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"Die schal muoz zerbrechen, vnd muoz daz, daß 
darin ist, heraus koömenn; Wann, wiltu den 
kernen haben, so nuostu die schalen brechen."

"A héjnak szét kell törnie, és elő kell 
jönnie mindannak, ami alatta van; mert 
ha azt akarod, hogy tiéd legyen a mag, 
fel kell törnöd a héjat."
(Eckhart mester, 51. prédikáció)
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I

ELŐSZÓ

"Hir genüeget, daz in nir und in gote 
war si, daz ich spriche und schribe." 

"Heken elég, ha beimen és Istenben 
igaz az, aniról beszélek és írok." 
(Ш V, 60, I3k.)

Az alábbi dolgozat vázát három olyan kérdés vizsgálata 
képezi, melyeket alapvetően fontosnak tartottam ahhoz, hogy 
egy a helyenként az érthetetlenségig idegennek tűnő, másutt 
hihetetlenül aktuálisan szóló tudós mester gondolataihoz 
majd hét évszázad távlatából közelebb kerülhessünk. A követ
kező három pontról van szó:

Nagy hangsúlyt fektettem munkámban az eckharti tanok 
történeti hátterének felvázolására, azon szellemi és
1.

politikai irányzatok bemutatására, melyek a 13.—14. század 
fordulóján jelentős hatással voltak az intellektuális élet 
és a gondolkodásmód változásaira, s melyekkel a mester, a 
korabeli vallási és tudományos életben való aktív részvétele 
során szükségszerűen kapcsolatba került, és nem vonhatta ki 
magát a velük való foglalkozás alól. Megvizsgáltam, hol és 
milyen formában jelennek meg életművében korának központi 
gondolatai, közülük melyeknek jutott meghatározó szerep a 
iriester írásaiban, illetve ezekhez hogyan viszonyulnak annak 
ú jnák számító és radikális gondolatai.

Nagy teret szenteltem Eckhart élete részletes 
bemutatásának, így a mester egyházi funkcióinak művei 
keletkezésével való összefüggése, illetve az egyes munkák 
életművön belül elfoglalt helye vizsgálatának. Nyilvánvaló
nak tartom ugyanis, hogy az elsősorban szerzetes és rendje, 

(és4) ezáltal az egyház megbízásából tevékenykedő Eckhart 
tanításai csak a korabeli vallásos és szellemi élet, az 
egyházi és világi hatalom megjelenési formáinak és 
hatókörének ismeretében érthetők meg. A középkor vallásos 
funkciók betöltését szolgáló és egyházi auktoritásokon 
alapuló irodalmában alig akad az egyháztól és annak konkrét 
megbízatásaitól teljesen független egyéni filozófiai vagy 
teológiai életmű: a legeredetibb és legújabbnak számító 
gondolatok, a legbensőségesebb és legőszintébb cselekedetek

2.
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is vagy a feltétlen érvényű hit és a vallásos élet szigorúan 
szabályozott keretein belül, vagy az ezek ellen történő 
fellépés formájában nyilvánultak meg, aminek következtében 
ezen kiváltóokok szem előtt tartása és pontos ismerete 
elengedhetetlen 
magyarázatához. Eckhart tevékenységének hátterében így az 
Istenbe vetett feltétlen hitet, Isten szolgálatát és 
nagyszerűségének dicséretét kell látnunk, s az ellene 
felhozott eretnekség vádjának eredetét külső, elsősorban 
politikai körülményekben kell keresnünk.
3. Az eckharti gondolatrendszer alapvetően egységes volta 
miatt helytelennek tartom a latin (ún. "skolasztikus”) és a 
német (ún. "misztikus”) életmű, kettéválasztását. Nem szabad 
ugyan figyelmen kívül hagyni, hogy a mester munkásságát 
nagymértékben befolyásolták a rá rendi tiszjépében kirótt 
feladatok és megbízatások, melyek konkrét helyén és időben, 
mindig egy meghatározott publikumra irányultak. Eckhart 
különféle tevékenységeinek gyümölcsei azonban semmiképpen 
sem értelmezhetők helyesen egyfajta minőségbeli különbség 
hangsúlyozásával. Nem megalapozott ugyanis az a felfogás, 
miszerint a latin nyelvű munkák komolyságukkal és tudományos 
igényességükkel az eckharti életmű magvát képezik, míg a 
népnyelvfi prédikációk és traktátusok homályosságukkal és 
gyakorlati funkciójukkal annak peremén helyezkednek el. Nem 
tartható azonban az a másik szélsőséges álláspont sem, ho^y 
Eckhart eredetisége kizárólag német nyelvű "misztikus” 
prédikációiban és traktátusaiban rejlik, míg ugyanő 
"skolasztikus” latin munkáiban csupán egy középszerű 
teológus szintjén jelenik meg. A latin és a német nyelvű 
munkák egyidejű vizsgálata, összefüggéseik kiemelése és 
egymáshoz való viszonyuk hangsúlyozása valamennyi Eckharttal 
foglalkozó tanulmány feladata lenne. Ám mivel ez helyenként 
még ma sem tűnik egészen természetesnek, ezért választottam 
munkám egyik vezérfonalául a latin és a német nyelvű munkák 
egyidejű bemutatását és elemzését.

Érdekes lenne annak vizsgálata is, milyen szerep jut

művek ésmegértéséhezaz egyes

e

Eckhart gondolatainak és tanításainak a modern korokban. A 
mester munkái ugyanis egészen különböző időszakokban és 
egészen különböző rétegek körében nyertek újra aktualitásra,

különböző ». •és tanításainak hatalmas vonzóerejét a
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szakterületek tudósainak és laikus tömegek lelkesedése 
egyaránt mutatja. Jóllehet az eckharti szövegek pontos 
felfejtése rendszerint hosszas előtanulmányok nélkül 
elképzelhetetlen, azok mégis komolyabb képzettség nélkül is 
megérthetek. A mester munkái, különösen prédikációi és 
traktátusai többféle szinten olvasható nyelvezetük és 
különbözően értelmezhető gondolataik révén úgy ösztönösen, 
mint a tudományos feldolgozás során értelemmel tölthetők 
meg, s így azok egyszerű olvasók és felkészült tudósok 
számára egyaránt inspiráló olvasmányként szolgálhatnak.

A lemondásról, a belső lelki béke és a nyugalom 
eléréséről szóló eckharti tanítás rendelkezik a legnagyobb 
vonzóerővel a 20. század embere számára, talán mert épp ez 
az eckharti gondolat a legidőtlenebb és legkevésbé vallási 
külsőségekhez kötött. A benne rejlő erkölcsi aspektust emeli 
ki az Eckhart aktualitásának mibenlétét vizsgáló tanulmányok 
túlnyomó többsége is. Itt csak a három legismertebb példát 
említem meg anélkül, hogy velük a későbbiekben behatóbban 
foglalkoznék. Eric Fromm Eckhart tanításai sorából a létet 
a középpontba állító erkölcsi tartást emeli ki és a belső 
emberi értékekre irányuló koncentráció szükségességét 
hangsúlyozza Birtokolni vagy lenni? című könyvében.1 Alois 
M. Haas ugyancsak etikai töltésű munkájában2 a mester
tanításait mintegy a hétköznapi életben követendő és 
megvalósítandó példaként mutatja be. Dietmar Mieth pedig az 
aktív emberközpontú
összekapcsolását állítja Eckhartról írt disszertációja3 
középpontjába.

és kontemplativ életmóda

1 Erich Froan, To Have or to Be? New York/Зал Francisco/London 1976. A könyv cine naga is 
Eckharttól szárnazik.

2 А.И. Haas, Heister Eckhart als nornative Gestalt geistlichen Lebens. Einsiedeln 1979.

3 D. Hieth, Die Einheit von vita activa und vita contemplative in den deutschen Predigten von 
Heister Eckhart und Johannes Tauler. Regensburg 1969.
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VII

ELŐZETES MEGJEGYZÉSEK

1. Dolgozatom tanulmány részében a régi személynevek 
fordításánál a következő elveket követtem:

Kizárólag a magyar szakirodalomban is elterjedt és 
egyértelműen megjelölt személyekneveket használtam magyar 
változatukban (pl. Eckhart mester, Aquinói Szent Tamás, 
Ágoston).

Német nyelvterületről származó és anyanyelvükön is író 
személyek esetében meghagytam nevük bevett német formáját. 
Ezt az teszi indokolttá, hogy ők maguk is használták nevük 
népnyelvi változatát és hogy a német nyelvű szakirodalomban 
is annak alapján találhatjuk meg őket (pl. Dietrich von 
Freiberg).

A német nyelven nem író személyek elnevezései közül azt 
a latin vagy görög változatot választottam, amelyet ők maguk 
is használtak: a latin neveket eredeti írásmódjuk szerint 
(pl. Alexander Halensis), a görögöket pedig magyar átírásban 
közlöm (pl. Dionüsziosz Areopagitész).

Másképp jártam el a dolgozatom végén található 
fordítások esetében. Bennük ugyanis valamennyi név magyar 
változatában szerepel, mégpedig azért, hogy azok ne tűnjenek 
túlságosan idegennek szövegkörnyezetükben. Maga Eckhart is 
ezzel a módszerrel dolgozott: latin munkáiban az idézett 
szerzők neveit latinul említi, német nyelvű műveiben azonban 
az esetek többségében lefordítja azokat.

Mivel azonban ebből adódóan egyes nevek két változatban 
is előfordulnak dolgozatomban (pl. Bernardus Claravallensis 
és Clairvaux-i Bernát), az egyértelműség kedvéért a 
függelékhez egy külön listát mellékeltem a legfontosabb 
nevek lehetséges változatairól.
2. A második megjegyzés tisztán technikai jellegű: 
dolgozatom oldalszámozásából sajnos kimaradt a 108. oldal.

Remélem azonban, hogy ezek az apró szervezési problémák 
nem nehezítik meg a munkámmal való foglalkozást.
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0. ECKHART KORA (POLITIKAI ÉS SZELLEMI HÁTTÉR).

A 12. és 13. század során az élet szinte valamennyi 
területén jelentős változások zajlottak le. A szociális (a 
városok és a népességszám növekedése, nagyobb horizontális 
és vertikális mobilitás) és a gazdasági (a pénzgazdálkodás 
egyre jelentősebb, az ipari termelés nő) átalakulás hatása 
a 13. században már a szellemi életre is kiterjedt és 
következtében egy újfajta, korábban ismeretlen, a tudás 
iránti vággyal összefonódott spiritualitás terjedt el 
Európában. A szellemi és a politikai élet területén lezajló 
változások különös egybefúződése ugyancsak a század új 
jelenségeinek
királyoknak, királyok támogattak kiátkozott klerikusokat, új 
gondolatok és tudományágak terjedtek el antik szerzők 
feledésbe merült műveinek újrafelfedezésével, a keresztény 
világnézet először került konfliktusba egy "pogány" világ 
komoly alapokon nyugvó műveltségével.

Ezzel az élénk fejlődéssel szemben a következő századot 
komoly válságok és a hanyatlás jellemezték. 1300 körül vette 
kezdetét a mintegy 150 éven át tartó R. W. Southern 
óvatosabb megjelöléssel élve a "nyugtalanság időszaka"33. B. 
Tuchmann könyvének3b radikálisan a "drámai tizennegyedik 
századnak" alcímet adta. Az egyházi és a világi hatalom 
birtokosainak harca ismeretlen méreteket ölt, a tudományos 
fejlődés a szembenálló felek csatározásainak tüzébe kerül. 
A jelentős mértékeket öltő inkvizíció, a végnélküli 
politikai összetűzések a bizonytalanság érzését növelik: az 
addig egyértelműen meghatározó szerepet játszó egyház is 
elveszíti korábbi befolyását.

dolgoztakTudósoksorába tartozott.

3a R. K. Southern, Kirche und Gesellschaft in Abendland des Mittelalters, Berlin-New York 
1976. Magyarul: A nyugati társadalom és az egyház a középkorban, Budapest 1987.

^ B. Tuchnann, A Distant Mirror. Nénetül: Der ferne Spiegel. Das dranatische 14. Jahrhundert, 
Düsseldorf 1980.
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0.1. POLITIKAI HÁTTÉR

A pápaság törekvései

A pápaság a 13. században hatalmának csúcsán áll. II. 
Frigyes halálával (1250) ugyanis széthullik a német 
birodalom egysége, a francia királyság pedig még nem elég 
erős ahhoz, hogy a pápaság abszolutisztikus törekvéseivel 
szemben sikerrel vehesse fel a harcot. Szent Lajos uralma 
alatt (1226—1270) a francia nemzeti érdek egyébként is még 
jól összeegyeztethető az egyház érdekeivel. Azonban már a 
13. század közepétől egyre inkább kirajzolódnak és mind
pontosabban körülhatárolhatóvá válnak a pápai és a császári 
hatalom befolyásának övezetei, azok lehetséges ütköző
pontjai. A pápai törekvések központja a Provence-i grófság 
lesz, míg a császári hatókör jpedig Szicíliára, 
városokra, a német területek egy részére és a Toulouse-i 
grófságra terjed ki. A hatalmi súlypont Közép-Európából 
Nyugat-Európába helyeződik át.

az olasz

A pápaság világhatalmi törekvései még
megvalósíthatónak tűnnek, hagyományos hatalmi eszközei 
(interdictum, kiátkozás) még hatékonyak. 1159 és 1303 között 
a kivétel nélkül igen öntudatos ún. "jogászpápák" állnak az 
egyház élén (III. Alex, II. Inno, IX. Gergely, VIII.

ekkor

Bonifác), akikről Dante azt írja, hogy az ő túlságosan is 
világi hatalmi törekvéseik miatt (plenitudo potestatis) [( 
adósodik el a világ4. Az egész 13. század folyamán a pápai 
jogi- és igazgatási rendszer a legfejlettebb egész 
Európában, úgy az intellektuális élet, mint a politikai 
fejlődés új elemei annak szolgálatában állnak (keresztes 
hadjáratok, a szerzetesrendek fejlődése, a skolasztika, a 
teológia és a jog új vívmányai). A pápaság valamennyi új 
törekvést és felfedezést a saját érdekében használ fel, a 
tényleges szegénység megvalósítására irányuló mozgalmakat 
ugyanúgy, mint az arab közvetítéssel megismert görög 
tudományokat. Ennek logikus következményeként a század 
végétől meginduló, az egyház túlzott dominanciáját aláásó 
törekvések egyszerre jelennek meg politikai és szellemi

4 Dante, Isteni Színjáték, Pokol XVI, 103.
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síkon: királyok és császárok (Szép Fülöp, Bajor Lajos), 
valamint szerzetesek és tudósok (Eckhart, Guillelmi Ockham, 
Marsilius Patavinus, Michael de Cesena részéröl egyaránt. E 
kettő összekapcsolódásának egyik legkorábbi példája a 
bolognai császári támogatású jogi egyetem, legradikálisabb 
megnyilvánulása pedig a Bajor Lajos udvarában menedékre lelt 
tudóskor.

Harc a pápai és a francia királyi hatalom között

A századforduló politikáját meghatározó, a pápaság és 
a francia királyság között lezajló harc első állomását VIII. 
Bonifác5 Clericis laicos kezdetű enciklikája jelenti (1296. 
február 25.), mellyel a pápa a klérus világi adóztatását 
tiltja meg. Erre a francia király, Szép Fülöp nemesfém
kiviteli tilalommal felel, és az összes pápai nunciust 
kiutasítja országából. A pápa kényszerű válaszként állami 
vészhelyzet esetére feloldja tilalmát (Etsi de statu, 1297. 
július 31.). Amikor Fülöp Pamiers püspökét, Bemard Saisset-jj 

^)az udvar elárulása címén bíróság elé állítja, Bonifác 
megújítja az adószedési tilalmat, és a francia prelátusokat 
királyukkal együtt Rómába rendeli (Ausculta fili, 1301. 
december 5.). A birodalom népességének megnyerése érdekében 
Fülöp 1302. április 10-én összehívja a Notre Dame-ban az 
első általános rendi gyűlést. (Eckhart kevéssel ezután 
érkezik Párizsba.) 1302 november 1-én a kiutazási tilalom 
ellenére 39 francia prelátus vesz részt a római zsinaton. 
Elképzelhető, hogy ekkor született meg a november 18-ára 
datált,
sanctam kezdetű bulla gondolata. A bulla a pápokrácia 
legradikálisabb dokumentuma, mintegy a középkori kúria 
valamennyi hatalmi törekvését magában foglalja és a 
politikai arisztotelizmus csúcspontját jelenti. Benne a 
Bernardus Claravallensis óta klasszikussá vált "két nővér"- 
metafora kerül kifejtésre. Eszerint aki a pápai hatalommal 
szembeszegül, magával Istennel szegül szembe. A hívők 
elsődleges kötelessége a feltétlen engedelmesség, mert —

ám csak 1303 nyarán nyilvánosságra hozott Unam

5 Az 1295 és 1303 között a pápai 
hercegének" nevezi (Isteni Színjáték, Pokol, XXVII, 85).

tirádát viselő VIII. Bonifácot Dante "az új farizeusok

I
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ahogy az a bulla végén olvasható— "minden emberi teremtmény 
megváltásához elengedhetetlen, hogy a római pápa alattvalója 
legyen"6. A harc vége személyes csatározásokba torkollik: 
Bonifác a városi kommunákkal szemben saját hozzátartozóit 
támogatja és részesíti kedvezményekben, aminek következtében 
ellentétbe kerül több dél-itáliai családdal, köztük a 
Collona-famíliával is, melynek két kardinális tagja, Giacomo 
és Pietro, már 1297 óta az előző pápa, V. Cölesztin 
lemondása körülményeinek kivizsgálását követeli, Bonifácot 
magát pedig eretnekséggel vádolja. A vád a király érdekeit 
képviselő francia Guillaume de Nogaret elé kerül, mire a 
pápa a vizsgálatot akadályozó különféle rendelkezéseket hoz, 
és Fülöpöt kiátkozással fenyegeti (Super Petri solio, 
előredatált 1307. szeptember 8-ára). Guillaume, akinek a 
pápát eredetileg csak az annak igazhitűségét vizsgáló 
zsinatra kellett volna meghívnia, 1303. szeptember 7-én 
nyári pihenőhelyén, Anagniban foglyul ejti az egyházfőt. A 
római arisztokrácia és a Colonnák megakadályozzák Bonifác 
kiszabadítását, aki végül mégis visszatér Rómába, ahol élete 
hátralévő részét tölti. Bonifác története azonban 
egyértelműen az univerzális pápai hatalom végét jelenti.

