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Geréby György

„Isten különben puszta fogalom lenne.” A misztika 
megalapozásának problémája Erik Petersonnál és 
Palamasz Gergelynél1

„Isten nem élmény, hanem munka.” 
Vidrányi Katalin

A „misztikáról”2 azért különösen nehéz beszélni vagy írni, mert fogalmak segítsé-
gével kell közvetíteni egy – legalábbis a közkeletű vélemény szerint – mélységesen 
személyes élményt. A hasonlat távoli, de olyan ez, mintha például a fájdalomról 
vagy a gyönyörről kívánna valaki értekezni olyanok számára, akik fájdalmat érez-
nek, vagy gyönyörre vágynak. Aki fájdalmat érez, annak a fogalmi elemzés sokat 
már nem tud hozzáadni a tapasztalatához, annak pedig, aki gyönyörre vágyik, a 
fogalmi ismeret nem helyettesíti a gyönyör megtapasztalását. Másképpen: nagyon 
sok érdekesség derülhet ki a boldogság fogalmi elemzéséből anélkül, hogy bármi-
kor boldognak tudhattuk volna magunkat.

A „misztikáról” való beszéd tehát hordoz egy különös paradoxont: a tapasztalat 
elsődlegessége és a tapasztalatról szóló elemzés másodlagos jellege egyfelől köny-
nyen belátható – másfelől ugyanolyan könnyen belátható, hogy „másodlagosnak” 
tekintett fogalmi elemzés nélkül a puszta tapasztalat megoszthatatlanná, roppant 
magányos „privátnyelvi” jelenséggé szűkül.

A misztikáról tehát kell beszélni – de ennek a módja nem lehet az a látszólag 
könnyen adódó megoldás, hogy „csak el kell mondani egy élményt.” Akarva-aka-
ratlan, egy beszámoló nyelvi és ezáltal fogalmi alakot ölt. Egy beszámolónak szava-
kat, hasonlatokat, magyarázatokat kell használnia, és ezek között kapcsolatot kell 
teremtenie. Ettől kezdve viszont a nyelvre, fogalmakra, magyarázatokra érvényes 
szabályok szerint kell mondanivalóját megformálnia. 

Mit látott, hallott, tapasztalt tehát a misztikus? Egyáltalán tapasztalat-e a misz-
tika – vagy esetleg valami más? Ha tapasztalat, akkor annak, amit tapasztalt, mi a 
jelentése? Mitől „misztikus” egyáltalán a tapasztalat? Egyik kérdés sorjázik a má-
sik után, és gyorsan ott találja magát a kérdező, hogy el kell végeznie a „misztika” 
kritikáját, mert világossá válik, hogy valamilyen értelemben határai, azaz módjai, 
tartalmai és korlátai vannak egy személyes tapasztalatnak. 

Felismerve tehát azt, hogy a misztika akkor is roppant különös tárgy, ha egyfajta 

1 Köszönöm Perczel István értékes megjegyzéseit. 
2 Itt és a továbbiakban misztikán mindig keresztény misztikát értek. Más vallások misztikájával (illetve 

hogy lehetséges-e egyáltalán misztika más vallásokban, és melyekben) most nem foglalkozom.
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vallási univerzálénak szokás tekinteni, először a misztika fogalmáról, utána pedig a 
fenti fogalmi elemzési program egy példás esetéről kísérelek meg beszélni. 

A misztika fogalmának kritikájához Erik Peterson (1890–1960) egy 1924-ben 
(tehát még jóval a katolizálása előtti) írt tanulmányából indulok ki.3 Peterson a kora-
beli protestáns és katolikus teológiai irodalom áttekintése közben próbál tisztázni 
bizonyos alapvető kérdéseket a misztikával kapcsolatos fogalmak bonyolult össze-
függéseinek elemzésével. 

Második lépésként aztán az így nyert belátásokat Palamasz Szent Gergelynek 
(Grigoriosz Palamasz, 1296–1359), Thesszaloniki érsekének, a bizánci teológia 
egyik legnagyobb alakjának a misztikát megalapozó teológiájával vetem össze.  
A Nyugaton csak újabban ismertté váló Gergely maga ugyan nem volt „misztikus” 
(legalábbis a nyugati misztika értelmében nem volt az, és saját nevében „misztikus-
ként” nem is szólalt meg, miközben szerzetessége során nyilván maga is gyakorolta 
a hészükhaszta aszkézist): de a már említett értelemben elvégezte azt a munkát, ami 
a misztika kereteit biztosítja. Gergely alapozta meg teológiailag az ő korában igen 
nagy tekintélyű és komoly befolyással bíró hészükhaszta (azaz a „csöndességben 
szemlélődő” – amennyiben eredetileg a hészükhasztész remetét, azaz anakhórétát 
jelentett, s ez az alapjelentése mindmáig) szerzetesek, pontosabban azok sajátos 
aszkézisének gyakorlatát. Gergely e szerzetesi mozgalom védőjeként keveredett 
vitába Kalábriai Varlámmal (Barlaam), Akindünosz Gergellyel, Niképhorosz Gre-
gorásszal, valamint más, szintén bizánci teológusokkal, akik nem tartoztak a hé-
szükhaszták irányzatához, sőt kimondottan ellenségesen álltak azokkal szemben. 
A főbb eseményeiben 1341 és 1351 között lezajlott vita mára történelem a korabeli 
bizánci polgárháborúval együtt, de Gergely teológiája, mint látni fogjuk, számos 
olyan alapvető kérdést dolgozott ki a keresztény misztika általános lehetőségeivel 
kapcsolatban, amelyek túlléptek a korhoz való kötöttségen.4

Mivel azonban e két feladat mindegyike külön-külön is igen mély kérdések rész-
letes tisztázását kívánná meg, amelyeket a terjedelmi és tartalmi korlátok között 
itt és most nem lehet kielégítő módon elvégeznem, a jelen vázlatban csak a prob-

3 Peterson, E., ‘Zur Theorie der Mystik.’ Zeitschrift für systematische Theologie 2 (1924), 146-166. Erik Pe-
tersonról, aki a huszadik század egyik legnagyobb teológusa volt (sokak mellett K. Rahner, J. Da-
nielou és J. Ratzinger volt tisztelője), l.: Nichtweiss, Barbara: Erik Peterson. Neue Sicht auf Leben und 
Werk, Herder, Freiburg i. Br.–Basel–Wien, 1994. Magyarul: Geréby Gy., ‘A „párthus nyíllövés.” Erik 
Peterson Carl Schmitt politikai teológiájáról.’ Dénes Iván Zoltán, szerk., A szabadság értelme – az érte-
lem szabadsága. Filozófiai és eszmetörténeti tanulmányok. Budapest: Argumentum, 2004, 201-220. 

