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Az elmúlt fél évszázad egyik legsikeresebb, 
azaz legnagyobb érdeklődést kiváltó és leg-
gyakrabban idézett korai misztikatörténeté-
nek szerzője könyvének az elsőt huszonhat 
évvel később követő második kiadásához ter-
jedelmes utószót írt, amelynek megfontolásai 
különösen érdekesek lehetnek annak, aki a 
keresztény misztika belső teréhez próbál kö-
zelebb hatolni. A könyv A keresztény misztikus 
hagyomány gyökerei, a szerző Andrew Louth, 
a neves ortodox teológus. Az utószó1 egyene-
sen meghökkentő, mivel szerzője azt állítja, 
hogy 1981 és 2007 között nagymértékben 
elbizonytalanodott a misztika szó jelentés-
tartalma felől, és azzal kellett szembesülnie, 
hogy az egyházatyák nagyon sokféle problé-
mát vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy mi 
is a misztika lényege – nem is beszélve a sa-
játosan keresztény misztika lényegéről. Mi-
nél többet olvasta a patrisztikus szövegeket, 
mondja Andrew Louth, akinek Dionüsziosz 
Areopagitészről, Hitvalló Szent Maximoszról 
és Damaszkuszi Szent Jánosról írt könyvei 
valóságos modern klasszikusnak számítanak, 
minél többet olvasta tehát a korai keresztény 
szerzőket, annál inkább megkérdőjeleződött 
a szemében a misztika fogalma, s annál vi-
lágosabbá vált számára, hogy a misztikus di-
menzió sokkalta komolyabb, mint amennyire 
a misztikát érintő mai elgondolások sejteni 
engedik. Hogyan lehetséges efféle elbizony-
talanodás, és milyen tényezők váltják ki? Ha 
röviden elidőzünk Louth önreflexív elemzé-
seinél, máris igen sokat nyerünk a misztika 
árnyalt megközelítésének szempontjából.

1  Louth, Andrew: A keresztény misztikus hagyomány 
gyökerei, Platóntól Dionüsziosz Areopagitészig, ford. 
Görföl Tibor, Magyarszék, Sarutlan Kármelita 
Nővérek, 2019, 311–333.
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1. Polaritások a misztikáról alkotott felfogásban
Igen tanulságos, hogy az ortodox teológiatörténész javarészt polarizált összefüggésrend-
szerben próbálja elhelyezni a misztika jelenségét. Miközben túlságosan egyszerűnek 
minősíti azokat a korábbi munkadefinícióit, melyek szerint a misztika nem más, mint 
az Istenhez fűződő közvetlen viszony keresése és megtapasztalása, illetve a misztikusok 
nem érik be azzal, hogy ismereteik vannak Istenről, hanem egységbe is vágynak kerülni 
Istennel, vizsgált tárgyát többféle területen határolja el a tévesnek tartott értelmezé-
sektől. Érdemes felidézni néhány ilyen elhatárolást: a keresztény misztika nem egyéni 
törekvések összessége, mert egyházi (közösségi) és szentségi dimenziója elválaszthatat-
lan tőle; nem ezoterikus, kevesek számára hozzáférhető tartomány, hanem követen-
dő példát nyújt mások számára; nem a testtől való meneküléssel egyenértékű, hanem 
mélységesen az ember testi valóságába ágyazódik; nem különleges istentapasztalatokból 
áll, hanem Istennek való radikális megnyílás a lényege; nem a misztériumvallásokból 
eredeztethető, hanem sajátosan keresztény jelenség. Louth mindezt azzal egészíti ki, 
hogy mivel a misztika fogalmát lépten-nyomon használó mai szerzők többnyire nem 
ismerik a misztika szerteágazó és összetett történetét, érdemes emlékezetbe idézni, hogy 
a misztikus jelző a kereszténység első századaiban először is a Szentírás rejtett értelmére 
vonatkozik, arra a jelentésre, amely Krisztusban tárul fel; másodsorban a liturgia kont-
extusához kapcsolódik, ahol a szentségeket és a liturgikus szövegeket jelöli; harmadsor-
ban pedig a keresztény élethez kötődik – ám csak egészen ritkán.

Mentséget jelenthet A keresztény misztikus hagyomány gyökereinek második ki-
adásához írt utószó viszonylag részletes áttekintésére, hogy az önkorrekciós igényt 
tükröző szöveg egész sor olyan kettősséget nevez meg, amely rendszeresen felbukkan, 
amikor a misztika lényegének kérdése kerül szóba. Aligha van olyan komoly értelme-
zési kísérlet, amelyben ne jutna szerephez az egyéni törekvés és a közösségi beágya-
zottság,2 a testi valóság negatív megítélése és a test integrálása,3 a görög gyökerek és 
a keresztény újdonság,4 a Bibliához kötődő meghatározottság és az egyéni életstílus,5 
a magányos aszkézis és a liturgikus élet közötti feszültség.6 Minden ilyen polaritás 
önmagában is beható vizsgálatot igényelne, és mindegyik alkalmas lenne a misztika 

2  Részben a második pólus kiemelése tette oly nagy hatásúvá Anselm Stolz rövid könyvét: Theologie der 
Mystik, Regensburg, Pustet, 1936.

3  Ez a kettősség a legújabb értelmezési kísérletekben is jelen van, lásd Coakley, Sarah: New Asceticism, 
Sexuality, Gender and the Quest for God, London, Bloomsbury, 2015.

