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l. AZ ELKűLÖNűLŰ MISZTIKA ESZMÉJE

Születhet-e művészí forma misztikus eszméből? A kérdést marxista és nem
misztíkus teszi föl, s ebből következik, hogy a kérdésre adható egyik lehetséges
választ eleve el kell utasítanunk; azt, amely elválaszthatatlan összefüggést tesz
föl misztika és művészet között s misztikus üzenetet keres minden alkotásban.
Nem vitatom semmiképp, hogy lehetséges ilyen befogadás, mégpedig minél tá
volabb kerülünk a művészetekben valamely különválasztható tartalomtól, mínél
távolabb valamely külön is elemezhető "nyelvtől", mínél közvetlenebb s ezért
intellektuálisan meghatározatlanabb műről vagy művészetről van szó, annál in
kább. De a lehetséges semmiképpen sem szükséges, Éppily kevéssé állítható bár
mely világnézetről, hogy bármilyen garanciát adhatna valódi művészi formák
teremtésére. A világnézet ugyanis, mint a művészi forma alapja, majd mint a
forma révén, attól elválaszthatatlanul befogadott, sajátos transzformáción megy
keresztül. Ha valóban formává válik, kiszabadul az eszmék tárgyi kötöttségéből,

autonóm világgá lesz, amely igen különböző világnézeti előfeltevésekkel befogad
ható. Ha nem úgy volna, egyszeruen nem létezne régi művészet a mai műélvező

számára. Természetesen ez a kiszabadulás nem a konstítuáló világnézet egyszeru
megsemmisülése, hanem a műalkotás világnézeti alapjává való átformálása, il
letve átformálódása. Formateremtő világnézetről, művészí eszméről csak post
festa lehet beszélni, a forma megszületése után. Meg lehet azonban fogalmazni
bizonyos vílágszemléletek rnűvészí termékenységével kapcsolatban kételyeket, még
hozzá nem azok helyessége, "előremutató volta", vagy helytelensége, hanem ma
gához a művészet fogalmához való viszonyának alapján.

A művészet fogalma a történelem és a történelemtől elválaszthatatlan érték
választás terméke. Hogy térben, időben sáramlatokban elkülönböző világszem
léletek világa a művészetben ma egyként befogadhatóvá válik, egyként a művé

szet autonómtájáról tanúskodik, az éppúgy történelmi fejlemény, mint az, hogy
- széles befogadéi rétegekkel szembesítve - ez csupán posztulátum, s valójá
ban soha nem látott mértékben uralkodott el a befogadásen az álművészetek

manipulációja. A művészet tehát maga is ideologikus fogalom, hiszen nem tá
maszkodhat sem valamely minden egyes műalkotásban benne rejlő objektív és
állandó mércére, sem a művészetek adott befogadásának tapasztalati tényére.
De úgy gondolom, leírható olyképpen, hogy ne kívánja meg a műalkotást61 le
választott, abból kiszakitott ideológiák értékelését, ha a műről beszélünk. Ugyan
akkor, mint mondtam, sejthető bizonyos eszméknek a művészettől eleve .idegen
volta. Hogyalegegyszerűbb, a legkevesebb ideológiai implikációt tartalmazó,
s a misztikával is míndjárt összefüggő példát említsem, elképzelhető magukat
az objektivációkat elutasító gondolat, s az nyilvánvaló ellentétben állna a művé

szettel, amelynek fogalmába legalábbis nagyrészt műalkotások, objektívációk tar
toznak. (Aligha kell bizonyítani, hogy még ez a szerény állítás is a művészet

egy választott fogalmát tükrözi, amellyel szemben elvben föl lehetne vetni vala
mely kifejezetten objektiváció-ellenes művészet-fogalmat, amely bizonyos eszté
tikai szükségletek kielégítését nem-objektivált formákban, vagy ideiglenes objek
tivációkban - például happeningekben - képzelné el, s ugyanekkor régi korok
ránk maradt művészetét teljesen elutasítaná.)
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A kérdés - születhet-e művészí forma misztikus eszméből? - első dilemmá
ja, hogy a misztikának nem egy olyan jellegzetessége van, amely - úgy tűnik

eleve akadályt állít a művészí formálás útjába. Ilyenek: a mísztíkus idegen
kedése az objektivációktól, a misztikus élmény kontemplatív jellege, teljesen
egyedi s végső fokon közölhetetlen volta, ugyanakkor személytelensége. Mindezek.
a misztika formátlanságára utalnak. A megvilágosulás nem cselekvés, hanem tör
ténés, s a misztikus kontempláció tulajdonképpen a várakozás ideje. Cselekvése:
várakozás - előkészület. Amire a misztikus vár s amiből táplálkozik, a meg
világosulás, a misztikus élmény, lényege szerint elmos minden határt, minden
formát. A legtisztább véletlen és a legtisztább szükségszerűség, a legszemélye
sebb és a legáltalánosabb itt közvétlenül egybeesik s a legszemélyesebb véletlen
oly magasságba emel, amelyben a személyiség s egyáltalán minden életegység
megsemmisül, beleolvad a mindent átfogó egységbe. Az idő, amely az emberi
életnek és gondolkodásnak általában határt szab, akár mint a történelem ideje,
akár mint életidő, a misztikus számára nem töltheti be ezt a szerepet: időbeliség

és időtlenség közvetlen egységre lép, akár. az isteni tervteleológiájába, akár az
ismétlődés kozmológtájába ágyazva. Az időn kívül való az Isten vagy istenség,
s az én vele való egysége, egyesülése egyszerre kiindulópontja és végcélja a
misztíkus gondolatmenetének s életútjának. Nincs tehát megtett út és hátraha
gyott kilométerkő, múlt és jövő egymásba fordul, a misztikus tapasztalat maga
időtlen. Nem egy nagy mísztíkus beszélt az "örök mostról", A mísztíkus unió
és annak akadályai váltakoznak csak szüntelenül, de a váltakozás, ez az idő

beli lét elmúlik az időben és ezzel megsemmisíti önmagát. A halál csak ennyi
ben határ: az akadályok elhárulnak, az ember végleg leveti Időbeliségének kö
telékét, s az unió örökké válik (vagy - mint alélekvándorlásban - új ismét
lődés kezdődik).

