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Zsidó misztika, gnoszticizmus

TATÁR György előadása az ELTÉn - 2011 (részlet)

Miben  kü
 lö
 nbö
 zik  tartalmi  e�rtelemben  a  Biblia  e�s  a  Kabbala?  A  Biblia  a  kabbalista�k
e�rtelmeze�se�ben az isten fele�nk fördülö�  arca� t ta� rgyalja, teha� t mindazt ami istenbö l nyilva�nül. A
Kabbala  pedig  mindazt  tanülma�nyözza,  ami  nem  nyilva�nül,  teha� t  Isten  tö lü
 nk  elfördí�tött
arca�val föglalközik. Ezt ü� gy is meg lehetne egyszerü en fögalmazni, högy a szeme� ly - ebbö l a
szempöntbö� l teljesen mindegy högy emberi szeme� lyrö l vagy az isteni szeme� lyrö l besze� lü
 nk -
szeme� lykö
 zi  viszönyökban  le� tezik.  Nem  tüdünk  tüdünk  szeme� lyrö l  besze� lni,  ha  nem
szeme� lykö
 zi  viszönyök  kö
 zö
 tt  göndöljük  el.  Ebben  az  e�rtelemben  teha� t  a  kabbalista�k
felföga� sa�ban  Isten  valamike�ppen  a  szeme� lyesnek  e�s  a  szeme� lytelennek  az  egyse�ge.
Szeme� lytelen belö le az ami ö  maga, teha� t ami a Biblia�ban nem jelenik meg sem mint teremtö ,
sem mint kinyilatközö� , sem mint megva� ltö� . 

A  mindennemü  teremte�stö l  e� s  embertö l,  mindennemü  rajta  kí�vü
 li  szeme� lytö l  fü
 ggetlenü
 l
le� tezö ,  tiszta�n  ö
 nmaga�ban vett  szeme� lytelen  Istennek a  neve  a  Kabbala�ban  az  Én  Szóf.  A
jelente�se:  ve�gne� lkü
 li,  hata� rtalan.  A  legföntösabb  möndat,  amit  ide�zni  szeretne�k  valamikör
1300 kö
 rü
 l  lett  leí�rva egy kabbalista ke�ziratban. Sejtelmü
 nk sincs,  högy ki í�rta a ke�ziratöt,
teha� t ne�vtelen kabalista� rö� l van szö� . Aki ezt a bizönyös E- n Szö� föt szö� ba hözza, ezt a möndatöt
engedi  meg maga�nak:  „az  E- n Szö� frö� l  egy szö�  sem esik  a Biblia�ban e�s  az  ege�sz  rabbiniküs
hagyöma�nyban.  Ami a teljes hagyöma�nyban –  a Biblia� tö� l a legütölsö�  szent iratig – elö fördül
Istentö l  az  az ember e�s  a vila� g  fele�  nyilva�nül.  A kabbalista azzal  föglalközik,  amit  ö  itt  E- n
Szö� fnak nevez, ami semmilyen mö� dön nem nyilva�nül.

Högy  az  ö
 rdö
 gbe  lehet  ezzel  föglalközni,  högy  lehet  ezt  tanülma�nyözni?  Nagyön egyszerü 
mö� dön  meg  lehet  ezt  e� rtetni.  Mind  a  zsidö� sa� g,  mind  a  kereszte�nyse�g  a  kinyilatköztata� st
tülajdönke�ppen ö
 n-kinyilatköztata� snak fögja fel.  Egy szeme� lykö
 zi viszönyban mi magünk is
mindabbö� l ami megnyilva�nül a ma� sik emberi szeme� lybö l – aka� r köncentra� lünk ra�  aka� r nem –
fölyamatösan  felta� rjük  a  magünk  sza�ma� ra,  akkör  is  ha  nem  tüdatösí�tjük,  högy  az  illetö 
ö
 nmaga�ban milyen lehet.  A ma� sik ha� tsö�  göndölatait  prö� ba� ljük kifü
 rke�szni.  A nekü
 nk szö� lö�
gesztüsaibö� l valamife� le ke�pü
 nk arrö� l intüití�ve kialakül, högy milyen a ma�sik ö
 nmaga�ban, teha� t
amikör nem nyilva�nül fele�m.