4  Maga Andrew Louth a Magyarországon sokszor kritikátlanul magasztalt Odo Casel idevágó történeti 
fejtegetéseivel helyezkedik szembe. Magyarul Caseltől lásd Az egyház misztériuma, A megváltottak 
közössége Jézus Krisztusban, ford. Nádasi Alfonz, Budapest, Szent István Társulat, 2014.

5  A misztikus jelző és a misztika főnév Szentíráshoz kötődő alapvető jelentésrétegeiről a mai napig a 
legérdekesebb áttekintés Louis Bouyer-é: Mysterion, Du mystère à la mystique, Paris, O.E.I.L, 1986.

6  Az ortodoxián belül különösen tanulságos példa a számos lefordított könyve révén a magyar olvasó 
számára is jól ismert Alexander Schmemann, aki nemcsak az úgynevezett liturgikus teológia egyik 
atyja, de az egyéni törekvéseket és az egyéni misztikus felemelkedést előtérbe helyező keleti misztikát 
(a Philokália lelkiségét) sem győzi elmarasztalni, s a liturgiában megközelíthetővé váló eszkatologikus 
dimenziót tartja a legfontosabbnak, lásd például terjedelmes naplóit: The Journals of Father Alexander 
Schmemann, Crestwood, St Vladimir’s Seminary Press, 2000.
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területének átfogóbb áttekintésére. Ehelyütt mindenesetre annak jelének tekinthe-
tők, hogy aligha van a kereszténységnek még egy olyan jelensége, amely csak ennyire 
élesen polarizált értelmezési közegben lenne megközelíthető.

A sor pedig még hosszasan folytatható lenne. Az általános teológiai és keresztény 
tudatban mintha három további kettősséggel egészülne ki a fenti felsorolás. Az első 
a rendkívüliség és az általánosság, a különlegesség és az egyetemesség, a (Max Weber 
fogalmával élve) a hétköznapi tapasztalat és a nem hétköznapi tapasztalat kettőssége. 
Ez az a kérdés, amelyben az előző századfordulón ma már elképzelhetetlenül széles 
körű viták zajlottak, javarészt a jezsuita Augustin Poulain miatt, aki szerint a keresz-
ténységben a belső élet „magasabb” fokozatai csak az arra kiválasztottaknak vannak 
fenntartva. E ponton érdemes rendkívül körültekintőnek lennünk. A misztikus ha-
gyomány ugyanis elsősorban azt a benyomást támasztja alá, mely szerint a misztika 
„kifejezetten elitjelenség”, csak olyan hívő emberek osztályrésze, akik koruk „vallási 
virtuózainak” nevezhetők, s hiába terjedtek el idővel szélesebb körben a misztika kö-
rébe tartozó elgondolások és cselekvésformák, saját korukban a misztikusok kivételes 
műveltségű gondolkodók szűk kisebbségét alkották, akik igehirdetését (például Eck-
hart mesterét) többnyire sem azok nem értették, akikhez beszéltek, sem azok, akik az 
írásaikat olvasták, sem azok, akik állításaik teológiai felülvizsgálatával voltak megbíz-
va.7 Ha így van, különösen érdekes, hogy a misztika története egyben a misztikához 
fűződő viszony története is, és ezért külön figyelmet érdemel, hogy a misztika elitje-
lenségből idővel népszerű szellemiséggé vált. Azzal párhuzamosan, hogy a 15. század-
tól, Jean Gerson révén egyre általánosabban használatossá kezdett válni a theologia 
mystica kifejezés, majd a 19. századtól a misztika főnév is polgárjogot nyert a nagyobb 
európai nyelvekben, a „misztikus kultúra” valóságos populáris tényezővé vált. Igen-
csak beszédes, hogy a 14. században a jelek szerint még alig értett Eckhart nemcsak 
keresztény szempontból aktuális, sőt normatív alakká lépett elő,8 de közkedveltsége 
is soha nem látott méreteket öltött. A teológiai gondolkodásban ez a folyamat oly 
módon képződött le, hogy teret nyert az a meggyőződés, mely szerint „a misztikusok 
nem állnak egy fokkal magasabban a hívőkhöz képest, hanem voltaképpeni teológiai 
magvát tekintve a misztika a hit belső, lényeges részét alkotja, nem pedig fordítva”.9 

Innen természetesen már csak egy lépés mind az úgynevezett hétköznapi misztika 
fontosságának hangoztatása, mind a gyökereinél rendkívülinek számító misztika in-
tézménykritikai célú felhasználása. Az előbbi esetében kérdés, vajon közelebb visz-e a 
misztika megértéséhez, vagy inkább eltávolít a megértésétől, hiszen lényegében meg-
feleltethető a „valódi”, „mélyreható” és „komolyan vett” hitnek, és azonos kiterjedésű 

7  Dinzelbacher, Peter: Einleitung, in Uő.: Deutsche und niederländiche Mystik des Mittelalters, Berlin 
– Boston, De Gruyter, 2012, 1–12.

8  Haas, Alois M.: Aktualität und Normativität Meister Eckharts, in Uő.: Mystik als Aussage, Erfah-
rungs-, Denk- und Redeformen christlicher Mystik, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 19972, 336–410.