A közvetlenség, a közvetlen egység minden misztika lényege, s kérdés, ho
gyan szakítható ki bármilyen. forma ebből a közvétlenségből. Napjaink tapasz
talata, a misztika problematikus és keverék gondolati formái, életformái és rnű

vészett formái kísérik ezt a kérdést. Mindegyikükkel szemben a bizonytalanság
és a felelőtlenség vádja vethető fel, erkölcsi vád, amely a formát is kétségessé
teszi. Valóban kevés gondolat élt át a kultúra történetében oly viharos és vál
tozatos szintkülönbségeket á tiszta s mély spekulációtól a zavaros és felszínes
frívolitáslg, a tiszta erkölcsi emelkedettségtől a mindent egybekeverés. a mín
dentől elzárkózás szennyes alantasságáig. Mert a misztikus gondolat komolysá
gát nem szavatolhatja semmi, hiszen kiindulópontja valamely tisztán szubjektív
élmény evidenciája s hogyan ítéltessék meg a misztikus élet, amelynek tette ez
az élmény? Az igazán nagy európai misztikusok - ha nem mentek ki a pusz
tába - míndíg számoltak ezzel a kérdéssel, s ahogy a magasabb tudatlanság
ellenére nem vetették el a tudást, úgv az életszentség meta-etíkáia nevében nem
utasították el eleve azt a jogos igényt,· hogy megfeleljenek az emberek közötti,
társadalmi élet etikájának. Kettős okból. A misztikus is az életben áll s passzív
szemlélődésének sáncait minduntal.an ostromolják, képzeletét kihívják az élet
nyomorúságai, a világ szégyenel. Nem állhat ellent; mert éppen védekezése tenné
védtelenné svédhetetlenné. Bebizonyosodna, hogy a misztikus kontempláció sze
mélyes gyávaság vagy léhaság-lepel ott, ahol mindennek íeplezetlennek kellene
lennie. Az elszenvedést tehát az igazi, gondolatait véres és szenvedélyes követ
kezetességgel végiggondoló mísztíkus sem takaríthatja meg életében. Tudta ezt
Meister Eckhart, amikor a benső élettel párhuzamosan egyenesen a szeretet tet
tl'iről, a "külső művekről" beszélt. Önmagában a benső élet jobb - mondta -,
de jobb annak gyakorlásánál enni adni az éhezőnek. Másodszor éppen mert a
misztikus az életben áll, ezért az életben kell megteremtenie ístenlátásának,
elkülönülésének feltételeit. Ezek azonban etikai (és meta-etikai) feltételek: az
embernek meg kell szabadulnia partikularitásától, gyarlóságától, amely a keresz
tény mísztikában egybeesik az ember természetével, s végül, a legmélyebb ön
ismeret útján el kell távolodnía egész személyíségétől is, hiszen közvetítés nél
küli egységre törekszik. Eckhart mester, a legmélyebb misztikusok egyike - ok
kal maradok az ő példájánál - a következő hasonlattal él: "ha valamely mű

vész képet farag fából vagy kőből, nem viszi be a képet a fába, hanem csak
a forgácsokat hasítja le, amelyek rejtették és takarták a képet. Ű nem ad sem
mit a fának, hanem elvesz tőle, kivési, ami túl széles, elveszi, ami fölösleges
s aztán végül kivilágosodik, ami alatta rejtve volt."
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E hasonlat története s funkcióváltozása Plotinosztól Míchelangelóíg és t0
vább maga is nagyon érdekes. Számunkra azért fontos, mert megmutatja - s
éppen a művészetből vett példán mutatja meg -, hogya várakozás, a kontemp
láció tevékeny mozzanatokat foglal magába' (s ennek gondolati következménye
ként a minden közvetítés megsemmísülésének, illetve megsemmisítésének filo
zófiája szükségképp tartalmazza a közvetítést, a közvétlenség elérésének foko
zatait).

Ez az esszé, amely aktuális választ keres a mísztíkus forma lehetőségére,

nem kíván sem a különböző misztikák típológiájával, történeti elemzésével fog
lalkozni, s nem áll középpontjában a misztikával való elméleti konfrontáció sem.
Keresztény misztikáról szeretnék beszélni, méghozzá annak is víszonylag kései
korszakairól. Amiről beszélek, azt megkülönböztetésül a közösségí misztikáktól,
elkülönülő misztikának nevezem. De mielőtt rátérnék, rnagyarázatot kell adni az
előbbi, levegőben lógó jelzőre, a forma aktuális voltára. Aktuálíson a történelmi
és az érvényes mai egységét értem - akár az alkotásban, akár a befogadás
ban -, amelyet azért lehet közvetlenül posztulálni, mert a művészi forma,
amelynek lehetőségét keressük, éppen ezt az egységet teremti meg. A forma
történelmi képződmény és maradandósága révén kiemelkedik a történelemből.

E paradoxon miatt áUította oly sok esztétikus szembe a társadalommal, mint
,.természetet". Valójában e látszat kialakulásának, a mű történelemfelettísége
megszületésének is a történelem, a történelmi tudat a feltétele.

A polgári társadalom előtti művészi öröklét ugyanis elvileg különbözik a
műalkotás halhatatlanságának újkori fogalmától. A régi korok művészetének ál
landósága magával a társadalmi képződmény állandóságával, örök, történelmiet
len fennállásának képzetével függött össze. A szép forma saját történelmi és tár
sadalmi határai közé maradt bezárva, s a Marx által említett vend isten nem
csak mint isten-képzet, hanem mint múvészi tárgy is megtalálhatta a régi gö
rögöknél nem-létezésének bizonyítékát. Azt a dünamíszt, amelynek eredménye
képp a kultúra számtalan, addig diszparát emléke számunkra az ember nembeli
küzdelmeínek egységes emlékezetévé válhatott, s ezáltal történelmi és érvényes
egysége a kultúrában közvetlenül posztulálhatóvá vált, az európai fejlődés in
dította meg, amelynek hosszú korszakon keresztül egyedüli rendező ereje, szer
vező központja a kereszténység volt, s tovább él ma is, részben mint az egész
emberiség közös kultúrkincse, részben, mint emberek tömegeinek ható, noha már
nem az élet egész területét átható hite, hitvilága.

Minden fantasztikus történelmi átalakulásán, számos engesztelhetetlenül ellen
séges változatán keresztül, amelyekben fölszívott . magába új vallási és profán
formákat, alkalmazkodott és revoltált, megtestesült racionális teológiában éppúgy,
mint misztérium-Hturgíában, megtestesített intézményeket éppúgy, mint az evan
géliumi magatartást, megőrizte legeredetibb és leglényegesebb eszméjét, a Krísz
tus-dogmát, az Isten fiát, az emberré vált Istent, a testet öltött Logoszt, a köz
vetítőt: a cselekvés és áldozat példáját s emberek elvileg egyenlő etikai mérté
két. (Megőrizte, s ez gyakran azt jelentette, hogy megcsúfolta. Ez azonban oly
annyira közismert, hogy nem vesztegetünk rá szót, annál kevésbé, mert vala
mely eszme akár képmutató fenntartása is annak történelmi erejét, hatékony
szimboltkáját bízonyítja.) S ha az evangéliumi Krisztus-kép maga is nem kevés
változáson ment keresztül, s egész óriási történelmi folyamatokat, alakzatokat
idézünk föl, ha a megváltás múltba vagy jövőbe helyezésének, a krisztusi bi
rodalom az egyházzal megvalósult vagy követelmény-voltának különbségére, a
harcot hozó és a világ bűneit elszenvedő Fiú különbségére utalunk, mégis mín
den formában megmaradt a kriSZÍ11Si út erkölcsi példája. Példa ugyanis az isteni
és emberi természet aktív egyesítésére. Ennek minímuma a "keresztényi", a test
"éri együtt-szenvedés. A közvetlenséz e korláttát még a misztikusok sem hághat
ják át s ez eszméik végső, a teljes közvertenség teljes mozdulatlanságára és
magányára kárhoztatott következményével ellentrnondásba kerül. A keresztény
mísztíkus sohasern lesz jógi vá.