4 A vita történetéhez lásd Chrestou bevezetéseit: Chrestou, P. K. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ 
Συγγράμματα. Ἐκδίδονται ἐπιμελείᾳ Παναγιότου Κ. Κρηστοῦ, Τόμος Β .̓ Thessalonike: P. K. Ch-
restou, 1966, 9-42. Id., Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα. Τόμος Δ̓. Δογματικαὶ πραγματείαι 
καὶ ἐπιστολαὶ γραφεῖσαι κατὰ τὰ ἔτη 1348-1358. Προλογíζει Π. Κ. Χρηστοῦ, ἐκδιδοῦν Π. Κ. 
Χρητοῦ, Β. Δ. Φανουργάκις, Β. Σ. Ψευτόγκας. Thessalonike: P. K. Chrestou, 1988, 9-75, valamint 
Nadal Cañellas bevezetését: Nadal Cañellas, J., Gregorii Acindyni refutationes duae operis Gregorii Pa-
lamae cui titulus Dialogus inter orthodoxum et baarlamitam nunc primum editae curante Juan Nadal Cañellas, 
Corpus Christianorum Series Graeca 31, Turnhout: Brepols-Leuven: Leuven University Press 1995.
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lémák lényegét tudom felvetni, mindenekelőtt intuitív tartalmuk szempontjából. 
Palamasz Gergely teológiáját Nyugaton csak az utóbbi ötven évben fedezték fel 
újra, ami elég erős ellenkezést is kiváltott a római katolikus teológusok körében.5 
A részletesen argumentált és szövegekkel alátámasztott elemzést egy másik alka-
lommal kell majd elvégezni. 

Első kérdésként tehát azt kell tisztáznunk, hogy mi is a (keresztény) misztika, 
illetve hogy mi is a misztika teológiai problémája. Mitől lesz valami (de mi is ez a 
valami? – egy tapasztalat? egy gondolat? egy teológia?) „misztikus”? Közelebbről 
megvizsgálva a probléma sokkal nehezebbnek bizonyul, mint első látásra gondol-
nánk, mindenekelőtt a szó rendkívül sokrétű használata, illetve homályos jelentése 
miatt.

A „misztikus” szó a köznyelvben valamiféle homályos, „spirituális jellegű”, de 
mindenképpen nehezen megközelíthető, nehezen érthető dolgot jelent, ami az 
emberi élet fölötti rejtett dolgokkal függ össze. Már fentebb is utaltunk rá, hogy a 
misztikát legtöbbször a teológia ellentétének tekintik, az „elmélet” és az absztrak-
ció valamiféle alternatívájának, amely nem „elvont”, hanem személyes és tapaszta-
lati. A misztikának a titokra, a beavatottságra, az emberi értelmet meghaladó vol-
tára látszik utalni a szó liturgikus használata is.6 Van-e a sokféle jelentésnek közös 
nevezője, vagy csak egy „családi hasonlóság” típusú kifejezéssel van dolgunk? 

A jelentés homályosságát az sem oszlatja igazán, ha a teológiai irodalomra te-
kintünk, mert a feszesebb értelmezések is nagyon sokféle módon használják a 
misztika kifejezést. Elsőként nézzük azt a gyakori értelmezést, miszerint a misztika 
mindenekelőtt a világtól való elfordulást, illetve az istennel való eksztatikus (azaz 
a világból kilépő, a világ elhagyását megkövetelő) egyesülés tanítását jelentené.  
Ekkor könnyen belátható, hogy az eksztatikus felemelkedés (amit a neoplatonizmus 
örökségének szokás tartani) egy, a világtól teljesen idegen isten fogalmát tételezi fel, 
akihez a világ tagadásán keresztül vezet a személyes út. A világ tagadásával együtt 
jár a személy teremtett voltának megtagadása is, hiszen – tehetjük hozzá Peterson 
kritikájához – ha a misztikus számára a valódi lét az istenivel való azonosulás, az 
egyesülés az istenivel, az a személyiségnek az isteniben való feloldódását jelenti. 
Ez a „feloldódás” azonban végső soron az emberi személyiség megszűnését, követ-
kezésképpen teremtményi létének feladását jelenti. (Ezért van jelentősége annak a 
megkülönböztetésnek, hogy a misztikus egyesül-e istennel, eggyé válik-e vele, vagy 
pedig az isten közelségében, a boldogító istenlátásban részesül-e, illetve hogy ez lélekben 
vagy testben történik-e.) A kritika szerint a misztika ekképpen megtagadja a világot, 
„elfordul a világtól”, de azon túl elfordul a felebaráttól is, ezáltal a társadalomtól 
is. Vagyis a világtól való elfordulás a helyes erkölcsi cselekedet szükségességét veti 
el. Ez az a pont, ahol különösen a német protestáns teológia megtalálja az okot a 
misztika elvetésére, és úgy tekint a misztikára, mint egy pogány (neoplatonikus) 

5 Palamasz Szent Gergely műveinek most készül az első magyar fordítása Baán István által. Angolul is 
csak roppant kevés dolog érhető el (l. a bibliográfiát). 

6 A Kerubikon himnuszban vagy az eukharisztikus imában. 



72

III. évf. 2011/3-4.

maradványra.7 Ez utóbbit, a misztikának a világból való menekülésként való értel-
mezését (Platónnál phügé8) támasztaná alá az is, hogy a bűn és kegyelem fogalmai 
helyett a misztika a véges teremtményiség és a végtelen isteni kapcsolatára épít. Bűn 
és kegyelem teológiai fogalmaival szemben a végesség és végtelenség metafizikai 
fogalompár, mondja a teológiai kritika. Ez a kontraszt azonban hamis, hívja fel a 
figyelmet Peterson. Többek között a Római levél alapjaiban kapcsolja össze a test és 
a bűn fogalmait.9 A bűn és a test összekapcsolódása (hamartia és szarx) azonban nem 
azt jelenti, hogy a test maga volna a bűn, hanem azt, hogy a bűn az ember egészét, 
az ember mivoltát érinti, tehát a bűn az emberi személy metafizikai problémájával 
is összefügg.

