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Márkus Edit 

Misztikus közösség 

A XXI. században a „misztikus közösség” kifejezés 
hallatán sok mindenre gondolhatunk. Több szekta 
és egyéb közösség nevezi magát misztikusnak, írá-
somban a szó igazi értelmében vett, autentikus 
misztikából fakadó közösségi létet szeretném ele-

mezni, illetve feltárni annak lehetőségét, hogy miként lehet ilyen kin-
csekre bukkanni.  

A misztikus közösségek történeti gyökereit mindenképpen a szerzetes-
rendek között kell keresnünk. Több szemlélődő rend regulája és az abból 
fakadó, köré szerveződő közösségi élet segíthet jobban megvilágítani, 
mi is a misztika közösségben megélt lényege. Mielőtt e közösségi lét-
forma elemeit vennénk sorra, álljunk meg egy pillanatra a misztika fo-
galom tisztázásánál, hiszen a felvilágosodás korától kezdve sokszor ke-
veredik tévesen az okkultizmus fogalomkörével. A misztika a racionális 
tudaton túlmutató transzcendens megismerés. Feltételezi tehát, hogy ez-
zel a transzcendens világgal közvetlen kapcsolatot lehet kiépíteni. Olyan 
kapcsolatot, melyben az emberi ész számára tapasztalt dolgok értelmet 
nyernek, szavakra némileg átfordíthatóak, s a megéltek hatása nyilván-
való lesz a misztikus személyen illetve annak környezetében is.  

Ha a ma autentikus misztikus közösséget szeretnénk találni, akkor a jel-
lemző történelmei előzmények kritériumrendszere alapján kell kezde-
nünk a keresést. Csakhogy falba ütközünk. Misztikusokat találunk, szer-
zetesi vagy világtól elvonuló vallási közösségeket is, misztikus, elmél-
kedő utat járó közösségeket aligha. A Jézus korában élő esszénus közös-
ség elemzése ugyanakkor némi támpontot adhat a további vizsgálatok-
hoz.  

Esszénusok  

Az esszénus közösség a világtól elkülönülve, mégis a világtól nem elsza-
kadva élt. Josefus Flavius írt róluk részletesen. Földműveléssel tartották 
el magukat. Önként vállalt szegénységben és cölibátusban éltek, bár vol-
tak házas tagjaik is. Napi többszöri ima, rituálé fontos része volt a kö-
zösségi életnek. A közösségbe való bekerülés hosszabb folyamat volt, s 
a tanításnak volt olyan része, mely az újonnan érkezők előtt titkos ma-
radt. A Qumrani barlangban talált tekercsek egy része a közösség regu-
láját, illetve a tanítások egy részét tartalmazza. A szabályok szerepe: 
„hogy a közösség szabályzatának könyve szerint éljenek: azért, hogy ke-
ressék Istent [teljes szívükből és teljes lelkükből], s cselekedjék azt, ami 
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jó és egyenes az Ő színe előtt”.1 Elmélkedő módszerre utaló mondatokat 
nem találunk, a törvény és a szent szövegek tanulmányozása mellett 
nagy hangsúlyt fektetnek az imára, de ennek részletes bemutatására 
nem kerül sor az iratokban. Sokszor esik szó szent emberekről illetve a 
„Fény fiairól”, akik nem hagyják magukat befolyásolni a „gödör” embe-
reitől. Így látható, hogy ugyan a világtól elvonuló közösségről van szó, 
mégsem lehet megszabadulni itt a földön teljes mértékben a világ hatá-
saitól, hisz a tagokban is megjelenhet a rossz. Szabályzatukat olvasgatva 
eleven, élő közösség rajzolódik ki, ahol intézkedni kell a hazugság, a csa-
lás, a gondatlanság vagy akár az indulatok ellen.2 Az igazságra törekvők 
előtt viszont megnyílik a tudás kapuja, ők bevezetést nyernek a közösség 
számára kinyilvánított, a világ felé azonban titkos tanokba.3 

Misztikus útkeresésükre az alábbi imarészlet szolgáljon:  

„kereslek téged, 

s Te bizonyosan, mint a hajnal, 

megmutatkozol nekem 

mint a tö[kéletes vi]lágosság.”4 

Az esszénusok szerepe illetve helyzetük perifériális maradt, de ahogy a 
szövegrészletekből kitűnik erre az elkülönülésre törekedtek is. 
Komoróczy szerint a Tóra szavaival, a Zsoltárok könyvének kifejezései-
vel a régi tömlőben új borként voltak jelen5. S Jézus szavai nyomán („És 
senki sem tölti az új bort régi tömlőbe, vagy ha mégis, a bor szétveti a 
tömlőt, és a bor is, a tömlő is tönkremegy. Az új bor új tömlőbe való.” 
Mk 2,226) ez a helyzet nem szerencsés. Ugyanakkor talán az a meggyő-
ződés vezette az esszénusokat, hogy a régi szövegek igenis tartalmazzák 
a szent tudást, azokat jól kell használni, azokat meg kell élni, s nem újat 
akartak alkotni, csak a legjobb módon megélni a tanításokat. Hiszen a 
misztikus számára az egyik legalapvetőbb feladat az önakarat és az ön-
cél feladása, s az odahallgatás, figyelés a transzcendensre.  