Az elkülöniílő keresztény. misztikának, amelynek az előzményei megvannak
az eurónai fejlődésben - a késői római korban és a korai kereszténységben 
nem lehetett helye a közéókor fokozatosan racionális kozrnosszá szerveződő vi
lág-poltszában, a Civitas Dei-ben. A kőzépkorí világot, amelyben a társadalmi
élet berendezkedése azonos volt a vallási szférával. Marx a "szabadságnélkű.liség

demokrác-iájának" nevezte, amelyben a túlvilággal meghosszabbított emberi és
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társadalmi létben kibontakozik evilág és túlvilág, anyagi viszonyok és berendez
kedés, test és lélek, a földi ország és Isten országa nagy dualizmusa, amelyben
a rendele, a hűbéri lánc tagjai, a céhek, mint a társadalmi hierarchia zárt és
szilárd közösségel szabadságnélküliek, míg az egész társadalmi archítektúrát meg
alapozó hit közösségeben egyként Isten gyermekei, spirituálísarí egyenlőek. Egysé
ges és egymástól elválaszthatatlan az élet és gondolkodás rendszerében a dualiz
mus két oldala, azért nevezi Marx valóságos dualizmusnak a modern idők elvont
dualizmusával szemben.·

Ez az egység - mondani sem kell - nem jelent valami feszültségektől

ment világot s a nagy tömegvallásból újra s újra kiszakadó és adualizmust
megtagadó szektamozgalmak új közösségtípusaí példázzák - többek között 
e feszültségeket. Másodszor maga a misztikus közvetlenség, amely nem különül
el, hanem akár e kísérletekhez társul, akár a vallási élet szerves részeként je
lentkezik, annak misztériumaiban (például a liturgia egyes mozzanataiban, a
szentségek szímbolíkájában), mindenképpen a hitélet spontánná, közvetlenné,
szubjektívvé tételére törekszik. Sok vallástörténész mutat rá, hogy a misztikus
mozzanatok előtérbe nyomulása koronként már a spontaneitás hiányának, a köz
vetítések elmélyülésének vísszahatása, s egyben persze egy kicsiny és spontán
vallási mozgalom vflágvallássá növekedésének komplementer kisérőjelensége.

Ernst Troeltsch egyenesen a dogma és a vallásí gyakorlat közöttí űr betöltése
ként jellemzi a misztikát. Ezzel azonban a valláson belüli, nem elkülönülő mísz
tlkus mozzanatokat jellemzi. Jóllehet a patrísztíka kutatói joggal fedeznek föl fe
szültséget például Dionüsziosz Areopagita, a keleti és nyugati kereszténységben
évszázadokon keresztül egyként a legnagyobb tekintélyként tisztelt korai mísztí
kus teológus elméletében az egyházi hierarchia közvetítő jellege és a személyes
jámborság a hierarchiát átugró, Istenhez az eksztázisban közvetlen utat találó
karaktere között, mégis ez a lappangó feszültség azokhoz a nagy teológiai pa
radoxonokhoz tartozik, amelyek - a dualizmus elméleti visszfényeként - szí
lárd, illetve megszüárduló közösségekben és hatalmi képződményekben, az egy
házban, illetve az egyház égisze alatt az életvitel egészét átható tanítás kiegé
szítő részeként funkcionáltak szinte ezer évig.

A komplementaritás természetesen semmiképpen sem jelent föltétlenül min
dig és szükségképp kibékítést, hanem gyakran hatalmas küzdelmeket, Hadd em
lékeztessek például a XII. századi egyház két nagy szembenálló alakjára, a "ra
cionalista" Abélard-ra ' és a "misztikus" Clairvaux-i Bernátra. Legyen bármilyen
éles vagy elkeseredett a harc, az ellenfelek egy Istent szelgálnak. Abélard nem
töri át a vallás szakrális kereteit, Bernát misztikájának pedig racionális egy
ház-szervezőí feladata is van. A korai teológiában kegyelem és természet elilen
tétének univerzumába, a skolasztikában pedig egy nagyszabású fejlődéselmélet

be illesztett gondolat, az ember Istennel való misztikus egyesülése csak az adott,
az isteni főhatalom, az egyház, a vallás által garantált objektív totalitás fölbom
lása idején vált - illetve vált újra - elkülönülő kérdéssé, amelynek közösséae
és ezzel közölhetősége, a szubjektív élmény objektiválása, megalapozása, és uni
verzalízálása, életformává alakítása adottból feladattá - részben megoldhatatlan
feladattá - vált. Gyakran nem is elsősorban a gondolati anyag különbözteti meg
a létező vagy éppen születő közösségek misztikáját a fölbomló közösségek e
bomlást reprezentáló misztikájától, hanem az akcentus megváltozása.

Isten az elkülönült, hivő individuum elválaszthatatlan függvényévé lett. ,.Ha
nem volnék, nem volna Isten". Eckhart mester elképesztő spekulatív merész
ségről tesz tanúbizonyságot ezekkel, az újkor egy egész hatalmas szólamát into
náló szavakkal. Közösségnélkülí - mondiák gyakran az elkülönülő misztikáról,
s ez annyiban tökéletesen helytálló, hogyalapképlete, az egyén közvetlen meg
világosulása az istenség, a transzcendencia által, nem szükségeli a közösséz im
pulzusát az egyéni élményben. Csakhogy éppen ezzel maga válhat egy más tí
pusú - meglehet lazább és bizonytalanabb - közösséa ösztönzőtévé. a soírí
tuálís közösségé, amelynek objektivitása virtuális s alarrla radikállsan a b"n
sőséabe zárul. E bensőségre való rátalálásnak - a főlfedezés vacv kídolaozás
helyett szándékosan használom ezt a szót - két nagy, bár újra és újra össze
fonódó útja van: az Itn és a Személytelen Isten, és az Itn és a Másik egyesü
lése. Tudás-misztikának nevezhetjük az egyiket, szeretet-misztikának a másikat.
A megkülönböztetés rugalmas, hiszen a keresztény lélek-misztika két, utóbb
gyakran összefonódó ágáról van szó, s lelki képességek egyikének vagy mási-
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kának erősebb hangsúlyáról. Mégis jelentős. A szeretet-misztika lényegében az
érzés közvétlenségére tör. A szernélyíség egy másik - spirituális - személyiség
hez való közvetlen. viszonyában épül föl. A hit plasztikus személyeivel (első

sorban Krisztussal és Máriával) való egyre személyesebb s magas érzelmi hő

fokú azonosulással a bensőség új típusa született - jóval Eckhart tudás-mísz
tíkája előtt. Az egyházi keret, az egyház mint közvetítő gyakran belülről is érin
tetlen maradt, de mellette a csak személyes érzelmi kultúrának, a szeretett sze
mélyhez való kizárólagos viszonynak, a hozzá repítő és vele egyesítő mísztíkus
elragadtatásnak olyan önálló súlya támad, amelyben joggal ismerhetjük föl a
modern szerelem egyik - még spiritualizált - nagy kezdeményét. Szépségét
éppúgy, mint betegségét, a hisztérikus rajongást. Az analógtát ők maguk is is
merik: a mísztíkus unió földi házassággal vagy jegyességgel való allegorizálása
közismert. Régi igazság, de igazság, hogy a misztikus eksztázisnak számos ero
tikus vonása van. Az elsősorban nö-mísztíka e sajátos útját markáns és megra
gadó személyíségek járták Hildegárd von Bingentől. Mechtild von Magdeburg
tól Avilai 'I'erézíg,