Peterson szerint sokkal inkább az a dualizmus látszik problematikusnak, amely 
a teremtményi lét bűnösségének és a kegyelemnek a viszonyában nem látja meg 
a misztika alapstruktúráját. Luthernél az ember bűnös voltának tudata, az Ítélet 
mélysége egyáltalán nem pusztán „evilági” eredetű. Bűn és a bűnt feloldó kegye-
lem ugyanolyan transzcendens viszonyra utalnak, mint a véges teremtmény a vég-
telen istenivel szemben.

Egy másik problémát is fel lehet vetni a misztikával kapcsolatban. Ha a misztika 
valóban az istennel való egyesülésre törekszik, akkor ez, mint láttuk, a világtól és a 
közösségtől való elfordulást vonja magával. Ekkor viszont a misztikus egyben a vi-
lág történetétől és a történetiség közvetítőitől is elfordul. Magyarul, a misztikusnak 
zárójelbe kellene tennie az üdvtörténetet és annak középpontját, a megtestesült 
Igét, hiszen a történeti Krisztus is annak a világnak a része, amelyet a misztikusnak 
el kell hagynia az istenihez való felemelkedése során. A misztika kritikája itt abból 
indul ki, hogy az evangéliumok a történeti Krisztus tanítását tartalmazzák, arra hi-
vatkoznak, illetve hogy istenhez, illetve Krisztushoz nem lehetséges közvetlenül 
kapcsolódni, vagy életükben részt venni (amint azt a misztikus unió megkívánná). 

 E kritika további érve szerint az istenhez való felemelkedésre vonatkozó tanítás 
már a megdicsőült Krisztushoz való viszony lehetetlenségén megbukik. A megdi-
csőült Krisztus létmódjáról ugyanis semmit sem tudhatunk, illetve ha következe-
tesen végiggondoljuk az isteni világ szigorú transzcendenciáját, akkor semmiféle 
olyan ismeretünk nincsen, és nem is lehet, melyre egy misztikus személyes élmé-
nye támaszkodhatna.10 Istenre (azaz a Szentháromságra) pedig mindez fokozottan 
igaz. 

Peterson ezzel a két kritikával szemben először Pál apostol megtérésére, más-
részt pedig Szent István vértanúságára hivatkozik. Pál apostolt éppen nem az evan-
gélium szavai, hanem a megdicsőült Krisztus személyes szólítása térítette meg. Úgy 
is mondhatnánk, hogy „ha Krisztus a tanítását egyedül az evangéliumok révén hir-

7 Peterson, Zur Theorie …, 147. Peterson elsősorban A. Ritschl (1822–1889), A. von Harnack (1851–1930) 
és W. Herrmann (1846–1922) teológiai álláspontjaira utal. 

8 Platón, Theaitétosz 176b1.
9 Róm 7,5; 7,14; 7:25; 8,3. Vö. 1Pét 4,1.
10 Peterson itt Max Reischle (1858–1905) nézeteire hivatkozik, Zur Theorie… 152-153.
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dette volna, Saul sohasem vált volna Pál apostollá.”11 István vértanú esetében pedig 
azt olvassuk, hogy István „látta megnyílni az eget, és az Emberfiát az Isten jobbja fe-
lől állani.”12 Peterson arra hívja fel a figyelmet, hogy éppen az Újszövetség szerint is 
lehetséges a megdicsőült Krisztussal találkozni. Arról természetesen nem nyilatko-
zik Pál apostol, hogy a harmadik égbe „testben-e, vagy testen kívül” ragadtatott-e 
el,13 ennyiben igaza van a misztika kritikájának, de arról egyáltalán nincs szó, hogy 
ki lenne zárva a kegyelem nem immanens világával való találkozás.

Pál apostol látszólagos „bizonytalanságot” sugalló fordulatánál érdemes meg-
állni egy pillanatra. Csak tétovázásról van szó, vagy utalhat fontos gondolatra is?  
A misztikával nehezen boldoguló teológia, amely a teremtményi volt szigorú fenn-
tartása, illetve az erkölcsös cselekvés legfőbb ideáljából indul ki, vajon milyen em-
bert tételez? Miféle emberkép áll amögött, ha a kegyelmet csak immanens cseleke-
detekben engedi felfedezni? Ha ugyanis az ember világa teljesen zárt, amelyben 
a gondviselés, a kegyelem csak „teremtett kegyelemként” (azaz a világ részeként, 
annak elemeként) működhet, akkor a misztika nem lehet más, mint a lélek műkö-
désének valamiféle eredménye, tehát az érzelmek, az akarat, a megismerési képes-
ség, az érzület pszichológiai jelensége. 

Magyarul teológiai értelemben komolyan vehető misztika csak ott lehetséges, 
ahol az istenivel való találkozás, a kegyelemmel való együttműködés nem a tu-
dás, illetve az akarat szintjén jelenik meg, hanem ahol a természeten túli a lélekkel  
magával léphet kapcsolatba, és ebben a megfogalmazásban jelentése van a sorrend-
nek, ugyanis fontos, hogy nem a lélek lép kapcsolatba a természeten túlival, mi-
vel ez a kapcsolat csak a természeten túli kezdeményezésére történhet.14 (Az előbb 
szándékosan nem a már-már súlytalan „természetfölötti”, azaz a „misztikussal” 
többé-kevésbé rokon értelmű kifejezést használom, a tautológiát elkerülendő.) Az 
Újszövetség szerint azonban a lélek nem csak funkciói szerint felelhet meg az isteni 
akaratnak. A hit ugyanis az ember lényegéhez tartozik, egészen pontosan a szívé-
hez: „Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed […] mert 
szívvel hiszünk az Igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.”15 Peterson 
arra mutat rá, hogy az akaratlagos és a racionális nem elsődleges a hit szempontjá-
ból. Pál apostol ezt terminológiájával is kifejezi. Nem a „materiális lélek” (pszükhé), 
hanem a sajátosan teológiai jelentőségű szellem (pneuma) az, ami az istenhez szóló 
imát imádkozza. „Hasonlatosképpen pedig a szellem (pneuma) is segítségére van 
a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk 
(ouk oidamen); de maga a szellem (pneuma) esedezik mi érettünk kimondhatatlan 

11 ApCsel 26,13. Peterson, Zur Theorie..., 153.
12 ApCsel 7,56
13 2Kor 12,2
14 Itt a vallási (és nem a tudományos) lélekfogalom részleteit nincs mód tárgyalni. Felteszem, hogy 

valamilyen formában értelmesen beszélhetünk egyfajta önazonossággal rendelkező értelmes lélekről 
(ami még nem kötelez el minket valamiféle test-lélek dualizmusra). 