Ma működő misztikus közösségek 

Hogy épülhet fel egy ma működő misztikus közösség? Erre a kérdésre 
próbálok minél autentikusabb választ adni. Merem ezt tenni azon okból, 

                                       
1 Komoróczy Géza: Kiáltó szó a pusztában, 48. oldal 
2 uo. 67. oldal „És aki tudatosan hazudik: a büntetése hat hónap legyen. És 

az, aki szándékosan megsérti a társát, jogtalanul: büntetése egy év legyen, zár-
ják ki…És aki ostoba szót ejt ki a száján: három hónap…És aki lehever és 

elalszik a teljes jogú tagok gyűlésében: harminc nap.” 
3 uo. 73. oldal 
4 uo. 204. oldal 
5 uo. 47. oldal 
6 http://szentiras.hu/SZIT/Mk2 
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hogy magam is egy ilyen közösség tagja vagyok több, mint húsz éve. 
Ezért tapasztalataim alapján próbálok rávilágítani a főbb pontokra, szer-
kezeti elemekre. A hagyományok, ősi tapasztalatok megélése, megtar-
tása mindenképpen támpont lehet a csoport életében. Misztikáról lévén 
szó, az Örök Jelenhez való visszatérés, belefeledkezés, a Végtelennel 
folytatott egyre élesebb és mélyebb kommunikáció integrálja a múltat, 
újabb és újabb igazságokra mutat, újabb és újabb kapaszkodókat nyújt a 
misztikusok életében. A lelki vezető szerepe kulcsfontosságú, ahogy sze-
retetesek életében a perlejé vagy az apáté. Hierarchiáról a szó eredeti ér-
telmében beszélhetünk: annak van tekintélye, szava, aki a Szenthez kö-
zelebb áll, aki fényével példát tud mutatni. A transzcendens tapasztalat 
megélésének szinte mindennapinak vagy legalábbis rendszeresnek kell 
lennie. Hiszen egyéni célkitűzések, akaratok, és az önmegvalósítás csak 
félrevinnének, ahogy a „pokolra vezető út is a legjobb szándékkal van 
kikövezve”.  

Itt tennénk egy kis történelmi kitérőt Avilai Szent Teréz elmélkedő ima-
módszerével kapcsolatosan. Műveiben világosan kirajzolódik elragad-
tatásainak, látomásainak természete, és az a szomorú tény is, hogy 
mindezt a kincset nem tudta átadni rendtársainak. Egyéni út maradt az 
Övé a közösségen belül, a többiek engedelmeskedtek neki, mint perjel-
nőnek, vagy házalapítónak. Az elmélkedés hatása a környezetre odáig 
terjedt, hogy elismerték, elfogadták Őt, de nem folytatták megkezdett 
útját. A karmeliták megreformálásával megteremtette azt a környezetet, 
ahol tényleg a belső hangra lehet figyelni. A szegénység nem öncélú hó-
bort, hanem a világ „lehalkítása”, hogy végre a transzcendens beszélni 
tudjon.  Teréz a kincsét viszont megosztotta, ami elbírta az egyházi cen-
zúrát, azt ma is olvashatjuk könyveiben.  

A karmeliták rendjét ma nem neveznék misztikus közösségnek, de bir-
tokukban van Teréz misztikus öröksége: 

„Ebben a belső összeszedettségben a lélek nem annyira egy külső hely-
hez ragaszkodik, hanem a saját magában felismert élő Istenhez. Életét 
mindenekelőtt nem külső szabályok vagy bizonyos tevékenységek hatá-
rozzák meg, hanem az a vágy, hogy amit tesz – legyen az imádság vagy 
valamilyen külső aktivitás -, azt minél inkább maga Isten tegye benne és 
általa. A hit és a szeretet által megvalósuló belső összeszedettségben 
ugyanis Isten birtokába veszi a lélek képességeit, s ő maga mozgatja és 
igazgatja őket isteni befolyásával, Szentlelkével és akaratával. Ekkor már 
cselekvései nem önállók, hanem azt, amit a lélek tesz, Isten teszi (A 
Kármelhegy útja III, 2,8). Ez a Kármel nagy mesterei által leírt misztikus 
cél a Kármel legfőbb ideálja, melyben a lélek Jézus Krisztus kötelékében 
él, s a Szent Szűzhöz hasonlóan ő maga is Krisztus-hordozóvá válik, aki-
nek minden cselekvését a Szentlélek irányítja. Így lesz állandó imává az 
élete, így válik termővé benne Isten igéje, és így zárkózik be a lélek abba 
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a belső „cellába”, melyben szívének szűk abroncsai a Végtelenre nyílnak 
meg.”7 

