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Alois Maria Haas svájci misztikakutató könyvét Felemelkedés, alászállás, áttörés – 
A misztikus tapasztalat és a misztika nyelve címmel 2011-ben jelentette meg a Vigilia 
Kiadó. A szerző az előszóban arra irányítja rá az olvasó figyelmét, hogy Istenről és 
vallásról gondolkodni a mai napig igenis fontos, a misztikáról való elmélkedésnek 
pedig helye van a tudományos gondolkodásban annak ellenére is, hogy az emberek 
valláshoz való viszonyulása korunkban lényegileg változott meg legalábbis Európá-
ban. Erre szolgál bizonyságul Haas szerint Isten nevének válsága: Isten szent nevei 
nemcsak eltűntek, de már ki sem mondatnak. Egyfelől mintha az ember megdöb-
benése volna ennek oka: úgy tűnik számunkra, hogy Isten értelemmel nem befo-
gadható, ezért nincs jogunk a nevét kimondani. Másfelől viszont sokak hétköznapi 
életében Isten már nem játszik szerepet. Az ókori Rómában ezzel szemben akár a 
cselekvések egyes részletei felett is kisebb istenek rendelkeztek, melyek mindegyike 
külön névvel bírt – ez is azt mutatja, hogy komoly befolyásuk volt a napi teendők 
sikerességre. Ezt a politeista állapotot idővel felváltotta a monoteizmus, amelynek 
már nem célja, hogy istenségének nevet adjon: a köznév válik tulajdonnévvé (pl. 
Allah), és az Istenről való beszédben teret nyer az allegória (Biblia). Az allegória 
lehetővé teszi, hogy Istenről nyelvi rendszerben beszélhessünk annak tudatában, 
hogy pontos megjelölésre, kifejezésre amúgy sincs lehetőségünk.

A középkori kereszténység az Istenről való gondolkodást általánosságban in-
kább kötötte a szemlélődő, passzív magatartáshoz – a szerzetesi életforma a felü-
letét tekintve is ezt bizonyítja. A középkori misztika ezzel szemben erős aktivitást 
foglal magában, a misztikus tapasztalat ugyanis maga az aktus, az egyesülés aktusa: 
az ember teljes lényével képes észlelni és tapasztalni az Abszolútumot, az Ige je-
lenvalóvá válik.1 A szerző a következőkben a misztika egyes aspektusait mutatja be 
– hiszen a misztikával kapcsolatban beszélhetünk egyfajta életformáról, aktív lel-
ki tevékenységről; retorikai mozzanatról, amennyiben a misztikus közölni kívánja  
tapasztalatát környezetével; irodalmiságról; illetve a misztika népnyelviségéről.

Haas a könyv első fejezetében, melynek címe: Mi a misztika?, kísérletet tesz a 
fogalom minél pontosabb körüljárására. A szerző maga nem élte át a misztikus  
tapasztalatot – vallja be a fejezet kezdetén, de ennek ellenére úgy véli, hogy az, 
aki komolyan veszi és szereti foglalkozása tárgyát, sikerrel járhat annak értelme-
zésében. Ebben nehézséget jelent a rendelkezésre álló fogalomrendszer, a misztika 
ugyanis témáját tekintve egyelőre nem rendelkezik a szükséges egységes fogalom-
készlettel, ami segítené a róla való elmélkedést.

1  19. o.
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Mit is tekintünk a misztikus tapasztalathoz tartozónak? – teszi fel a kérdést a 
szerző. Hozzátartozik egyfelől maga a lelki esemény, a misztikus tapasztalat, más-
felől döntő fontosságú a közlés, ahogy a misztikus élményét környezetének kom-
munikálja. Ez a két tényező alkotja a misztika fogalmának egészét, így mindkettő 
vizsgálata szükséges.

A misztikáról való vizsgálódást több tudományterület is magáénak gondolja. 
Első helyen áll a teológia, azt követi a vallásfilozófia, valláspszichológia: a szerző 
megállapítja ugyanis, hogy a misztikus tapasztalat a legtöbb vallásban nemcsak 
hogy megtalálható, hanem annak lényegi részét is képezi. Érdeklődve fordul a 
téma felé az orvostudomány is: a pszichoanalízis a lélekben végbemenő folyama-
tokra koncentrál. Ezeken kívül a szerző meglepő módon felsorolja természettudo-
mányok különböző ágait: a matematikát és a fizikát, valamint a társadalomtudomá-
nyokat. Mindegyik tudományág a maga eszközeivel vizsgálja a témát, így ereden-
dően meg kell jelöljön bizonyos előfeltevéseket. Haas a nagy hebraista, Gershom 
Scholem véleményét osztja: bár általánosságban is lehet misztikáról beszélni, de a 
misztika mégis mindig rendelkezik tárggyal, mindig valaminek a viszonylatában 
beszélünk misztikus tapasztalatról: van tehát keresztény misztika, zsidó misztika, 
vagy akár misztikus zen is, amivel a szerző a könyv utolsó fejezetében foglalkozik. 
A különböző vallásokat ebből az egy szempontból összehasonlítani nehéz feladat, 
a kereszténység és a buddhizmus eltérő rendszerének összevetéséhez például szük-
séges egyfajta relativista szemlélet.