A szeretet-misztikávaI szemben a tudás-misztika a vallási közvetlenségból
következő világ végiggondolására vállalkozott. Spekulatív küzdelrnének eredmé
nyeképp az Atya személytelensége és az Én személyessége föltételezi egymást
a kettő közvetlen egységében, a misztikus unióban.

A modern individualitás megszületésének szamos útja van. Az elkülönülő

mísztíka útjai ezek közé tartoznak. Korántsem fölfedeznek vagy fölépítenek, ha
nem lebontanak, lemeztelenítik a lelket. A rönknek a kikerekedő szobrot rejtő
forgácsaí, hogy Eckhart allegóríéjánál maradjunk, egyszerre jelentik az ember
partikularitását s a konvencionálissá merevedett, s mint ilyen, a partikularitást
szolgálő hit-közösséget. Az ember érezheti úgy, hogy nem tesz egyebet, mint el
hatol lélekalapjáíg, de mi tudjuk: a szobor nem rejtőzik az anyagban, hanem
az ember teremti, s a bensőség nem sejtett, tudva-tudatlanul jórészt maga te
remtette tartományai tárulnak a gyanútlan jámbor elé,· amikor hirtelen, tökéle-

. tes magányban szembesül, azonosul Istennel, amikor egyre inkább maga és csak
maga konstruálja meg hitéletét a világban, amelyben az élet és a hitélet kö
zötti szakadék - most már antinómia, elvont dualizmus - egyre növekszik.

Az élet és a hitélet közötti szakadék több száz évig tartó föltárulása ter
mészetesen csak egyetlen eleme annak a fölszabadító és elidegenítő folyamat
nak, amelyben a zárt történelmi komplexumok s közösségek elpusztultak, amely
ben kialakult a nyitott, közösségmentes, az általánossá váló árucserén alapuló
polgári társadalom, amelyben kibontakozott a szubjektum-objektum viszony an
tínomikus szerkezete, de amely - ha ugyan egy máig tartó világkorszakban
csakis ebben a szerkezetben - lehetővé tette a minden korláttól ment dinami
kus individualitás, az individuális szabadság kibontakoztatását. Nyilvánvaló, hogy
ennek a szellemi előkészítése, ha most nem is számítjuk a megszakadó antik
kezdeményeket, mélyen visszanyúlik a középkorba, s nemcsak a profanizálódás
illeszkedik be ebbe a folyamatba. hanem a vallási szféra belső átalakulása is.
Már a profanízálódásra adott válasz a megélénkülő s gyakran eksztatizálódó
hitélet a késő középkorban, a rajongás és fetisizmus az egyházi ellenőrzés alól
kibúvó formái és a nagy kiliasztikus szekta-rnozgalmak. Maga az egyház végül
a hitújítással s másrészt a katolikus reformokkal kísérelte meg az élet és a hit
élet utolsó nagyszabású, tehát közvetítésele teljes rendjét kialakító vagy megújí
tó újraegyesítését, s megteremtette ezzel új struktúráit. Max Weber, Troeltsch
kutatásaí, Bloch Münzer-könyve óta világosan látjuk azt a szoros kapcsolatot,
amely a reformáció és a születő polgár! világ szelleme között fennáll. Akár új
rakonstruált kompromisszumokkal. akár új dualizmussal. akár a dualizmus radi
kális felmondásával, új individuális vallásosság született.

A misztikus - maga is új vallásosság-típus tevékeny kialakítója - egyszer
re élezi ki, teszi elvonttá és mondja fel a dualizmust. Ennek a folyamatnak
az a háttere, hogya dualizmus két oldala fokozatosan antínomíkussá válik. Az
egyik oldalon állnak a lét föloldhatatlan ellentmondásai, amelyeket a misztiku
sok a .JÓ és a Gonosz, a Fény és a Sötét, a Szer-etet és a Harag. a Szükséa
szer ,í és a Kegyelem nasv teológiai ellentétpár-lalban mondanak ki. a másik
oldalon TJPdig - nem Iöloldásként! - az eaavéválás, a titokzatos ezvséz. azo
nosulás. Ebben a kettős szerkezetben válnak az ellentétpárok elvont ellentétekké.
Egyetlen lélek a harctere ennek a csatának, még akkor is, ha a vívódások kör-
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nyezete alkalmasínt a kolostor marad. Az elkülönült misztikus nem a "Biroda
lom" ídeológusa, nem Isten Országának földi, "külső" megvalósulásában remény
kedik, nem küzd azért. Az antínorníkus dualizmus és a mísztíkus megvilágo
sulás közöttí feszültséget az igazi misztikusok sohasem tudják megszüntetní,
sőt, legnagyobb filozófiai teljesítményeik a középkor utolsó évszázadaiban és az
újkor elején éppen ebből a feszültségből nyerik az energiát a kategóriákért és
szimbólumokért vívott drámai harcra. A kettősség a legáltalánosabb, s bizonyos
mértékíg meghatározatlan formában veti föl a szubjektum-objektum viszony kér
dését, és az élet, a világ totális voltát.

Ez az általánosság és meghatározatlanság, amelyre ismételten utaltunk s'
utalni is fogunk, röviden. összefoglalva azt jelenti, hogy az elkülönülő misztikus
elvonatkoztat az objektíváci6któl. Történelmi és társadalmi értelemben egyaránt
a közvetlén utat keresi Istenhez, a totalitáshoz s elveti az objektivációk lehet
séges közvetítését. Ezért szorítkozik üzenete és küldetése az individualitás, az
interszubjektív kapcsolatok és a minden tekintetben e kapcsolatokat előtérbe he
lyező közösségek területére. Altalánossága, elvont rneghatározatíansága az oka
a mísztíkus problémakincs egyedülálló kontinuitásának is, annak, hogy mísztíkus

.gondolkodók évszázados űrök fölött foghatták egymás kezét. Abban az általá
nosságban, amelyben a mísztíkus gondolkodik, a kereszténység létrejötte óta az
európai fejlődés egyetlen döntő - természetesen sokáig nem tudatosított - for
dulata a vallásos közeg fokozatos elvesztése, Simone Weil-lel szólva a "begyö
kerezettség" megszűnte.