Mindennapi tevékenységeit tekintve egy mai misztikus közösség tagjai 
világi foglalkozást űznek a tagok, s nem viselnek magasabb vagy a szel-
lemet teljesen lefoglaló tisztséget. Teszik mindezt azért, hogy a munka 
betöltse igazi feladatát: eszközként szolgálja az embert, s szelleme sza-
badon szárnyalhasson. Az egyházban sem vállalnak nagyobb szerepe-
ket: egyrészt általános jelenségként megfigyelhető, hogy a misztikus cso-
portok a periférián mozognak  – bármely nagy egyházat vesszük is gór-
cső alá – , másrészt irányíthatatlanoknak, engedetlenek tűnnek, pedig 
sokkal inkább egy másfajta működésről van itt szó. Ha a transzcendens 
tapasztalatot beengedem a tudatomba, az egyre inkább eltölt, hatalmába 
kerít, és önálló életre kel. Antigoné ismert dilemmájába kerül a miszti-
kus, melyik törvénynek kell engedelmeskednie. Hiszen az sajnos tör-
vényszerű, hogy az isteni és az emberi hatalom ellentmond egymásnak, 
különálló entitások. 

A közösség élhet a világban vagy élhet attól elzárva külön szigetként. 
Ezt a választást sem ők hozzák, hanem a meghallgatott parancsok, út-
mutatások adják meg a választ. Világban élőként nem szakadnak el em-
bertársaiktól, átélik, átérzik és ők is megküzdenek az evilági gondokkal. 
Ha jól élik meg hitüket, empátiájuk, optimista szemléletük, vidámságuk 
és örök rugalmasságuk élő példa lehet a környezet számára.  

Ugyan a világban élnek, de pontosan emiatt fontos a rendszeres találko-
zás, a közösségben megélt tapasztalat. Ezen alkalmak teszik helyre újra 
és újra a tagok lelkét, irányultságát. Hiszen a világ a lélekre gyakorolt 
állandó hatását egy szélben tépázott vitorlához hasonlíthatjuk: sosincs 
nyugta, állandó feszültség és mozgás. E találkozások során az alapozó 
tanítás az elmére és a lélekre hat. A teológiai tanulmányokban való jár-
tasság azért fontos, hogy a tagok rendelkezzenek azzal az évezredes tu-
dással, kinccsel, amit az Egyház birtokol. Mérföldkőnek számít e tanulás 
során, mikor saját belső tapasztalat és egy egyházatya vagy szent tapasz-
talata összeér. Ez ad bizonyosságot, hogy a misztikus út közös, hogy jó 
az irány, jó az út, melyen haladunk. Abban a szerencsés helyzetben va-
gyunk, hogy ma is születnek ilyen misztikus könyvek, alapműnek szá-
mító irodalmak. S mint a félig kibontott ajándék, ha gazdája többször 
vissza-visszatér annak kicsomagolásához, egyre újabb és újabb igazság-
rétegeket fedez fel, egyre nagyobb kapaszkodókat talál e művekben8. 
Végig azzal a jó érzéssel, hogy a felfedezendő transzcendens világ már 

                                       
7 http://www.karmelitarend.hu/cikkek/karmelitak-eredeti-szabalya-es-

annak-szelleme 
8 Pável Márta: „Akinek füle van, az hallja meg” illetve „A misztikus teológia 

alapjai” ilyen tankönyvek a misztikus közösségek számára. 

http://www.karmelitarend.hu/cikkek/karmelitak-eredeti-szabalya-es-annak-szelleme
http://www.karmelitarend.hu/cikkek/karmelitak-eredeti-szabalya-es-annak-szelleme
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otthonos a számára: egyre ismerősebb, mégis határtalan perspektívát 
mutató, egyre inkább a hatalmába kerítő módon. 