9  Rahner, Karl: Mystik – Weg des Glaubens zu Gott, Entschluß, 32. évfolyam, 1978/6, 6–11.
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a „hétköznapok szent fenségével” (Dorothy Day).10 A második esetében, úgy tűnik, 
csupán a karizma és az intézmény gyakran emlegetett, de meglehetősen felszínes 
szembeállítása köszön vissza másféle formában. A „misztikusok egyházkritikájának”, 
„istentapasztalatból fakadó próféciájának”11 tanulmányozása ugyan kétségkívül ta-
nulságos, gyakran pedig egyenesen szórakoztató, de ha igaz, hogy a kereszténységben 
a hivatal eredendő és belső mozzanata magának Jézus követésének, más szóval az 
intézményesség nem utólagosan hozzátoldott vonása a kezdeti követésnek, hanem 
eleve szerves részét alkotja,12 akkor ez a fajta intézménykritikus viszonyulás sem nyújt 
többet a keresztény hit eleve meglévő igényeinek érvényesítési törekvéseinél – persze 
szokatlanul intenzív érvényesítési törekvéseinél.

A második alapvető polaritás, amellyel gyakran találkozni lehet, a belső és a külső keresz-
tény irányultság szembeállításában jelentkezik. Miközben az úgynevezett spiritualitás iránti 
érdeklődés egyértelműen hatalmassá fokozódik, nem ritkák azok a vádak, amelyek szerint 
a befelé irányuló tájékozódás meghamisítja a kereszténység és általában a vallás kifelé moz-
duló (missziós természetű, társadalmi átalakulást sürgető, együttérzés és szolidaritás jegyé-
ben álló) beállítottságát, s ezért a misztika terén a „csukott szem” misztikáját fel kell váltania 
a „nyitott szem” misztikájának. A nyitott szem misztikája az utolsó összefüggő művét ezzel 
a címmel megjelentető Johann Baptist Metz13 szerint az a „politikai misztika”, amelynek a 
kereszténység alapvető erényévé kell válnia. Jézus követésének „megfelezését” jelenti, ha a 
misztika kizárólag befelé fordul – mert aki nem az Istenről kialakított felfogásában, hanem 
magában Istenben hisz, annak a hite elsődlegesen felébredést, kifelé vetülő éles látást jelent.  
A nyitott szem misztikája a látás iskolájába vezeti be az embert: annak tudatában, hogy 
konkrét „szövetség” van Krisztus passiója és az emberek szenvedéstörténete között, s ezért 
a Krisztusba vetett hit pontosan a kézzelfogható, és a történelmi szenvedésre tesz érzé-
kennyé bennünket. Minden misztika „az én halálát” kívánja: a keresztény ember esetében 
úgy, hogy elsősorban a másik szenvedésére lesz érzékeny, nem abszolutizálva a sajátját.

Mennyiben lehet alapja ennek a szembeállításnak? Úgy tűnik, kevéssé. A belső 
várkastély című munkájában Avilai Szent Teréz eleve azt hangsúlyozza, hogy a befe-
lé vezető folyamat végcélja, az egyes belső „lakások” bejárásának igazi értelme nem 
más, mint az, hogy a misztikus út eredményeképpen tettek fakadjanak az Istennel 
nyert egységből.14 De még a sokszor szubjektivistának és individualistának bélyegzett 

10  Dorothy Day természetesen csak az egyike azoknak a rendkívül tevékeny életet élő újabb keresztény 
személyiségeknek, akik a hétköznapi élet és a vallási önértelmezés teljes egységét követelik (Dorothy-
ról lásd Forest, Jim: All is Grace, A Biography of Dorothy Day, Maryknoll, Orbis, 20112.).

11  Delgado, Mariano – Fuchs, Gotthart (hrsg.): Die Kirchenkritik der Mystiker, Prophetie aus Gottes-
erfahrung, I–III. Band, Fribourg – Stuttgart, Academic Press – Kohlhammer, 2004–2006.

12  von Balthasar, Hans Urs: Nachfolge und Amt, in Uő.: Sponsa Verbi, Skizzen zur Theologie II., 
Einsiedeln, Johannes Verlag, 19712, 80–147.

13  Metz, Johann Baptist: Mystik der offenen Augen, Wenn Spiritualität aufbricht, Freiburg i. Br., Herder, 
2011 (= Metz, Johann Baptist: Gesammelte Schriften 7, 2017).

14  A terézi misztikáról lásd Haas, Alois M.: Avilai Szent Teréz – szubjektivitás és misztika, in Uő.: Fele-
melkedés, alászállás, áttörés, A misztikus tapasztalat és a misztika nyelve, ford. Görföl Tibor, Budapest, 
Vigilia, 2011, 217–252.
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újabb spirituális formák esetében sem állja meg a helyét a belső és a külső ilyen jel-
legű szétválasztása. A kortárs spirituális tendenciákat vizsgáló valláskutatók ugyanis 
még a vallás nélküli spiritualitás követőinél is gond nélkül ki tudnak mutatni kö-
zösségi struktúrákat, mégpedig igen erős szálakból összeszőtt közösségi struktúrákat 
és kifelé irányuló érdeklődési mintákat. A legérdekesebb áttekintést az új spirituális 
formákról a mai napig alighanem Ariane Martinnak köszönhetjük, aki hét dimen-
zió szerint csoportosítja a „kortárs spiritualitás” alapvonásait. Ezek a következők: az 
ember önmaga felfedezése felé tartó útja (az elégedetlenségből fakadó változási igé-
nyek nyomán, akár a meggazdagodás, akár a leegyszerűsödés szándékával kísérten), 
a varázslatosság és a rendkívüliség keresése (a horror vulgarium motivációjával maga 
mögött és az élet esztétikai minőségének emelésére irányuló törekvéssel), a gyógyulás 
vágya (a túlvilágon elnyerhető teljesség jelenbeli megtalálásának programjával), a biz-
tonság keresése (részben ritualizált életforma kialakításával, részben választott mester 
útmutatásainak követésével), a közösség fontosságának tudata (a személyes közelség 
és a közös felelősségvállalás kidomborításával), a messzeség és a távolság igézete (fizi-
kai vagy spirituális zarándoklatok kultiválásával), és végül a világhoz fűződő viszony 
átalakításának szándéka (például igazságosabb világrend megformálásával vagy a kör-
nyezet megóvásának programjával).15