Minden funkcionáló közösségben - függetlenül attól, hogy minden eddigi
megszilárdult, tartós és mindenoldalú történelmi közösség-képződrnény bornirt
volt a marxi értelemben - a szubjekturn-objektum viszony totalitás. A nagy
misztikusok a történelmi fordulat hű megsejtőinek bizonyultak, amikor teológiai
- nem történelmi, vagy allegorikus, pszeudo-történelmi - formában a késő

középkortól kezdve a totalitás felbomlásáról adtak számot. Indirekt formában
tették ezt, fenntartották - egyre inkább mint csak személyes evidenciát - a to
talitást, amely számukra Isten, s megpróbálták benne újrakonstruálni a nélküle
- a maga ímmanenciájában - végleges ellentmondásokra szakadt világot. Ez
a mísztíka nagy megfordítása (megfordítás a mi szemünkben), nem Istent konst
ruálják, mint a polgári világ istenkeresői, hanem az antinomikus világot Isten
ellentmondásmentes evidenciájában. Eckhart mester kísérlete, hogy Isten és em
ber ellentmondását egy nem objektívált istenségben megszüntesse ("amikor az
ember még Isten örök természetében élt, akkor nem volt benne még egy má
sik: ami élet, az mind saját maga volt"), Jakob Böhme szüntelen törekvése,
hogya gonoszt Istenben ragadja meg (a világ két alapprincípiumát, jót és go
noszt" a Szeritlélek és a Sátán által uralt embert, "egyetlen lény örökös ellen
tétében"), Keresztes Szent János a lényeg megosztásával szembeszegezett uniója
a lélek és Isten között: ezek mind nagy s elütő történelmi típusokban a misz
tíka szerkezetét képviselik.

Erről a szerkezetről még többet is mondhatunk annál, mint hogy fölsejlett
benne a történelmi fordulat: nagyfokú általánosságának és teológiai keretének
segítségével antícípálta ezt a fordulatot. Anticipálta, mindenek fölött negativ ka
rakterének segítségével. A misztika általános jellegzetességéhez tartozik a nega
tivitás: a negatív teológia örökségét veszi át és saját helyzete - ez a törté
nelmileg új helyzet is - negatíve rajzolódik ki a misztíka alkotásaiból. Az újért
való évszázados harcokban a misztikus ugyanaz okból nem vehetett részt te
vékenyen, ami miatt már igen korán anticipálta annak a jövőnek néhány nagy,
általános vonását. Helyzetét bizonyos rnértékíg a múlt határozta meg - ne
gatíve: a totalitás elvesztése. Saját személyíségébe, saját lelkébe sűrítette ezt a
totalítást.. Isten birodalmát ott építette fel, s ez az, amit mi fordulatnak látunk.
Ö legtöbbször - kivált a kezdetekben - nem tudatosította a változást, hiszen
ugyanazokból a gondolati téglákból építkezett, formálisan ugyanazt a hitet val
lotta, mint a hívek, az atyák és doktorok az évszázadok előtte soroló rendjé
ben. A tanítás, az exegézis, az allegória maradt a gondolkodás formáia, és az
élet formája is látszólag a régi maradhatott (természetesen akár lplkiismereti
küzdelmekkel, akár a régi formák elragadtatott utánzásával - mindkét esetben
gyakran az eretnekség vádjának terhével). Ugyanakkor a látszólag érintetlen
formákban már a misztikus élmény - a mísztérium - minden addist obiektív
alapja, mínden közvetítője, a dogma és a kultusz erőteljesen relativizálódott.
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A Szentírás-magyarázat elszabadult kötöttségeíből, az imádság a misztikus
élmény nézőpontjából már-már fölösleges, és egyáltalán Istenhez való minden
objektív közvetítésnek legföljebb pedagógiai és mísszíonáríus tiszte lehet, Isten
valódi lényétől azonban idegen.

A középkorí kozmosz felbomlásában keletkeztek, illetve támadtak új életre
a modern individualitás csíráí, Említettem azt a paradoxont, hogy az elkülö
nülő misztika olyképpen részese a folyamatnak, hogy látszólag éppen az ellen
kező irányba fordul. Kétségtelenül ennek is a misztika negatívitása és objekti
váció-ellenes jellege a kulcsa. A hivő vagy még inkább "látó" individuum ne
gatív meghatározásai a konvencionális és a partikuláris elvetésére késztetnek.
A hithez való új, elkülönült viszony az új személyíség legfőbb jegye. Eckhart,
a maga rendkívül határozott médján emeli az elkülönülést, a leválást - nem
mint eletformát, hanem mint látásm6dot - mínden erények fölé, a szeretet,
az alázat, a könyörületesség elé is. Az elkülönült lélek magához kényszeríti Is
tent - mondja,

A misztika igazi személytelenje ugyanis nem az ember, hanem az Isten.
A nagy barokk mísztíkus költő, Eckhart és Böhme tanítványa, Angelus Silesius,
a Cherubinischer Wandersmann (Keruli vándor) egész ciklusában varialja ezt
a problémát és fogalmazza meg a Iegtömörebben : "In Gott wird nichts erkannt:
er ist ein einíg Ein, / W83 man in ihm erkannt, dass muss man selber sein."
(Istenben semmi sem ismerszik meg: ő egyedüli Egy, Amit az ember megismer
benne, az saját maga kell legyen.) "Ich selbst muss Sonne sein, ich muss mit
meinem Strahlen / Das farbenlose Meer der ganzen Gottheit malen." (Szabó
Lőrinc fordításában: "Úgy kell, hogy én legyek a lángsugár, a fény / az egész
istenség színtelen tengerén !") Isten személytelensége mindent egyesítő, közvetlen
egységet teremtő voltának következménye. A misztikában lefoszlik az istenfo
galomról mínden személyes vonás és ezzel a személyre szóló gondviselés objek
tív képzete is. Simone Weil szép gondolata, hogya személytelen gondviselés a
maga könyörtelen világ-reguláló voltában az emberi lélek tökéletesedésének mo
delljévé válik. Olyan modellé, amellyel a modern kereszténység majdnem min
den érintkezést elveszített. (A konvencionális vallásosságban a gondviselés tel
jesen személyessé és személyre szélóvá válik, a mindennapok töredékes kauza
litását betetőző homályos és pragmatikus teleológiává.)

Isten személytelenné válása tehát bizonyos mértékíg a gondviselés fölmon
dása, Isten személytelensége teszi az istenképzetet szubjektívvá, A személytelen
transzcendenciához fölötte személyes viszony alakul ki. E viszonyt éppen ezért
az elmélet csak nagyon általánosan írhatja le, s a teórianak immár nem tárgya,
a gyakorlatnak nem része a legtöbb közösségí mísztíka velejárója: a misztikus
élmény előállításának technikája. Az ilyen technika lehetősége maga is az in
dividualitás kidolgozatlan voltára, vagy új primitivitásra utal. Másodszor a sze
mélytelen Isten és az ember tökéletesedésének összefüggése a fordulat újabb
következményét jelzi: személyes etosz kialakulását. Elsősorban a szemlélő és a
cselekvő élet értékkülönbsége, egy a középkorban is kedvvel taglalt - gyakran
Máriával és Mártával, vagy Rákhellal és Leával, a Lukács-evangélium, illetve
Mózes l. könyvének alakjaival allegorizált - dilemma kerül új megvílágításba:
nem végül is egymást kiegészítő magatartások immár a szolgálatban, nem az
egységes világba illeszkedő jobb vagy rosszabb, de szükséges rész, hanem annak
a személyes moralitásnak a kérdése, amellyel a tökéletesedés, s ezzel az egy
gyéválás megalapozható.