A 14. század elejétől felerősödő "inflációs 
tendenciák"7 részét képezte a kúria áthelyezése 1309-ben 
Rómából Avignonba, V. Kelemen pápasága alatt. A kivételezett 
jogú Róma elhagyása egy igen fontos változást von maga után: 
Avignon nem több, mint az egyházfő tevékenységének 
színhelye, ahol annak hatalmi eszközei már kevésbé 
hatékonyak. A pápai hatalom a tudományos újdonságoktól is 
eltávolodik vagy közömbössé válik velük szemben, így a 
tudomány is viszonylag önálló fejlődésnek indulhat. A 
tömegek szemében a pápához mint Isten földi helytartójához 
való hűség azonban továbbra is az evilági megváltás 
garanciáját jelenti.

6 "Porro subesse Roaano Pontifici oani húsaimé creaturae declaramis, dicinus, diffiniius et 
pronunciaraus onnino esse de necessitate salutis." Idézi R. Imbach, Laien 147. A záróaondat egyébként 
szószerint Aquinói Szent Tatástól való, és egész gondolatnenetek szániaznak Aegidius Ronanustól (De 
ecclesiastica notestate^ a pápai abszolutiznusra vonatkozóan.

7 Southern, í.b. 3. fejezet 3. rész.
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XXII. János és Bajor Lajos

A pápaság hatalmi gyengülését, valamint a politikának 
a tudományokkal való összefonódását példázzák Bajor Lajos és 
intellektuális körének önállósodási törekvései.

A politikai konfliktus alapját a Szép Frigyes és Bajor 
Lajos, azaz a Habsburg- és a Wittelsbach-ház trónharcát 
(1314—1322) követő, a pápa és a győztes király közti 
nézeteltérések jelentik. Miután a kúria nem hajlandó Lajos 
elismerésére, az Róma-ellenes politikába kezd, ami XXII. 
János részéről a bajor király kiátkozásával (1324. március 
23.), Lajos oldaláról pedig az ún. sachsenhauseni 
apellációval (1324. május 24.) végződik. Ez utóbbi egyebek 
között a pápa igazhitűségét is megkérdőjelezi. A további 
csatározások eredményeként (a pápa megfosztja Lajost 
királlyá választása révén elnyert jogaitól, Lajos itáliai 
hadjáratba kezd) 1328. januárjában Róma város négy 
képviselője császárrá koronázza Lajost. Ugyanez év 
áprilisában XXII. Jánost megfosztják pápai trónjától és V. 
Miklóst, nevezik ki ellenpápává.

Lajos politikai irányultsága magyarázatot ad arra, 
miért nyerhettek menedékre udvarában a pápával összetűzésben 
álló tudósok. Az összetűzések magyarázatát a pápaságnak az 
új egyházi és tudományos irányzatoktól való félelmében kell 
keresnünk. Az egyházon belüli új törekvéseket fékező egyik 
legradikálisabb 
következményeként a ferences szegénységtan elítélése volt 
(1323)8, másrészt nagy vihart kavartak a neves tudósok ellen 
indított hitetlenségi perek (Ockham, Marsilius, Eckhart). 
Marsilius Patavinus, Michael de Cesena, Bonagratia de 
Bergamo és Guillelmi de Ockham egyaránt Bajor Lajos 
udvarában lelnek menedékre. Marsilius (+1342/43) Lajos 
kiátkozásának évében, 1324-ben írja meg Defensor pads című, 
a pápaság hatalmi törekvései ellen radikálisan fellépő 
főművét. Miután Marsilius szerzősége bizonyítottá válik, az 
kénytelen lesz Bajor Lajos udvarába menekülni (1326), akire 
aztán itáliai hadjárata idején nagy befolyást gyakorol.

szegénységvitadöntés ún.az

A ferencesek és XXII. János összetűzéséhez Id. dolgozatonnak a ferences renddel foglalkozó
részét (13k.).
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0.2. SZELLEMI HÁTTÉR

A korai középkor során a nyugati keresztény világban a 
tudományokat kizárólag a klerikusok tartják kezükben4. A 13. 
század kezdetén kialakuló egyetemek jelentik egy bizonyos 
mértékű függetlenedés első jelentős lépcsőfokát. Az 
egyetemek keretein belül valósul meg a filozófiának a 
teológiával szembeni önállósodása, mely folyamat legkorábbi 
képviselői a tudomány ,,entklerikalizálásárau, az egyháztól 
való függetlenítésére irányuló törekvéseikkel Sigerius de 
Brabantia és Boethius Dacus voltak.

A középkor definíciója értelmében klerikus volt 
mindenki, aki magasabb fokú tanulmányokat végzett (ld. angol 
clerk), s ezáltal intellektuális és/vagy szociális téren 
meghatározó funkciót tölthetett be (így a képzés vagy a 
hatalmi rendszerek szolgálata terén), mégpedig kizárólag a 
keresztény egyház eleinte még valóban hatékony felügyelete 
alatt.

A fordulatot a szerzetesrendek kialakulása jelentette. 
A tudósok nagyrésze ekkor ugyanis egyben egy kisebb vallási 
csoport tagjává is vált, ami eltávolította őket a világi 
klérustól. A különbség az életformában nyilvánult meg és 
elsősorban abban állt, hogy a szerzetesek nem rendelkeztek 
személyes tulajdonnal és szigorú szabályokat követve éltek. 
Sokan közülük az egyházi tisztségek betöltéséről is 
lemondtak, és kemény kritikát gyakoroltak a világi hatalomra 
törő klérus életmódjával szemben10.

Az antik hagyományok arab és zsidó közvetítéssel- 
történő feléledése nagy szerepet játszott egy újfajta 
politikai szemlélet kialakulásában. Ez elsősorban 
Arisztotelész műveinek felfedezésén és recepcióján alapult, 
a "filozófus" hirtelen népszerűvé válása és műveinek gyors 
terjedése nagy gondokat okozott az egyházi vezetésnek, s az 
ebből eredő viták az egyetemekhez, s az ott jelentős 
szerepet játszó koldulórendekhez kapcsolódtak. A legnagyobb 
problémát az a kérdés jelentette, hogyan létezhet egy olyan,

9 Flasch, Denken, 246.

10 Ez az uralkodóval szeobeni antik hagyoaányok tipikus középkori folytatását és a későbbi 
összetűzések kiindulópontját jelentette.

i
f

i
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az egyház és a hit dogmáitól független tudomány, amely 
kijelentéseinek helyessége nemhogy észérvekkel nem 
cáfolható, hanem az olyan kérdésekre is megoldást nyújt (így 
például a fizika és az asztronómia terén), melyekre a hitet 
a középpontjukba állító tudományos rendszerek nem szolgáltak 
kielégítő magyarázattal.11

Úi szerzetesrendek

A szerzetesrendek sokféleségét létrejöttük különböző 
körülményei és ebből adódó eltérő funkcióik magyarázzák12.

A bencés rend elsősorban a képzést, a nevelést és a 
művészetek támogatását tekintette feladatának. Hivatkozási 
alapul az egyházatyák, közülük is főleg Szent Ágoston 
szolgáltak.

A reformrendek (1084 kartauziak, 1098 ciszterciek, 1121 
prémontreiek) célja a szigorúbb életvitel, a bencések által 
képviselt életforma megreformálása volt. Kialakulásuk 
választ jelentett a nyugati társadalom 11. század végi ex
panziójára. Az ágostonrendiek az apostoli, a ciszterciek az 
evangéliumi életvitel képviselőiként a 12. század két leg
meghatározóbb irányzatát alkották. Az előbbiek a világban 
való hasznosság hangoztatásával a domonkosokra, az utóbbiak 
a Biblia eredeti tisztaságához való visszatérés és Krisztus 
követése kiemelésével a ferences rendre fejtettek ki nagy 
hatást. A 12. század legismertebb és legnagyobb hatású cisz
tercita gondolkodója Bernardus Claravallensis (+1153) volt.

A koldulórendek

A koldulórendek a 13. század elején az előző 
évszázadban megkezdődött életformaváltozásokra (szociális és 
gazdasági átalakulásokra) és az új vallási mozgalmakra való 
reakcióként jöttek létre. Modern célkitűzéseikkel sokkal 
inkább megfeleltek a nyugati civilizáció igényeinek, mint a 
korábbi szerzetek, melyekkel ellentétben a városokban 
telepedtek le, aholis templomaik jelentették a vallásos élet

11 Arisztotelész núveinek sorsáról részletesebben írok dolgozatainak a párizsi egyetemről 
szóló részében (23k.).

12 Zarneczki i.a., ezenkívül ld. a bibliográfia ide vonatkozó részét.
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központját. Ugyancsak az új igényeket elégítették ki női 
zárdáik létrehozásával.

Szoros értelemben négy koldulórend (quatuor ordines 
mendicantes) létezik: a domonkosok vagy prédikáló barátok, 
a ferencesek vagy kolduló testvérek rendje, az ágostonrendi 
remeték, illetve a karmeliták. Az utóbbi kettő elsősorban 
lelkipásztori feladatokat lát el, az oktatás terén szerepük 
elenyésző.

A domonkos és a ferences rend funkcióját alapvetően két
egyházitényező határozta meg: 

függetlenedni kívánó városi vallásosság és a kolostorok 
helyett a képzés új színhelyeit jelentő egyetemek 
kialakulása.

auktoritástólaz

A domonkosrend13 (Ordo fratrum Praedicatorum) Szent 
Domonkos prédikációs tevékenysége nyomán jött létre. 
Domonkos 1215-ben Toulouse-ban hitszónokokból vallásos 
közösséget alapított az evangéliumi szegénység hirdetése 
céljából, ami aztán 1217-ben szervezett renddé alakulván 
továbbra is megtartotta eredeti, elsősorban az isteni Ige 
hirdetésére irányuló célkitűzését. A domonkos rend fejlődése 
jól nyomon követhető az 1216, 1217 és 1219-ből származó 
vonatkozó pápai bullákból. Még az alapító életében, 1220-ban 
sor került az első általános rendi káptalanra Bolognában, 
Domonkos halála (1221) után pedig a prédikálóbarátok rendje 
igen gyorsan elterjedt egész Európában. Alapszabályát a 
Domonkos intézkedésein alapuló Constitutiones antiquae 
foglalja magában, melyet az 1238-as általános káptalan 
dolgozott át. Demokratikus felépítése olyannyira ideális 
volt, hogy az a később létrejött rendek mintaképévé lett. 
Magán a renden belül komoly szakadásra soha nem került sor. 
A domonkosok legfőbb célja Isten Igéjének hirdetése, 
mégpedig a hívők lelkének megváltása érdekében, valamint — 
1231-től IX. Gergely pápa megbízatása következtében— az 
eretnekség elleni küzdelem. A pápák által a rendre ruházott 
prédikációs, illetve papjai számára engedélyezett gyóntatási 
jog (Id. III. Honorius és IX. Gergely bulláit) hamarosan

13 A koldulórendekre vonatkozó általános szakirodalnon kívül ld. nég: LdHA, Bd. 3 (1986), 
1192kk., illetve 1205kk.

I
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szembe állította azt a világi klérussal.
Mivel a Szentírás ismerete és a teológiában való 

jártasság az Ige hirdetésének alapfeltétele volt, ezért 
valójában —a ferencesekkel ellentétben— csak képzett 
klerikusok lehettek a domonkos rend tagjai. Az egyes 
szerzetesek az érintett konvent perjelétől kapták meg a 
prédikálásra jogosító engedélyt, mely elnyerésének 
feltételét a 25. életév betöltése és a legalább egy éves 
teológiai tanulmányok jelentették.

A domonkos rend az egyszerű városlakók és a rendi
egyetemi képzés terén jelentős sikereket ért el, és egy 
korábban ismeretlen, egyedülálló iskolarendszert épített ki. 
A rendi oktatásra vonatkozóan már maga Szent Domonkos is 
hozott rendeleteket (ld. 1217, 1220), melyeket az általános 
káptalanok határozatai követtek (1259, 1305, 1405).

A domonkos rend szellemi központja a párizsi Szent 
Jakab kolostor volt [I. ÁBRA], a város egyetemén pedig két 
tanszékkel is rendelkezett. Az itt kiképzett mesterek később 
a rend bármelyik iskolájában taníthattak. Azonban úgy a 
tanító tevékenység, mint a koldulórendeket gátolni igyekvő 
világi klérus ellenállása komoly problémák elé állította a 
rendet, amit jól szemléltet például az 1252-ben megkezdődött 
mendikáns vita. (Erről részletesebben ld. lent.)

A prédikáláson és a tanításon kívül a domonkos 
szerzetesek életvitelében is fontos szerepet játszott az 
evangéliumi szegénység követése, amit már 1220-ban egy 
határozat erősített meg. A rend tagjai kizárólag közös 
tulajdonnal rendelkezhettek, állandó jövedelmük nem volt.

A ferencesek rendiének alapítására 1209—1210-ben, 
végleges elismerésére 1233-ban került sor. A rend a városi 
lakosság körében a domonkosokénál gyorsabban népszerűvé 
vált. Ez azzal magyarázható, hogy a ferences eszmék, így a 
teljes szegénység és a krisztusi életmód megvalósítása 
könnyebben követhető példát nyújtottak az egyszerű hívők 
számára, mint a nagyobb műveltséget megkövetelő prédikáló 
rendéi.

A tökéletes szegénység annyit jelentett, hogy a rend 
tagjai nemcsak az egyéni, hanem a közös tulajdonról is 
lemondtak és az első ferences hívek Szent Ferenc példáját
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követve valóban teljes szegénységben éltek. Ezen a későbbi 
rendi és pápai határozatok ugyan enyhítettek (a rend tagjai 
idővel például elfogadhattak pénzalamizsnát), ám a 
reformirányzatok —Szent Ferenc végrendeletére hivatkozván— 
mindig ehhez az eredeti formához próbáltak visszatérni. így 
például komoly politikai összetűzésre került sor XXII. János 
pápával, aki az 1318. december 8-án kiadott Ad conditorem 
kezdetű bullájában a ferenceseket kötelezte az alapvető 
léthez szükséges minimális tulajdon elfogadására. Amikor 
ezután 1321-ben a domonkos inkvizítor, Johannes de Belna a 
ferencesek azon felfogását kritizálta, miszerint Krisztus és 
az apostolok soha nem rendelkeztek tulajdonnal (sem in 
communi, sem in speciali), megkezdődött a nagyhatásü 
elméleti vita a szegénység követésének helyes módjáról. A 
ferences rend XXII. János határozata ellenére tanítását 
továbbra sem tartotta a keresztény hittel ellentétesnek, 
mire a pápa azt Cum inter nonnullos kezdetű bullájában 
(1323. november 12.) eretneknek bélyegezte és kiátkozta. A 
rend tagjainak egy kisebbsége (így Michael de Cesena, 
Bonagratia de Bergamo és Guillelmi de Ockham) megtagadta a 
bulla elismerését, eretnekséggel vádolta a pápát és Bajor 
Lajos udvarához csatlakozott, aki a XXII. János ellen 
irányított sachsenhauseni appellációjában (1324) az ő 
érveiket használta fel a pápa hitetlenségének és jogaival 
való visszaélésének bizonyítására. Az összetűzéseknek végül 
Michael halála (1343) vetett végett. Ám a ferences rend e 
néhány tagjának története jó példája annak, hogy a 14. 
század folyamán mennyire összefonódott egymással hit és 
politika.

Az üi koldulórendek felépítése céljaiknak és feladatuk
nak megfelelően alapvetően demokratikus volt. Az egyes 
kolostorok önállóan működtek, és csak néhány szervezeti 
kérdésben rendelték alá nagyobb központoknak őket. A kisebb 
területi egységeket alkotó konventek rendtartományokban (más 
néven provinciákban) egyesültek, melyek élén a rendi 
káptalanokon szavazással, korlátozott időre megválasztott 
tartományi rendfőnök vagy perjel állt (nem pedig az 
élethossziglan kinevezett apát), aki az általános káptalanok 
tagjai által megválasztott általános rendfőnöknek tartozott

[:í SZEGED Io‘
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felelősséggel. Az egységes domonkos német rendtartományt, 
Teutoniát 1303-ban két részre osztották, s az újonnan 
létrehozott Saxonia első tartományfönöké, toulouse-i 
általános káptalan döntése alapján, Eckhart lett.

A két rend alapvető tevékenységei sorába tartozó 
koldulás idővel ugyan veszített jelentőségéből, ám a 
szegénységen alapuló életmód, illetve a lelkipásztori
tevékenység továbbra is központi jelentőségű maradt. Később 
az eleinte a zsidók és mohamedánok, majd a más pogány népek 
soraiban kifejtett
feladatkörét. A tanítással a tagjai között sok teológiai 
képzéssel nem rendelkező, laikus hívőt rejtő ferences első 
generáció ugyan még nem foglalkozott, a későbbiek folyamán 
azonban az Szent Ferenc rendjében is fontos tényezővé vált.

missziók rendekbővítették a

Már maga Domonkos, aki kezdettől fogva a tanulást és 
tanítást állította rendje életének középpontjába, III. 
Honorius pápa támogatásával Toulouse-ban kísérletet tett egy 
egyetem alapítására (ld. a pápa 1217. január 19-én kiadott 
bulláját: Olim in partibus Tolosanis), ezenkívül testvéreket 
küldött Párizsba (1217) és Bolognába (1218), és már 1216-ban 
határozatokat hozott a domonkos tanulmányok általános 
szabályozására.