A Kabbala az ege�sz Biblia� t – mint egy gigantiküs cörpüst – ü� gy fögja fel, mint istennek azt a
megnyilva�nüla� sa� t, amin nyömöt hagy Isten ö
 nmaga�ban vett szeme� lyise�ge. I-gy e�rtendö  az ö
 n-
kinyilatköztata� s. Teha� t Isten nem egyszerü en azt kö
 zli a Biblia�ban, högy mikör mit akar e�s mit
csina� l,  hanem  egyben  nyömöt  hagy  valamilyen mö� dön arrö� l,  högy  ö  ö
 nmaga�ban micsöda,
kicsöda e�s  milyen.  Ha a  valla� si  hagyöma�ny istenrö l  mint  a  megnyilva�nülö� rö� l  szö� l,  akkör  a
Kabbala egyszerü en arra kí�va�ncsi, högy ki az aki megnyilvánul, illetve az E- n Szö� f esete�ben
inka�bb azt möndhatna�nk, högy mi az, ami megnyilva�nül. 
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Ortödöx  zsidö� ,  illetve  örtödöx  kereszte�ny  ke�pes  maradni  a  misztiküs,  illetve  a  kabbalista
mindaddig  amí�g  ke�pes  tiszta  erö bö l  ragaszködni  ennek  a  megnyilva�nülö� nak  e�s  a  nem-
megnyilva�nülö� nak  az  egyse�ge�hez.  O- ria� si  a  --  nem  egyszerü en  a  kí�se� rte�s,  hanem  --  a
belecsü� sza� s  vesze� lye  abba,  högy ez  a  kettö  elkezdjen  kü
 lö
 nva� lni.  Egyre  jöbban tere  nyí�lik
annak,  högy egy  olyan dualizmus alakuljon ki,  amiben a megnyilvánuló alakja elkezd
önállósulni  a  meg-nem-nyilvánuló  alakjával  szemben.  E- lesen  fögalmazva,  högy
föközatösan  kétistenhitté kezd a  dölög  va� lni.  Mindke� t  valla� si  hagyöma�nyban örtödöx nak
minö sü
 l a misztiküs mindaddig amí�g ke�pes teljes ereje�vel fenntartani ennek a ke� t szeme� lynek
az egyse�ge� t, illetve a szeme� ly e�s nem szeme� ly egyse�ge� t. 

Ha  nem tüd ellena� llni  ennek az  energia�nak,  ami  maga�bö� l  ebbö l  a  valla� sös  göndölköda�sba
kö
vetkezik, nevezetesen ami sze�tva� lasztja e�s kü
 lö
 n ta� rgyalandö�va�  teszi ezt a ke�t - möndjük -
isteni alapöt, akkör jö
 n be az a fajta düalizmüs, amit a valla� stö
 rte�neti hagyöma�ny ü� gy hí�v högy
a gnózis. A mi a� ltalünk möst haszna� lt jelente�sben - teha� t ahöl ez tülajdönke�ppen egy valla� si
mözgalöm nak a neve - ött a gnö� zisnak a legpöntösabb tartalmi fördí�ta� sa „megváltó tudás”. 

A kereszte�ny egyha�ztö
 rte�neti hagyöma�ny ü� gy tüdja, högy a gnö� zis az 1. sza�zad ve�ge� tö l de fö leg
a 2. sza�zadtö� l a be�ke�s kereszte�ny nya� jba betö
 rö  legszö
 rnyü bb eretnekse�gek förra� sa. Majdnem
minden eretnek gnösztiküs  kereszte�ny  völt  Ezen  a  valla� stö
 rte�neti  kütata� s  annyit  mö� dösí�t,
högy a gnózis valójában korábbi mint a kereszténység. Teha� t van kereszte�nyse�g elö tti e�s
van  kereszte�nyse�gen  kí�vü
 li,  ü� gynevezett  pöga�ny  gnö� zis.  A  zsidó  gnózis  és  a  keresztény
gnózis  közt  nincs  különbség.  Rengeteg  gnösztiküs  isköla  völt  a  kereszte�nyse�g  elsö 
sza� zadaiban  az  ege�sz  mediterra�neümban  mindenfele� :  gnösztiküs  kereszte�ny  egyha�z,  a
gnösztiküs  zsidö�  gyü
 lekezetek,  gnösztiküs  pöga�ny  ta� rsasa� gök.  Nekem  (T.Gy.)  a  kedvencem
ebbö l az ege�sz banda�bö� l egy Markión nevü   2. sza�zadi „ba� csi”.

A  gnö� zisnak  a  le�nyege  az,  högy  teljesen  maga�e�va�  teszi  a  bibliai  ke�pet  az  emberrö l,  a
vila� gmindense�grö l,  istenrö l  satö
 bbi,  de  az  e�rte�ke� t  pöntösan  az  ellenkezö je�r  fördí�tja.  A
világteremtő Isten az egy kicsit gyagya e�s nagyön ellenszenves Isteni le�ny, aki megteremtette
ezt a vila� göt,  legfö ke�ppen aze�rt,  mert azt hitte,  högy ö  az egyetlen isten.  (Ehhez megfelelö 
bibliai helyeket terme�szetesen egy gnösztiküs ba� rmikör tüd hözni.)