A misztikus eszménye a legvégső értelemben passzív, s éppen ezért válik a
passzív vagy aktív életvitel s erkölcs mérlegelése míntegy a misztikus etika fog
lalatává. Itt is Eckhart a nagy történelmi kezdeményező, ő ugyanis a misztika
elkü.lönülésének első gesztusaként elutasítja az elkülönült misztikus életforma
lehetőségét s magasabbra tartja a világon belüli, ható misztikus életet, Mártáét,
akinek a cselekvés, minden véges dolog csak eszköz, de elengedhetetlen eszköz,
mint az elragadtatással és a szép érzelmekkel megelégedő életet, Máriáét. Tau
ler, Eckhart tanítványa pedig a legnagyobb l'(yanúperrel viseltetik a vita con
templativa minden látványos megnyilvánulásával, az eksztázissal, a csodákkal
szemben.

Az eksztázls jelentősége csökken az elkülönülő tudás-misztíkában, e magá
nvos mtsztikusok nem a hit artístáí. A vita activa és a vita contemplath,a vi
szonyának eckhartí meghatározása, az, hogy (a misztika sajátos kettős szerkeze-
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tének: megfelelően) az ember a hatás állapotában is - Isten szempontjából 
a kontempláció állapotában leledzik. Hatás a kettéhasadt világban és a megha
sadt egység kontemplációja Istenben, az egység ismeretlen szimbólumában: ez
az a misztikus magatartás, amelyet vizsgálunk. Simone Weil is ebben a kettős

ségben képzelte el és valósította meg az autentikus vallási életet élő ember ma
gatartását. Radikális társadalomátalakító erővé ez az attitűd nem válhat, mert
az antinómiát feloldhatatlannak tudja. Ezért gyakorlati tettei a szelídaritás és a
szeretetszolgálat körébe tartoznak, s az elkülönült misztika visszatérései konkrét
közösségépítő feladatokhoz ezen alapulnak. Az elkülönülő mísztíka egész prob
lematikája az elveszett közösség élményéból nő ki. A megvalósult misztikus kö
zösségek és mozgalmak azonban - a devotio modernától a píetízmusíg és tovább
- míndig szembetalálkoznak azokkal a közvetítő feladatokkal, amelyek pozitív
meghatározásokra kényszerítenek, s ez szükségképp kivisz a misztika köréből.

Hogy e közösségek ideológiai törekvései végül is a szekta-képzés, a primitív
- technikai eszközökkel és objektív hiedelmekkel támogatott - mísztíka, vagy
pusztán a misztikus eszmék ellaposítása, s ugyanakkor a nagyfokú tolerancia és
ezek legkülönbözőbb keverékeinek irányába mutatnak, az minden esetben újra
vizsgálat tárgya lehetne. De az a közösség, amelyet virtuálísnak, a bensőségbe zá
rulónak neveztünk, nem ilyen természetű. S ha a misztika üzenetét, misztika
és művészet lehetséges összefüggését akarjuk vízsgální, akkor éppen erre a vir
tuális közösségre. a "láthatatlan egyházra" kell figyelnünk. A megsz6laló mísz
tikus - akár gondolkodó, akár művész - nyilvánvalóan meghallgatásra és meg
értésre számít, A misztikus eszmék artikulálása, művészi fölidézése - az egész
következő fejezetben ezzel foglalkozom majd - természetesen közvetítés, s ennyi
ben a puszta megszölalás már önmagában ellentmond a misztikus közvétlenség
nek. Ez az ellentmondás nem vezet föltétlenül az elhallgatáshoz, hanem ter
mékeny módon - mind a gondolkodás, mind a művészet formájában - a ki
fejezés redukci6jához. Redukcióhoz, amely nem értelmezhető másképp és másutt,
mint az együttérzők és együttgondolkodók láthatatlan közösségében, ahol titkos
húrokon az elhallgatott és a kimondhatatlan is megrezeg. Láthatatlan és titkos
ez a közösség, de semmiképpen sem ezoterikus, mert a beavatottak száma elvi
leg végtelen, a misztikus számára lehetőség szerínt minden ember. Végtelenség,
amely egyetlen lélekben épül föl, közősség, amelynek nem lehetnek garancíáí,
amelynek egyedüli építőeleme egy tisztán szubjektív feltételezés: a közös él
mény. Azt, hogy ez a virtuális közösség áttörheti-e egyetlen lélek falát s a szó
kettős értelme szerínt .látszólagosból lehetségessé válhat - (mert a befogadás
ls virtuális közösség) -, csak a következő fejezetekben bizonyíthatjuk részletesen.

A misztika legfőbb és mindent magába foglaló gondolati nehézsége totalitás
igényének és abszolút közvétlenség-Igényének ellentmondása. Mert az Én és az
Isten, az Én és a Másik közvetlen egységébe mindenkor belejátszik egy har
madik unió s ezzel válik teljessé a mísztíka szentháromsága: az Én és a Mrn
denség közvetlen egysége. A régi - a közösségí és a nem keresztény - rnisz
tikák panteisztikus hagyományai rejtve tovább élnek az elkülönülő misztikában
is. De a beleértés nem azonos a kifejtéssel, s az individuális mísztíka össze
egyeztetése a mítosszal vagy a reneszánszban a természetfiloz6fiával mindig is
kivezette a gondolkodást a misztika szférájából, vagy fordítva, a misztikus le
zárás egy rendszer hierarchiájának csúcsára került és ezzel is elveszítette ön
állóságát, elkülönülését.

Egyetlen nagy gondolkodóban élnek még együtt - először és utoljára - a
szétágazö tendenciák, Jakob Böhmében. Wentzlaff-Eggebert, aki nagy monográ
fiát írt a középkor és újkor közöttí német misztíkáról, helyesen állapítja meg,
hogy Böhménél természetmisztikává válik a természetfiloz6fia. Ű valóban össze
tudta kapcsolní különleges, átmeneti helyzete erejével a rnísztíkus önismeretet
a természeti világ önismeretével, amelyben a jó és a rossz küzdelme minden
természeti és természetfölötti szférára kiterjeszkedik. Az ember Istenben jelszava
helyére a természet Istenben jelszava kerül - .régi misztikus tradici6knak meg
felelően. A természet Isten máslétévé válik. S ugyanakkor mindez az individu
ális önismeret és az akarat nagy természeti és vallási mitológíája - naiv-köz
vetlen, allegorikus értelemben. Azt az egyszeri egységet, amelyet Böhme meg
teremtett, a gnosztikus mítosz és a már individuális mísztika újraegyesítését,
utóélete, hatásának dívergenciája, látványosan szétvetette. A későbbi teozófiák
- állandóan szembesülve a természettudományokkal - egyre alacsonyabb szín-
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vonalon objektív bázisra igyekeztek hozni a misztikus élményt s kapcsolták ezért
össze a csak. személyes benyomások ebben az összefüggésben menthetetlenül lapos
empíriaját egy mágikus, babonákkal teli természet-misztériummal. A misztikának
ez az ága ekképp elsorvadva visszavedlik a misztikus élmény és szemlélet elő