A harmadik polaritás, amelyre most már csak egészen röviden szeretnék kitérni, a 
racionalitás és különböző feltételezett ellenpólusainak viszonyával függ össze. Létezik 
olyan misztikatörténet, amely egész programját a 17., majd a 20. századtól észlelhe-
tő fokozott racionalizálódással és tudományos valóságértelmezéssel szemben fellépő 
„misztikus ellenmodellek”16 köré építi, és a terület iránt érdeklődők másutt is gyak-
ran találkozhatnak a racionalitással szembehelyezett affektivitással, intuitív jelleggel, 
tapasztalati hangsúlyokkal vagy eksztatikus folyamatokkal, s ugyanígy a beszéd és a 
nyelv is könnyen szembekerülhet a misztikus csenddel, némasággal és kimondha-
tatlansággal. Természetesen igaz, hogy legkésőbb a 12. századtól folytak viták arról, 
melyik alapvető emberi képességé a főszerep az Istennel való misztikus egyesülésben, 
de viszonylag hamar konszenzus alakult ki a – Hendrick van Erp Theologia mysticája 
révén elterjedt kifejezéssel élve – két „spirituális” lábbal (duos spirituales pedes) kap-
csolatban: eszerint az értelem (intellectus) és a szeretetteljes érzület (amorosus affectus) 
csak egységet alkothat egymással, mert szeretet nélkül az értelem lomha (claudus) és 
képtelen előrehaladni, értelem híján pedig a szeretet vak (claudus) és könnyen elvéti 
a helyes utat. Hendrick évszázadában, a 15. században ugyan ismét voltak viták az 
értelem és az affektivitás viszonyáról,17 főként Nicolaus Cusanus és kevéssé ismert 

15  Martin, Ariane: Sehnsucht – der Anfang von allem, Dimensionen zeitgenössischer Spiritualität, Ost-
fildern, Schwabenverlag, 2005, 33–208.

16  Langer, Otto: Christliche Mystik im Mittelalter, Mystik und Rationalisierung – Stationen eines 
Konflikts, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2004, 33.

17  Az egész kérdéskörről a mai napig Bernard McGinn rövidségében is mesteri tanulmánya a legta-
nulságosabb: Love, Knowledge, and Mystical Union in Western Christianity, Church History, 56. 
évfolyam, 1987/1, 7–24.
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karthauzi szerzők között, de ma már tudjuk, hogy a vitákat javarészt félreértések 
kísérték, mert az intellektuális beállítottságú korabeli misztikusok már nem értették 
a Hugo de Balma óta egyoldalúan affektív és tapasztalati beállítottságúnak elköny-
velt monasztikus szerzőket.18 Nem igazolt tehát az a sokáig magától értetődőnek vett 
misztikatörténeti cezúra, amely szerint a már Thomas Gallusnál és Bonaventuránál is 
szerephez jutó affektivitás Hugo de Balmától fogva oly hangsúlyossá válik, hogy „az 
Istenhez vezető misztikus út immár a megismerés mellett épül ki”.19

Ezért kijelenthető, hogy „egészen tévesen ítélnénk meg az egész kérdéskört, 
ha az érzület és a racionalitás alternatívájához rendelnének a keresztény miszti-
kát. Még ha időnként a kettő közül az egyik dominál is, kísérőeszközként mindig 
szükség van a másikra. Az ember Istennel való misztikus egyesülése átfogó és teljes, 
s az emberi képességek totalitását érinti”, mert „a keresztény misztika soha nem 
mondott le arról, hogy teljes igényt támasszon az ember legmagasabb rendű és 
legszellemibb képességeire”.20

Ugyanennél az oknál fogva a misztikával kapcsolatban nem is a némaság vagy 
a kimondhatatlanság problémája a legfontosabb, hanem az a kérdés, milyen találé-
kony, kreatív, újszerű és meglepő nyelvi formákat találnak a misztikus szerzők mon-
danivalójuk kifejezésére. Még az apofatikusnak tartott, azaz a tagadást és az elhallga-
tást előnyben részesítőként elkönyvelt gondolkodóknál is (Nüsszai Gergelytől Karl 
Rahnerig) a nyelvnek és az ékesszólásnak olyan hipertrófiájával szembesülünk, amely 
gúnyt űz azokból, akik túl nagy jelentőséget tulajdonítanak a kimondhatóság prob-
lémájának. Nem az artikuláció lehetősége a kérdés ugyanis, hanem az, hogy milyen 
egyedi vonásai vannak a sermo mysticusnak.21 Éppen ezért a nyelvi formák, a képek 
és a műfajok, sőt akár az irodalmi hagyományozás kérdései a legkevésbé sem külsőle-
ges elemei a misztika feltérképezésének, ahogyan az sem véletlen, hogy Európában a 
legtekintélyesebb misztikaelméleti és -történeti életműveket éppen irodalomtudósok 
(Kurt Ruh és Alois M. Haas) alkották meg. 