15 Róm 10, 9-10
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fohászkodásokkal.”16 Az istenhez intézett könyörgés nem tudás eredménye, hanem 
valamiképpen a szellem (pneuma) sajátos lényege alapozza meg.

Ebből a problémából mindjárt az is látszik, hogy a misztika sajátosan viszonyul 
a hit megéléséhez. Vajon a misztika valami más-e, mint a hit? A kritika szerint úgy 
tűnik, hogy igen. A hithez képest ugyanis a misztika valamiféle többletet látszik 
tartalmazni: a misztikus többet és jobbat „lát” vagy „tapasztal”, mint az „átlagos” 
hívő. Peterson azonban világosan látja, hogy hit és misztika között csak akkor lehet 
határozott különbséget tenni, ha a hitet egyfajta „racionális dogmatikaként” fog-
juk fel.17 E felfogás szerint az hisz, aki elfogadja a világban megjelenő, immanens 
kinyilatkoztatást, amit képviselhet a tradíció, vagy mondjuk konkrét értelemben 
az egyházi hivatalosság által képviselt katekézis. Nem arról van szó természetesen, 
hogy a hagyomány vagy a hittankönyv felesleges volna, vagy egyenesen akadály 
lenne, hanem arról, amit Pál apostol mondott fentebb, és amihez hozzátehetjük, 
hogy az új Törvény „a szív hústábláira” van írva.18 Az új Törvényt a szív és nem a 
betű hordozza. 

Hasonlóan fontos kérdés az, hogy mi az, amit a misztikus érzékel? Ennél a pont-
nál mind a modern katolikus, mint a protestáns teológia számára súlyos probléma-
ként merül fel a transzcendens tapasztalat lehetősége. A transzcendens tapasztalat 
lehetősége ugyanis a Nyugat újkori teológiájában elvileg nem áll fenn.19 

Azt már láttuk, hogy a protestantizmus (mind a lutheri, mind a kálvini protes-
tantizmus) teológiája eleve abból indul ki, hogy a Teremtő és a bűnös teremtmény, 
az ember közötti radikális transzcendenciát csak az Ítélet hidalja majd át. Katolikus 
közegben a radikális transzcendencia ugyanígy megvan, ha más okból is. Jelesül a 
késő középkorban lezajlott, úgynevezett visio beatifica-vita lezárásaként kialakított 
dogmatikai álláspont szerint e világban (in statu viatoris) nem lehetséges a boldogító 
istenlátás, a visio beatifica.20

Isten jelenlétének tapasztalata azonban több kell, hogy legyen, mint érzület, 
több, mint a képzelet munkája. Ha a jelenlét tapasztalata nem realitás, akkor valójá-

16 Róm 8, 26. A Károli-fordításban a „lélek” szót (ami pszükhé kellene, hogy legyen a görögben) a tényle-
gesen ott szereplő „szellem” szóval cseréltem ki (pneuma). A magyar biblia-fordítások e terminológiai 
érzéketlensége sok tévedés forrása. 

17 Peterson, Zur Theorie… 156. 
18 2Kor 3,3.
19 A transzcendens tapasztalat lehetőségének elenyészése a nyugati teológiában egy hosszú és bonyolult 

történeti változás eredményeként jön létre. Legyen elég itt a korai patrisztikában még általánosan 
használt intellectus (núsz) kognitív pszichológiai jelentőségének részbeni eltűnésére, illetve teljes je-
lentésváltozására hivatkozni. A részleteket itt nem tudjuk bemutatni. Az érdeklődő olvasót elsőként 
Perczel István fontos könyvéhez utalnám: Perczel István, Isten felfoghatatlansága és leereszkedése. Szent 
Ágoston és Aranyszájú Szent János metafizikája és misztikája. Budapest: Atlantisz, 1999.

20 Részletesebben lásd: Geréby Gy., ‘Hidden Themes in Fourteenth-Century Byzantine and Latin 
Theological Debates: Monarchianism and Crypto-Dyophysitism,’ Martin Hinterberger and Ch-
ris Schabel, eds., Greeks, Latins, and Intellectual History 1204-1500, Leuven–Paris–Walpole, MA: 
Peeters, 2011, 183-211. (= Recherches de théologie et philosophie médiévales, Bibliotheca 11)
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ban – kimondva vagy kimondatlanul – egy fikcióval van dolgunk. A misztikus sze-
rint azonban a jelenléttel találkozni több, mint lelki esemény, amennyiben valami 
olyan külső, reális dolog, olyan valóság, amelynek felismerése egy szellemi érzéke-
lési képesség segítségével történik. Ebben a pillanatban azonban felmerül, hogy a 
misztikus tapasztalata különbözik-e a boldogító istenlátástól, a visio beatificától? Ha 
ugyanis a „misztika” az erények gyakorlásának, megvalósításának kegyelme, illetve 
kegyelmi adomány – akkor e misztikus állapotnak meg kell előznie a visio beatificát. 