A szerző vizsgálódásai során a keresztény misztikát emeli ki, kezdetben törté-
netileg közelítve meg azt. A kereszténység előtti időkben a misztikus szó a müsztész 
– „beavatott” jelentésű főnévhez kapcsolódik. A görögöknél a beavatott a miszté-
riumünnepek alkalmával lehetőséget nyert arra, hogy úgyszólván objektíven lássa 
az istenséget. A keresztény misztika lényegi eltérést mutat, hiszen a misztikus képes 
egyesülni az Abszolútummal.

A Bibliában a szó maga a későbbi értelmében nem szerepel, mondja szerzőnk,2 
az egyházatyáknál válik gyakran használttá. A harmadik században Órigenész vá-
lasztotta először külön a Szentírás értelmezéseit, ezzel teremtve meg a keresztény 
hermeneutika alapjait. Szerinte ugyanis a Bibliát kétféleképp lehet értelmezni:  
literálisan, a szöveg szó szerinti értelmére koncentrálva, valamint allegorikusan, a 
szöveg felszíne mögött megbúvó misztikus-spirituális olvasatra figyelve. 

Haas szerint a misztika a 17. század táján vált önálló tudománnyá theologica 
mystica néven.3 Ekkoriban a misztikus tapasztalatról két megállapítás állt egymás-
sal szemben: az egyik szerint a normális keresztény hitbeli tapasztalat a misztikus 

2 A szerző a görög (latin?) fordítás meghatározása nélkül közli, hogy „a Biblia nem használja a misztika 
főnevet és a misztikus jelzőt.” Külön jelzi, hogy „az Újszövetségben egyik sem fordul elő.” (Idézetek 
a 38. oldalról.)

3 „A következő századok során, egészen a 16., a 17. és a 18. századig, amikor is a theologica mystica 
lényegében értékcsökkentést szenvedve önálló (meglehetősen rövid életű) tudományként intézmé-
nyesült…” (49. o.)
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tapasztalatban éri el csúcsát, tehát minden kereszténynek képessége és lehetősége 
van rá, míg a másik szerint rendkívüli karizmatikus jelenségek segítségével juthat-
nak el egyesek a hitnek erre a szintjére. Némiképp az elsőt támogatja a misztikus 
tapasztalat azon megközelítése, miszerint annak célja az unio, azaz Isten és ember 
egyesülése szeretetben, az egyesülésnek viszont nem feltétele a misztikus tökéletes-
sége. 

A misztika tipológiája című fejezetben a szerző olyan kérdést feszeget, amely a 
misztikát közvetlenül az olvasóhoz emeli át: képes-e a mai ember átélni a misztikus 
tapasztalatot? Némelyek szerint a vallástól és ezáltal Istentől elfordult embereket 
nem foglalkoztatja az Istennel való egyesülés lehetősége, hiszen az, hogy manap-
ság az is nagy kihívást jelent az embernek, hogy egyáltalán ember legyen. A szerző 
eltérő véleményét Karl Rahner katolikus teológus gondolataival fejezi ki, aki sze-
rint a közeljövőben a keresztények hitét döntően meghatározza majd a személyes 
istenkapcsolat, ebből pedig az következik, hogy a keresztények vagy misztikusok 
lesznek, vagy egyáltalán nem maradnak meg hitükben. Rahner szerint a miszti-
kus tapasztalat Isten valódi megtapasztalását jelenti, ennek alapja pedig az ember 
transzcendensre való irányultsága. Ezzel ellentétben Hans Urs von Balthasar svájci 
teológus a vallási aktusra helyezi a hangsúlyt, hiszen a Krisztus általa kinyilvánult 
misztériumnak lehet részese az ember. Abban viszont mindketten egyetértenek, 
hogy a misztikus tapasztalat a keresztény hívő lelki életének fontos és elengedhe-
tetlen része.4