A találkozások másik alapvető része az elmélkedés, a lehetőség a transz-
cendenssel való találkozásra. Nem csupán belső ima ez, hanem általában 
előre kiválasztott téma szerint vezetett elmélkedés, amelyben kérdések 
hangzanak el, illetve a vezető előképeket villant meg, majd hagyja, hogy 
mindenki maga élje át, maga szerezze meg az élményt. Így hipnózisról 
szó sem lehet, hiszen egy ponton már csak az egyén lelki állapotán mú-
lik, „lát-e „hall-e” valamit. A közösség ereje ebben is segít, nem kalan-
dozik el úgy az elme, mint ahogy ez bizony előfordulhat akkor, amikor 
az illető egyedül imádkozik. Az elmélkedés után még egy fontos rész 
maradt: az élmények megbeszélése. A kör során mindenki leszűri, mit 
élt meg, mennyire mélyen, és mindig levonható az élmények közös met-
szetből kivehető igazság. Külső szemlélő számára ilyenkor nyilvánva-
lóvá válhat annak a közmondásnak az igazsága, hogy „több szem többet 
lát”. Milyen gazdagító is tud lenni, mikor mindenki a saját személyisé-
géből adódóan fogalmazza meg a kapott válaszokat, illetve világítja meg 
a kérdés megoldását. Sokszor esik meg az is, hogy a hiányos vagy még 
nem érthető válaszok a másik társ beszámolójakor fedik fel titkukat, s 
válnak nyilvánvalóvá.  

A közösségi élet azonban nem merül ki az imában. Mondhatnánk úgy 
is, hogy az egyfajta muníciót ad a cselekvéshez. A bencés rend Ora et 
labora jelmondatához tudnám e szellemiséget hasonlítani. A test hajla-
mos a restségre, ez ellen dolgozni kell. Meg kell dolgozni a testet, a lelket 
egyaránt. E munka sokféle tevékenységet rejthet magában: közösségi 
ház építése, földművelés, kórházi betegek lelki gondozása, szegényebb 
emberek tanítása, felzárkóztatása, gyermek foglakozások stb. A cél per-
sze nem az önmagáért való munka, de mindig újabb és újabb célok szük-
ségesek, hiszen az imának és a munkának egyensúlyban kell lennie. Az 
ima természetét már megpróbáltam felvázolni, így a munkával kapcso-
latban azt a körülményt fontos megemlíteni, hogy törekedni kell a ter-
mészet közeliségre, és nagy hangsúly van a többiekért végzett munkán 
is. S a tevékenység is hozhat egy-egy olyan tapasztalatot, amely vetek-
szik az elmélkedés „eredményével”. Az ember belekapcsolódik, belesi-
mul környezetébe, annak szerves része lesz, a dolgok mögé kezd látni. 
Fáradtan, munka után feltekint a csillagos égre, és egyre több és több 
csillag fényesedik ki előtte, egyre inkább tudja, hogy nemhogy egyedül 
van, hanem milliónyi lény, milliónyi akarat vár a közös „felemelke-
désre”. Az elmélkedés tovább folytatódik a munka során is, persze nem 
olyan intenzíven. Itt ugyanakkor Avilai Szent Teréz példája jut eszembe, 
aki annyira „uralkodott” már a transzcendens világ, hogy tojás sütés 
közben esett elragadtatásba, s a látomás befejeztével, tovább sütötte a 
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tojást, nem égett el az étel. Milyen szelíd ez a Végtelen, még az ember 
ételét is meghagyja, hiszen még szüksége van rá. 

Végül a közösségben belül kiépülő emberi kapcsolatokról és a célról ejt-
sünk pár szót. Barátságok nem, inkább a közös út bejárása miatti társ 
szerepek alakulnak ki. Talán a transzcendens világban ilyen a barátság 
fogalma. A alázat és humor nélkül tilos egy ilyen közösségbe lépni! A 
misztikus út magányos út, így minden tagnak egyénileg kell végigmen-
nie rajta. A közösség azonban bátoríthat, keretet adhat ennek az útnak. 
Az egyén céljai nem ütköznek a közösség céljával: a közös és egyéni aka-
rat a végső beolvadás a Végtelenbe.  

Nehéz, szokatlan rögös út, mert sok minden újjal találkozik a misztikus 
az útja során. Minden tapasztalat egy kis halál is egyben. Az ego kis ha-
lála, mely arra készíti fel a lelket, hogy ha már nem szükséges, ne ragasz-
kodjon az egójához, ne ragaszkodjon a testéhez sem. Legyen hova átlép-
nie, ne a semmibe hulljon. Meg kell szoktatni a lelket, hogy a kormányos 
már nem ő, hanem a transzcendens világ, s abból a szemszögből nézve 
a halál csupán egy átmenet, egy minőségi változás. 
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