18  Walach, Harald: Notitia experimentalis Dei – Experiential Knowledge of God, Hugh of Balma’s Mys-
tical Epistemology of Inner Experience, Salzburg, Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universität 
Salzburg, Analecta Cartusiana 98:2, 2010.; Az egész kérdéskörről lásd Görföl Tibor: „A magány és 
a csendes visszavonulás értéke”, A karthauzi rend és a karthauzi spiritualitás, in Uő. (ford.): Megszólal 
a csend, Egy karthauzi szerzetes a hit útjáról, Budapest, Ursus Libris, 2013.

19  Mieth, Dietmar: Gottesschau und Gottesgeburt, Zwei Typen christlicher Gotteserfahrung in der 
Tradition, Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 27. évfolyam, 1980/1-2, 204–223, 214.

20  Haas, Alois M.: Mystik als Suche und Findung von Sinn, in Uő.: Mystik als Aussage, 9–27, 18.
21  Haas, Alois M.: Sermo mysticus, Studien zu Theologie und Sprache der deutschen Mystik, Freiburg, 

Universitätsverlag Freiburg, 1979.; Uő.: Schweigen, in Uő.: Mystische Denkbilder, Freiburg i. Br., 
Johannes Verlag Einsiedeln, 2014, 346–397.; Az egészhez persze az is hozzátartozik, hogy hatalmas 
(és még korántsem lezárult) elméleti és történeti életművének e kései darabjában Haas arra a vég-
következtetésre jut, hogy „a hallgatás időtlen, s ezért végső soron a hallgatással kellene a legtöbbet 
foglalkoznunk”; „a hallgatás mindig is mélységes mélye marad annak, ahonnan egyáltalán van valami, 
s ezért annak is, ahonnan egyáltalán beszélni lehet” (Schweigen, 396.). 
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2. Kontúrok és tisztázatlan kérdések
Az eddigiek során röviden vázolt polaritások, amelyek sora még folytatható lenne 
a felekezeti problematika (katolikus–ortodox–protestáns misztika), a nemek (férfi 
és női misztika), a szerzetesi hagyományok (karthauzi, ciszterci, ferences stb. misz-
tika) vagy a vallások (létezik-e buddhista vagy hindu misztika) szempontjai szerint, 
azért sem haszontalanok, mert több olyan tényezőre is felhívják a figyelmet, amelyek 
mindenképpen figyelmet érdemelnek, ha rögzíteni próbáljuk a keresztény misztika 
fogalmának körvonalait. Ilyen tényező maga a szóhasználat: korántsem egyértelmű, 
hogy milyen a viszony a spiritualitás (lelkiség), a misztika és akár a kontempláció kö-
zött. Spirituális tanítók széles körben misztikusnak számítanak (ma például Richard 
Rohr), Szentviktori Richárd De contemplatione című értekezése pedig a misztikatör-
ténet egyik legnagyszerűbb alkotása.22 Hasonló tényezőt jelent a misztikus kánon 
problémája: vajon hogyan dönthető el, mely szerzők tartoznak egyáltalán ebbe a ká-
nonba? Minden történeti tájékozódásnak és áttekintésnek megvan a maga (talán csak 
burkolt) definíciója, amelynek alapján eldöntheti, hogy például a bencés Rupert von 
Deutznak helyet ad-e a misztikatörténet lapjain – ezt a hiányt Otto Langer élesen 
szemére veti Kurt Ruhnak, és hasonló osztályozási viták végigkövetik a misztikával 
kapcsolatos gondolati erőfeszítések történetét (közismert, hogy a leghevesebb össze-
csapásokra Eckhart mester körül került sor). A kánon problémája történeti probléma 
is egyben: a misztikatörténetek ismereteim szerint kivétel nélkül megállnak a közép-
kor végénél, a reformáció időszaka körül (így jár el Kurt Ruh négykötetes áttekintése, 
Peter Dinzelbacher egykötetes munkája), s terjedelmét és gondolati mélységét tekint-
ve egyaránt felülmúlhatatlan vállalkozásában közel harminc év megfeszített munka 
után még Bernard McGinn sem jutott tovább a 17. század derekánál.23 A kortárs 
jelenségeket is számba vevő összegzések viszont egyszerűen lemondanak a történeti 
következetességről,24 és olyan szürke zónával is találkozhatunk, amelyet a keresztény 
lelkiség kiemelkedő mestereinek írásai (Thomas Keating vagy Hugo Lassalle mű-
vei) töltenek meg, de misztikaelméleti összefüggésben egyszerűen nem jut szerephez.  
A sokféle bizonytalanságot és tisztázatlan kérdést a misztika definiálására tett kísérle-
tek sem oldják meg.25

22  A különböző kifejezésekről (a bibliai istenfélelemtől a misztikán át a kortárs spiritualityig) széttartó 
és diffúz, de nem tanulságok nélküli áttekintést nyújt Dahlgrün, Corinna: Christliche Spiritualität, 
Formen und Traditionen der Suche nach Gott, Berlin – Boston, De Gruyter, 20182, 67–107.

23  Kurt Ruh misztikatörténetének első két kötete magyarul is olvasható (A nyugati misztika története, 
I-II. kötet, ford. Görföl Tibor, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2006–2007.), a harmadik és a negye-
dik kötet egyelőre nem; Dinzelbachertől lásd Christliche Mystik im Abendland, Ihre Geschichte von 
den Anfängen bis zum Ende des Mittelalters, Paderborn, Schöningh, 1994 (az utolsó taglalt személy 
Dinzelbachernél Colette Boillet).; Lenyűgöző történeti vállalkozásának 2020-ban megjelent 8. (pon-
tosabban VI/3.) kötetében McGinn Pazzi Magdolna és Angelius Silesius bemutatásáig jut el.

