcsolatot teremt Isten és 
az értelmező között. Ez a közvetlenség azonban a szójelentéseken, már maguknak 
ezeknek a jelentéseknek a felfogásán és továbbgondolásán keresztül rögtön túl is 
mutat a közvetlenségen. 

3. Ad HomCant. I, 7.

Most pedig lássuk az első Énekek éneke-homília szövegét!

Deinde conspicit sponsum, qui conspectus abscedit. Et frequenter hoc in toto 
carmine facit, quod, nisi quis ipse patiatur, non potest intelligere. Saepe, Deus 
testis est, sponsum mihi adventare conspexi et mecum esse quam plurimum; 
quo subito recedente, invenire non potui quod quaerebam. Rursum igitur desi-
dero eius adventum et nonnumquam iterum venit; et cum apparuerit meisque 
fuerit manibus comprehensus, rursus elabitur et, cum fuerit elapsus, a me rursus 
inquiritur et hoc crebro facit, donec illum vere teneam et ascendam innixa super 
fratruelem meum.7

„Majd megpillantja a vőlegényt, aki, e megpillantás után, eltávozik. Az egész 
ének folyamán gyakran cselekszi ezt, amit csak az ért meg, aki maga is megélt 
ilyet. Isten a tanúm, gyakran láttam, hogy közeledik felém a vőlegény, sokáig 
velem van; miután azonban hirtelen eltávozott, képtelen voltam megtalálni,  
hiába kerestem. Tehát újra csak kívánom eljövetelét, és olykor ismét eljön. 
Amikor megjelenik, kezeimmel átfogom, és ismét elillan, s miután elillant, ke-
resésem újra elkezdődik, amíg valóban meg nem tartom őt, és unokaöcsémre  
támaszkodva föl nem emelkedem.”8

6 Princ. IV, 1, 6. 
7 Homélies sur le Cantique des cantiques, par O. Rousseau, SC 37 bis. Párizs 1966.
8 A szöveg fordításakor eltértem Adamik T. magyar verziójától (Szent Jeromos: Nehéz az emberi léleknek 

nem szeretni. Budapest 164-165.) Heidl Györggyel való beszélgetéseim nyomán – amelyekben említet-
te, hogy a jelen szövegben szereplő manibus comprehensus nem lehet „megérintés”, amint az Adamik 
fordításában áll – világossá vált egy jelentősebb értelmezésbeli eltérés: Adamik fordításában a meny-
asszony és a vőlegény között ténylegesen nem valósul meg testi kontaktus, hanem csak majdnem: 
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Ha a HomCant. 1, 7 részt önmagában szemléljük, azt látjuk, Órigenész egyes szám 
első személyben mint személyes élményről beszél arról, hogy gyakran látta, köze-
ledik felé a vőlegény, hosszú időn át vele lesz; miután azonban hirtelen eltávozott, 
nem találta meg, akit keresett. Ha elvégezzük az első behelyettesítést, nevezetesen 
hogy a vőlegény Krisztus, akkor ez azt jelenti, hogy Órigenész többször személye-
sen találkozott Krisztussal. Erre a behelyettesítésre Órigenésznek a következő két 
kijelentése jogosít fel: „A vőlegényt értelmezd Krisztusnak” (HomCant 1, 1), illetve 
„a vőlegény, tehát az Atya által elküldött Krisztus.” (HomCant 1, 2.) Természetesen 
szoros értelemben nem Órigenésznek az elküldött Krisztussal való találkozásáról 
szól a szöveg. Még csak nem is arról, hogy Órigenész a vőlegény szerepét játszó 
dráma-színésszel találkozgatott volna, aminek a feltételezéséhez az adhatná meg 
az alapot, hogy Órigenész szerint az Énekek éneke dráma, a drámában egy szí-
nész játssza el valakinek, jelen esetben a vőlegénynek a szerepét. Krisztus mint vő-
legény az első homíliában a megtestesült Logosz, a menyasszony pedig az egyház, 
aki az elemzett szövegrész előtt és után is szól. Előtte így: „a magam szőlejére nem 
vigyáztam” (Ének 1, 6), utána pedig így: „Áruld el nekem, lelkem szerelme: hol 
legeltetsz?” (Ének 1, 7) Tehát, amikor Órigenész mint személyes élményről beszél 
arról, hogy gyakran úgy látta, hogy közeledik felé a vőlegény, hosszú időn át vele 
lesz; miután azonban hirtelen eltávozott, nem találta meg, akit keresett, ez egy 
közbevetés. A közbevetés alapja, hogy teológusunk a menyasszony szerepében lép 
fel, erre jogosultságot pedig az ad, hogy ő az egyház tagja. Fontos ezen a ponton 
hangsúlyozni azt, hogy az Első Énekek éneke homíliában Órigenész nem vezeti be a 
CommCant. azon megkülönböztetését, miszerint a tisztán testi szerelemre utaló szó 
szerinti jelentésen túl van még egy szellemi értelem, melyben két jelentésréteg tárul 
fel; az egyik szerint a vőlegény Isten Logosza, a menyasszony a lélek, a másik szerint 
pedig a vőlegény Krisztus és a menyasszony az egyház, s az ő kapcsolatukról szól 
az ének.9 A homíliában egy szellemi jelentést találunk, a menyasszony az egyház, 
a vőlegény az elküldött Krisztus. Ahogyan azonban az egyház tagja lehet a lélek, 
úgy az „elküldött Krisztus” érthető a kinyilatkoztatás logoszára is, tehát a kétféle 
megközelítés közötti, első látásra világos határ nem különíti el élesen egymástól a 
kommentárt és a homíliákat. 