Szent Ferenc tisztelte ugyan a bölcsességet, ám a tudo
mányt mindenekelőtt a büszkeség és felületesség forrásának 
tartotta, s ezzel az indokkal 1221-ben még a bolognai 
ferences tanház létrehozását is igyekezett megakadályozni. 
Halála után azonban több jelentős városban, így Párizsban, 
Bolognában és Oxfordban is fontos ferences iskolaközpontok 
jöttek létre .

A 13. század közepétől e két rend uralta a párizsi 
egyetem tudományos életét. Az első jelentős ferences tanár 
Alexander Halensis volt, akit Bonaventura, Duns Scotus és 
Guillelmi de Ockham követett. A domonkosok rendjéből Aquinói 
Szent Tamás, Albertus Magnus, Dietrich von Freiberg és 
Eckhart örvendtek a legnagyobb hírnévnek Párizsban.

Az egyetemek 4
\X 7A 13. századról hosszú ideig azt tartották, hogy az
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közvetlenül Aquinói Szent Tamás gondolatainak befolyása 
alatt állt. Étienne Gilson14 mutatott rá először arra, hogy 
Szent Tamás teológiája a kortársak számára nemcsak hogy nem 
volt központi jelentőségű, hanem azt szinte alig ismerték, 
így jóllehet a 13. század Aquinói Szent Tamás működésének az 
ideje, mégis téves lenne azt a "tomisták korának" nevezni15. 
A modern tanok, így Aquinói tanításainak közvetlen hatása 
szinte kizárólag az egyetemeken volt érzékelhető. Az 
universitates mint legfőbb tudásközvetítő intézmények a 13. 
század első harmadától fogva központi szerepet játszottak az 
üj eszmék terjesztésében és a kor intellektuális vitáinak 
színhelyeivé váltak.

Az újonnan létrejött egyetemeket megrengető viták 
középpontjában az Arisztotelész-recepciót érintő kérdések 
álltak. Arisztotelész művei a 13. század elején arab közve
títéssel jutottak Európába. A pápák a párizsi egyetem 
feletteseiként többször megtiltották a "filozófus"1б 
munkáinak fordítását és az egyetem keretein belül történő 
tanulmányozását, mivel azokban, érthető módon, a keresztény 
tanítás veszélyeztetését látták. Ez volt ugyanis az első 
alkalom, amikor a kereszténység egy olyan egységes rendszert 
alkotó világfelfogással került szembe, ami az isteni 
kinyilatkoztatásra való tekintet nélkül az emberi élet 
szinte valamennyi kérdésére magyarázatot nyújtott. A vitában 
mégis az egyetemi ráció győzött a pápai tilalmakkal szemben: 
az artes-fakultás 1255-ös határozata szerint valamennyi 
végzős hallgatónak az egész, latin fordításban olvasható 
Arisztotelészt ismernie kellett. így az összes ott tanuló 
diák kötelességszerfien foglalkozott az antik mester 
tanításaival17, ami aztán különféle megítélésekhez vezetett. 
Bonaventura például Arisztotelésznek a keresztény hitet 
fenyegető veszélyes voltát hangsúlyozta, míg Aquinói Szent 
Tamás az értelem és a filozófia jelentőségének elismerésével

14 E. Gilson, i.ia. 589k.

15 Flasch, Denken, 244.

16 Az elnevezés Hoses Hainonidestől szártazik.

17 Inbach, Laien, 151—160.
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egyfajta keresztény arisztotelizmust dolgozott ki, jóllehet 
azt ténylegesen a teológia területére korlátozta. Az 
Arisztotelésszel való szellemi összetűzések az egyetemi 
filozófiai kar megszületésének kezdetét jelentették.

Az egyetemek típusai

Európa elsó egyetemei a 13. század kezdetén jöttek 
létre. A legjelentősebb teológiai fakultás Párizsban volt, 
majd a század közepétől a teológiai képzés szempontjából 
hasonlóan kiemelkedő szerepet töltött be Oxford, valamint a 
domonkos rend kölni Studium generálója18.

A jogtudomány fejlődése szinte kizárólag az itáliai 
területekre korlátozódott, és a római jog hagyományának 
felélesztésén alapult. A II. Frigyes által alapított 
bolognai királyi egyetem 1224-től a középkor végéig a 
jogtanítás legfontosabb központja volt, és emellett a 
birodalmi vezetés képzésének feladatát látta el. Felépítését 
tekintve elsősorban abban különbözött a párizsitól, hogy 
vezetését teljesen a diákok tartották kezükben, az egyetem 
nem tartozott az egyház hatóköre alá, s jóllehet több 
császár kegyét is élvezte, az mégsem járt együtt annak belső 
ügyeibe történő beavatkozással. Az egyetemen egyáltalán nem 
tanítottak teológiát, ám kiválóan ismerték és oktatták a 
görög és az arab filozófiát19. Ezt egy a klérustól 
független, főleg jogászokból és orvosokból álló világi 
csoport tevékenysége tette lehetővé, mely az antik tudás 
rekonstruálását és továbbfejlesztését tűzte ki célul. 
Bolognában tehát laikusok képeztek laikusokat, hatalmi 
kontroll nélkül. Az egyetem kiemelkedő személyiségei voltak 
az egyházjogász Gratianus és a római jog megújítójaként 
híressé lett Irnerius.

Az orvostudomány a középkorban ugyancsak viszonylag 
nagy ” önállósággal bírt. Centruma már a 12. századtól az 
itáliai Salerno volt, ahol az antik hagyomány (Hippokratész,

18 A kölni egyeten studiut generálójához ld. Mise. Hed. 20, Die Kölner Universität it 
Mittelalter. Ebből különösen L. Sturlese, Die Kölner Eckhartisten.

19 Az egyetetek kialakulásáról általában alapvető: H. Denifle, Die Entstehung... Jól 
használhatók nég G. Leff és H. Rüthing idézett nűvei.
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Klaudiosz Galénosz) az arab orvostudománnyal (Avicenna) 
keveredett. A kutatás terén a legnagyobb szabadságot az 
udvari orvosok élvezték, különösen fontos betegeik 
egészségének jobb megőrzése érdekében. [XI. ÁBRA]

Az egyetem mint intézmény

A 13. század az egyetemek intézményesülésének kora20. 
Az egyetemek túlnyomó része azonban az egyház fennhatósága 
alá tartozott, és így az ott űzött tudomány eleinte 
egyértelműen, később fenntartásokkal az egyház céljait 
szolgálta. Ezen ellenőrzési jog fejében azonban jelentős 
privilégiumokban részesültek az egyetemek a világi 
intézményekkel és a világi hatalommal szemben. [III. ÁBRA] 

Az egyetemek szerkezetüket tekintve f acu.ltatesból, 
karokból épültek fel. A facultas artium, a művészeti 
fakultás nyújtotta a hat évet igénybe vevő alapképzést. Itt 
sajátították el a diákok a tudománnyal való foglalkozás 
alapvető fogásait. Ez a teológia oktatása szempontjából 
különösen fontos párizsi egyetem művészeti fakultásán 
Abaelardus dialektikus módszere alapján történt, ahol a 
diákok a dialektikát a teológiai, egyházjogi és orvostudomá
nyi fakultásokon magasabb szinten a gyakorlatban 
alkalmazták. Az artes-képzés alapját a kezdeti egyházi 
tilalom legyőzése (1255) után Arisztotelész műveinek 
magyarázata, illetve Donatus és Priscianus grammatikáinak 
tanulmányozása alkották. (Korábban a logika elemeit tanulták 
meg a diákok az artes keretében.)

Annak, aki a későbbiekben az artes-fakultáson kívánt 
tanítani, előbb az ún. baccalaureus-vizsgát kellett 
letennie, majd két évig a kötelező tanterv részét képező 
könyveket kellett magyaráznia, mely gyakorlat letöltése után 
megkapta az artes-fakultás mestere címet, ami arra 
jogosította fel őt, hogy ott immáron rendes tanárként 
oktasson.

(1)

(2)

A szokás azonban többnyire az volt, hogy a diákok az 
artes befejezése után tovább folytatták tanulmányaikat. Az 
egyik lehetőség a teológiai fakultás elvégzése volt, ahol a

20 Flasch, Denken, 24. fejezet, 255—262.

t
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diák nyolc év tanulás után a baccalareus theologiae 
fokozatot érte el. Ekkor feladatként előbb két esztendőn 
keresztül a Szentírás, majd további két éven át Petrus 
Lombardus szentenciáinak21 magyarázatát kapta (baccalaureus 
biblicus, illetve baccalaureus sententianus vagy lector 
sententiarum funkcióban). Az utóbbi mü, bibliai idézetek és 
egyházatyák kijelentéseinek 1147 és 1150 között keletkezett 
gyűjteménye, a középkor legfontosabb teológiai tankönyvének 
számított. A szentenciák egész középkort átfogó hihetetlen 
sikerét (még Luther is kommentálta őket) talán éppen azok 
oly sokat felrótt következetlensége magyarázza: a munka 
ugyanis nem más, mint több ezer idézet minden rendszerező 
elvet nélkülöző felsorolása, s mint ilyen nyilvánvalóan 
ideális alapot nyújtott a kommentálásra. (Jóllehet egy 
legenda szerint Petrus tanárának, Abaelardúsnak főművét, a 
Sic et nont használta példaképül. Ezen túlmenően egész 
fejezeteket másolt ki Hugo de Sancto Victore tői.22) A 
számtalan középkori szentencia-kommentár keletkezését pedig 
az alapozta meg, hogy a Lombardus-szentenciák magyarázata 
belekerült a párizsi teológiai fakultás tanrendjébe. Az 
egyetemi pályafutás kikerülhetetlen része volt a szentenciák 
kommentálása. Ennek során készült fel ugyanis a jelölt a 
teológiai doktorátus elnyerésére, vagyis a teológia 
professzoraként történő önálló tanítás alapfeltételének 
megszerzésére.

Ezt a legfelső fokozatot jelentő magister theologiae, 
a teológia mestere címet azonban, a feltételeként szolgáló 
komoly vizsga miatt, csak kevesen kapták meg. Teológia 
mestere ugyanis csak abból a jelöltből lehetett, aki 
megállta a helyét egy idősebb mesterekkel folytatott 
nyilvános dispután. A sikeres vizsga után feladata ismét 
elsősorban a Szentirás magyarázata lett, ami így az 
akadémiai karrier kiinduló- és végpontját jelentette. Ez 
teszi érthetővé azt a tényt is, hogy miért állnak az 
egyetemi oktatást folytató mesterek ránk maradt munkái

21 Petrus Loiabardus, Libri sentantiarun quatuor, in: PL (Patrioloqiae cursus conpletus, 
series latina) CCXVIIa, tonus prinus, Parisiis 1845. Újabb és jobb Kritikai Kiadás: Hagister Petri 
Lonbardi, Sentantiae in IV Libris Distinctae, Editiones S. Bonaventurae ad Claras Aquas Grottaferrata 
(Ronae) 1971.

22 Petrus Losbardus szentenciáihoz Id. H. Grabnann, i.n. 359—404; és J.N. Espenberger, i.i.
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elsősorban bibliai könyvek kommentárjaiból. Az aktív, 
ténylegesen előadó mester volt a magister actu regens, a 
valódi mester.

Az egyetemek professzorai és a diákjai nemzeti 
hovatartozásuk (nationes) szerint különültek el, s ez az 
eredendően jogi forma valójában a mindennapi életben is igen 
nagy szerepet játszott. A párizsi egyetem négy nációból 
állt: a francia, a normann, a pikárd és a német ''nemzetek1' 
fiai tanultak padjaiban. Maga az egyetem intézménye a 
nemzetek és a fakultások összessége (universitas est 
facultes vei nationes) volt.

(3)

A koldulórendek és az egyetemek

Amikor a világi klérus professzorai 1252-ben Párizsban 
meg akarták tiltani a koldulórendek tudományos jellegű 
tanulmányokhoz, nyilvános tanításhoz és korlátlan számú 
mester állításához való jogát, megkezdődött a kolduló rendek 
egyetemi szerepe szempontjából nagy jelentőségű ún. 
mendikáns-vita23. A vita kirobbanásának közvetlen okát belső 
egyetemi konfliktusok szolgáltatták.
A világi klérus ugyanis megkérdőjelezte a koldulórendeknek 
az egyetemi képzés, illetve a tudományok egyetemi kereteken 
belül történő gyakorlásához való jogát. Érveik szerint a 
koldulórendek, a korábbi rendekhez hasonlóan, a szigorú 
szerzetesi életforma szerint lennének kötelesek élni, és így 
nem vehetnének részt nyilvános oktatáson.
A koldulórendek válaszát Aquinói Szent Tamás fogalmazta meg 
a Contra impugnantes Dei cultum et religionem című írásában, 
amiben nem tiltakozik a hagyományos rendekkel történő 
összehasonlítás ellen, sőt azoknak a képzési ideálhoz való 
szoros kötődését emeli ki, és így mintegy a kontinuitást 
hangsúlyozva tart igényt a szellemi életben való 
részvételre. S ez a megváltozott körülményeknek megfelelően 
az egyetemi oktatással volt azonos.
A vitát végül a pápa 1261-es határozata zárta le, ami a 
koldulórendek számára véglegesen biztosította az egyetemi 
oktatás korlátlan jogát. Ottani tevékenységük hosszú időre

23 A nendikáns-vitához Id. R. Kölni és F. Hirschenauer idézett üdveit.
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a keresztény tudomány meghatározó tényezője lett.

Jóllehet a domonkos rend kölni stúdium generáléia nem 
rendelkezett egyetemi ranggal (az ottani egyetem alapítására 
1388-ban került sor), az a 13. század második felétől a 
német szellemi élet központját jelentette. A rend legkiemel
kedőbb mesterei tanítottak itt, így Albertus Magnus, 
Dietrich von Freiberg, Eckhart, Johannes Picardi von 
Lichtenberg, Berthold von Moosburg. Bizonyíthatóan Kölnben 
tanult Aquinói Szent Tamás, Konrad von Halberstadt és 
Heinrich Seuse. A kölni főiskoláról kiinduló domonkos 
írásbeliség, amely jóval produktívabb volt, mint valamennyi 
többi rendé és a világi klérusé együttvéve, a domonkosok 
számára egészen a 14. század közepéig a kulturális primátust 
biztosította a német területeken24.

A kölni domonkos "főiskolát" Albertus Magnus 
alapította 1248-ban, és ő maga is ott tanított 1280-ban 
bekövetkezett haláláig. A Studium generale feladatát 
elsősorban a középszintű rendi iskolák tanárainak a képzése 
jelentette, mégpedig a Biblia részletes magyarázata révén.

Az arab és a zsidó hatás

Európa latin nyelvű nyugati részének a 13. században 
mozgásba lendülő civilizációs és eszmei fejlődése 
érthetetlen lenne az arab befolyás vizsgálata nélkül25. Már 
a 11. század során, az ibériai félszigeten bekövetkező egyre 
eredményesebb katonai hódítások következtében (1085 Toledo, 
1236 Córdoba, 1248 Sevilla eleste) nyilvánvalóvá vált a 
legyőzött népek kulturális fölénye. Ennek felismerésével 
kezdődött meg az arab, eleinte elsősorban természet- 
tudományos szövegek fordítása. Különösen Avicenna vált 
népszerűvé, akinek szinte valamennyi munkáját latinra 
fordították. (Az arab tudomány nem arab eredetéről: a görög 
tudomány szíriai, majd perzsa közvetítéssel jutott el 
hozzájuk.) Arisztotelészt is arab közvetítéssel ismerte meg 
a nyugati világ: ugyanis már a 10. század közepén a

1.

24 L. Sturlese, Die Kölner Eckhartisten, 192k.

25 Flasch, Denken, 25. fejezet, 262—275.
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"filozófus" valamennyi fennmaradt műve és azok több, 
újplatonista színezetű görög kommentárja hozzáférhető volt 
arabul. Mellettük jónéhány apokrif arisztotelészi, javarészt 
hellenisztikus, misztikus és mágikus motívumokat tartalmazó 
munkát is lefordítottak arabra. Az arab területek igen 
komoly és nagyszámú könyvtárral rendelkeztek: számuk csupán 
Bagdadban 36 volt, ugyanakkor Buchara (Avicenna szülőhelye)
és Córdoba (Averroes városa) könyvtárai sem voltak 
elhanyagolhatók. A 12. század folyamán Toledó vált a 
keresztény teológiától független tudomány központjává. Az 
ottani fordítóiskolából származott például II. Frigyes 
palermói udvarának legkiválóbb fordítója, Michael Scotus.

A kiváló fordítóiskoláknak köszönhetően 1240-re
aUArisztotelész valamennyi munkája megvolt latinul.

"filozófus" művei 1255-től kötelező tananyagként forgatták 
a párizsi artes-fakultáson (ld. fent). Ettől kezdve az 
Arisztotelésszel való összeütközések meghatározóvá váltak a 
középkori filozófia fejlődése szempontjából. Ezek a viták 
ugyanakkor két, a fejlődés különböző fokain álló civilizáció 
összeütközését is jelentették, melyek közül nyilvánvalóan az 
arab kultúra volt előnyben, mégpedig azáltal, hogy sok olyan 
újonnan felvetődött problémát is vizsgált (így például az 
asztronómia,
tárgyköréből), amelyekre a keresztény világmagyarázat nem 
adott választ. Az arab fordítások egy, a Bibliától és a 
megváltástól független tudomány megismerését és elterjedését 
tették lehetővé.

Arisztotelészen kívül újplatonista művek is a fordítók 
kezébe kerültek, így például egyikük, valószínűleg az 
ugyancsak Toledóban működött Gerhardus de Cremona (+1187) 
fordította latinra a Liber de causist. (másnéven Liber 
bonitatis purae) is. Ez a prokloszi teológiai művekből álló 
kompiláció a világegyetemet okok és hatások soraként 
magyarázó 32 propozícióból épül fel, és az egész középkor 
folyamán jelentős hatást gyakorolt. Eckhart is gyakran 
hivatkozik rá.