24  Sudbrack, Josef: Mystische Spuren, Auf der Suche nach der christlichen Lebensgestalt, Würzburg, Ech-
ter, 1990.

25  Egyetlen példa gyanánt szerepeljen Peter Dinzelbacher kísérlete: Per una definizione ristretta e man-
eggiabile della mistica e dei testi mistici, in Vermigli, F. (ed.): Le parole della mistica, Problemi teorici 
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Egyetlen olyan mozzanat azonban talán nehézség nélkül megjelölhető, amely 
összefűzni látszik a széttartó és sokrétű történeti és elvi erőfeszítéseket. A tapasztalat 
kidomborításáról van szó, a tapasztalatéról, amely a legelterjedtebbnek tekinthető 
nyugati definíciónak, Jean Gerson meghatározásának is döntő jelentőségű eleme.26 
A következők során ezért a tapasztalati dimenzió néhány jellegzetességét és következ-
ményét próbálom megvilágítani, többnyire csak tételszerűen és egészen vázlatosan.

Azok a tapasztalatok, amelyeket hajlamosak vagyunk a misztikus jelzővel illetni, 
mindenekelőtt sokfélék. Sokféleségük nemcsak abban nyilvánul meg, hogy máskép-
pen jelentkeznek az ember testi valóságában, eltérő az időtartamuk vagy másféle meg-
ítélés alá esnek a környezet részéről, de kulturális szempontból is sokrétű a meghatá-
rozottságuk. Eleve nem egyértelmű, hogy lehet-e egyáltalán tapasztalatot szerezni a 
tárggyá sohasem tehető Istenről (részben ezért is terjedt el viszonylag széles körben az 
a meggyőződés, hogy a keresztény tapasztalat voltaképpen az emberi tapasztalatok új 
horizontú felfogását, a tapasztalatról szerzett újfajta tapasztalatot jelenti),27 de ha túl 
is tesszük magunkat ezen a kanti színezetű problematikán, még akkor is zavarba ejtő 
kérdéssel szembesít a tapasztalat elkerülhetetlen kulturális színezete. Kijelenthető-e 
vajon, hogy Evagriosz Pontikosz, Clairvaux-i Szent Bernát és Thomas Merton ugyan-
olyan tapasztalatra tettek szert? Ennél is egyértelműbb, hogy a gyakran a vallások 
közötti közös alapnak tekintett misztikus tapasztalat valójában vallásonként más-más 
jellegű, mert olyan vallási-kulturális mintákhoz kötődik, amelyek között nincs köz-
vetlen átjárhatóság.28 Lehet, hogy két eltérő vallást követő szemlélődő ember eleinte 
könnyebben megérti egymást, mint amennyire megértik magukat saját vallásuk nem 
szemlélődő beállítottságú követőivel, de a nagy „misztikus” vallási közvetítők életta-
pasztalata szinte elviselhetetlen feszültségeket is tükröz (Thomas Mertontól Henri Le 
Saux-ig). Ráadásul az sem biztos, hogy a misztika nyugati fogalma alkalmazható-e a 
világvallásokban jelentkező tapasztalati világokra. 

A tapasztalatnak ez a kulturális-vallási meghatározottsága azért is fontos, mert a 
misztikus tapasztalatokról, ahogyan oly gyakran kiemelni szokás, csak szövegek for-
májában van ismeretünk, „a szövegek pedig akkor is értelmező jellegűek, ha kizárólag 
tapasztalatokról kívánnak beszámolni. Az, aminek alapján rekonstruálható, hogy mi 
is maga a »misztika«, szigorúan véve csak a misztikus teológia vagy a müsztagógia 
körébe vágó szövegekből ismerhető meg, azaz olyan értelmező és útmutató szöve-

e situazione storiografica per la composizione di un repertorio di testi, Firenze, SISMEL, Edizioni del 
Galluzzo, 2007, 19–30.

26  Theologia mistica est cognitio experimentalis habita de Deo per amoris unitivi complexum (De 
theologia mystica speculativa 28).; A helyzet persze ehelyütt sem egyértelmű, hiszen ugyanebben a 
consideratióban Gerson további öt meghatározást is nyújt, s ezek nagy részében az amoré és az affec-
tusé a főszerep, a cognitio többször teljesen háttérbe szorul. Az egész problematikáról lásd Fisher, 
Jeffrey: Gerson’s Mystical Theology, A New Profile of Its Evolution, in McGuire, Brian Patrick (ed.):  
A Companion to Jean Gerson, Leiden – Boston, Brill, 2006, 205–248.

27  Jüngel, Eberhard: Erfahrungen mit der Erfahrung, Stuttgart, Radius, 2007.
28  Katz, Steven T.: The „Conservative” Character of Mystical Experience, in Uő. (ed.): Mysticism and 

Religious Traditions, Oxford, Oxford University Press, 1983, 3–60.
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gekből, amelyek az Istennel való egység tapasztalatáról gondolkodnak, illetve ehhez 
a tapasztalathoz kívánnak elvezetni.”29 A misztikára vonatkozó ismereteink szöve-
gekhez kötődő kiterjedése még élesebb felkiáltójellel szembesít, ha figyelembe vesz-
szük, mennyire gyakran született meg egy-egy tapasztalati beszámoló közös munka 
eredményeképpen, mennyire gyakran fordult elő, hogy egy-egy tapasztalat nemcsak 
átélőjének előzetes kulturális meghatározottsága és utólagos szövegalkotási reflexivi-
tása miatt tükröz értelmezést, de azért is, mert írásba foglalásában mások, segítők és 
munkatársak is részt vettek.