Haas vizsgálja az emberi létezés mibenlétét, annak bizonyos szempontból vett 
gyengeségeit. Megállapítja ugyanis, hogy az ember életének kezdő- és végpontja a 
születés és a halál, két olyan jelenség az életben, amelyek hiába a legmeghatározób-
bak, még sincs befolyásunk rájuk, sőt tudomásunk, ismeretünk sincs róluk. Mások 
születéséről és haláláról lehet ismeretünk, így válnak ezek valamiképp befogadha-
tóvá az értelem számára, de a sajátunkról nincs. Mivel az akarat ebben a két léthely-
zetben nem képes érvényesülni, ez azt a benyomást keltheti az emberben, hogy 
nem önmaga tulajdona, nem autonóm, hiszen nem ő a felelős azért, hogy az élet két 
fordulópontja között létezésre van lehetősége. Így érthető az a feltételezés, hogy a 
voltaképpeni valóság a két végponton túl helyezkedik el, a misztikus tapasztalat  
pedig ebbe a valóságba engedi bepillantani a lelket, miáltal az ember – Istennel 
való egyesülés után – megszabadul a halálfélelemtől.

A mű következő fejezete – A keresztény misztika sajátos jellegéről / Eckhart mester 
mérvadó jelentősége – is a fenti gondolatmenetet fűzi tovább. Az ember sohasem lehet 
önmaga életének autonóm forrása, nem önmagának köszönhetően létezik, jólle-
het ennek ellenkezőjét folyton próbálja elhitetni magával. Az emberi – heideggeri  
fogalommal élve – bele van vetve a világba, azaz olyan szabadsággal rendelkezik, 
ami folyvást arra kényszeríti, hogy újrateremtse önmagát. Ebben az állapotban az 

4 Uo. 115. o.
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embernek létfontosságú tudnia, mi az ok, ami felelősséget vállal létezéséért? A szer-
ző szerint a válaszok a hitben, illetve Isten szeretetében rejlenek. 

A szeretet kiteljesedésére a misztikus tapasztalat által van lehetőség. Balthasar 
szerint ugyanis Isten és ember példaképül választotta egymást, így amikor az unió-
ban egyesülnek, ugyanolyan mértékben lesz mindegyik a másik. Az unióra viszont 
csak akkor van lehetőség, ha az ember képes azt tenni, amit Isten tett őérte, amikor 
megtestesült: megsemmisíteni önmagát. Az önmegsemmisítés abban az értelem-
ben veendő, hogy az ember leveti azokat a kényszereket, amelyek emberi létmód-
jának ellátásában segítik. Miután ezeket a kényszereket levetette, megtapasztalhatja 
az isteni létmódot.

Ebben a fejezetben tér ki a szerző Eckhart mester misztikájára. Eckhart egyik 
prédikációjában vizsgálja Isten megtestesülésének lehetséges okait, Szent Anzelm 
kérdését vetve fel újra: Cur Deus homo? Eckhart szerint Krisztus egyediségek nélkül 
testesítette meg az általános emberi természetet, így lehetőséget adott az ember-
nek, hogy elérjen az Istenhez. Az Istenhez való eljutás másik feltétele az ember lét-
módjával kapcsolatos, Eckhart szerint ugyanis az ember maga nemlét, hiszen nem 
önmaga létének forrása, létét csupán kölcsönkapta. Miután az ember rádöbben 
arra, hogy nem birtokolja saját létezését, képes lemondani önmagáról, így engedve, 
hogy Isten benne létezzen. Az önmegsemmisítés során az ember nem érzéketlen 
lesz, hanem fokozott érzékenységet tapasztal, felébred belső figyelme. E lemondás 
előtt Isten ugyanúgy jelen volt az ember lelkében, de csak ekkor lép vele egyesü-
lésre. Az Istenben lévő örökkévalóság lélekszikra formájában az ember lelkében is 
megtalálható. Isten tehát jelen van a teremtett dolgokban, ebből következően pe-
dig bizonyos értelemben nem is különbözik az általa megteremtett valóságtól – véli 
Eckhart. Ennélfogva Isten az egyedüli lény, amelyről állítható, hogy semmitől sem 
különbözik.