Mint arról fentebb már szó volt, a 13. századi teológia 
alapvető kérdését az jelentette, hogy miképp egyeztethető 
össze az isteni kinyilatkoztatáson alapuló hit a görögség 
arab közvetítéssel megismert természettudományával és

földrajz és más természettudományoka
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filozófiájával. Egy ehhez hasonló, a Korán és a görög 
hagyományok viszonyát értelmező vita korábban már az arab 
szellemi életben is lejátszódott, elsősorban Al-Kindi, Al- 
Farabi, Avicenna, Al-Gazali és Averroes részvételével.

Három zsidó tudós volt különösen nagy hatással a 
középkori filozófia fejlődésére: Isaak Israeli (+940) 
logikai írásaival, az újplatonista Ibn Gabiről {Avencebrol, 
+1050) Fons vitae című munkájával és az arisztotelista Moses 
Maimonides (+1204), akinek müvei közül a Moreh Nebuchim (A 
tanácstalanok vezetője) vált általánosan ismertté. A zsidó 
tanok keresztény recepciója természetesen nem volt teljesen 
súrlódásmentes, hiszen a zsidó vallásfilozófia szükség
szerűen tartalmazott a keresztény dogmával összeegyeztet
hetetlen elemeket.26

A későskolasztika és a misztika szempontjából az 
említett filozófusok közül Moses Maimonides hatása a 
legjelentősebb. Elsősorban az ún. negatív teológia tana, 
aminek megalapítójaként tisztelik Mosest, illetve a Biblia 
allegorikus értelmezésének gondolata, miszerint a Szentírás 
az egész görög-arab filozófiát (így pl. a Genezis az egész 
fizikát) magában foglalja, váltak ismertté. A negatív 
teológia tanítása szerint Isten nem írható le semmiféle 
olyan tulajdonsággal, ami ténylegesen annak lényegét 
érintené. Istenről csakis az állítható, hogy van, az összes 
többi kijelentés csupán a teremtményi tökéletlenséget vonja 
meg tőle. A pozitív kijelentések (így: Isten jó, Isten 
igazságos stb.) kizárólag Isten hatását jellemzik. Moses 
Maimonides ezekkel a gondolatokkal egészen új viszonyba 
helyezte a hitet és a tudást, s mint azt a későbbiekben 
látni fogjuk, maga a Moreh Nebuchim nagy hatást gyakorolt 
Eckhartra is. (Ld. Eckhart második, allegorizáló Genezis
kommentárját, valamint a filozófia "természetes" módszereit 
felhasználni kívánó intencióját.)

A zsidó közvetítés fontosságának hangsúlyozásakor meg 
kell említenünk azt is, hogy a két legrégebbi főiskola német 
területen a wormsi és a mainzi rabbiiskola volt27.

2 .

26 Hinderról részletesebben Id. J. Koch, Heister Eckhart und die jüdische 
Religionsphilosophie des Mittelalters. In: Koch I, 349—365; és Flasch, Denken, 26. fejezet, 290—298.

27 Flasch, Denken, 290.
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1. ECKHART ÉLETE ÉS MŰKÖDÉSE

"Hie nerke, daz вал allen fliz sol dar úf legen, daz nan guot si, niht als 
vil, waz nan getuo oder weiherleie geslehte die werk sin, sunder, wie der 
grunt der werke si."

"Itt jegyezd neg, hogy ninden szorgalmiaddal arra kell törekedned, 
hogy jó legyél. Hen annyira arra, nit tegyél vagy hogy niféle 
tevékenységet végezzél, hanen arra, hogy ni áll ténykedésed 
hátterében." (DW V, 198, 7-9)

Az Eckhart életével foglalkozó kutatások kiinduló
pontját Heinrich S. Denifle28 tanulmányai jelentették, 
akinek ítéletei jóllehet igen szubjektivek és érzelmes 
hangvételüek, filológiai támpontjai mégis megbízhatóak. 
Eckhart korrekt megítéléséhez Josef Koch tette meg az első 
jelentős lépést, aki ugyan saját bevallása szerint nem 
kívánt Eckhart-biográfiát írni, ám a mester életéről ránk 
maradt adatokat igyekezett kritikusan egymás mellé 
állítani29. Koch tanulmányai vetették meg a későbbi, 
hangsúlyozottan történeti jellegű vizsgálódások alapját. A 
kutatás legújabb állását Kurt Ruh foglalta össze és 
rendszerezte Eckhart-könyvében30, aki a mester életét és 
működését azok szoros összefüggésében vizsgálta. Winfried 
Trusen munkája az Eckhart elleni per előzményeinek és 
lefolyásának jogtörténeti szempontú elemzését adja. A 
tanulmány az Eckharttal foglalkozó újabb írások közül^úgy 
módszerével, mint következtetéseivel magasan kiemelkedik. Az 
említetteken túl dolgozatomhoz jelentős segítséget 
nyújtottak Dietmar Mieth, Burkhard Mojsisch, Alois M. Haas 
és Ruedi Imbach Eckhart-tanulmányai. A fiatalabb kutatók 
közül Niklas Largier és Loris Sturlese írásai érdemelnek 
különös figyelmet.

28 H.S. Denifle, Anfänge 641kk. és M.E. 417-615.

29 Koch I., 247—347, az enlített szándék negfogalnazása: 248.

30 Ruh, H.E. Az átdolgozott második kiadás az Eckhart elleni per megítélésében nyújt 
újdonságot az elsóhóz képest. i

!
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1.1. AZ IFJÚ ECKHART

"Láz got würken in dir, den gip daz werk und enrouche, ob er würke nit 
der natúré oder ob der natúré; beide ist diu natúré und gnäde sin."

"Hagyd, hogy Isten hasson benned, tudd, hogy azt Ó teszi, 
s ne törődj azzal, hogy a ternészet révén vagy terné- 
szetfölötti nődön hat-e, [nert] nindkettö, úgy a terné
szet, nint a kegyelen Tőle ered. (DW V, 307, 2—4)

Eckhart 1260 körül született Thüringiában. Élete első 
három évtizedéről egyetlen okleveles forrás sem maradt ránk. 
Származására csupán egyik 1303-ból származó párizsi 
prédikációjának notálása utal31. Szülőhelye a Gothától délre 
fekvő Tambach lehetett (az egyik thüringiai Hochheim 
közelében), ahogy azt meggyőző, kútfők vizsgálatán alapuló 
érvelésével a jogtörténész Trusen kimutatta32. Ugyanő jutott
arra az eredményre, hogy Eckhart lovagi rendből, az éppen 
kialakulóban lévő alacsonyabb rendű nemesség sorából
származott.

A mester ifjúkoráról a hiányos kútfők ellenére 
viszonylag pontos képet alkothatunk a 13. század utolsó 
harmadában szokásos és szigorú szabályokat követő domonkos 
rendi cursus párhuzamos példái alapján33.

Erfurt. Straßburcr. Köln

Ennek megfelelően Eckhart az alapképzést nyújtó iskolát 
valószínűleg az otthonához legközelebb eső erfurti domonkos 
kolostorban végezte, ahová aztán később különféle rendi 
megbízatásokkal többször visszatért.

Majd, ahogy az a tehetségesebb tanulók esetében bevett 
szokás volt, résztanulmányokat folytatott a rend valamelyik 
távolabbi nagy kolostorában, talán Straßburgban.

31 Eckhart 1303. augusztus 28-án Szent Ágoston ünnepén elhangzott prédikációjáról van szó. 
In: LW V, 85—99. A vonatkozó rész így hangzik (LH V, 99,5): "Iste serno sic [est] reportatus ab ore 
nagistri Echardi de hochhein, die beati Augustini, Parisius.". Ld. nég Acta n 7, LW V, 158.

32 W. Trusen, i.n. 11—15. A következő idézet a 14. lapról szárnazik.

33 Ezzel foglalkozik többek között: Haas, Mystik.
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Azok a kiemelkedően tehetséges diákok, akiket magasabb 
feladatok ellátására választottak ki, valamelyik felsőbb 
rendi iskolában, a domonkos szerzetesek esetében többnyire 
a kölni stúdium generálén tanulhattak tovább. Bár erre nincs 
konkrét bizonyítékunk, mégis igen valószínűnek tűnik, hogy 
Eckhart is Kölnben végezte a stúdium generálét, és 
korábbi álláspontokkal ellentétben - nem tanult 1280 előtt 
a párizsi egyetem artes-fakultásán. Jóllehet Eckhart 1294 
húsvétján
kijelentéséből34 J. Koch nyomán sokan azt a következtetést 
vonták le35,
Albertus Magnusnak, ezt azonban 
megkérdőjelezi36: Albert 1280-ban már 80 éves és a
fennmaradt források szerint nagyon beteg volt, Eckhart ekkor 
alig lehetett 20 éves, s ha már meg is kezdte kölni 
tanulmányait, alig valószínű, hogy személyes kapcsolatba 
kerülhetett az idős és beteg Alberttel.

a

egyikPárizsban prédikációjánaktartott

hogy a mester közvetlen tanítványa volt
mindkettejük életkora

Párizs

A szakirodalom különösen nagy hangsúlyt fektet annak 
vizsgálatára, hogy Eckhart már az 1280 körüli években 
Párizsban tanult-e vagy sem. E kérdés fontosságát az 
indokolja, hogy 1277-ben zajlott le az ottani egyetemen a 
század egyik legjelentősebb vitája, aminek eredményeként 
Tempier párizsi püspök neves mesterek több (összesen 219) 
filozófiai és teológiai kijelentését ítélte el és tiltotta 

az egyetemről, köztük Eckhart egyik legnevesebb 
rendtársa, Aquinói Szent Tamáséit is37. Aquinói több 
alkalommal is Párizsban tanított, utoljára közvetlenül az 
1274-ben bekövetkezett halálát megelőző években. Ha Eckhart

ki

34 "Albertus saepe dicebat: "Hoc scio sicut scimus, пав omnes parum scimus".11 Az idézet 
valószínűleg fiktív. In: n 13, LW V, 145. Az enlített prédikáció röviddel ezelőtt jelent leg (jóllehet 
1988-as dátummal) a LW V. kötetének folytatásában. (LW V, 131—148.)

35 Koch I, 252-255.

36 W. Trusen, i.n., 16.

37 J. Koch bizonyítottnak véli, hogy Eckhart 1277-ben Siger de Brabantia tanítványaként 
tartózkodott Párizsban. (Koch I. 253k.) Ezzel szemben L. Hódi (i.n. 37—39) egyértelműen ez ellen 
érvel és Eckhart gondolataiban Heinricus a Gandavo tanainak hatását mutatja ki.
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ebben az időben valóban Párizsban tartózkodott, akkor 
egyaránt fontos tapasztalatokra tehetett szert az egyház 
hatalmának mértékéről és a vele szembeni ellenállás 
lehetőségéről (például az Arisztotelész-tilalomra vonatkozó 
határozatok be nem tartása révén).

Az 1277-es vita és annak következményei nem maradtak 
hatás nélkül Eckhartra, függetlenül attól, hogy annak 
lezajlásakor fiatal domonkos szerzetesként Párizsban 
tartózkodott-e vagy sem, mivel a párizsi egyetemen és a 
rajta kívül lezajló a teológiai és filozófiai disputák 
légkörét egyaránt hosszú időn át meghatározta. A vita 
eredményeként létrejött laikus, az egyházi dogmákhoz már nem 
kötődő világnézet azáltal, hogy a filozófia autonomitására 
tört, egyfajta módszertani szétválást is eredményezett. A 
filozófia tárgya nem Isten, mivel —Sigerius de Brabantia 
kijelentése értelmében— "Isten csodáiból semmi nem [jut el] 
hozzánk, ha a természet dolgairól természetes módon 
értekezünk"36.

Eckhart két, részben már különvált és mindenképpen az 
elszakadás felé törekvő tudományt igyekezett összekapcsolni 
azáltal, hogy a "keresztény hit elveinek természetes 
filozófiai módszerekkel történő" bizonyítására törekedett, 
és munkáiban a jelentős keresztény auktorok tanításaival 
egyidejűleg gyakran és hosszadalmasan hivatkozik a 
"filozófus" érveire is39.

A kölni domonkos stúdium generálét valószínűleg 
egyenrangúnak tekintették az egyetemi artes-fakultással, 
hiszen annak elvégzése után Eckhart az 1293—1394-es 
tanévben lector sententiárumként előzetes egyetemi 
tanulmányok nélkül Párizsban taníthatott. (A szakirodalomban 
nem találtam magyarázatot arra, hol töltötte le vagy hogyan 
hagyhatta ki a mester az amúgy a szentenciaolvasás 
előfokozatát jelentő kötelező első Biblia-kommentálást).

Ebből az időből származik Eckhartról az első, pontosan 
datálható adat. A szentbeszéd ránkmaradt kéziratának szélén 
olvasható, hogy "fr. Ekhardus lector sententiarum in die

38 "Nihil ad nos de dei airaculis, cua de naturalibus naturaliter disseraaus." Siaer de 
Brabant, De aniaa intellectiva, c.III. Idézi Itbach, Laien 160.

39 Arisztotelész Eckhartra gyakorolt hatásáról ír K. Bornann, i.n. 53—59.

!
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resurrectionis", 
prédikációt tartott a Korintusiaknak írt első levélből 
származó bibliai helyről, ti. hogy "Pascha nostra immolatus 
est Christus"*0.

ünnepi1294. április 18-ánazaz

Szentencialektorként, mint arról fent már szó volt, 
Eckhart feladatát két éven keresztül Petrus Lombardus az
1150 és 1152 között született Libri quatuor Sénténtiarurná
nak., a teológia akadémiai tankönyvének magyarázata 
jelentette. Rendszerint ezek a kommentárok teszi ki a 
teológia tanárainak első jelentős munkáját. Eckhart 
szentenciakommentárjai nem maradtak fent, illetve nem 
bizonyított, hogy az egyesek által a mesternek 
tulajdonított, a brüggei városi könyvtárban található Petrus 
Lombardus-kommentár (Cod. 491) tőle származna. Ismerjük 
azonban Eckhart 1293-as "székfoglaló előadását", melyben 
eljövendő előadásainak, a szentenciák kommentálásának 
egymást követő témáit mutatja be művészi módon41. Az előadás 
a skolasztikus collatio egyik mintapéldájának tekinthető. 
[I. Szövegmelléklet]

Erfurt

Első párizsi tartózkodásából való visszatérése után 
erfurti perjelként, majd 1307-től Thuringia vikáriusaként 
két teljességgel különböző funkcióban kellett helytállnia a 
mesternek. "Ezeket a beszélgetéseket Thüringia vikáriusa, 
Erfurt perjele, Eckhart mester, a prédikáló rend barátja 
vezette", olvasható az ebben az időben (bizonyosan 1298 
előtt) keletkezett Útmutató beszédek titulatürájában42. 
Perjelként az erfurti konvent irányítása és az ottani 
kolostor működésének ellenőrzése jelentette Eckhart 
feladatát, míg vikáriusként, azaz a domonkos rendtartomány 
tartományfőnökének helyetteseként, a rend kolostoraira,

40 LW V, 131—148. Eckhart etlítése a 136. oldalon található. Ld. Bég Acta n 4, LW V, 147.

41 LW V, 1—26? valanint Acta n 3, LW V, 156.: "Echardus, pro principio. Collatio in libros
sententianm.

42 "Daz sint diu rede, die der vicarius von türingen, der prior von erfurt, bruoder eckhart 
prediqerordens mit solchen kindern háté, diu in dirre rede vrágeten vil dinges, dó sie sázen in 
collationibus nit einander." In: Acta n 4, LW V, 157. A collatio kiadása: DW V, 137--376.
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valamint a rendi szabályok betartására kellett ügyelnie (a 
német domonkos tartomány élén ekkor, 1293 és 1296 között 
Dietrich von Freiberg43 állt, akihez Eckhartot minden 
bizonnyal igen jó viszony fűzte). Miután 1298-ban a metzi 
általános káptalan gyakorlati okokból kimondta a két 
tisztség összeférhetetlenségét, a mesternek az egyik 
feladatkörét fel kellett adnia. A Catalogue priorum
provincialium provincie Saxonie erre vonatkozó híradása 
szerint Eckhartot 1309-ben mentették fel perjeli

aki azonban vikáriusi feladatköréttisztjéből44,
valószínűleg 1302-ig, Párizsba érkezéséig megtartotta.

43 Dietrich volt Albertus Hagnus után az egyetlen német domonkosrendi szerzetes, aki még a 
13. században elnyerte a magister theoloqiae címet a párizsi egyetemen.

, „ 44 "... provinciális Saxonie magister Ekhardus. qui fűit absolutus apudMeapolim
:: CCC IX et missus Parysius ad legendum." In: Acta n 9, LW V, 159.

anno doaini

I



26

1.2. ECKHART, A TUDÓS SZERZETES

"Nihil apponendo séd subtrahendo in anina invenitur deus." 
"Nen a hozzátevés, hanen a negvonás révén találjuk 
neg lelkűnkben Istent" (LW IV, n 119, 113, 5k.)

1302-ben, a pápai és a francia királyi hatalom közti 
leghevesebb harc idején érkezett ismét Párizsba Eckhart. 
Ekkor adta ki VIII. Bonifác Unam sanctam kezdetű bulláját és 
hívta össze erre való reakcióként Szép Fülöp az első rendi 
gyűlést. Mire 1303 őszén Fülöp az idős Bonifácot foglyul 
ejtette,
tartózkodott (ehhez ld. 
szentbeszéd datálását). Alig pár esztendővel később, még 
Eckhart második párizsi magisztersége előtt, 1309-ben 
kezdődött meg a pápa avignoni fogsága, ami nemcsak az 
univerzális pápai hatalmi törekvések befejeződését, hanem a 
kereszténységbe vetett hit első általános megingását is 
jelentette; 1311—1312-ben pedig megrendezésre került a 
vienne-i zsinat, mely a begárdokra és beginákra vonatkozó 
intézkedésivel a zárdák életét és a koldulórendbeli barátok 
lelkipásztori tevékenységét egyaránt megnehezítette.

valószínűleg már ismét Erfurtban 
a Szent-Ágoston napján tartott

Eckhart

Az első párizsi macrisztérium Í1302—13031

1302-ben rendje azon megbízásából érkezett Párizsba 
Eckhart45, hogy az egyetem teológiai karán magister actu 
recensként ismét a tanításnak és a tudománynak szentelhesse 
figyelmét. A magister regens fokozat elérését minden esetben 
három vizsga sikeres letétele előzte meg46, ami általában 
négy évet vett igénybe, következésképpen azokat Eckhart nem 
Párizsban abszolválta. A vizsgák során négy quaestió 
összeállítása volt a jelöltek feladata, melyek közül az első 
kettőt (vesperies) egy mester ellenében kellett előadniuk,

45 Ehhez Id. Bernardus Guidonisnak a párizsi domonkos mestereket felsoroló jegyzékét: *Fr. 
Aychardus. Theutonicus. fűit licentiatus anno donini MCCCII. Hic fűit confirnatus in priorén 
provinciáién Saxonie in generali capitulo Tholosano, anno donini HCCCIV." In: Acta n 6, LW V, 157k.