A látomásokban részesülő Elisabeth és az írásait szerkesztő Ekbert, a schönaui 
tesvérpár kapcsolata a 12. században bizonyos szempontból egyenesen alapmintáját 
is nyújtja a lelkiségtörténet későbbi századainak, mivel első ízben náluk jelenik meg a 
női misztika egyik alapvető modellje, az a kapcsolatforma, amelynek keretei között „a 
tanulatlan, csak a liturgiát és a kolostori lelkiséget ismerő, de látomásokban és sugal-
mazásokban részesülő, kinyilatkoztatásokat és vallomásokat közlő apácára (beginára, 
reclusára) egy lelkiségi téren tapasztalt pap visel gondot, azaz tollba mondott szöve-
geit a megcélzott olvasóközönséghez igazítva lerövidíti vagy kiegészíti, tanító vagy 
éppen építő jellegűvé dolgozza át”.30 Ilyen kapcsolat még bőségesen megfigyelhető 
lesz még a későbbi századokban.

Elisabeth, akinek huszonhárom éves korában kezdődtek a látomásai, akkora ha-
tással volt tanult és művelt bátyjára, hogy Ekbert készségesen hátat fordított sikeres 
bonni egyházi karrierjének, és maga is bencés lett, húga nagy megkönnyebbülésére, 
aki mindig is rettegett attól, hogy látomásai miatt csak kigúnyolnák. A két testvér 
különleges kapcsolatának története a látomások tartalmának változásaiban is tük-
röződött: Ekbert teológiai tartalmú kérdések vizsgálatára ösztönözte Elisabethet, 
aki korábbi látomásaitól eltérően idővel Dionüsziosz Areopagitész jelentőségéről és 
nehezen érthető páli szöveghelyekről is nyilatkozott. Miután Ekbert beköltözött a 
kolostorba, kevesebb tartalom is került húga „látomásos naplójába”, s míg korábban 
kizárólag Elisabeth személye volt az a szál, amelyre felfűződtek a látomások, most 
már Elisabeth helyett teológiai kérdések vették át a főszerepet.31 Együttműködésünk 
minden további nélkül közös alkotómunkának tekinthető, s azon alapult, hogy Ek-
bert teljesen meg volt győződve Elisabeth tapasztalatainak hitelességéről – Elisabeth 
életműve pedig még a szigorú kritériumokat alkalmazó Kurt Ruh misztikatörténeté-
ben is fontos helyet foglal el (miközben kimarad belőle a schönaui látnok barátja, a 
korban amúgy semmivel sem ismertebb Hildegard von Bingen).

Mindenesetre ahhoz, hogy ez a sohasem semleges térben kialakuló és artikulá-
lódó tapasztalat kereszténynek legyen nevezhető, szükséges, hogy krisztológiai for-
májú legyen, azaz Jézus Krisztus alakjához kapcsolódjon, és Jézus Krisztus alakjá-

29  Leppin, Volker: Die christliche Mystik, München, C. H. Beck, 2007, 10–11.; Leppin éppen ezért el 
is tekint a tapasztalat fogalmának alkalmazásától.

30  Ruh: A nyugati misztika története II., 73–84.
31  Clark, Anne L.: Elisabeth of Schönau, A Twelfth-Century Visionary, Philadelphia, University of 

Pennsylvania Press, 1992, 18.
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hoz kapcsolódva bontakozzon ki. Úgy tűnik, a misztika elvi kérdéseinek tisztázására 
irányuló erőfeszítések leginkább e téren maradnak adósak átfogó felvilágosítással.  
A klasszikus meghatározásokban szereplő istenfogalom (cognitio experimentalis Dei) 
nem megnyugtató e szempontból. Éppen ezért van óriási jelentősége Hans Urs von 
Balthasar (magyarul A dicsőség felfénylése címmel megjelent) teológiai esztétikájának, 
amely egyrészt a krisztusi alak meglátásának, másrészt a krisztusi alak által kiváltott 
elragadtatásnak a bemutatását ígéri, mind rendszeres, mind történeti, mind bibliai 
összefüggésben. Nem tartom túlzásnak azt a kijelentést, hogy a balthasari teológiai 
esztétika nyújtja a misztika legérettebb és legátfogóbb teológiáját az egész újkorban: 
lehet, hogy misztikus teológiából több is megismerhető, a misztika teológiája terén 
viszont nem született ehhez fogható reflexió.