A misztika lényegének tartott „egyesülés Istennel” tehát ezekben a teológiai kör-
nyezetekben egyszerűen kizárt, hiszen ha az istenlátást nem tartják lehetségesnek 
(s mint láttuk, már a megdicsőült Krisztus is túl „távolra” került), akkor nyilván 
nem lehetséges „egyesülés” sem Istennel mindaddig, amíg ez a földi élet tart. (Az Íté-
let, az eszkhaton után természetesen más helyzet következik, de erre most nem tér-
hetünk ki.) A földi életben a kegyelem tehát csak teremtett (immanens) kegyelem 
lehet. Ha egyáltalán beszélhetünk misztikáról, akkor tulajdonképpeni értelemben 
a transzcendens alapítású szentségi misztika lehetséges csak (amennyiben Krisztus 
által alapítottnak tételezett), amelyben viszont az egyház közvetítésével lehet csak 
részesedni.21 Érthető tehát, hogy mivel ez az elérhető „maximum”, minden olyan 
misztika, amely valamilyen speciális programot fogalmaz meg, azaz a szentségi 
életen túlra törekszik, eleve problematikussá válik. Normatívvá tehát a misztika  
definíció szerint nem válhat, azaz nem osztható meg, mert nem mindenki számára 
lesz elérhető. Kivételessége viszont nehezen lesz értelmezhető. A lehetőségek kor-
látozottak. Még leginkább különleges kegyelmi ajándékként, charismaként lesz 
beilleszthető a teológiába (a fent már többször említett teremtett kegyelmi rend-
ben), de hogy ez miben áll, az még a teológia számára is rejtély marad. 

Az így értelmezett misztika természetesen nem fog tudni mit kezdeni az „isten-
hez való hasonlatossá válás” patrisztikus kortól jelen levő gondolatával, a homoiószisz-
szal,22 illetve a még merészebben hangzó „megistenüléssel” (theószisz, deificatio) 
– amely Kierkegaard „egyidejűség” fogalmának hátterében is megjelenik.23 

Ha a szigorú transzcendencia határvonalán Teremtő és teremtett között nem 
lehet átlépni, akkor nyilvánvalóan „felemelkedés” sem lehetséges az istenibe, mert 
ez a határ átlépésének lehetőségét mutatná. Ezen a ponton azonban fontos különb-
ségre kell rámutatnunk. Először is az igaz, hogy egy bizonyos értelemben sem az 
egyházatyáknak, sem a középkori teológusoknak a nagyegyházi irányt képviselő 
tagjai nem mondtak volna ellent a fenti reformált teológusi álláspontnak a miszti-
kus felemelkedéssel kapcsolatban. Arról van ugyanis szó, hogy alapvető különbség 
van a misztikus út irányai között. Az istenit szimbolizáló égbolt a teremtett földi 
világban élő ember örök célja, de vajon elindulhat-e az ég felé saját erejéből? Van-

21 Ezért van az, hogy a római katolikus dogmatika tagadja, hogy a misztika valamiféle speciális ajándék, 
charisma lenne. 

22 1Jn 3,2.
23 Rossum, Joost van, ‘Deification in Palamas and Aquinas,’ St Vladimir Theological Quarterly, 47/3-4 

(2003), 365-382.
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e olyan út, van-e olyan mód, amelynek segítségével, melyet végigjárva feljuthat a  
teremtmény égi hazájába? A válasz egyértelmű: nem. Az égbolt csak „felülről” vagy 
„kívülről” törhető át, azaz az isteni felől. 

A kérdésre egyáltalán nem magától értetődő a válasz. Az első nehézség mindjárt 
ott kezdődik, hogy vajon tényleg az égben van-e az „égi haza”? A mennyei Jeru-
zsálem ugyanis éppen úgy a földre száll le az égből,24 mint ahogy a szentek a leszálló 
Krisztus elé emelkednek köszöntésre az égbe a Második Eljövetel idejében.25

Másodszor, az égi út lehetséges irányainak tekintetében alapvető az a különbség, 
hogy az út a felemelkedés (az aszcenzus) útja-e, vagy pedig a leszállás (a deszcenzus) 
útja. Ennek megfelelően különbözik a két út teológiája is. Az ember saját erejéből 
képtelen áttörni világának határait. A világ határai lehetőségeinek korlátai vannak, 
ha tetszik, Platón nyelvén szólva, az anyagban való lét bilincsekbe ver. Platónnál 
azonban a filozófusnak megvan az a lehetősége, hogy bilincseit valamiképp levetve 
(hogy miképp, erről hallgat Platón) mégis elinduljon a barlangból a felvilág felé 
vezető kaptatón. Ez a felemelkedés azonban nem adott a Paradicsomból kiűzetett 
bibliai ember számára, aki mint teremtmény mindig is különbözni fog Teremtőjé-
től (és akinek útját a Paradicsomba való visszatérés előtt tüzes kardot forgató keru-
bok zárják le26). A teremtmény útja egy módon nyílhat meg: ha az isten ezt maga 
nyitja meg neki. Az Ige megtestesülése, Krisztus test szerint való születése pontosan 
ezt viszi végbe: megnyitja az ember előtt az istenhez vezető utat. Éppen ezért Krisz-
tus tette, az alászállás (szünkatabaszisz) az elsődleges eseménye a keresztény miszti-
kának, nem pedig a felemelkedés. A kereszténység misztikája tehát deszcenzus és nem 
aszcenzus alapú (szemben, mondjuk, egy plótinoszi típusú hellén misztikával, amely 
pontosan ellenkező módon, az aszcenzust tekinti a lélek feladatának, és ekképpen a 
világból való ki- és felemelkedésének elősegítését). 

A misztika eddig felsorolt problémáira érdekes módon Palamasz Szent Gergely-
nél (1296–1359) egységes keretbe foglalt válaszokat találhatunk. Itt nem lehet fel-
adatunk az úgynevezett hészükhaszta vita részletes bemutatása, jóllehet Palamasz 
Gergely teológiai munkái elsősorban ehhez a vitához kötődnek. A hészükhaszta 
(fentebb már említettük: a „csöndességben” szemlélődő) szerzetesek a 14. század 
első felének erőteljes aszketikus irányzatát képviselték. Aszketikus gyakorlatuk a 
folyamatos imádság állapotának elérésére törekedett, és ehhez igen bonyolult, a 
meditációt elősegítő ülési és légzési technikákat alakított ki.27 Bár a kézikönyvekből 
úgy tűnik, mintha ez az aszketikus tevékenység váltotta volna ki Kalábriai Varlám 
(Barlaam) rosszallását, valójában azonban a vita Varlám és Gergely között a negatív 

24 Jel 3,12; 21,12.
25 1Thessz 4,17.
26 Ter 3,24.
27 A hészükhazmus kialakulásával, illetve előtörténetével itt nem kívánok foglalkozni. Az érdeklődő 

olvasót Dirk Krausmüller nagy vitát kiváltó kiváló cikkéhez utalnám: Krausmüller, D., ‘The rise of 
hesychasm’, in: M. Angold (ed.), The Cambridge History of Christianity, 5: Eastern Christianity, Camb-
ridge: University Press, 2006, 101-126. 
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teológia értelmezésén robbant ki, és csak később alakult át a hészükhasztákkal kap-
csolatos vitává.28 A konfliktust lényegében három zsinat tárgyalta (1341, 1347, 1351). 
Az 1350-es évekre a teológiai küzdelem elcsitult, és 1368-ban az ortodox egyház 
Palamasz Gergelyt kanonizálta. A vita lényeges pontjai a mai napig foglalkoztatják 
a teológusokat. 