46 Th. Rentsch, i.n. 86k.
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míg a harmadikat és negyediket (disputatio in aula) már 
önállóan vezették le, jóllehet a kérdésfeltevést lezáró 
saját megoldást (determinatio magistralis) még nem hozhatták 
meg. Ez képezte ugyanis a harmadik, a mesterré avató vizsga 
(ressumpta) ünnepélyes aktusát.

Eckhart párizsi tartózkodásának megkezdésekor tehát már 
rendelkezett a mester cím első fokozatával (magister 
regens), ami mellett megkapta az engedélyt a második 
fokozat, a teológiai doktorátus (magister theologiae) 
megszerzésére. A magister theologiae cím megpályázásának 
feltétele a 35. életév betöltése volt (Eckhart maga ekkor 40 
éves lehetett) és az elérését megelőző vizsgák nagy 
vonalakban a mai habilitációs vizsgákkal lehettek 
egyenértékűek. Bernardus Guidonis listájából azt is 
megtudjuk, hogy Eckhart a tanév során valóban megszerezte a 
teológia doktora címet47. Emellett magister actu regensi 
tisztjében hetente tartott disputációkat és Bibliamagyarázó 
órákat, és vezette a domonkos rend nem francia nemzetiségűek 
számára fenntartott tanszékét.

Ebből a párizsi tanévből maradt ránk a mester Biblia
kommentárjaink egy része, a Quaestiones Parisienses első 
három kérdésfeltevése és a már említett Szent Ágoston 
ünnepén tartott prédikációja (Vas auri solidum)*8. Ez utóbbi 
valószínűleg az egész egyetem hallgatósága előtt hangzott el 
1302 vagy 1303. 
gyakorlattal
született, Eckhart széleskörű 
bizonyítéka49.

A tanév végén, 1303 nyarán tért vissza Eckhart 
Erfurtba, miután a pünkösdkor Besanconban ülésezett 
általános káptalan elrendelte a megnövekedett domonkos 
rendtartomány két részre (Teutonia és Saxonia) osztását és 
a hazarendelte a külföldön tartózkodó szerzeteseket. 
Röviddel ezután, 1303 szeptemberében az erfurti rendi

augusztus 28-án, és bár egy, az akadémiai 
járó kötelezettség kielégítése céljából

műveltségének kitűnő

47 Acta n 6, LW V, 157.

48 LW V, 85—99.

49 Ruh, M.E., 24k. A prédikációban Eckhart a Timaios mellett hivatkozik Dionüsziosz 
Areopagitész misztikus teológiájára, szól Isten "in extasi mentis" megismeréséről, az emberi szívbe 
jutó kegyelemről mint isteni megvilágosodásról stb.
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káptalan
rendfönökévé nevezte ki a mestert50. [IV. ÁBRA]

újonnan létrehozott Saxonia tartományaz

Á második párizsi maqisztérium (1311—1313')

1311-ben rendje megbízásából a nápolyi általános 
káptalan felmenti Eckhartot rendfőnöki tisztjéből és 
Párizsba küldi51. Eckhart ismét a nem francia diákok számára 
fenntartott domonkos tanszéket vezette, immáron magister 
theologiaeként. A másodszori egyetemi megbízatás nagy 
megtiszteltetést jelentett, melyben a domonkos barátok 
rendjéből Eckhart előtt csak Aquinói Szent Tamás részesült. 
Valószínűleg ekkor kezdte el a mester a gigantikusra 
tervezett Opus tripartitum kidolgozását. Ekkor született a 
negyedik és az ötödik quaestio, valamint valószínűleg néhány 
Biblia-kommentár is.

Eckhart ezen párizsi éveiről nem született olyan 
részletes feldolgozás, mint az előző egyetemi tartózkodásá
ról (ld. lentebb Klibansky vizsgálódásait az egyeten 
egyidejűleg tanító mesterekről). A továbbiakban két jóllehet 
különböző jellegű, ám az Eckhart-kutatás szempontjából 
hasznos tényt kívánok megemlíteni.

Az első a Marguerite Porete elleni ítélet, amit nemsokkal 
Eckhart Párizsba érkezése előtt (1310. június 1-én)
hajtottak végre. A per hatása elsősorban az eretnekségről 
szóló viták során volt érzékelhető, melyeket a Párizsban élő 
mester úgy mint rendházában nyomonegyetemen,
követhetett. A per idején (sőt valószínűleg annak lezajlása 
után is) Párizsban tartózkodott Berengar de Landora, 
Teutonia későbbi rendfőnöke és Eckhart straßburgi felettese, 
akivel így már ekkor ismeretségbe kerülhetett a mester.

az

A másik egy kevésbé ismert forrás Eckhartról és annak 
párizsi tantevékenységéről: Anselmus de Сото az elemek

50 Eckhart kinevezéséről a kővetkező olvasható a Cataloqus prioruH provincialiim provincie 
Saxonieban: "Anno douini H CCC III in capitulo provinciali apud Erphordiaa fűit eledjus prinus 
provinciális Saxonie aaqister Ekhardus. qui fűit absolutus apud Neapolin anno donini H CCC IX et 
nissus Parysius ad legendun. In: Acta n 9, LW V, 159.

51 Az 1311 nájusában ülésezett nápolyi általános káptalan határozata így szólt: "Absolvinus 
priores provinciales Saxonie et nittiaus eun Parisius ad legendun." In: Chartularium II/l, [690], 
valanmt Acta Echardiana n 34, LW V, 179. Ezenkívül vő. 49. lábjegyzet.
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keveréséről szóló quaestiójában (Quaestio an elementa 
maneant sub prooriis in mixto) egyik érve után megjegyzi, 
hogy "és ezt az érvet élő szóban hallottam a domonkos 
Eckhart mester egyik disputáció ján"b2, mely megjegyzés talán 
az 5. quaestióban lejegyzésre került vitára utal.

A mester maga három német nyelvű prédikációjában is 
megemlíti párizsi tantevékenységeit. A 14. és a 15. 
szentbeszéd szinte szószerint ugyanazt az utalást 
tartalmazza: "azt mondtam Párizsban az iskolában, hogy ezen 
dolgok valamennyije megvalósul az igazán alázatos emberben" 
(DW I, 235, 4—5; ill. 247, 5—6). A 24. szentbeszéd szerint 
pedig: "ezért mondtam Párizsban, hogy az igazságos emberben 
megvalósul az, amit a Szentírás és a próféták (Krisztusról) 
mondanak..." (DW I, 421, 1—422, 3). Az utalások 
hozzásegítnek a prédikációk datálásához is, hiszen belőlük 
nyilvánvalóvá válik, hogy azok (talán közvetlenül) 1303, 
illetve 1313 után keletkeztek.

A párizsi egyetem felépítése és az egyetemi élet irodalmi
műfajai

A továbbiakban két, a mester párizsi működése szem
pontjából lényeges kérdést emelek ki. Először röviden 
bemutatom az 1302—1303-as tanév során az ottani egyetemen 
tanító koldulórendbeli szerzeteseket (részben mert ezáltal 
bepillantást nyerhetünk az egyetemi tanszékek felépítésébe, 
részben pedig mert a ferences és domonkos mesterek 
rivalizálása nagy hatással volt a párizsi akadémiai életre, 
s így Eckhart ottani tevékenységére), majd felvázolom a 
korabeli egyetemi élet, így a mester ekkori munkáinak 
lényeges irodalmi műfajait, ami az egyes művek könnyebb 
besorolásán és megértésén tül az egyetemi élet működésének 
megismeréséhez is közelebb segít bennünket.

S2 "Et hanc rationen audivi viva voce a magistro Aycardo de ordine fratnm predicatorun in 
quadan disputatione." In: Acta n 36, LW V, 180k.



30

Az 1302—1303-as tanév domonkos és ferences tanárai 
Párizsban

Az 1302—1303-as tanévben a párizsi egyetemen tanító 
mesterekről viszonylag pontos információkkal rendelkezünk53. 
Szempontunkból elsősorban a domonkos és a ferences rend 
ottani tanárai, illetve az általuk képviselt teológiai 
nézetek vizsgálata lényeges, hiszen ezek függtek össze 
szorosabban Eckhart tevékenységével.

Az 1302 szeptember elsejétől 1303 júniusának végéig tartó 
tanévben a domonkosok a szokásnak megfelelően két tanszékkel 
rendelkeztek a párizsi egyetemen: a franciáknak fenntartott 
katedra (Cathedra Francorum) élén az ugyancsak magister 
regens címet viselő Raymundus Romani54 állt, aki ebben a 
funkciójában a nem francia nemzetiségűek tanszékét (Cathedra 
Extraneorum) vezető Eckhart legközelebbi kollégája volt.

A ferencesek egyetlen tanszékét ugyanekkor a hispániai 
Gonsalvus irányította. Az 6 interpretációjában maradtak fenn 
Eckhart érvei az értelem akarattal szembeni magasabbrendű- 
ségéről. Az értelem vagy az akarat primátusának kérdése a 
domonkos és ferences rend között fennálló feszültség egyik 
gócpontját képezte.

A tanszékvezető magister regenseк mellett a kolduló
rendeket egy-egy szentencialektor is képviselte. £>k Petrus 
Lombardust kommentálták, amit Eckhart is megtett előző, 
1293—1294-es párizsi tartózkodásakor. A prédikáló rend 
baccalareus sententiarusa az a Hervaeus Natalis volt, aki 
később (1318 és 1323 között) Teutonia rendfőnöke lett, aki 
mellett Eckhart akkor az általános vikárius tisztjét 
töltötte be. A ferences hallgatók előtt Johannes Duns Scotus 
magyarázta Petrus Lombardus szentenciáit. Az utóbbi 
közvetlenül Párizs előtt (1300—1302) Oxfordban működött55.

Az egyetemi funkciók ezen rövid bemutatása megkönnyíti 
a választ arra a többhelyütt felmerült kérdésre, hogy

53 Ehhez alapvető kutatásokat végzett R. Klibansky, i.n. XXXIs.

54 "de Harologio oriundus, licenciatus a. D. HCCCII. Erat auten tunc prior provinciális 
Francié, legitque prior provinciális existens." In: Bernardus Guidonis "Cataloaus Haoistrorun" i.h. 
Utal rá Klibansky, í.d. XXXI. Az enlített Raynondus Roraanusról további adatokat nei találtán.

55 Johannes Duns Scotusszal részletes foglalkozik: Flasch, Denken, 39. fejezet, 426—441.
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mennyiben hathatott Duns Scotus a vele egyidejűleg Párizsban 
működű Eckhartra. Nyilvánvalónak látszik ugyanis, hogy az 
alacsonyabb tisztet betöltő és kisebb teológiai ranggal 
rendelkező Duns Scotust aligha tekinthette mesterének az 
akkor ott tanszéket vezető Eckhart. Jóval inkább a ferences 
szentencialektorra lehetett hatással a domonkos rend tudós 
mestere.

Az egyetemi élet irodalmi műfajai556

A középkor során az oktatás szinte kizárólag a szóbeli
ségen alapult. Az egyetemi élet alapvető tudásközvetítő 
formáit jelentő előadások, nyilvános viták és felolvasott 
kommentárok írásos rögzítésére mindig utólag került sor. így 
a ránk maradt szövegek olvasásakor nem szabad elfelejtenünk, 
hogy azok csupán egy korábbi, szóbeli változat nyomán kelet
kezett reflexiók, azaz szükségszerűen másodlagosak, és az 
eredetinek csak az írásbeliség határain belül reprodukálható 
részeit adják vissza. Köztudott például, hogy az egyetemeken 
elhangzott quaestiók élénk, nem egyszer közbekiáltásokkal 
tarkított viták voltak, ami az írásban rögzített, s ennek 
megfelelően átalakított változatokból nem olvasható ki. Az 
előadások és disputációk részben egyidejű jegyzetek 
(reportationes) formájában, részben pedig a mesterek saját 
ellenőrzésével (redactio, editio) kerültek leírásra.

1. A középkori tudományos kultúra legkorábban 
elterjedt és jelentőssé vált irodalmi formája a lectio volt. 
Ez a kommentáló jellegű előadás már a 12. század során nagy 
közkedveltségnek örvendett. Példaképéül az ókori előadások 
és szövegmagyarázatok, az ún. zetemata szolgáltak; közvetlen 
hatásaként pedig a 13. században fellendült a quaestió- és 
disputatioirodalom. A lectio klasszikus válatozata négy 
részre tagolható57:
(1) A tárgyalásra kerülő bibliai rész felolvasását (littera)
(2) a szöveg felosztása (divisio textus) követi.

56 Flasch, Denken 260k.; M. Grabnann, Scholastische Methode I, 1—54; II, 9—27.; Th.
Rentsch, i.n.

57 Th. Rentsch, i.n. 75k.
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(3) Ezután a felosztás sorrendjében az egyes részek magyará
zatára kerül sor (expositio), melyek hossza azok nehézségi 
fokának megfelelően változik.
(4) A zárórész (disputatio) az addig felvetődött alapvető 
problémákat rendszerező kérdésekből épül fel, ahol az érvek 
és ellenérvek kérdés-felelet formájában kerülnek felsorolás
ra. Ez a befejező rész foglalja magában a későbbi viták és 
kérdésfeltevések alapformáját.

2. Ugyancsak korán elterjedt és antik gyökerekkel 
rendelkező műfaj volt a kommentár (commentarius). A 
kommentálás a korai középkort jellemző glosszákkal 
ellentétben a szöveg összefüggő magyarázatát jelentette, 
mégpedig a különböző ismert érvek és ellenérvek összevetése 
révén. A Biblián kívül neves mesterek nagyrabecsült 
munkáihoz is készültek kommentárok, így a corpus 
Aristotelicum egyes könyveihez, a Liber de causishoz és 
Petrus Lombardus szentenciáihoz. Aquinói Szent Tamás szerint 
a kommentár az egész, majd a részek pontos felosztásával 
kezdődik, amit az ilymódon tagolt kiindulószöveg pontról 
pontra történő magyarázata követ.

A kommentárirodalomnak a recepción alapuló volta 
azonban nem jelentette sem az önállóság, sem pedig a kritika 
hiányát: a magyarázandó probléma feldolgozása nem egyszerű 
ismétlést, hanem személyes reflexiót jelentett. Az 
eredetiség igénye a 14. század során olyannyira fel
erősödött, hogy a kommentárok gyakran egészen eltávolodtak 
az értelmezendő szövegtől és a szerzőik önálló fejtegetései
vé alakultak.

3. A quaestio és a disputatio alapját képező, a 
zárórészébenlectio kérdésfeltevésáthagyományozódott 

jelenti az antik és a skolasztikus módszerek közti alapvető 
folytonosságot58. Az Arisztotelész Topikájából (VIII. könyv) 
származó opponens-proponens felosztást már a 12. század 
ismerte és használta (a század során Boethius nyomában 
kezdődött meg az arisztotelészi logika recepciója, aminek 
közvetlen hatása már Johannes of Salisbury Metalogiconjának

58 Th. Rentsch, i.n. 77; И. Grabnann, Scholastische Hethode.
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Bernardus Carnotensis oktatási módszereit bemutató részében 
szemmel 
Ágoston,
legfőbb hivatkozási alapot a konkrét kérdésekre adandó 
konkrét feleletek révén történő megismerés vonatkozásában. 
Ágostonhoz hasonlóan Arisztotelészt és az említett 
evangéliumi részt idézi Abaelardus is Sic et nonjának 
prológusában.

A középkori egyetemi gyakorlat a guaestió két 
változatát ismerte. Az ún. guaestió disputata a 13. 
századtól rendszerint hetente megrendezésre kerülő 
disputatio írásbeli változatát jelölte. A vita irányítását 
egy mester tartotta kezében, aki végül az azt lezáró döntést 
is meghozta. A disputa maga két, különböző időpontban 
megrendezésre kerülő részből állt, résztvevői között pedig 
a kar diákjain és tanárain kívül más fakultásokról érkezett 
vendéghallgatók is voltak. Egy disputáció a következőképpen 
zajlott le:
az első rész kezdetén a mester kihirdette a megvitatandó 
tételeket, melyeket aztán egy baccalaureus megvédett a 
közönség soraiból érkező ellenvetésekkel és kritikával 
szemben;
a második részben a mester összefoglalta a pro és contra 
érveket, majd —azok figyelembe vételével— meghozta a vitát 
lezáró döntést.

A quaestio műfajának klasszikus példája Aquinói Szent 
Tamás Summa theoloaiae című kézikönyve. A summa egész 
tudományágakat feldolgozó részekből í partes) épül fel, azok 
kérdésfeltevésekre (quaestiones) tagolódnak, mely kérdés- 
feltevések további bekezdésekből (articuli) állnak. Egy 
tamási quaestió felépítése a következőképpen vázolható fel:
(1) "Quaeritur" kezdettel kerül sor a kérdés megfogalmazá

sára, majd
(2) "Ad primum sic proceditur, videtur quod/quod non" alatt 

neves mesterek közismert ellenérvei következnek.
(3) A "Séd contra est quod dicitur" a felhozott ellenérveket 

cáfoló ész- és auktorérveket tartalmazza.

követhető59) . 
illetve az általa kiemelt Mt

A keresztény irodalomból Szent
7,76° jelenti a

59 Hetalogicon 24. fejezet.

60 "Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek."