Nem véletlen, hogy ugyanez a csodálatos gondolkodó kínálja a legterméke-
nyebb kategóriákat a hagyomány megértéséhez és elvi tájékozódáshoz egyaránt. 
Csupán két példát szeretnék említeni. Az egyik a krisztológiai kapcsolódású tapasz-
talat alászálló irányultságának hangsúlyozása: ha a kereszténység a megtestesülés 
vallása (amit a feltámadásba vetett hit sem módosít alapjaiban, mivel a feltámadt 
alak magának a megtestesült alaknak a végérvényessége), akkor a keresztény ta-
pasztalatnak is ezt az alászálló mozgást kell követnie. „Önkiüresítésével Isten azt 
mutatja meg az embernek, hogy az embernek eleve kenotikus a létszerkezete, s 
pontosan önkiüresítése és szegénysége révén lest gazdag és dicsőséges – és már az 
is.”32 Nem baj, hogy e téren egy sor paradoxonnal találjuk szemben magunkat, hi-
szen a kereszténység eleve paradoxonokkal szolgál ott, ahol az emberi gondolkodás 
önmagától szintézist várna, és mivel (Henri de Lubac szerint) minél gazdagabb és 
bensőségesebb az élet, annál nagyobb teret nyer a paradoxon, végső soron logikus, 
hogy a misztikában „diadalmaskodik”.33 

A másik előremutató tényező a szubjektív és az objektív misztika közötti meg-
különböztetés Balthasarnál, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a keresztény szub-
jektivitás életét csak a kinyilatkoztatás objektív tartalmai tudják biztosítani, s nem a 
szubjektív lendület a döntő, hanem a hit valóságának mélyreható elsajátítása. „Minél 
határozottabban éli át a keresztény ember objektív hitét, szubjektív hitbeli tapaszta-
lata is annál mélyebb lesz.”34 A megkülönböztetés segítséget nyújt a tapasztalat tény-
leges tartalmának megvilágításában, és akár azt is lehetővé teheti, hogy a hívő tudat 
olyan formáit is a misztika körébe utaljuk, amelyek híján vannak mélyreható szub-
jektív tapasztalatoknak. Ezen a téren mindig is Karl Barth gondolkodásmódja lesz a 
misztikaértelmezés próbaköve, hiszen a pietista és liberális protestáns teológia ellen 
intézett támadását Barth szervesen összekapcsolta az ateizmussal egy szintre helyezett 
és „ezoterikus ateizmusként” felfogott misztika elleni támadással (már a Kirchliche 

32  von Balthasar, Hans Urs: Katholisch, Aspekte des Mysteriums, Einsiedeln, Johannes Verlag, 19752, 80.
33  de Lubac, Henri: Paradoxes, Paris, Cerf, 1999, 8. (Oeuvres complètes XXXI – a Paraxoxes és a Nou-

veaux Paradoxes címmel megjelent kötetek Autres Paradoxes cím alá foglalt kiegészítésekkel).
34  von Balthasar, Hans Urs: „Christliche Mystik” heute, in Korschner, Josef (hrsg.): Der Weg zum 

Quell, Teresa von Avila 1582–1982, Düsseldorf, Patmos, 11–51, 15.
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Dogmatik I/2. kötetében), ennek ellenére már a múlt század húszas éveiben akadt, aki 
azzal a sejtéssel áll elő, hogy Karl Barth valójában leplezett misztikus.35 

Mindezeknél fogva az egész kérdéskör egyik fő tétjének az mutatkozik, hogy az 
a napjainkig nyomon követhető hagyomány, amelyet misztikusnak nevezünk, tud-e 
tartalmi nyereségeket, elvi téren gazdagító elemeket kínálni magának az egész keresz-
ténységnek. A misztika nemcsak azért jelentős, mert a tapasztalat iskolájába vezet be 
(már amennyiben egyáltalán tanulható a tapasztalat), hanem azért is, mert olyan tar-
talmi ajánlatai vannak, amelyek segítenek emlékezetünkbe idézni a keresztény Isten 
önfeltárásának olyan elemeit, amelyeket különböző történelmi korokban különböző 
mértékben felejtettünk el. Ilyen tartalmi nyereség lehet korunkban az emberiség egy-
ségének tudata. Napjaink misztikusainál különösen élesen jelentkezik az a felismerés, 
hogy az emberiség teljes kiterjedése egyetlen egységet alkot, s az emberi sorsok szét-
téphetetlen szálakkal össze vannak kapcsolva egymással. Mivel ezeknél a tapasztalati 
mestereknél hamar kiderül, hogy az emberi egységnek végső soron krisztológiai alap-
ja van, könnyen felismerhető, hogy például a megváltásról szóló keresztény tanítás 
kifejtése milyen sokat meríthetne ezekből a tapasztalati alapú meggyőződésekből. 
Legfőbb ideje lenne utánajárni ezeknek a tartalmi nyereségeknek a hagyomány és a 
mai kísérletek összefüggésében egyaránt.

ABSTRACT

The Contours and Unsolved Questions of Christian Mysticism

Difficulties in understanding the notion and essence of mysticism are reflected in 
how mysticism is interpreted in the literature with the help of antagonistic concepts 
related to the subject. Such antagonistic interpretative frames are extraordinary and 
everyday forms of human experience, intimacy and external dynamism, rationality 
and affectivity. Such oppositions do not enhance an understanding of what mysticism 
really is. A much more fruitful way is opened by a differentiated and theologically 
motivated interpretation of experience. For mystical experience to be adequately 
understood, there is a need for a consciousness of the cultural embeddedness and 
the Christological shape of Christian experience. In modern theology, orientation 
is provided in this respect, especially by the Swiss Catholic Hans Urs von Balthasar.

35  Ez az egyik tétele Albrecht Oepke alig százoldalas kis könyvének: Karl Barth und die Mystik, Leipzig, 
Dörffling und Franke, 1928.; A Kirchliche Dogmatik kibontakozásával párhuzamosan megváltozott 
az emberi erőfeszítésekről, a vallásról és a misztikáról alkotott barthi felfogás, s ezeket az átalakuláso-
kat érdekesen foglalja össze Klimek, Nicolaus: Der Begriff der „Mystik” in der Theologie Karl Barths, 
Paderborn, Bonifatius, 1990.