állításának mesterkélt technikájává.
A misztika elkülönülése fokozatosan felboInIó, de még erősen ható, még

szerves és közös tapasztalatot jelentő vallási közegben indult meg. Még valami
"ől vált le, amely kézzelfogható volt, s épp ezért leválásának jelentése is. Ezért
lehetett a kései középkorban nagy filozófiája, s a felbomlás előrehaladtával ezért
vette át utóbb - mint látni fogjuk - a filozófia funkcióját a líra. Mindkettő

- bár gyökeresen eltérő módon - a misztikus tapasztalatra támaszkodik., amely
nek legáltalánosabb társadalmi alapját megpróbáltam vázolni, s amelynek meg
vannak a maga ontológiai alapjai is az egyedi emberi életfeltételek megváltoz
tathatatlan természeti korlátalban.

De ha aktualitásról beszélünk., az előbbire gondolunk. Közismert a misztikus
tapasztalatok léte, sót újra megnövekedése korunkban. Ez a tanulmány azonban
nem azok misztikus tapasztalatait kívánja elemezni, akik valójában csak a ra
[ongástél a csíllagjöslásíg számos bizarr és gyanús ösvényen keresik saját sze
rencsétlen és megoldatlan életük enyh-helyét. Hanem egy más típusú tapaszta
latot, amely - szímbolíkusan - tartalmazza az elvont dualizmus, a polgári vi
lág antinómiáinak megszüntetését, S ha az elkülönülő mísztíkusok megsejtették
az elvont dualizmus világát, ma támadt egy valóban mísztíkus (tehát nem pusz
tán mísztíkus megoldásokkal, miszticizmussal experimentáló vagy misztikus ha
gyományból merítő) filozófus, Simone Weil, aki a kifejlett polgári világ uj ta
pasztalataira támaszkodva gondolatilag újra általánosítani tudta a misztikus
uniót, s akinek egyre növekszik a hatása azok körében, akik vallásos meggyő

ződésüket baloldali progresszióval akarják összekapcsolni. Ahhoz, hogy a misz
tikának újra jelentékeny elméleti objektivációja szülessék, újra valami tömb
szerű, teljesen általános tapasztalatra volt szükség, amelynek puszta tagadása,
tehát egy negatív gesztus kirajzolja az álláspont és a magatartás durva körvo
nalait. . Ilyen tapasztalatokat jelentettek a XX. század "metafizikai botrányaí",
Nem is véletlen, hogy Weil működése a spanyol polgárháború és a II. világ
háború befejezésének időpontja közé esik, s hatását e botrányok folytatódásai
táplálják a világban.

Ebben a fejezetben még csak célozhattunk a "tiszta" mísztika és az isten
keresés különbségére, s e tanulmány III. fejezetében, a művészet anyagának vá
zolása után részletezhetjük majd e különbségeket, Mindeddig az elkülönülő misz
tika látásmódjának szerkezetét vizsgáltuk s a kiinduló kérdésre csak részleges
választ adhatunk.

Hogy foglalhatnők össze - ideiglenesen - a mísztíkus látásmód valódi ak
tualitását? Úgy tűnik, korunkban omlanak össze végérvényesen a polgári világ
racionalista és liberális utópiái, azok az illúziók, hogy e polgári világ végtelen
fejlődésében a világ antinómiái olyannyira kifinomulnak, hogy végül eloszlanak.
A lázadóktól a szenvedőkig széles front alakul ki azokból, akiket nem közvet
len politikai célkitűzések s nem is világnézeti egység fűz össze, hanem az, hogy
nem tudnak vagy nem akarnak berendezkedni az adott szerkezetben. A világ
nak való ellenállás különböző formái - legyen az radikális cselekvés, az utó
pisztikus közösségi mérték fenntartása, valamely dialektikus közvetítés-elmélet,
vagy a követelés akár transzcendens szimbóluma - természetesen maguk is
annak a világnak a termékei, amely megnyomorítottságuk, szerencsétlenségük
okozója, felháborodásuk, szenvedésük, vagy küzdelmük tárgya. Különböző módo
kon ezek is alá vannak vetve a polgári világ antínómíáínak és sikerük, hogy
formára tudják-e hozni. ellenállásukat, jórészt azon múlik., számot vetnek-e gon
dolkodásuk és életük e kényszerű belső problémájával, vagy pedig elleplezik azt.
A mísztíka e kettősséget közvetítés nélkül tartalmazza. Közvetítés nélkül és ez
zel a jelen és a jövő lényegi szétválasztása nélkül. Ez a mísztíka - éppen a
legkövetkezetesebb és a saját, igen általános színtjén maradó mísztíka - krítí
kája, De ugyanakkor a közvetlenség, amellyel a misztikus a szépség, jóság ere
deti egységében fogja föl, annak ellentéteit, nem jelenti, de szimbollzálja azt
a jövőt, amelytől az emberi viszonyok tekintetében a defetisizációt várjuk, azt,
hogya közvetítések ne váljanak áthatolhatatlan falakká, elidegenedett struktú
rákká, s a valódi közvétlenség ne legyen attól a világtól idegen.

325



Ezt a jövőt a misztikus nem a fennálló transzcendálásának perspektívájába
helyezi, hanem a transzcendenciába, Istenbe - nem történelmi folyamatba, hanem
saját szubjektivitásába. S ezzel minden történelmi útkereső titkos esélyének is
szimbólumává válik, annak a fenyegető lehetőségnek, hogy önnön puszta vágyai
szrlárdulnak úttá és csak szektákba kapaszkodik ott, ahol közösséget vél meg
ragadni. A szférákat nem lehet összekeverni, aki történelmi megoldásokban gon
dolkodik, nem lehet misztíkus, Aki pedig misztikus - utat csak a segítségre s
nem a megoldásra keresve - elkerüli a hitegetés e veszélyét, de azért súlyos
árat fizet. Nem szabad azt hinnünk, hogy istenfogalma, a transzcendencia vala
hogy is megkönnyíti számára az élet terheit. A mísztíkus ugyanis nem ismer
evilági, messianisztikus próféciát s nem is menekül vissza a régi egyházak ob
jektív Istenéhez. Ha következetes, kíméletlen és tisztánlátó - ami nehéz és rit
ka, de most csak róluk beszélek - Simone Weil-lel vallja: "Isten lehet illúzió
a lét szempontjából, de a jó szempontjából az egyedüli realitás." Vigasz, re
mény, illúzió nélkül rejti egyetlen individuumba egy megteremtendő közösség
legáltalánosabb értékeit, de ezzel azoknak az értékeknek szerencsétlen és állha
tatos őrizőjévé formálja magát. S ugyanakkor szeretet-elve, az a vallásos fel
tételezése, hogy minden emberi létben megvan a jó utáni csillapíthatatlan vágy,
kizárja, hogy magatartását embermegvető, arisztokratikus módon fordítsa szem-
be a világgal, .