; ■ SZ£oed '5
V

£
w.
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(4) A "Conclusio" a saját tétel rövid, többnyire egyetlen 
mondatban történő összefoglalása, amit

(5) a "Responded dicendum quod", vagyis a saját vélemény 
részletes indoklása követ.

(6) Az "Ad unum, ad secundum (etc.) ergo dicendum" az 
ellenérvek pontról pontra történő megsemmisítését 
jelenti.
A párizsi egyetemen 1230 óta a guaestio disputata 

formájában lejegyzésre kerülő disputáció további két 
fajtáját ismerik. A mesterek privát, tanítványaik szűk 
körében rendszertelenül sorra kerülő vitái a disputationes 
in scolis. az egyetem nyilvánossága előtt megtartottak pedig 
a disputationes ordinariae elnevezés alatt maradtak fenn. Ez 
utóbbi felépítése a 13. század során annyiban bővül a már 
említett "rendszeres disputáció"-val szemben, hogy 
résztvevőinek száma egy, aki a mester tételei ellen érvelő 
opponenssel nő. Az azokat védő, respondens elnevezéssel 
illetett baccalaureus új feladata lesz, hogy még a vita 
befejezése előtt egy ideiglenes megoldást vessen fel.

A quaestió másik típusa az évente kétszer, 
karácsonykor (in Natali) és húsvétkor (in Pascha) sorra 
kerülő disputatio quodlibeta írásos változata, a guaestio 
auodlibeta.
disputációhoz" hasonlóan szóbeli gyakorlatot jelentett, pro 
és contra érvek egymást követő sorából állt és két különböző 
időpontban került megrendezésre. A két forma alapvető 
különbségét az jelentette, hogy a guodlibeta során bárki 
bármilyen kérdést feltehetett (a guolibet de guolibet), és 
nemcsak az egyetemi testület tagjai, hanem a város 
valamennyi polgára részt vehetett rajta. A végső döntést 
valamennyi elhangzott ellenvetés figyelembe vételével 
kellett meghoznia a disputációt vezető mesternek.

A "rendkívüli disputáció" a "rendszeres

4. További irodalmi műfaj volt az Útmutató 
beszédek kapcsán fentebb már említett collatio. A 
collationes, az asztali beszélgetések számára az egyház
atyák, s közülük is elsősorban Johannes Cassianus munkái 
szolgáltak példaképül. A középkorból ránk maradt asztali 
vagy útmutató beszélgetések általában a jámbor szerzetesi 
élet különféle témáival foglalkoznak, és valószínűleg a
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kolostori oktatás során vagy az étkezőasztal mellett 
ténylegesen elhangzott, fiatal szerzetesekkel folytatott és 
azok lelki épülésére szolgáló társalgások lejegyzései. Ez a 
magyarázata annak, hogy a collationes tematikusán ugyan 
összefüggő, ám tetszés szerint variálható, és jóllehet 
irodalmi formába öntött, ám a beszélt nyelvhez közelálló 
szövegekből épülnek fel.

5. Nagyobb terjedelmű, összegző jellegű irodalmi 
műfaj a summa61. A summák általában kezdőknek szóló 
tankönyvek, és mintegy a keresztény hit legfőbb tanításait 
foglalják össze közérthető módon. A summákat felépítő 
quaestiók témái és azok magyarázata azonban egyszerűbb és 
könnyebben követhető a tényleges kérdésfeltevésekénél. A 
középkori summa iskolapéldája Aguinói Szent Tamás fentebb 
már említett Summa theologiae című munkája, a leggyakrabban 
idézett auktorok pedig Arisztotelész, Cicero és Szent 
Ágoston voltak.

6. A latin sermones és a népnyelvű prédikációk 
formájukat tekintve egymás megfelelői. A kommentártól és a 
traktátustól elsősorban az különbözteti meg őket, hogy nem 
egy teljes bibliai könyv, hanem egyetlen kiválasztott hely 
magyarázata a témájuk. A szentbeszédek ezek különféle 
jelentéseit hasonlatok és példázatok segítségével fejtik 
fel, elsősorban a bennük rejlő tanítás erkölcsi értelmének 
(sensus morális) kibontása révén. A gyűjteményekben 
fennmaradt prédikációk, jóllehet azok többnyire ténylegesen 
elhangzott szentbeszédeken alapultak, tudatosan meg
szerkesztett és átformált szövegek, melyek részben későbbi 
prédikációk számára mintául, részben pedig szerzetesi 
olvasmányként szolgáltak. Ez magyarázza azt a tényt, hogy 
nagyrészük csak a fő gondolatmenetet vázolja fel, azok 
pontos kifejtése és mindenféle díszítőelem nélkül.

7. A 13. század során fejlődött ki a filozófiai 
traktátus műfaja. A traktátus az oktatástól független, 
írásbeli forma volt (egyik korai példája Aguinói Szent Tamás

61 R. Newald, i.a. 278--280.
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"De esse et essentia"-ja), általános bemutatására az Eckhart 
traktátusait elemzó rész során kerül majd sor.

A korabeli jellegzetes irodalmi formák Eckhart műveiben

Eckhart nemcsak latin, hanem a rendtartományok részben 
anyanyelven történő teológusképzésében és a kolostorok, 
zárdák és a német nyelvű misék jobbára képzetlen 
hallgatósága számára készült népnyelvű munkáiban is 
felhasználta a fenti, eredetileg kizárólag a "tudósképzést" 
szolgáló műfajokat.

A lectio műfajába tartoznak a mester Lectiones Super 
Ecclesiastici cap. 24 (LW II, 229—300) címen fennmaradt két 
munkája, melyeket két, azonos témájú prédikációval együtt62 
valószínűleg saxoniai tartományfónöksége idején (1304 és 
1311 között) valamelyik tartományi káptalanon olvasott fel.

Kommentárokat csak latin nyelven ismerünk Eckharttól, 
mivel azok valószínűleg egyértelműen skolasztikus és 
írásbeli műfajnak számítottak. Bizonyos mértékben a 
traktátusokat tekinthetjük a német nyelvű munkák közül ezek 
megfelelőinek. A mester két-két kommentárt írt a Teremtés 
illetve a Kivonulás könyvéhez, egyet-egyet a Bölcsesség 
könyvéhez, illetve János evangéliumához. Ezek kiadásuk 
sorrendjében a következők:
Expositio Libri Genesis, LW I, 185—444 és LW 1/2, 58-256 
(ez utóbbi újabban felfedezett kéziratok alapján);
Liber Parabolum Genesis, LW I, 445—702;
Expositio Libri Exodi, LW II, 1—227;
Expositio Libri Sapientiae, LW II, 301—634;
Expositio sancti evangelii secundum Johannem, LW III,1—624. 
Egy egészen rövid töredék maradt fenn a mester Expositio 
Cantici Canticorumjából, LW II, 635—639.

A latin nyelvű disputatio írásos formája, a quaestio 
műfajából Eckhart 5 Párizsban keletkezett kérdésfeltevése 
maradt ránk (az 1302—1303-as, valamint az 1311—1313-as 
tanévekből). A mester csak töredékeiben fennmaradt Opus 
triparti túrnának második részét is quaestiók alkották volna, 
ám ezek feltehetőleg nem születtek meg, közülük mindenesetre

62 Acta n 33, LW V, 179.
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egyet sem ismerünk. Nem tartom valószínűnek, hogy az 
említett párizsi quaestiók könnyen beilleszthetők lettek 
volna az Opus quaestioniumba, amely a tervek alapján "a 
felvetett problémák tartalma szerint" kerül't volna 
felosztásra.

A mester munkái közül a collatio műfajának jegyeit 
hordozza magán az "Útmutató beszédek" címen ismert, több
nyire (joggal) a traktátus műfajába sorolt korai, 1294 és 
1298 között keletkezett német nyelvű műve. Latin írásai 
közül az 1293-ból származó egyetemi székfoglalója, a 
Collationes in libros Sententiarum (LW V, 3—26) tartozik 
ide.

Eckhart gigantikus méretűre tervezett Opus tripartituma 
felépítését tekintve a középkori summákkal mutat rokonságot. 
A mű három fűrészből (opera propositionum, quaestionum és 
expositionum) épült volna fel, amiből azonban csak néhány 
előszó, az ide sorolandó latin nyelvű szentbeszédtöredékek 
(sermones) és kommentárok (commentári) maradtak fenn. A 
tervezet tartalmát tekintve azonban jóval inkább egyfajta 
összefoglaló
konkordanciákhoz hasonlóan a Szentbeszéd párhuzamos helyeire 
is utal.

amijellegű enziklopédia,bibliai a

A mester latin és német nyelvű prédikációi különböző 
célokból és különböző formákban készültek. A latin nyelvű 
sermones63 nagyrésze valószínűleg egyáltalán nem hangzott 
el élőszóban. Az eleve írásban születt szentbeszédek mintegy 
kiegészítendő mintaként szolgáltak az iskolai képzés vagy a 
laikus hívők előtt tartott Igehirdetés megkönnyítése 
céljából. Az Opus prédikációkat tartalmazó része is ezt 
tartotta szemelőtt. Ezzel szemben a német prédikációk 
többsége nemcsak hogy ténylegesen elhangzott, hanem részben 
a szóbeli előadás során formálódott ki és csak később, 
természetesen megfelelő átalakításokkal került rögzítésre.

A mester ténylegesen elhangzott latin prédikációi közül 
négyet ismerünk. Közülük kettőt viszonylag korán Párizsban 
(Sermo pascalis a. 1294 Parisius habitus, LW V, 131—148, 
illetve Sermo die В. Augustini Parisius habitus, LW V, 85— 
99), két továbbit pedig az 1303 és Í311 szeptemberei között

63 A latin nyelvű szentbeszédtöredékek a LW IV. kötetében kerültek kiadásra.
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valamelyik rendi káptalanon (Sermones super Ecclesiastic!, 
LW II, 229 — 300) adott elő^ mastar^

Az eckharti traktátusok*egyetlen kivételtől eltekintve 
német nyelven születtek (így az Útmutató beszédek, Az isteni 
vigasz könyve, A teljes lemondásról). A latin nyelvű is 
Tractatus super oratione dominica (LW V, 101—130) 
valószínűleg Eckhart fiatalkori műveihez tartozik és nem

.árulkodik túlságos eredetiségről. Ugyan az Opus propositium 
tézispárjait kiegészítendő szövegeket is tractati nevezte a 
mester, azok alatt rövid kifejtő értekezéseket értett, 
amiknek valójában kevés közük lett volna a hagyományos 
értelemben vett skolasztikus traktátusokhoz.

\J
MyWv Ck' <L4
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1.0ÍECKHART, A DOMONKOS PRÉDIKÁTOR

"Alle créaturen hant niht né áne got, dán ein nücke haete áne got, 
rehte glich noch ninner noch né."

"A terentraény Isten nélkül sennivel sen több, mint egy 
szúnyog Isten nélkül, pontosan ugyanannyi, nen több és 
nen kevesebb." (DB I, 70, 6—7, 4. pr.)

A 13. század kezdetétől új vallásos érzelem- és 
kifejezésformák megjelenése figyelhető meg Európa nyugati 
részén64. Az ezt képviselő réteg vallási vezetése és képzése 
a koldulórendek feladata lett. Dolgukat csak nehezítette, 
hogy egy teljesen új jelenséggel álltak szemben: olyan 
hívőkkel kellett foglalkozniuk, akik vallási kérdésekben 
eddig soha nem tapasztalt módon nyitottak és érzékenyek 
voltak, ám még az eddigi teológiai képzés előfeltételét 
jelentő latin nyelv ismeretével sem rendelkeznek.
Közösségeikben úgy a misztikus, a krisztusi 
követésére irányuló törekvéseket, mint 
elhatározásból vállalt tökéletes szegénység jelenségeit 
megfigyelhetjük. Új, különös elképzeléseikkel és az egyházi 
előírásokat csak részben követő életmódjukkal egy újfajta 
"laikus teológiát"65 hoztak létre, amit az egyház az új 
rendek céltudatos kihasználásával igyekezett kompenzálni, 
így kapták a domonkos prédikátorok a beginamozgalmak törek
véseinek helyes irányba terelésének megbízatását. Olyan 
neves prédikátorok dolgoztak a Rajna felső folyása mentén 
elkerülő apácazárdákban, mint Dietrich von Freiberg vagy 
Nikolaus von Straßburg, akik mindketten Eckharttal is jó 
kapcsolatban álltak. Mivel tehát az eretnek mozgalmakkal 
való konfrontáció a koldulórendek hétköznapjait jelentette, 
nem lenne helyes filozófiai és teológiai tanaikat ezek 
figye1embe vétele nélkül vizsgálni.

/

оV

életmód
szabada

64 H. Grundnann, i.m. 416.

65 Mieth, M.E. 37.
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Saxonia és Bohémia élén

"Et sunt tria [quid praedicatori necessarium]: vitae 
puritas, intentionis sinceritas, opinionis aut fanae 
odoriferae suavitas."

"És hárora [tulajdonság nélkülözhetetlen a prédi
kátor számára j: a nakulátlan élet, a tiszta 
szándék, a szeretetteljes, vonzó illatot árasztó 
hír." (LM II, Eccl., n 2, 231, 11—13)

Miután a besanconi általános káptalan 1303-ban 
felosztotta a túlságosan nagyra nőtt rendi tartományokat és 
hazarendelte az idegenben tartózkodó szerzeteseket, a 
Párizsból viszatéró Eckhart, mint ahogy arról fentebb már 
szó volt, az újonnan alapított Saxonia tartomány rendfőnöke 
lett66. A tartomány székhelye az ekkor virágkorát éló 
erfurti kolostor volt. A mester új tisztsége sok 
szervezéssel és utazással járt67: feladata a Németalföldtói 
Mark Brandenburgig terjedő rendtartomány igazgatása, annak 
területén új konventek alapítása és az ottani tartományi 
káptalan vezetése lett (rendfónöksége idején 1305-ben 
Rostock, 1306-ban Minden és Halle, 1307-ben ismét Minden, 
1308-ban Seehausen/Altmark, 1309-ben Norden és 1310-ben 
Hamburg volt ennek színhelye). Ezenkívül köteles volt
résztvenni a domonkos rend mindenkori pünkösdi általános 
káptalanján,
Straßburgban, 
ebból

Toulouse-ban68,
1310-ben pedig Piacenzában járt Eckhart. Az 

adódó életforma, a gyakori, hosszú és nem éppen

így 1307-ben1304-ben

veszélytelen utazások aligha tették lehetővé a mester 
számára a nyugodt elmélkedést, ő azonban igyekezett minden 
körülmények között a domonkos rend célkitűzéseivel és saját 
elkötelezettségével összhangban lévő prédikáló és lélekápoló 
tevékenységhez hű maradni. Mintegy a mester feladatait még

66 Vö. 44. lábjegyzet.

67 Ehhez lásd az Acta Echardiana által idézett forrásokat. In: LM V, 161—179, nn 10—34.

68 Az 1304. nájus 16. és 18. között sorra került Toulouse-i káptalanon résztvett a nagyar 
Imre barát is ("ünaarie fr. Aymericus"). In: Acta Echardiana LM V, n 10, 162.

József Attila Tudományegyetem
fia gyár Irodaion-.: —neti Tanszékek 

Kon yv Ura
(ПП Szeged, Egyetem u. 2—6.'\
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sokszorozandó, az 1307-es straßburgi általános káptalan 
Eckhartot Bohémia rendtartomány fóvikáriusává nevezte ki a 
rendfőnök,
problémákra való tekintettel különös hatalommal ruházta 
fel69.

Aymericus Placentinus mellé, s az ottani

Ebből az időszakból, 1305. szeptember 11-ről származik 
a mester egyetlen eredetiben fennmaradt, Rostockból a 
göttinqai tanácsnak címzett levele. A rövid szöveg 
lehetőséget ad arra, hogy fogalmat alkossunk a mester 
hivatali kötelezettségeivel járó mindennapos tennivalókról. 
A közvetlenül az évenként szeptember 8-án, Mária születése 
napján sorra kerülő tartományi káptalan befejezése után 
íródott latin nyelvű levél fordítása a következőképpen 
hangzik70:
"Göttinga város nagytiszteletü férfiéinak és bölcs kormányzó 
urainak [azt kívánja] Eckhart barát, a prédikáló testvérek 
perjele Saxonia tartományban, hogy ezen világunk változásai 
idején megmaradjanak Isten oltalmában. Az előzetes ígéretet, 
amit nektek perjeli nevemben, hozzám oly hűséges testvéreim, 
akik városotokban telepedtek le, valamint a perjel és 
rendünk konventi közössége tettek, miszerint beleegyezésetek 
nélkül telküket nem bővítik annak mostani kiterjedésén túl, 
ezennel megerősítem és jóváhagyom. Emlékeztetőül a 
hitelességet pecsétem is igazolja. Kelt Rostockban, a.D. 
DMCCCV, szeptember III. idusán."

A levél a városfalon belül letelepedni kívánó 
koldulórendek és a városi vezetőség állandó ellentétének 
jellemző példája. Előzménye valószínűleg az volt, hogy az 
1296-ban alapított kolostor egy újabb telket kaphatott 
ajándékba, ami miatt a városi tanács annak a város rovására 
történő túlságos megnövekedésétől tartott. Minden bizonnyal 
ezért kérte fel a tartományfőnököt a városi tanács ennek

69 "...statuiius et ordinanus fratren Aycardun provinciáién Saxonie nostrui vicariun 
generalen in dicta provincia Boenie, dantes síbi plenanai potestaten tan m capite quan in nenbris, 
in onnibus et singulis, eciansi de hiis oporteret fieri nencionen specialen, ut ipse ordmet et 
disponat, secundun quod sibi videbitur expedire.” In: Acta Echardiana n 18, LW V, 169k.

70 In: Urkundenbuch des historischen Vereins für Niedersachsen, Bd. VI; Urkundenbuch der 
Stadt Göttingen, ed. G. Schnidt, Hannover 1863, 51. Elenzi Koch I, 267—271. Újra közli az Acta 
Echardiana n 13, LW V, 164.