A mű egy következő érdekes fejezetében – A női misztika irodalmi formái – Haas 
a manapság egyre népszerűbb női misztika felé fordítja figyelmét. A 13-14. századi 
női misztikáról az a felfogás terjedt el, hogy annak középpontjában az élmények, 
a tapasztalat állnak, az elméleti eszmefuttatás viszont hiányzik belőle. Haas szerint 
ez a megállapítás nem állja meg a helyét. A szerző maga is egyetért azzal, hogy a női 
misztika nagyrészben a jegyesi misztika területére korlátozódik, mégis többen van-
nak olyan női misztikusok, akik elméleti írásai figyelemreméltók. A beginák ebben 
a korban természetesen társadalmilag sokkal inkább voltak meghatározottak, mint 
férfitársaik, így misztikus tapasztalataikról szóló írásaik is konkrét feladatokat szol-
gáltak. Ezek a gyakran önéletrajzi jellegű szövegek – vegyük például Avilai Szent 
Teréz Vidáját („Élet[em]”) – példaértékűnek számítottak a közösségben: ezt mutat-
ja, hogy felolvasták őket a női szerzetesek között. Az ilyen művek nyelve általában 
népnyelv, az elvonultságban élő nők ugyanis nagy többségben nem tudtak latinul. 
Ennek köszönhetően több sajátos népnyelvi irodalmi műfaj fejlődésére volt lehető-
ség. A népnyelv inkább tette lehetővé a misztikus tapasztalatok kifejezését, mint a 
latin, hiszen terminológiája nem volt rögzítve.
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 A női misztika egyik ismert képviselője a németalföldi begina, Hadewijch, aki 
írásaiban a misztikus tapasztalatot a szerelemmel állítja párhuzamba. Nagy hang-
súlyt kap nála az erotika – a misztikus tapasztalatot már-már az erotika képiségével 
írja le: a lelki egyesülést a fizikai gyönyörhöz hasonlatosként éli át. Hadewijch úgy 
véli, hogy a gyönyör aktusa szenvedéssel és nélkülözéssel válik teljessé. A nélkülö-
zést a lélek vihara teszi lehetővé, amelynek célja, hogy minden fölösleges dolgot 
semmissé tegyen — itt is fellép tehát az önmegsemmisítés egy formája.

Haas a női misztikusok közül külön fejezetet szentel Avilai Szent Teréznek (1515-
1582). A sarutlan kármeliták rendjéhez tartozó misztikus Hieronymos Gracián fel-
szólítására volt kénytelen megírni életét. Nem saját szándékából kezdett tehát az 
íráshoz, hanem az inkvizíció nyomásának engedett, hogy bebizonyítsa misztikus 
tapasztalatainak valódiságát. Az egyes szám első személyű beszédmód naplószerű 
jelleget kölcsönöz Vida című művének, melyben a gyónás hangnemében fejezi ki 
élményeit, tárja fel önmagát. Imáiban Jézus beszélgetőtársként, személyes barát-
ként jelenik meg. A misztikus tapasztalat Teréz leírása szerint ezzel szemben egé-
szen más jellegű. E lelki esemény középpontjában a szív megsebződésének aktusa 
áll. Az Úr egy angyala tüzes dárdával vagy nyílvesszővel átszúrja a szívet, emiatt a 
lélek gyönyört és fájdalmat egyszerre él át. Ennek átélése után Teréz ebben az álla-
potban óhajtana élni mindig, hiszen ilyenkor Isten szeretetét a legintenzívebben 
tapasztalja úgy, hogy közben saját énjét sem veszti el.

Haas könyvének utolsó fejezete tematikusan nem csatlakozik közvetlenül a ko-
rábbi fejezetekhez, a szerző mégis úgy véli, fontos szót ejtenie a nyugati misztika 
és a távol-keleti misztika kapcsolatáról is. A zen és a Nyugat című fejezetben Haas 
a keresztény misztika és a zen-buddhizmus azonosságait és különbségeit vizsgál-
ja. A kereszténység és a zen-buddhizmus legfőbb hasonlósága, hogy mindket-
tő az egyetemesség igényével lép fel, nem korlátozódik földrajzi területre, népre 
vagy időre, az egész emberiségnek kíván „üdvösséget” hozni. A keresztényeknek  
kötelezettségük a missziós tevékenység, erre ugyanis maga Jézus szólítja fel őket az  
Újszövetségben. A buddhizmus univerzalitása viszont nem etikai vagy vallási uni-
verzálékhoz kötődik: meditációs gyakorlatai révén az ember képes az abszolút sem-
mi moduszában szemlélni a világot – az idő megszüntetésével. A zen megszünteti a 
nyelvet is azért, hogy ezzel megsemmisítsen minden létező különbséget. Fogalom-
nélküliséget vezet be, amely a nyugati fogalomhalmozó gondolkodással éles ellen-
tétben áll. A zen meditációs gyakorlatának kiteljesedése és a keresztény misztikus 
tapasztalat között ezért lényegi különbség van. Mindkettő egyfajta önvalón kívüli 
szemlélődést tesz lehetővé, de a keresztény misztika lényegileg kötődik tárgyához: 
keresztény tapasztalat nem létezik Krisztus szent embersége nélkül.