Simone Weil az, aki reprezentatíven valósította meg a modern mísztíkus ma
gatartását és teremtette meg elméletét. Ű dolgozta ki a legkövetkezetesebben
és legmélyebben az emberi világ ellentmondásait, a világban, tér és idő ko
ordinátáiban uralkodó szükségszerűség, és a minden emberi vágy centrumában
megbúvó és a világ rnögött, a természet fölött összerendeződő jó (szép, igaz) an
tínómíáját, Ű az, akit nem lehet rajtakapni valami felelőtlenségen, amit minden
örök és emberi erővel megváltozhatatlan sors sugall, mert szígorú maximája ugyan
abszurd hipotézisnek tartja, hogy bármely társadalom megszüntethetné a sze
rencsétlenség, a "kereszt" condition humaine-jét, de hozzáteszi: nincs joga te
remteni sem azt. S az ember teremtette keresztek jelentik azt a mértéket,
amelynek alapján megítélhetővé válik az emberi társadalom, történelmi érték
hierarchia s történetfilozófia keletkezhet. Ezzel, ha másodlagos értelemben is,
gondolkodásában fölmerülnek az objektivációk közvetítései. Filozófiája és tár
sadalomelmélete sokszor megfigyelt kettősségének - tulajdonképpen fokozati kü
lönbségének - ez a magyarázata. Weil történetfilozófiai értéke a funkcionáló
emberi közösség, az emberek mai nemzedékeinek gyökértelenségével szemben a
begyökerezettség 'a lélek számára lényegi történelmi múltba és kultúrába, amely
ben az ember szüntelenül kapcsolatban marad élete egész értelmével és értéké
vel. Társadalmi életforma, amelyet az emberiség ismert már a hellén világ és
Jeruzsálem közösségeíben, a XII. századi Languedoc és Katalónia elpusztított ci
vilizációjában, s amelyet újra kell teremteni. S újra kell teremteni benne az em
beri szabadságot, Krisztus eredeti koncepcióját, azt, hogy az ember nem szemé
lyes hatalmak akarattalan rabszolgája, hanem saját akarata révén szolgálja a
magasabb akaratot. Monoteizmus a modern világ eluralkodó politeizmusával
szemben. A megkülönböztetés nem pusztán teológiai, hanem az egymástól elkü
lönült, egymással nemritkán elvont ellentétben álló, önálló öncélok: a számos
jó tagadása s az egyetlen jó állítása, amelyben, mint totalitásban, nem válhat
öncéllá az intézmény, a nemzet, a művészet, a tudomány, a munka, a tradíció,
a személyíség,

Ezek az általános, itt teljesen vázlatosan ismertetett követelések nem tár
sadalmi végkifejlet, vagy megoldás előkészítéseí, hanem olyan világé, amelyben
a lét adott és feloldhatatlan mechanikus szükségszerűségeível szembeáUítva ál
landósul és gyakorlativá válik az Istennel (jósággal, szépséggel, szeretettel) va
ló közvetlen érintkezés, unió érzéke és hajlandósága, amelyben olyan emberek
élnek, akik szabadok, mert mindenen keresztül Isten felé' fordítják tekintetüket,
mert szabad akaratukból vágynak az engedelmességre.

Simone Weil filozófiája azokat az emberi szükségleteket ragadja meg és fog
ja össze mísztíkus vízíóba, amelyek létükkel tiltakoznak a polgári világon belül
kielégíthető szükségletek ellen és e világ szükségleteket kielégitő rendszere ellen.
Misztikája kettős értelemben szimbolikus. Isten szímbolízálja az ebben a világ
ban kielégíthetetlen szükségleteket, amelyek ugyanakkor alapvető értékek, (le
mondani róluk önmegsemmisülés, Weil-lel szőlva "spirituális öngyilkosság"). Szim-
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bolizálja a misztikus számára, de ez nem jelenti azt, hogy felvilágosító módon
megfejtett titokkal, a probléma ateista levezetésével dicsekedhetnénk. Mert való
igaz, hogy a misztikus Istene csend, hiány és vágy - senki nem látta ezt tisz
tábban Simone Weil-nél -, de az a csend nem-racionalizálható módon Isten sza
va: evidencia, benne épül a világ. Válasz nemcsak az elidegenedett társadalmi
mechanizmusok más világnézetek hite szerint felszámolható uralmára, hanem az
emberi lét adott s megváltoztathatatlan természeti kereteire is, amelyek minden
lehetséges társadalomban feszültségek forrásai, ha a feszültség jellege már na
gyon is társadalmi. "A végtelen téren és végtelen időn túl Isten végtelenűl vég
telenebb szeretete jön, hogy birtokába vegyen bennünket." Másodszor számunkra
is szímbólum a misztikus Istene, uniója, transzcendenciája, szeretet-elve, szá
munkra is alapvető értékek szimbóluma. De - egyelőre csak hasonlatképpen
mondom - mínt a művészetben: nem jelenti tárgyi megfontolások és konkrét
választások sorát, mert nem keresi azokat a közvetítéseket. átmeneteket. ame
lyeket keresünk, nem számol azokkal az objektivációkkal s önerejükkel, ame
lyekkel számolnunk kell, hanem sokértelműen jelképezi értékvesztés és érték
rombolás tagadását s a folyamat nagy, szimbolikus általánosságban fölfogott
értékekkel való szembesítését. Persze a filozófia nem művészet: szimbólumai ér
tehnét kifejti s - még ha mísztíkus is - tárgyi-fogalmi apparátussal közvetíti.
Meghatároz és nem megformál. Olvasóinak nemcsak a sokértelmű szimbólumot,
hanem az egyértelmű jelentést is végig kell gondolnia: immanens világnézet igé
nyével -a transzcendenciából következő problémákat. Ezúttal azonban a mísztí
kus művészi forma lehetőségével foglalkozunk s a konkrét filozófiai kérdéseket
is csak abban a vonatkozásban érinthetjük.

BABITS MIHÁLY KIADATLAN VERSE

Térítő"

Kiket a jó vetést a vad világban
szétsz6rni vitt a jámbor indulat
Amerikába sötét Afrikába
hol nyomotokban új szenem gyuladt

Ti fogtatok minden nyelvet igába
hogy minden nyelv dicsérje az Urat
arcát a föld előttetek kitárta
tiportatok nem sejtett új utat.

Volna csak bennem is hit oly erős

mint bennetek, erősitő varázsként,
lehetnék én is nagy miként ti hős.

Kit a kétség hitétől messze vitt el
nem kaphat új célt? S nem lelhetni másként
új földeket, csupán a régi hittel?

(1903-1905)
Közli GAL ISTVAN
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