Összefoglalóan tehát a bizánci vita a „filioque” problémájával kezdődött (ez 
vezetett a „negatív teológia” szerepéről való vitára), majd a hészükhaszta imádság 
lehetőségei kapcsán az istenlátás természetéről, a „teremtetlen fény”, illetve a „te-
remtett fény” teológiai értelmezéséről, illetve az isteni egyszerűségről szóló vitává 
alakult. Gergely ennek a vitának a során dolgozta ki teológiáját (aminek elsősorban 
a vitairatokban kifejeződő forma szempontjából van jelentősége – főleg ad hoc és 
ekként kevésbé módszeres írásokról van szó).

A hészükhaszta misztika lehetőségének apológiája során kialakított teológia 
azonban a Nyugat kereszténysége számára több szempontból is alapvetően prob-
lematikusnak bizonyult. 1. A hészükhaszta misztika egyfajta „keresztény jógá-
nak” tűnhet (vagy másképp messzalianizmusnak, az isten imával való „befolyáso-isten imával való „befolyáso-sten imával való „befolyáso-
lásának”, mintegy az isteni titkokba való belépés „kikényszerítésének”, esetleg a  
pelagianizmus egyfajta késői továbbélésének, amely a kegyelmet emberi tevékeny-
séggel kiválthatónak gondolja). 2. A szemlélődés, a kontempláció során látott fény 
teremtetlen voltának az isteni tevékenységgel (energeiával) való azonosítása, ami 
az isteni lényeg és az energiák megkülönböztetését vonja magával, látszólag az 
isteni egyszerűséget áldozza fel. 3. A Tábor-hegyi Átváltozás fényének Nyugaton 
elfogadhatatlan értelmezését adja, amennyiben abban az isteni természet megnyil-
vánulását látja, és nem pusztán – mint a Nyugat gondolja – az eljövendő dicsőség 
teremtett előképét. 4. Végül a tökéletesen transzcendens isteni lényeg szemlélhe-
tetlenségének fenntartása – a tevékenység szemlélhetősége mellett – az 1336-ban, 
XII. Benedek pápa által kibocsátott Benedictus deus bulla tanításának mond ellent. 
Ez utóbbi dogmatikai döntés a XXII. János pápa által kiváltott, fentebb már emlí-
tett, úgynevezett visio beatifica-vitát zárta le (amely 1331 novembere és 1336 januárja 
között zajlott), és olyan tartalmú episztemológiai, illetve eszkhatológiai, implicite 
pedig antropológiai álláspontokat tételez, amelyek Palamasz Gergely (illetve az ő 
teológiáját jóváhagyó konstantinápolyi zsinatok) teológiájával teljesen ellentétesek. 
(Megjegyzendő, hogy a viták mind Bizáncban, mind Avignonban belső konfliktu-
sok nyomán alakultak ki, és egymástól függetlenül zajlottak, habár éppen ellentétes 
álláspontokra jutottak.)

A következőkben megkísérlem összefoglalni Palamasz Gergely azon alapvető 
gondolatait, amelyek a hészükhaszta misztika lehetőségét alapozzák meg. Gergely 
már Varlám ellenében azt fogalmazta meg (Ál-Areopagita Dénes nyomán), hogy 

28 Sinkewicz, R. E., ‘A new interpretation for the first episode in the controversy between Barlaam the 
Calabrian and Gregory Palamas’, Journal of Theological Studies 31 (1980), 489-500, valamint: Sinkewicz, 
R. E., ‘The Doctrine of the Knowledge of God in the Early Writings of Barlaam the Calabrian,’ Medi-
eval Studies 44 (1982), 181-242. 
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az isten nemcsak megismerhetetlen, azaz nemcsak a megismerhetőségen van túl, 
hanem a tulajdon megismerhetetlenségen is (hüperagnósztosz).29 Ez a paradox foga-
lom arra utal, hogy Isten a tökéletes megismerhetetlenségéből mégis kilép a világ 
számára, ha megismerhetetlen módon teszi is ezt. Gergely ezzel megválaszolja a kö-
vetkezetes negatív teológia legnagyobb problémáját, amely abból fakad, hogy egy 
tökéletesen transzcendens isten olyan távol kerül a világtól, hogy gondviselésének 
és kegyelmének jelenléte, a világban megnyilvánuló isteni tevékenysége értelmez-
hetetlenné válik. Gergely (Ál-Dénes utalását követve) azt mondja, hogy az isten úgy 
transzcendens, hogy a transzcendenciát is átlépi, a megismerhetetlenség korlátait is 
meghaladja. Ez írja le azt, hogy az isten minden távolsága ellenére valójában jelen 
van a világban.

Az emberi értelem látja az istennek a világban működő tevékenységét. Ámde 
hogyan lehet a végtelen, az időn és téren túli, tökéletesen egyszerű istenség jelen 
a térben és időben véges és összetettségében sokféle teremtett világban? Gergely 
itt egy, a patrisztikus kortól valóban jelen lévő teológiai gondolatra hivatkozik.  
Isten lényege (usziája) és istennek a világban való tevékeny megjelenése (energeiái) 
különböznek egymástól, habár az utóbbiak ugyanannak a teremtetlen isteninek a 
megnyilvánulásai, amelynek megnyilvánulatlan gyökere az isteni lényeg. Az ener-
geia valójában nem más, mint Isten világban való jelenlétének módja. Isten önma-
gában (ami természetesen a Szentháromságot jelenti) nem megismerhető, hiszen 
semmiféle teremtett analógia nem írhatja le. Isten önmagában tökéletesen más, tö-
kéletesen transzcendens. Isten ugyanakkor jelen van az Általa teremtett világban is, 
éspedig közvetlenül is, nem pedig csak közvetítőkön (mondjuk teremtett közvetí-
tőkön, mint például az angyalokon) keresztül. Az isteni lényeg megismerhetetlen 
(aperinoétosz pantelósz) marad, ugyanakkor Isten teremtetlen (aktisztosz) kegyelmé-
nek formájában manifesztálódik a világban, amelyet a megtisztult lélek felfoghat, 
megnevezhet, és amelyben részesülve „megistenül” (theószisz). Fontos észrevenni, 
hogy Gergely nem egy metafizikai előfeltevésből következtet lényeg és tevékenység 
különbségére, hanem a Biblia és az üdvtörténet tényéből vezeti le az isteni megnyil-
vánulás kettősségét. 