A zen-buddhizmus a 20. században kezdett teret hódítani Nyugaton, ettől kezd-
ve erős hatást gyakorolt a nyugati gondolkodásra, filozófiára. C. G. Jung szerint 
azonban a zent egyszerűen lehetetlen átemelni a nyugati világba, Haas pedig ennek 
számos okára mutat rá. A zen nem csupán gyakorlat, melyet a nyugati ember gyógy-
írként használhat akár keresztény hite megtartása mellett is. A zen lelki küzdelem, 
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amely egész embert kíván, tehát nem csupán egy életforma, amelyet a nyugati em-
ber könnyűszerrel beépíthet mindennapjaiba. A tanok ennek ellenére gyorsan ter-
jedtek az elit rétegben, talán épp azért, mert a zen oly mértékben univerzális, hogy 
akár vallási alapoktól mentesen is értelmezhető és használható. A zen tehát mára 
már mélyen jelen van a nyugati gondolkodásban (gondolhatunk akár Heidegger 
egyes fogalmaira is: a semmi a lét semmije),5 némelyek szerint olyannyira, hogy az 
Istentől elidegenedett ember a zenben találhatja meg a jövő vallását.

A kötet a bemutatott fejezeteken kívül további fejezetekben foglalkozik még a 
vita contemplativa és a vita activa megítélésével a 14. századi domonkos misztikában, 
valamint Keresztes Szent János éj-metaforájával. 

Az Utószóban Görföl Tibor felhívja az olvasó figyelmét a mű módszertanára, 
szemléletére. Haas ugyanis a misztikusok gondolatiságán kívül nagy hangsúllyal 
mutatja be a történeti körülményeket, amelyek meghatározták a misztikus életét, 
és az egyes témákat több tudományterület (valláspszichológia, filozófia) szemszö-
géből is megközelíti, amellett hogy bizonyságot ad alapos teológiai jártasságáról is. 

A szöveg könnyen olvasható, lábjegyzetekben rendkívül igényes, jóllehet a 
fordító néhol apróbb következetlenségeket követ el: bizonyos, a kötetben szerep-
lő idegen nyelvű műcímeket nem minden esetben fordít. A fejezetek történelmi 
körülményeket bemutató részeiben a szerző gyakran hivatkozik a misztika-kuta-
tás jeles műveire, ezért az olvasó helyzetét egy névmutató beiktatása mindenképp 
könnyítette volna. 

A könyv rendszerező igénnyel bontja fejezetekre a misztika világát, annak sok-
féle megközelítési lehetőségével ismertetve meg az olvasót. Ugyanakkor azonban 
néha úgy érezzük: a szerző egyes jelenségeket talán nem tárgyal eléggé mélyreha-
tóan. De nem is ez a célja – a mű ugyanis inkább a tudományos ismeretterjesztés 
műfajába tartozik, és mint ilyet, érdemes elolvasni.

5 295-296. o. Csak a közelmúltban születtek olyan tanulmányok, amelyek arra próbálnak fényt derí-
teni, hogy milyen szerepet játszott a taoizmus vagy a zen-buddhizmus például Martin Heidegger 
filozófiájában. A kérdés megítélése azért nem olyan egyszerű, mert Heidegger Haas szerint oly mó-
don integrálta a szövegeibe azokat a forrásokat, ahonnan ösztönzést merített, különösen a kelet-ázsi-
aiakat, „hogy a kelet-ázsiai forrásoknak szinte már fel sem ismerni a nyomát.” A keleti gondolkodás 
efféle „rejtett megjelenítésével” számolhatunk például egyrészt a semmiről kialakított koncepciójával 
kapcsolatban, mely szerint a semmi nem semmis, hanem „a lét semmije,” és telítettség, másrészt a 
lét és a semmi azonosságára vonatkozó (például a következő formulában kifejeződő: „lét: semmi: 
ugyanaz”) felfogása kapcsán. Kínai és japán tudósokkal folytatott párbeszédei nyomán Heidegger 
még intenzívebben tette magáévá a kelet-ázsiai elgondolásokat, sőt recepciója maga is abból fakad, 
hogy eleve behatóan foglalkoztatták a keleti gondolkodásformák.