Á
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megakadályozására vonatkozó ígérete írásos rögzítésére. A 
levelet hitelesítő tartományfónöki pecsét ránk maradt ^épp 
példánya a mester ma ismert egyetlen pecsétje.71 [III. ÁBRA]

A mester tartományfőnöki hétköznapjait ilyen és ehhez 
hasonló intézkedések, a rend gyakorlati gondjai és 
nehézségei töltötték be. A kevés fennmaradt okleves adat is 
nyilvánvalóan mutatja a kolostor- és zárdaalapítások körül 
felmerült nehézségeket. A fentiek példához hasonlóan 
többnyire a városok vezetősége gördített akadályokat az új 
rendházak létrehozása útjába. így az 1310-es piacenzai 
általános káptalanon jóváhagyott braunschweigi, dortmundi 
(kölni püspökség) és groningeni (utrechi püspökség) 
kolostoralapítások, melyekben Eckhart jelentős szerepet 
játszott, sem szűkölködtek a problémákban. A ránk maradt 
források szerint Braunschweigban és Dortmundban igen komoly 
összeütközésekre került sor a városi tanáccsal, az utóbbi 
esetében például csupán többévi pereskedés és három 
meghiúsult alapítási kísérlet után tudtak a domonkosok 
letelepedni a városban.72 J. Koch a mester ekkori számtalan 
gyakorlati teendőjére vezeti vissza annak több munkájában is 
előforduló építésre és építőmesterre vonatkozó metaforákat.

Eckhart tartományfőnökségének éveiből maradt fenn két 
latin nyelvű, Mária születésének ünnepi miséjére írt 
prédikációja a hozzájuk kapcsolódó előadásokkal együtt73. 
Az előbbiek feltehetőleg az 1303 és 1311 között lezajlott 
rendi káptalanok valamelyikének különösen művelt közönsége 
előtt hangoztak el, és fogalmazásmódjukat tekintve mintegy 
átmenetet jelentenek Bibliamagyarázat, 
lelkigyakorlat és a prédikáció között. Különösen szép az 
első prédikációnak (Ego quasi vitis) az "Igaz prédikátor" 
nélkülözhetetlen tulajdonságait leíró része (nn 1—6): az

közösa a

71 Eckhart rendfónöki pecsétjének egy sértetlen példányát J.Koch fedezte fel a Wolfenbütteli 
városi levéltárban (ld. Koch I, 263k.). A pecsét felirata a kővetkező: S. PRIORIS (...)VIHC. FRH PRED 
í...)0NIE (=Sigillun Prioris Provinciális fratruu predicatorui Saxonie).

72 Koch I, 273-281; Ruh, H.E. 26k.

73 Semones et lectiones super Ecclesiastici. In: LS II, 229—300. A szövegeket elenzi: D. 
Mieth, H.E., 57kk., 72k. és 195-257; K. Ruh, i.n. 27kk.
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"igaz prédikátor" makulátlan életet él, a tiszta szándék 
vezérli és híre mint szeretetre méltó, vonzó illat lengi 
körül. Eckhart ezzel a képpel hirdette a prédikáló barátok 
egyik legmagasabb szintű gyűlésén testvérei előtt feladatuk 
nemességét. A szentbeszédben pontos útmutatást is ad nekik 
arra vonatkozóan, hogyan juthat az ember a fenti 
tulajdonságok birtokába: a makulátlan életet és tiszta 
szándékot úgy érhetjük el, ha mindig Jézus jár az eszünkben 
és minden cselekedetünkkel őt követjük. A jó illat pedig 
Bernardus Claravallensis szavai szerint a következőképpen 
értendő: "egy mű fényességét hírének vonzó illata 
jelenti" ,74

1310-ben újabb megtiszteltetés érte Eckhartot: a 
Piacenza-i káptalan a másik domonkos tartomány, Teutonia 
rendfőnökévé választotta. Az ezt követő 1311-es nápolyi 
nagykáptalan nem szentesítette ezt a határozatot, ám 
Eckhartot ismét Párizsba küldte ad legendum75.

74 In Eccl., LW II, 231, 8-235, 8.

75 Vö. 44. lábjegyzet.
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Straßburg

"Ouch sol man sprechen, daz man sógetáne lére niht ensol sprechen noch 
schriben ungelérten. Dar zuo spriche ich: ensol man niht léten ungelérte 
liute, so enwirt niemer nieman geléret, ső enmac nieman léren noch 
schriben. «an darumbe léret man die ungelérten, daz sie werden von 
ungeléret geléret."

"Azt is mondják, hogy ilyetén tanokról nem szabad tudatlan emberek 
előtt szólni vagy írni. Erre én ezt mondom: ha nem tanítjuk a 
tudatlanokat, akkor senki nem lesz tudóssá és senki nem fog tudni 
tanítani vagy írni. Mert azért tanítjuk a tudatlanokat, hogy 
tudatlanokból tudókká legyenek." (№ V, 60, 27—61, 1)

A párizsi magiszterség után Straßburgba tért vissza 
Eckhart [IV. ÁBRA], ahol egy olyan "az életrajzírók 
fantáziáját igen megmozgató üj szakasz kezdődött meg 
életében"76, amit máig is csak részleteiben ismerünk. Ebből 
az időszakból ugyanis valóban igen kevés írott forrással 
rendelkezünk, így sok kérdésben a mester környezetének 
történeti vizsgálatára kell támaszkodnunk.77

Eckhart 1311-ben különleges megbízatást kapott 
rendjének vezetésétől: a mindenkori straßburgi tartomány
főnök, így Berengar de Landora (1312—1318), majd Hervaeus

és e tisztségében 
a délnémet apácakolostorok és női konventek 

felügyeletét kapta. Ez részben az ottani lelkipásztori 
tevékenység ellenőrzését, részben pedig az apácák 
életkörülményeit meghatározó döntések hozatalát 
jelentette78. Maga a tény, hogy a rendi vezetés e feladatok 
ellátására egy külön tisztséget hozott létre, arra utal, 
hogy hátterükben valóban égető problémák állhatták.

Natalis (1318—1323) vikáriusa lett, 
feladatul

A gondok komolyságára már a negyedik lateráni zsinat 
(1215) egyik határozata rámutatott, amivel újabb vallásos

76 In: Koch I., 283.

77 Trusen, i.n. 21. Eckhart straßburgi tevékenységéhez ld. uo., 19—61.

78 In: Koch I, 283-297.
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csoportok alapítását tiltották meg. A rendelet megvalósítása 
azonban, éppen a nói hívők köreiben szinte lehetetlennek 
tűnt, hiszen azok —a koldulórendek szegénységideáljának 
vonzásában— saját közösségekre tartottak igényt, ahol 
elképzeléseiknek megfelelően jámbor módon élhettek. A 
zsinati határozat hátterében pedig természetesen a világi 
klérus eretnekségtől való félelme állt, mivel a már létező 
csoportok
kielégítőnek. Később ezért is kerestek, illetve találtak a 
koldulórendek soraiban olyan szerzeteseket, akik hasonló 
közösségekhez fűződő korábbi kapcsolataik révén már 
gyakorlattal rendelkeztek a képzetlen csoportok lelki 
gondozásában. (Néhány női konventet a pápa már elismerése 
pillanatában a koldulórendek felügyelete alá helyezett, 
holott a szerzetek eleinte erősen tiltakoztak az ilyen 
határozatok ellen, mivel saját törekvéseik csorbítását 
látták bennük.)

Végül 1257-ben a domonkos rend vezetése engedélyezte a 
női csoportok ún. második rendként történő felvételét, az 
erre vonatkozó irányelveket pedig VI. Kelemen pápa adta ki 
1267-ben.79 Az új domonkos zárdák túlnyomó része a már 
létező beginakolostorokból jött létre, így az adelhauseni, 
az engelthali, illetve a koblenzi. Akadtak köztük* azonban

lelkipásztori találtafelügyeletét nem

olyanok is, melyek szervezetükben önállóak maradtak, vagyis 
a rend szabályait nem vették magukra, lelki irányításukat 
mégis a domonkos szerzetesekre bízták. A rend felügyelete 
alatt álló zárdák a 14. század során nagy jelentőségre 
tettek szert. A bennük gyökerező női misztikus mozgalmak és 
a falaik mögött született ún. apácaéletrajzok (Nonnenviten) 
a kor fontos kulturális és vallási forrásai közé
tartoznak80.

A zárdák további fejlődése szempontjából döntő 
jelentőségű volt a begárdok és a beginák működését egyaránt 
megtiltó Vienne-i zsinat (1311—1312). Jóllehet ezt és a 
többi szigorító intézkedést nem a letelepedetten élő 
kolostorok váltották ki, hatásuk azonban azokat is

79 B. Trusen, i.n. 19—21.? 0. Decker, i.n.

80 Az apácaéletrajzokboz alapvető: B. Blank, i.n.
I
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érzékenyen érintette81. A zsinat ugyanis több olyan 
határozatot is hozott, amely a koldulórendek lelkipásztori 
tevékenységét és privilégiumait korlátozta, s ezáltal 
azoknak a zárdákhoz kötödö tevékenységét is jelentősen 
megnehezítette.82

Újabban felélénkült a vita az ün. сига monialium 
hatékonyságát illetően83. A vizsgálódások elsősorban annak 
kimutatására irányulnak, mekkora szerepet töltött be egy-egy 
szerzetes életében az apácák ‘'hivatalos", azaz kötelesség- 
szerű lelki gondozása. így bizonyított tény például, hogy 
Eckhart mindössze három prédikációt tartott egyértelműen női 
közönség előtt (Kölnben) és csupán két apácaéletrajz említi 
meg a vele való találkozást (Straßburg környékéről). S bár 
ezek eredmények figyelemreméltóak, véleményem szerint ebben 
a kérdésben mégis máshová kell helyezni a hangsúlyt. Nem 
annak a vizsgálata a fontos, hogy hány zárdában prédikáltak 
és gyóntattak rendszeresen domonkos szerzetesek és hogy az 
apácák "lelki nevelése" valóban egy működő intézményesített 
rendszer keretében történt-e. Sokkal lényegesebb annak 
kiemelése, hogy mivel az apácák igényelték a színvonalas 
szentbeszédeket és lelki beszélgetéseket, ők maguk keresték 
az alkalmat arra, hogy meghallgathassák a domonkos 
lelkipásztorok Igehirdetését (példának okáért vasárnaponként 
a környező városokban). így prédikációik ugyan nem 
kimondottan női hallgatóság számára készültek, miséiken 
mégis rendszeresen és nagy számban részt vettek apácák is.

Berengar de Landora, a domonkos rend ekkori tartomány
főnöke (1312—1318) minden bizonnyal tisztában volt az új 
zárdákat és az apácák vallásos életét érintő felvázolt 
problémákkal, hiszen az említett Vienne-i zsinaton ugyanúgy 
részt vett, mint a Marguerite PoreteB* elleni inkvizíciós

81 W. Blank, i.n.

82 W. Trusen i.n. 21—27.

83 Főleg L. Sturlese, i.n.

84 A Harauerite Porete elleni ítéletet 1310. június 1.-én hajtották végre Párizsban, niután 
állítólagos "szabados szellenű", nisztikus tapasztalatait leíró könyvét (Le nirouer des sinples aaes 
anienties) »ár 1306-ban aáglyára küldték Valenciennes-ben.
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peren Párizsban (ahol esetleg Eckharttal is személyes 
kapcsolatba kerülhetett). Ezért Straßburg zárdáit különösen 
szigorú ellenőrzés alá kívánta vonni, hiszen ekkor a 
városban, Teutonia rendtartomány "kapujában", legalább tíz 
apácaház állt a koldulórendek felügyelete alatt. Emellett 
Straßburg volt a beginakonventek központja is, és környékén 
számos, később jelentőssé vált domonkos zárda helyezkedett 
el (így Unterlinden, Adelhausen, Ötenbach, Katharinenthal, 
Engelthal, Kirchberg, Töß, Schönensteinbach, Weiler)05.

A beginakérdés kapcsán azonban más, mélyebbről eredő 
belső egyházi viszályok is felszínre kerültek. Tudvalévő 
ugyanis, hogy í(cfy^a világi klérus, ir^Lnt,, az egyházmegyék 

kezdettől fogva rossz szemmel nézték a koldulórendek 
működését86. Valószínűleg komoly nyilvános összetűzésekre 
is sor kerülhetett, hiszen még Eckhart is, aki 
prédikációiban szinte soha nem hivatkozik aktuális 
eseményekre, az ezidőtájt keletkezett Isteni vigasz 
könyvében apológiába kezd87 "nehéz felfogású" (grobsinnig) 
hallgatóival.

Eckhart straßburgi működéséről a következő források 
tesznek említést88: /)

1. Két, ebből az időből származó ajándékozó oklevélben 
és egy levélben fordul elő Eckhart neve.

Az oklevelek Eckhart tudományos és rendi funkcióját 
nevezik meg. Az első 1314. április 14-i keltezéssel 
"magistro Eckehardo, professori sacrae theologie” mint tanú 
aláírásával arról értesít, hogy Katharina és Adelheidis, az
elhunyt Johannes Engelhardt straßburgi polgár lányai, 
házukat a domonkos konventnek ajándékozzák. A másik oklevél 

november 13-áról) nfratris Eckehardi, vicarii
szintén

(1316.
magistri generális” jóváhagyásával 
házajándékozást örökít meg.

egy

85 A 2árdák létrejöttéről és jelentőségéről ld. 0. Langer, i.n. 28—35 (Ötenbach) és 35—41.

86 Trusen több konkrét példát is hoz erre. In: i.n. 28k.

87 Ehhez részletesebben lásd a következő fejezetet és a traktátus elenzését.
88 H. Fischer, i.n. 16k.; 0. Langer, i.n. 41—46.? Acta Echardiana nn 38—42, L» V, 182—188. 

A Straßburgban keletkezett oklevek na az ottani városi levéltárban találhatók.
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A további kútfőt jelentő levél, melyet Hervaeus Natalis 
rendfőnök 1322. december 10-i keltezéssel az unterlindeni
zárdához intézett és többek között a vikárius, ”Echardus, 
magister in theologia" fegyelmező intézkedéseire hivatkozik, 
a mester straßburgi tartózkodásának datálása szempontjából 
jelentős, hiszen nyilvánvalóvá teszi, hogy Eckhart legalább 
1322 végéig Straßburgban tartózkodott.

2. A korabeli apácaéletraizok közül kettő említi meg 
Anna von Ramswag a rajnaparti Diessenhofen

Katharienental zárdájából89 és Elsbeth von 
Beggenhofen a Zürich melletti Ötenbachból90 emlékezik meg 
a mesterről. Mint láthatjuk, Anna titokzatosan hallgat az 
Eckharttal való találkozásról, míg Elsbeth az életrajz 
további tanúsága szerint elmeséli, milyen magyaráztot adott 
a mester felvázolt szenvedéseire.

3. Elképzelhető,

Eckhartot: 
melletti

Eckhart már Straßburgbanhogy
kapcsolatba került Johannes Taulerrel és Heinrich Seuseval, 
később nevessé lett tanítványaival, akiknek írásai 
Eckhart

ЯУ
személyéről, üint 

információkkal szolgálnaKT""^
annak tanításairól érdekes

Eckhart minden valószínűség szerint Straßburgban írta 
a Liber benedictust, vagyis Az isteni vigasz könyve címen 
ismert traktátust a hozzá kapcsolódó A nemes emberről 
kezdetű prédikációval. Valószínűleg ebből az időből 
származik a mester prédikációinak túlnyomó többsége is, aki 
ekkor kezdhette el az Opus tripartitum egyes részeinek 
kidolgozását.

t

i

89 "Heister Ekhart der was ze einer zeit pei vns, do кав die selige swester Anna von raasbag 
zu in heinlichen an das peichtfenster. dar nach fragt ich si, was die fach were, dar vnb si zu in 
gangen were, do wolt si air nit da von sagen..." In: Acta Echardiana n 41.

90 "Denn zu einen aal klagte si es aeister eckhart..." In: Acta Echardiana n 42.
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1.3 .2 .ECKHART ÉS LAIKUS KÖZÖNSÉGE

Eckhart és az apácák

"Swer dise predie hát nicht verstanden, den gan ich ir wol. Were 
hie nienan gewesen, ich nüeste si disen stocke geprediet hán." 

"Aki a [mai] prédikációt nen értette neg, azt bizony sajnáloa. 
Ha senki nen lett volna itt, akkor azt ennek a perselynek 
nondtan volna el." (Pf. 181, 19k.)

A domonkos szerzetesek a prédikálás kötelezettségét 
ugyan fogadalmukkal egyidejűleg magukra vállalták, ám az Ige 
hirdetését belülről fakadó vágynak is ösztönöznie kellett. 
'•Nekem elég, ha bennem és Istenben igaz az, amiről beszélek 
és írok", hirdeti Eckhart, aki többhelyütt egyetlen tanúként 
hivatkozik az igazságra. Az "igazságban állás" a legfőbb 
vonatkozási pont, nem például a hallgatóság elvárásai vagy 
kompetenciája. Eckhart gondolatai hitéből erednek, a mester 
Istennel, Istenből és Isten által, az igazsággal való 
egységből szól: "Nekem elég, ha bennem és Istenben igaz az, 
amiről beszélek és írok."91 Istent, a kimondhatatlant, 
megfoghatatlant nem képes emberi nyelv leírni vagy 
teremtményi értelem felfogni, Isten kinyilatkoztatásának 
nyelvét az ember nem beszéli. "Ha valamit értesz Belőle, az 

és azáltal, hogy valamit értettél meg, [éppen] 
értetlenségedet mutatod, 
pedagógus: helyenként szép és megfogó metaforái ellenére 
többnyire nem képes absztrakt gondolatait a hallgatói

6,nem
II 92 Eckhart szemmel láthatóan rossz

számára érthető képek és hasonlatok segítségével leírni. így 
a mester gondolatmeneteinek megértése a modern, az ’
elvonatkoztatásokhoz jobban szokott gondolkodásmódunk révén 
valószínűleg könnyebb, mint kortársai számára.