Isten kinyilatkoztatása maga egy valószínűtlenül különös és isteni tett. Isten 
ilyen megnyilvánulása, még szimbolikus megnyilvánulásként is (a terminológiát 
az magyarázza, hogy Gergely az ószövetségben megjelenő isteni tevékenységet 
szimbolikusnak, az újszövetségit aktuálisnak tartja), a benne rejlő transzcendencia 
miatt megismerhetetlen marad.30 A kinyilatkoztatásban azonban az ember számá-
ra, de az emberi lehetőségeken túlmutató módon megjelenik. Ezért lehetséges az, 
hogy egyszerre lehet leírni az isteni tevékenységet emberi módon, és marad meg 
ugyanakkor leírhatatlannak.31  

29 Ps-Dionysius Areopagita, Myst. Theol. 1,1. (ed. Heil, G. és Ritter, A.M. vol 2. 141,3.)
30 John Meyendorff (ed.), The Triads (New York: Paulist Press, 1983), 121. (http://www.questia.com/

PM.qst?a=o&d=102549812.)
31 Meyendorff, The Triads… I.iii.4., 32.
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A Transzfigurációnál, a Tábor-hegyi Átváltozásnál ez a paradoxon válik kézzel-
foghatóvá. Az emberi testet öltött Ige a világon belül nyilvánítja ki isteni természe-
tét. Ezért Krisztus nem egyszerűen egy távoli ígéretet mutat meg az apostoloknak 
(a Második Eljövetel dicsőségének előképét), hanem a teremtetlen isteni természetet 
a maga valóságában nyilvánítja meg úgy, ahogy a világban megjelenik – és ezek az 
isteni tevékenységek, melyek maguk az isteni realitás.

Az isteni tevékenységek teremtetlen fényének Krisztusban való megjelenése 
egy másik szempontból is fontos. Teológiai axióma, hogy az ember mint teremt-
mény nem lehet egyenlő, nem válhat egyenlővé Istennel. A keresztény teológia 
szempontjából a panteizmus azért utasítandó el, mert valójában blaszfémia. Ezért  
tagadja Palamasz Gergely azt, hogy az ember az isteni természettel, vagyis lényeg-
gel válhatna eggyé.32 Ha ez mégis lehetséges volna, akkor az isten nem lenne tovább 
Szentháromság, hanem egy „tízezerhiposztázisú” (mürioüposztatosz) istenséggé 
válnék.33 

Mivel ez abszurd, az is abszurd volna, ha az istennek a világban való jelenlétét 
tagadnánk meg, Gergely arra a patrisztikus eredetű, „istenhez illő” – azaz kifejez-
hetetlen (theoprepész) – teológiai meglátásra jut, hogy meg kell különböztetni az 
isten lényegétől a tevékenységeit.34

Az isteni tevékenységek isteni jellegének, azaz teremtetlen voltának felismeré-
se egy további szempontból is fontos. Gergely szép paradox megfogalmazásban 
azt mondja, hogy ha az isteni lényeghez nem tartozik tőle különböző tevékenység 
(energeia), akkor a lényeg önmagában egyáltalán nem lesz valóságos létező, hanem 
mindössze az ész tétele.35 A nyugati teológiának (Aquinói Tamástól Karl Barthig 
és tovább) alapvető problémája marad, hogy az abszolút transzcendens isten vilá-
gon belüli megnyilvánulásai és megjelenései nem isteniek, hanem „teremtmények”  
által közvetített jelenlétek (ez a „teremtett kegyelem” problémája). A világ teremtése 
és az Ige megtestesülése egyedi események maradnak, áthidalhatatlanul hagyva a  
világ és az isten rettenetes távolságát. Gergely 150 fejezet című művében próbálja 
meg szisztematikusan összefoglalni teológiáját, amelyet korábban a vitairatokban 
meglehetősen rendszertelenül fejtett ki.36 Itt az ismeretelméleti problémákat is 
igyekszik megválaszolni. Hogyan érzékelhető a teremtetlen fény, ha egyszer transz-
cendens, isteni természetű? Gergely erre azt válaszolja, hogy nem minden ismeret 
és tudás származik az érzékekből. Az érzékek jót és rosszat egyaránt közvetíthetnek 

32 Szemben számos más teológussal, l. például e kötetben Perczel István tanulmányát Új Teológus Szent 
Simeonról. Nagyon fontos látni, hogy Gergely teljesen más nézetet képvisel, mint Simeon. 

33 Gregorasz ellen IV.58. In: Gregoriosz Palamasz, Συγγράμματα, ed. P. Chrestou (Thessaloniki, 1962-),
vol. IV, 371.

34 Rossum, Deification… 
35 Saint Gregory Palamas, The one hundred and fifty chapters. A Critical Edition, Translation and Study by 

R. E. Sinkewicz, Toronto 1988, 242. (ch. 136.) „Hé uszia ei mé energeian ekhei diapheruszan heau-
tész, anüposztatosz esztai kai dianoiasz monon theóréma.”

36 Palamas, The one hundred…, 15-20. 
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a változó világból. Az örök élet értelmi fényét éppen úgy továbbítják az ember szá-
mára, mint a kárhozat sötétségét. Az emberi értelem azonban több, mint az érzé-
kelés által nyújtott érzetek összessége, illetve az érzeteken alapuló gondolkodás, 
amennyiben az emberi értelem önálló tevékenységre is képes. 