Elfogadott nézet, hogy a homília ezen passzusában Órigenész a Szentírás szöve-
gének megértésével kapcsolatos nehézségek tapasztalatát taglalja, azaz nem a pont-
szerű, legfőbb Jóval, az Atyaistennel való egyesülés, s még csak nem is a Logosszal 
való eggyé válás a téma.10 Ez a misztika kérdése vonatkozásában annyit jelent, hogy 

„Tehát újra csak várom eljövetelét, és olykor újra eljön, de mihelyt megjelenik, és kezemmel már-már 
megérintem, ismét eltűnik.” Ez azt jelenti, hogy a fordító szerint ennek a kontaktusnak a jövőbeli 
létrejötte, illetve ennek várása, reménye a legfontosabb Órigenész szerint. Véleményem szerint igenis 
megtörténik a testi kontaktus, a menyasszony igenis átfogja/megérti a vőlegényt, a reménye pedig 
arra vonatkozik, hogy ez a megragadás ne csak időleges legyen, hanem állandó. 

9 CommCant. I, 1, 1.
10 J. Chr. King: Origen on the Song of Song as the Spirit of Scripture, Oxford, 2005. 
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itt nem az apophatikus teológia által implikált platóni, Legfőbb Jó természetéből 
fakadó misztika kérdéséről van szó, hanem valamilyen speciális értelemben vett 
– a Logosz alászállását is magában foglaló – Logosz-misztikáról, amelynek legkö-
zelebbi párhuzama talán a plótinoszi Ész szintjén megjelenő, s a metaforikus be-
szédmódból eredeztethető misztika, de semmiképpen sem a plótinoszi misztika 
alapesetének tartott Eggyel való egyesülés.

Szövegünk szerint a vizsgálódó számára úgy tűnik, véglegesen megragadta egy 
bizonyos írásrészlet értelmét, és mégis rá kell jönnie, nem a föllelt értelmezés a leg-
jobb, vagy nem teljes az értelmezés, ezért tovább keres, kutat, és újra meglát egy 
értelmezést. A vőlegény odajövetele, megfogása, eltávozása és újra felbukkanása az 
előrehaladás, keresés, vándorlás, kutak keresése órigenészi metaforáinak sorába il-
leszkedik. Az első homíliában az énekek lajstromozásakor Órigenész hangsúlyozza 
az előrehaladás tényét: 

1. Kilépés Egyiptomból, átkelés a Vörös-tengeren.
2. A sivatag földjének végigjárása, elérkezés a királyok által ásott kúthoz.
3. Harc Jézus vezetése alatt, a Szentföld birtokba vétele.
4. Felemelkedés a Királyok könyvéhez, és eljutás egy énekhez.11