A vila� g teremte�se�nek a ma�sik legellenszenvesebb a ce� lja az völt högy az emberi lelkeket – möst
mindegy, högy hönnan eredeztetik az adött gnösztiküs isköla az emberi lelkeket – valahögy be
akarta za� rni egy bö
 rtö
 nbe. A vila� gegyetem a maga materia� lis üniverzüma�ban nem egye�b, mint
egy  gigantiküs  fegyha�z.  A  teremtö  Isten  felföghatö�  ü� gy,  mint  ennek  a  bö
 rtö
 nnek  a
veze�rigazgatö� ja. Az emberi lelkek be vannak cella� zva egy maga�nza� rka�ba, amibö l metafizikailag
sem  lehetse�ges  semmife� le  szabadüla� s.  Terme�szetesen  rendkí�vü
 l  plasztiküsak  a  gnösztiküs
mí�tösz ke�pei. A le� lek alapvetö en valami nem materia� lis szübsztancia az emberben. Ez a nem
materia� lis  szübsztancia  van  beza� rva  egy  bö
 rtö
 nbe,  nevezetesen  az  anyagi  üniverzümba.
Sü� lyösbí�tja a dölgöt, högy a maga�nza� rka, amibe ve�gü
 l is becsükja�k e�s ö
 rö
 k idö kre rabsa�gba
ejtik az maga az embernek a teste. Valahögy ü� gy göndölandö�  el az az ö� ria� si bö
 rtö
 n, mint ami
köncentriküs bö
 rtö
 nfalakbö� l  a� ll,  ha kí�vü
 lrö l  haladünk befele� ,  akkör az üniverzüm, a Fö
 ld,  a
materia� lis vila� g e�s le ege�szen öda� ig högy me�g egy testbe is be van za� rva. Ez minden gnö� zisban
bizönyös e�rtelemben kö
 zö
 s.
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A kü
 lö
 nbö
 zö  gnösztiküs isköla�k abban te�rnek csak el egyma� stö� l, högy hönnan van a le� lek. A
legtö
 bb gnösztiküs elke�pzele�s az, högy ezen isme�tlem körla� tölt e�s gönösz teremtö  Isten az, aki
mindezt ve�grehajtja, csina� lja e�s ha� t felü
 gyeli ennek a vacaknak a mü kö
 de�se� t.

O= rajta tü� l valahöl a metafizikailag is megkö
 zelí�thetetlen, nem egyszerü en te�rbeli ta�völsa� gban,
hanem  egy  egészen  más  dimenzióban  természetesen  létezik  az  Egyetlen  és  igazán
jóságos és igazságos Istenség,  akinek az e�gvila� gön semmi kö
 ze ehhez a vila� ghöz, ennek a
vila� gnak a keletkeze�se�hez, satö
 bbi. 

A legtö
 bb gnö� zis szerint a fegyha� zba za� rt individüa� lis lelkek ennek a igaza�n jö� sa� gös e�s kegyes,
egyetlen  ismeretlen  istense�gnek  -  möndjük  í�gy  -  a  hözza� tartözö� i.  Errö l  legkü
 lö
 nbö
 zö bb
mitiküs  gnösztiküs  ke�pzetek  alakültak  ki.  (Ez  a  platö� ni  göndölköda�sban  ö
 rö
 kö
 lt  „lögös
spermatikösnak”  a fögalma.) Teha� t Isten, az a bizönyös jö� sa� gös e�s ismeretlen, megalkötja az ö 
lögösza� t e�s ez szila�nkökra lesz zü� zva valamilyen mitiküs fölyamat söra�n. Ezek a szila�nkök --
teha� t  ennek az isteni szellemnek,  lögösznak a szila�nkjai  --  az individüa� lis  emberi lelkek.  A
gönösz teremtö , akinek ellense�ges a viszönya ezekhez a szellemszila�nkökhöz (e�s a� ltala�ban az
igazi Istense�grö l sejtelme sincs) ezeket beza� rja. Nincs pöntösan definia� lva, a legkü
 lö
 nbö
 zö bb
isköla�k ma�shögy fögja�k fel, högy mie�rt csina� lja mindezt. 

Izgalmas aspektüsa ennek az ege�sznek, högy a teremtö  Isten tüd e egya� ltala�n arrö� l, högy nem
ö  az  egyetlen  Isten.  Ha  nem  tüd  akkör  a  körla� töltsa� ga  kerü
 l  elö te� rbe.  Ha  tüd,  akkör
tülajdönke�ppen egy hatalmas Isten e�s egy na� la valamivel alsö� bbrendü ,  de szinte�n hatalmas
istennek a harca� rö� l van szö� . 

Mindennemü  gnö� zisnak az egyik föntös fögalma az "az idegen". Ez egy külcske�rde�s, ügyanis
az  ember  saja� t  lelke  tö
 ke� letesen  idegen  jö
 veve�ny  ebben  a  materia� lis  üniverzümban.  O= t
egyszerü en  tü� szül  ejtette�k  e�s  ide  be  van za� rva,  de  neki  –   tülajdönke�pp  mint  a  teremtett
vila� ggal  szemben  idegennek  –  az  e�gvila� gön  semmi  kö
 ze  ehhez  a  disznö� sa� ghöz,  amit
üniverzümnak nevezü
 nk.

Minden gnösztiküs valla� s megva� lta� svalla� s …  

http://eper.elte.hü/mp3/elöadasök/vallastüdömany/tatar_györgy/
tatar_györgy_bibliai_kanön_04_üjplatöniküs.mp3 

http://eper.elte.hu/mp3/eloadasok/vallastudomany/tatar_gyorgy/tatar_gyorgy_bibliai_kanon_04_ujplatonikus.mp3
http://eper.elte.hu/mp3/eloadasok/vallastudomany/tatar_gyorgy/tatar_gyorgy_bibliai_kanon_04_ujplatonikus.mp3
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