Gergely antropológiájának alapja a Genezis teremtéstörténete, amely értelme-
zésében az ember központi helyét és méltóságát jelöli ki a teremtésben. Mivel az 
ember Isten „képére és hasonlatosságára” lett teremtve, ezt a képmási létet terem-
tettségében őrzi, és bár a bűn megronthatja és elhomályosíthatja ezt a képmást, az 
nem veszhet el. Az ember a nagy és a kis világ egyesítője, mikro- és makrokozmosz 
egyszerre. Ennyiben több az angyaloknál is, hiszen test és lélek egysége. Az emberi 
lélek hármas természete azonban nem valamiféle analógia miatt magasabbrendű az 
angyaloknál (azaz nem a Szentháromság valamiféle lenyomata, a vestigia trinitatis 
miatt, mint Ágostonnál), hanem e hármasság a testi, a lelki és a szellemi megisme-
résre, azaz a világ teljességének megismerésére való képesség miatt emeli az embert 
még az angyalok fölé is.37

Az ember központi helyének méltóságánál is fontosabb az embernek az isteni 
jelenlét érzékelésére irányuló képessége. A teremtetlen fény látásának lehetősége 
azonban nem az emberi tevékenységen, hanem az isteni kegyelmen múlik. Ez a 
kegyelem viszont az üdvtörténetben jelenik meg, mindenekelőtt a Megtestesülés 
titkában. Ennek hangsúlyozását tarthatjuk a misztika palamaszi teológiájában a 
misztika „krisztológiai korrektívumának.”38

A Megtestesülés ugyanis történeti eseményként metafizikai következményt is 
magával von, amennyiben megváltoztatja a világot. A Megtestesülés az első alka-
lom, hogy nemcsak jelképesen, hanem ténylegesen is megjelenik a Fény a világban. 
A Megtestesülés nélkül a teremtetlen fény nem válna láthatóvá immár nem szimbo-
likusan, hanem realitásként a megváltás jeléül. A Mennybemenetel után ugyanis a 
Lélek, melyet Krisztus elküld, az emberi lélekkel egyesülve képessé teszi azt arra, 
hogy mintegy Krisztus társává válva kövesse őt, és a Benne megjelenő isteni fény 
boldog szemlélője lehessen. A Lélek viszont leszállva tölti el a lelket, azaz a Krisztus-
hoz való felemelkedés előfeltétele a megváltás tette.  

Összefoglalva: a misztika Peterson által említett problémái megjelennek és vá-
laszt kapnak Palamasz Szent Gergely teológiájában. A misztika a Krisztusba történő 
beavatást jelenti, ekképpen kegyelmi jellegű, de egészen konkrét tapasztalati érte-
lemben. Palamasz misztikájában azonban nem a világtól való elfordulásról van szó. 
A palamaszi misztika maga a kereszténnyé válás értelme, a „régi embertől” való 
elfordulás az „új ember”, a megváltott ember felé. Nem „a világot” tagadja Ger-
gely, hanem a romlás világát egy megváltott világ nevében. Ezért nincsen szó sem 
a világból való menekülésről, sem a személy-lét megtagadásáról, hiszen éppen a 
megváltott személy lesz az, aki Krisztusban és Krisztus által a teremtetlen fény látá-

37 Palamas, The one hundred…, 38; 63.
38 Palamas, The one hundred..., 40 és Triads 2, 3, 28-30.
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sára képessé válik. Éppen ezért szükségtelen az „istenséggel való egybeolvadásról” 
beszélni. A Lélek Gergely szerint is megjelenik az emberi lélekben, és képessé teszi 
azt a kegyelem által (vagyis nem a lélek önereje által) a teremtetlen világosságban 
való szellemi részvételre, azonban az ember nem válik ezáltal teremtetlenné. Ez az 
a pont, ahol a misztikus tapasztalat valóban tapasztalattá válhat, amennyiben az 
érzékelést a Lélek jelenléte alkalmassá teszi a természetfölötti befogadására. 

Mivel a beavatás, a misztika Krisztus révén történik, ezért a misztikusnak nem 
kell elfordulnia felebarátjaitól vagy a társadalomtól sem, hiszen Krisztus testének 
részeként éppen az egyház tagjává válik. A misztika alapja tehát éppen Krisztus, 
akinek „létmódjáról” a Lélek segítségével nyer ismeretet a megvilágosított emberi 
lélek. Ekképpen a palamaszi misztika „történeti” is, hiszen a Megváltás eseménye 
által lép át az Ószövetség szimbolikus isteni tevékenységének világából a tényle-
gesen manifesztálódó isteni tevékenység világába. A palamaszi értelemben vett 
misztikából kétségtelenül elvész a misztika borzongató különössége, a misztikus 
„kiválasztottsága”, viszont megnyerhető vele a kereszténység értelmének titokzatos 
tartalma.

György Geréby
The Problem of the Foundation of Mysticism in Erik Peterson and St. Gregory of Palamas

Erik Peterson in his seminal article of 1924 analysed the concept of mysticism in contemporary 
Reformed and Catholic theology (reviewing the works of A. Ritschl, M. Reischle, A. Poulain 
SJ, A. Saudreau OCarm, and R. Garrigou-Lagrange OP). He called attention to the false 
juxtaposition of the co-ordinated concepts of sin and redemption against the finite-infinite opp-
osition, the latter of which presumably characterises mysticism in contrast to the former which 
is Luther’s theology. Again, he points out that it is problematic to speak about mysticism as an 
”escape” from the world (thereby an escape from society and moral actions), or a union with 
God, since it does imply the real presence of the divine. Peterson shows that the presumably im-
possible concept of the union with God (another tenet of mysticism) follows from such theologies 
that would maintain a strict transcendence of not only God but also of the resurrected Christ. 

In the other part of the essay I try to argue that the theology of St. Gregory of Palamas gives 
an exemplary case for mysticism as implied by Peterson’s analysis. The uncreated light (the 
energies of God) offers an immanent, and real possibility for the encounter with the divine, 
while it is based on a descent of Christ (and not an ascent of the soul). In this sense the mysti-
cism of Palamas is neither ahistorical (since it is tied to the Incarnation, even if the energies 
had been present in a symbolic way throughout the history of salvation), nor is it contrasted to 
faith or grace, since faith and grace are intimately tied to the indwelling of the Spirit, that is, 
to the divinisation (theosis) of the human being.