Összességében azonban ez a fajta „jövés-menés”-motívum a kommentárban sokkal 
nagyobb mértékben van jelen, mint a homíliákban. A kommentárban és a homília 
tárgyalt jelenetében – a Teremtés és a Kivonulás könyveihez vagy a Zsoltárokhoz 
készült homíliákkal ellentétben – az isteni oldalon is regisztrálható ez a „jövés-
menés.” A CommCant. a következő „jövés-menés” formulákat tartalmazza: futás, 
húzás, valaki után való igyekvés, sebes vágtatás valaki felé, távolodás, fejlődés, be-
vezetés, visszatérés, belekapaszkodás, odavonulás, bevonulás, elmenés valaki mel-
lett, egyenes úton történő haladás, nem lépegetve, se nem futva, hanem szökellve 
történő közeledés, a legjobb legelő kiválasztása, árnyas erdő találása pihenőhelyül, 
vízhez vezetés, valakit követés, kimenetel a nyájak nyomába, a pásztorok sátrainak 
körbejárása, kiűzés, fehér lovon lovagolás, megállás a ház előtt, valakinek a kihí-
vása. Úgy gondolom, a „jövés-menés” eme kitüntetett szerepe összefügg a műfaj 
kérdésével. Órigenész drámaként kezeli az Énekek énekét, és a „jövés-menést” a 
műfaj meghatározásakor is fontosnak tartja említeni: 

„Drámának nevezzük ugyanis azt, mikor különböző szereplők lépnek fel, amint 
jelenetekben el szoktak játszani egy darabot, és miközben egyesek megjelen-
nek, mások meg távoznak, különböző személyeknek különböző személyekhez 
intézett szavaiból áll össze a történet szövege.”12 

11 HomCant. I, 1.
12 Pesthy M., i. m. 31.
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A műfaj meghatározása szempontjából kézenfekvőbbnek tűnő lírai szerelmi köl-
temény beazonosítás helyett mintha Órigenész előnyben részesítené a történetre 
épülő drámai formát. A szereplőknek nem csupán a megszólalásuk, hanem mono-
ton és sematikus jellegű közlekedésük is tagolja a szöveget.13

Ezen a ponton rákérdezhetünk arra, mi is lehet az oka Órigenész kiszólásának. 
Lényeges a beszámoló, ám miért pont itt bukkan fel? Úgy vélem, arról van szó, 
hogy a menyasszony az ismételten megjelenő vőlegényhez szól: „Áruld el nekem, 
lelkem szerelme: hol legeltetsz?” (Ének 1, 7) Ez az énekben az első olyan ismétlődés, 
amikor egy beszélő azután szól valakihez ismét, miután másokhoz is szólt. A beszé-
dek sora ugyanis a következő: A menyasszony először az Istenhez szól, másodszor 
a vőlegényhez, harmadszor a serdülő leányokhoz és az 1, 7 részben ismét a vőle-
gényhez. Ez tehát egy második felbukkanást jelent, ami immár alapul szolgálhat az 
értelmezéssel kapcsolatos nehézségek személyes élményének közvetítésére. Nem 
szabad ugyanis elfelednünk, hogy a szövegben a dinamikus mozzanat a „jövés-me-
nés”, a statikus-tárgyi aspektus pedig döntően a Logoszhoz kapcsolható tanítás. 
Mik ezek? Csók, bor, kebel, öl, lakomán felszolgált étel, szántóföldben elrejtett 
kincs, illatszer, kenet stb. Sok-sok „jövés-menés” révén és a vőlegény közeledése-
távolodása során a tanítás teljességéhez kell majd elérkeznie a léleknek, hogy azután 
már tartósan birtokolja a tudást.

Figyelembe kell vennünk egy másik lehetőséget is, ami számot vet a sikertelen 
értelemmegragadás mozzanatával is, ami – talán – megjelenik abban az utalás-
ban, hogy nem sikerül megtalálni a keresett szöveg értelmét. Az Énekek éneke 1, 
6 értelmezése ugyanis a kommentárban és a homíliában már a szó szerinti értelem 
szintjén is különbözik. A kommentárban így érti Órigenész a szöveget: „Anyám fiai 
harcoltak bennem”,14 a később készült homíliában15 pedig így: „anyám fiai harcol-
tak ellenem”, azaz egy olyan közvetlen jelentést tulajdonít a szövegnek, amelyet a 
kommentárban hangsúlyosan el is vetett: „Kijelenti, hogy anyjának fiai harcoltak, 
nem ellene, hanem benne: és a háború után, melyet benne vívtak, szőlők őrévé 
tették.”16 Természetesen ebből adódóan a spirituális jelentés sem lehet ugyanaz. 
A homíliában az egyházat üldöző Pál a menyasszony/egyház ellen harcoló rokon. 
A kommentárban a menyasszony anyja az égi Jeruzsálem, fiai az apostolok, akik a 
pogánykereszténységet szimbolizáló menyasszonyban megmaradt hamis tanítások 
ellen harcolnak.

13 Az Énekek éneke drámaként való besorolása azért is jó megoldás, mert túl a kvázi-historikus, azaz 
folyamatként való allegorizálásán a szó szerinti jelentést nem kell Órigenésznek eltörölnie, annak 
ellenére, hogy e szentírási szövegben a szó szerinti jelentés önmagában érdektelen. A dráma kerete 
megteremti a fikció auráját, ezzel is új dimenzióba helyezi a szerelem motívumát.

14 CommCant. II, 3, 1, Pesthy M., i. m. 103.
15 A szakirodalom döntő hányadának felfogása szerint a homíliák később készültek. King ezzel szem-

ben a fordított sorrend mellett érvel: King, i. m. 9-11. 
16 Pesthy M., i. m., 104. A 21. jegyzetben (227. o.) jelzi, a Hetvenes szó szerinti fordítása megteremti a 

lehetőséget az „ellene” és „benne” értelmezésre egyaránt. 
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Nem zárható ki tehát az a lehetőség sem, hogy Órigenésznek e kiszólása nem 
csak a szentírási szöveg értelmének keresését kísérő bizonytalanságra, az ezzel kap-
csolatos nehézségekre hívja fel a figyelmet, hanem esetleg konkrét kudarcra is utal-
hat. Nem gondolom, hogy bizonyítani lehetne azt, hogy itt ténylegesen erről van 
szó, mégis szövegünk értelmezésekor figyelembe kell venni ezt az eshetőséget is.

E két hipotézis fölvetése azon kérdés kapcsán, hogy miért éppen itt hangzik 
el Órigenész kiszólása a vőlegény tartós megragadása reményében, az alapszöveg 
értelmezési különbségeire és a drámai műfaj feltételezésének fontosságára hívja fel 
a figyelmet. Nem csak a szellemi értelmet kell keresni, hanem ennek összefüggését 
is az alsóbb regiszterrel. Vizsgált szövegünk mégis a Szentírás kettős értelemben 
misztikus, azaz nem nyilvánvaló jelentésére hívja fel a figyelmet: az egész szöveg 
mögött van egy szellemi jelentés, az Énekek éneke mögött pedig a szokásosnál ma-
gasabb rendű misztérium rejlik, ezt látjuk be és látjuk meg az epopteia révén. Nem 
kizárólag a szentírási szöveg misztikus jellegéről van tehát szó, hanem az igazságot 
kutató lélek isteni szerelem által hevített érzelmi és értelmi állapotáról, és egyúttal 
a személyes megélés jelzéséről is.

Róbert Somos
To the Question of Origen’s Mysticism 

“The Bride then beholds the Bridegroom. And He, as soon as she has seen Him, goes away. He 
does it frequently throughout the Song; and that is something nobody can understand who did 
not suffer it himself. God is my witness that I have often perceived the Bridegroom drawing 
near me and being most intensely present with me; then suddenly He has withdrawn and I 
could not find Him, though I sought to do so. I long, therefore, for Him to come again, and 
sometimes He does so. Then, when He has appeared and I lay hold of Him, He slips away once 
more; He has so slipped away, my search for Him begins anew.” The present paper gives a new 
Hungarian translation of this well-known Origenian section of the First Homily on the Song 
of Songs. It also aims to show that the main use of the word “mystic” in Origen is connected 
with the twofold interpretation of the Scriptures. For Origen, the most mystical piece of the 
Bible is the Song, which is a drama. My paper emphasizes the relevance of the dramatic form 
with respect to this personal evidence concerning the experience of textual interpretation. The 
second speech of the Bride to the Bridegroom or the new interpretation of the passage in Song 
of Songs 1, 6 affords an opportunity to describe the difficulties arising during the search for the 
ultimate meaning of the Scriptures.