Az igen nehéz időszakban keletkezett Az isteni vigasz 
könyve harmadik részéből a mester szemére vetett vádakkal 
szembeni apológiája mellett annak a népnyelven történő 
Igehirdetés nehézségeiről és szépségeiről vallott credóját

91 DW V, 60, 13k.

92 DW III, 443, 1--4.

!



50

is megismerhetjük. A mester olyan jóllehet képzett, mégis 
"nehéz felfogású" (grobsinnig) emberekről beszél, akik 
tanításait hamisnak nevezik. "Ám mit tehetek én arról, ha 
valaki ezeket nem érti?... Nekem elég, ha bennem és Istenben 
igaz az, amiről beszélek és írok." Ugyanis "aki megfigyeli 
a vízbe merített botot, görbének látja azt, holott a bot 
[valójában] teljesen egyenes, és ez azért van, mert a víz 
durvább, mint a levegő; ám a bot önmagában és azoknak a 
szemében, akik azt a levegő tisztaságában látják, egyaránt 
egyenes és egyáltalán nem görbe". A külső látástól független 
belső megismerés ugyanis az igaz megismerés (Eckhart másutt 
ugyanezt reggeli megismerésnek nevezi). "Ám aki ezt nem 
tudja, az kinevet és gúnyolódik rajtam, én azonban az ilyet 
csak sajnálni tudom."93 Arra a szemrehányásra, hogy a 
tanulatlan emberek előtt nem szabad nehezen érthető és 
komoly témákkal foglalkozó teológiai tanokat hirdetni, így 
válaszol Eckhart; "ha nem tanítjuk a tudatlanokat, akkor 
senki nem lesz tudóssá és senki nem lesz képes tanítani vagy 
írni. Mert azért tanítjuk a tudatlanokat, hogy tudatlanokból 
tudókká legyenek. 
helyenként gyanús szekták befolyása alá került egyszerű 
szerzetesek és apácák lelki gondozása nem volt könnyű 
feladat: azok sajátos, a hivatalos egyházi tanítással nem 
mindig egybecsengő elgondolásait nehéz volt a helyes mederbe 
terelni.

||94 Az alacsony műveletségű apácák és a

A tartalmi nehézségeken kívül éppen az apácák óvatos 
bánásmódot is igényeltek, hiszen elképzeléseik erőszakos 
vagy radikális elutasítása véglegesen eltávolíthatta volna 
őket az egyháztól, holott a domonkos rend egyik legfontosabb 
törekvését valamennyi potenciális hívő megtérítése 
jelentette. Ám az apácák különös érzékenysége és tudásvágya 
miatt, akik többek között igen bonyolult teológiai fogalmak 
megértésére vágytak ez a a 14. század elején nehezebb volt, 
mint korábban bármikor is. A prédikálórend egyik központi 
feladata éppen abban állt, hogy a magyarázatra váró fogalmak 
megvilágítása révén (gyakori téma volt például a 
tökéletesség, az Istennel való közösség lehetőségei és a

93 DW V, 60,11 és 13kk.

94 DW V, 60,28-61,1.



51

vele történő egyesülés módja, a lelki szegénység) a felemás 
és gyanús törekvéseket 
eltúlzását,
felületességet vagy az egyházi auktoritások tagadását) 
legyőzzék, és az apácákat a helyes, a hivatalos egyház által 
hirdetett útra vezessék.

(így az eksztázisok és víziók 
lelkigyakorlatokban megnyilvánulóa

A valamennyi kérdésnél fontosabb hitről például egyik 
prédikációjában a következőképpen tanít Eckhart: "Vannak, 
akik így beszélnek: 'ha Isten velem van és szeretem 6t, 
akkor bizonyára bármit megtehetek, amit csak akarok'. Ezek 
az emberek azonban rosszul értik az írást. Amíg bármi 
olyanra vágysz, ami Isten és Isten törvénye ellen van, addig 
nem szereted Istent; jóllehet becsaphatod a világot, és 
tehetsz úgy, mintha szeretnéd 6t. Annak, aki Isten 
szeretetében és Isten akaratában él, örömére szolgál, ha azt 
teheti, ami Istennek tetszik, és boldogan mond le arról, ami 
Isten akarata ellen való. És az ilyen ember ugyanúgy 
képtelen bármit nem megtenni, ami Isten számára kedves, mint 
olyat cselekedni, ami Isten akarata ellen van."95

A laikus hallgatóság tanítása tehát szemmel láthatóan 
nem volt egyszerű feladat, amivel a mester maga is tisztában 
volt: "Amikor ma ide tartottam, azon gondolkodtam, hogyan 
tudnék ügy szólni hozzátok, hogy valóban_meqért.s.etek_enqem. 
És akkor kigondoltam egy hasonlatot, és ha azt képesek 
lennétek~~'felf ogni , akkor megér t éné tek_ szándékomat Is..."96. 
A híradásokból mégis nyilvánvalóvá válik, hogy időnként 
hiábavalóak voltak Eckhart törekvései: a tanulatlan közönség 
még sem értette meg mondandóját. Ám mivel a mester maga is 
tudatában volt gondolatai nehézségének, szentbeszédeiben 
gyakran megszólította hallgatóit: a legtöbb esetben a fontos 
részek előtt a különös koncentrációra hívta fel figyelmüket, 
vagy mintegy vigasz gyanánt az isteni kegyelemből történő 
megértésről beszélt.

A lelkipásztorok oldaláról is sok kritika érte

;

!
i

Eckhartot. бк a mester szentbeszédeinek szenvedélyességét, 
homályos fogalmazásmódját 
helytelenítették, mivel ezekben a legyőzendő és kiirtandó

és érthetőnehezen
a.

95 DW II, 79, 1-7, 29. prédikáció.

96 Ш II, 416, 1-3, 48. prédikáció.
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negatívumok (az említett extázisok, víziók stb.) táptalaját 
vélték felfedezni. így nemcsak sok tanulatlan hallgatója nem 
tudta követni a mestert, hanem tanult, ám a vízbe mártott £ 
egyenes botot görbének látó emberek is veszélyesnek ^ 
tartották beszédeit és nem tudták szándékának megfelelően 
érteni 6t. Eckhart saját példamutató életmódjával és a 
helyes életmódról szóló tanításaival is hallgatóit 
igyekezett segíteni és támadói értetlensége ellen fordult. 
Ezért kíván egyik prédikációjában inkább ezer életével 
példát mutató (lebemeister), semmint egyetlen kizárólag 
tanítása révén kiemelkedő (lesemeister) mestert.97

97 "Wéger wére ein lebeueister denne túsent leseieister.* In: Pf. 599, 19k.
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Az apácák és Eckhart

"Der wise meister Hechard / Wil uns von nihte san; 
Der das niht enverstat / Der nag es gote clan; 
In den hat niht gelúhtet / Der godeliche

"A senniról szól hozzánk / a bölcs Eckhart nester, 
Hogyha azt nen érted 
Mert nen ragyog nég benned / az

schin!"

/ a jó Istent keresd fel; 
isteni fény. n98

Nem lehetett könnyű dolguk az apácáknak sem, amikor a 
műveltségükre alig tekintettel lévő Eckhartot hallgatták. 
Sokan közülük mégis nagy áhitattal figyelték a tudós mester 
szavait és nagy élményt jelentettek számukra azok a különös, 
"magasabb rendű" dolgok, amelyekről Eckhart beszélt 
előttünk. Valószínűleg meg is értették a mester néhány 
gondolatát, ám aligha annak érveléseit, így alaposan 
összezavarhatta őket Eckhart szentbeszédeinek alapvető 
homályossága. "Nem tudom nektek elmondani, mi mindenről 
beszélt", áll igen jellemzően az egyik Eckhartról szóló 
legendában".

A mester prédikációs tevékenységéről fennmaradt 
legendák, versikék és az apácaéletrajzok erre vonatkozó 
feljegyzései, jóllehet azokban szinte kivétel nélkül 
szerepel utalás a mester tanításainak nehezen érthetőségére, 
egyértelműen azt bizonyítják, hogy Eckhart női hallgatóira 
is igen nagy hatással volt. Az alábbiakban néhány példát 
hozok fel ennek alátámasztására.
1/ A mottóban idézett versike folytatásában a hallgatók 
(isteni beavatkozás nélkül legyőzhetetlennek tűnő) 
inkompetenciája mellett a mester alapvető tanításainak 
frappáns összefoglalását is adja: "Adjatok fel teljesen 
mindent,/ ismerjétek fel magatokban Istent,/ az 6 tudásába 
merüljetek, /s öröm koronázza döntésetek".100

98 Idézi (többek között): A.H. Haas, M.E., 190.
!

99 "Ich kan iu niht berihten waz man uns hat geseit...*. Idézi: A.M. Haas, H.E., 190. 

"Scheidet abe gar, / Neiet godes in úch war, / Senkent úch in synekeit, / So werdent
II
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2/ Egy 1440 körüli, az inzighofeni kolostor egyik domonkos 
apácája tollából keletkezett versike pedig a következőképpen 
tudósít: "Eckhart mester a tiszta létről beszél? egy 
formátlan szavacskát szól. Ez a saját léte, amihez semmi sem 
járul hozzá és amiből semmi nem veszik el. Jó mester az, aki 
így tud beszélni.

Fennmaradt néhány legenda is Eckhartról102. Ezekben a 
mesterrel való találkozás során nem Eckhart a tanító fél, 
hanem egyszerű emberek mutatják meg tanításai tényleges 
keresztül vitelét. így a "Mezítelen ifjú" a teremtményitől 
való megszabadulás, "Mester Eckhart lánya" a teljes 
lemondást elért, tiszta élet példaképe103.

A fenti szövegek azt mutatják, hogy apácák sejthették 
Eckhart a tökéletes lemondásról (ab&gescheidenheit) szóló 
gondolatának fontosságát, ami talán kedvükre is volt, hiszen 
ez a teremtményi kötöttségektől való megtisztulás látszólag 
egyszerűvé tette a bennünk rejlő isteni felfedését és Isten 
kegyelemének befogadását. Isten Fiának a megtisztult 
lélekben való folytonos újraszülése pedig egyértelműen egy 
olyan metafora, ami nem állt távol a teológiánál a 
mindennapi élet dolgaiban jártasabb jámbor apácáktól. 
Nyilvánvaló azonban, hogy ez is csak részleges, intuitív 
megértést jelenthetett. Az ebből eredő nem éppen ritka téves 
próbálkozásaikra utalnak Eckhart ellenük felhozott olyan 
vádai, mint a túlzott aszkézis, az értelmetlen és nagy számú 
víziók és eksztázisok. Mindennek ellenére a mestert 
megemlítő források szuperlatívuszai arra utalnak, hogy az 
apácáknak nem voltak ellenükre az Eckharttól hallott 
tanítások.

,|101

3/

Eckhartnak magának nagy problémát okozhatott az, hogy 
miképp lehet a kis műveltségű, a gyakorlati élethez nagyon 
is kötődő, ám mégis a lemondásra képes és vágyó apácákat 
racionális érvekkel meggyőzni. És bár az apácák alacsony 
műveltsége nem gátolta a mestert abban, hogy komoly

!"Haister egghart sprichet von wesen blosz. Er sprichet ain einiges wörtlin, das selb ist 
fornloz. Das ist sein selbes sin? in gat weder zow noch abe. Es ist ain guoter naister der da sprechen 
chan." Spalier, i.n. 175.

102 A legendákat kiadta A. Spaner, i.n. 143k., 150—153.

Az utóbbival dolgozaton késóbbi részében foglalkozón (138k.).103
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tudományos fejtegetésekbe kezdjen előttük szentbeszédeiben, 
mégis eredeti fogalmazásmódja, szemléletes metaforái és 
hasonlatai közelebb vitték ezeket a tanokat egyszerű 
hallgatóihoz. így például az olyan, a mindennapi életből 
vett példák, mint a szűz, az asszony és házastársak 
összevetése a 2. prédikációban igen szemléletessé tették a 
mögöttük rejlő teológiai tartalmat. Az igehirdetés ilyen új 
formájának kialakításával a népnyelvű prédikáció egy magas 
színvonalú változatát hozta létre és terjesztette el 
Eckhart.

Ám éppen újdonságuk és gyanús, alacsony műveltségű 
közönségük miatt szolgáltattak alapot éppen a népnyelvfi 
prédikációk és traktátusok kemény kritikára. A tudós 
szerzetesek és más lelkipásztorok részéről érkező támadások 
a mester straßburgi tartózkodása idején kezdtek jelentős 
méreteket ölteni, amikor valóban egyértelműen a prédikálás 
jelentette alapvető tevékenységét. Az ekkor keletkezett 
Isteni vigasz könyvébői származik például az Eckhart elleni 
per során felhozott vádak túlnyomó része és valószínűleg 
Straßburgban került kapcsolatba a mesterrel az ott 
felhasznált egyik hamis tanú is.

:

.
I
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1.4. A KÖLNI STUDIUM GENERÁLÉN

"Wes schult ist daz, daz uns die spize niht ensnecket? Ez ist 
des schult, daz wir des salzes niht enhán. Daz salz ist diu 
götliche sinne. Harten wir diu gótliche sinne, só ssakte uns got 
und alliu diu werk, diu got ie geworhte."

"Hi az oka annak, ha пев ízlik az étel? Az az oka, hogy 
nincsen sónk. A só az isteni szeretet. Ha az isteni 
szeretet bennünk lenne, izlene Isten és valanennyi Búve." 
(DU I, 387, 8-11, 22. pr.)

Köln, illetve a domonkos rend ottani stúdium generálója 
a 13. század közepétől kezdve mintegy száz éven keresztül a 
német intellektuális élet központját jelentette104. Német 
földön ekkor még nem létezett egyetem (az első német és 
egyúttal első nemzeti egyetemet 1348-ban alapította meg 
Prágában IV. Károly, amit 1365-ben a bécsi, 1386-ban pedig 
a heidelbergi követett. Bár Köln korabeli szerepe nem 
mérhető sem Párizséhoz, sem pedig Oxfordéhoz, az ottani 
domonkos Studium generale olyan kiemelkedő tanárai révén, 
mint Albertus Magnus, Eckhart, Dietrich von Freiberg vagy
Berthold von Moosburg révén a Nyugat ismert és a német 
területek intellektuális centrumánaklegfontosabb
számított105. (Egyetem/csakNal api tás ár a 1388-ban került sor 
a városban.) \ Vs'------- -------'

A kölni Studium generálét 1248-ban hozta létre Albertus 
Magnus. Mivel az alacsonyabb szintű képzés a konventek 
háziiskolái keretében történt, a kölni iskola feladatát a 
konventek és a középszintű iskolák lektorainak képzésére 
jelentette. Az iskola élén egy lector primarius állt, aki 
magister theologiae címmel rendelkezett, ami a gyakorlatban 
annyit jelentett, hogy hosszabb-rövidebb ideig Párizsban 
tanult. Legfontosabb tevékenysége abból állt, hogy a 
tanulókat a Szentírás és a bibliai teológia komolyabb 
kérdéseibe vezette be. A lector primarius rendszeresen

104 Flasch, Denken 318.
105 . kötetét (Die Kölner Universität in 

de Garay itt található minkéit.
Ld. ehhez a "Miscellanea Hediaevalia" 20 

Mittelalter), különösen L. Sturlese, J.-I. Saranyana és J. i
í

&

s
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disputációkat tartott, melyeken kijelölt problémákról 
vitatkoztak baccalaureusok és diákok. Többnyire egy 
baccalaureus, aki Petrus Lombardus szentenciáit olvasta fel 
és egy sublector, aki a Szentírást magyarázta sorról sorra, 
segítették munkájában. A magister stúdium a hallgatók 
tevékenységét ellenőrizte és segítette106.

Eckhartot 1323 körül, valószínűleg azonban inkább egy 
évvel késóbb küldte rendjének akkori általános mestere 
(Barnabas Cagnoli de Vercelli vagy Hervaeus Natalis) Kölnbe, 
a Studium generale vezetésére. A mester ezáltal, ha nem is 
közvetlenül, 
főiskolán,
Aquinói Szent Tamás követése 
egyidejűleg lektorként tartózkodott Kölnben Nikolaus von 
Straßburg, ugyanígy a domonkos kolostor perjele Johannes von 
Greiffenstein. Eckhart titkára valószínűleg Konrad von 
Halberstadt volt.

Tudjuk, hogy Eckhart a diákok teológiai képzése mellett 
a kölni domonkos templomban is tartott prédikációkat, és 
Szent-Gertrúd domonkosrendi, a Máriákért ciszterci, valamint 
a Szent-Makkabeus zárda bencés apácái is ismerték a mestert. 
A bennük szereplő utalások bizonyossá teszik, hogy Kölnben 
születt a mester legalább három szentbeszéde (a Quint-kiadás 
szerinti 13., 14. és 22. prédikáció)107. így Eckhart kölni
lelkipásztorként a Straßburgban és környékén fekvő zárdákban 
megkezdett tevékenységét folytatta, jóllehet fő feladatát a 
domonkos főiskolán való oktatás jelentette, ami leginkább 
korábbi párizsi tevékenységéhez hasonlítható.

mégis Albertus Magnus utódja lett a kölni 
ami aligha volt kisebb megtiszteltetés, mint

Párizsban. Eckharttal

r

106 W. Trusen, i.n. 62k.

107 J. Koch, H.E. in Köln, 297—308; valamint Acta n 43, 189k. A ciszterci Háriakertre utal 
a 13. és a 22. prédikáció, az előbbi így: "Als ich nú niuweliche sprach zue Hergarden" (DK I 214, 10), 
"als ich sprach zu Hergarden" (uo., 217, 5); a bencések Szent Hacchabeus zárdájára a 14.: "also ich 
sprach ze sent merueren" (uo., 235, 9).

s
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1-5. AZ INKVIZÍCIÓS PER

"Plura voluit sapere quam oportuit et non sobrietatee neque secundua 
aensuraa fidei, quia a veritate audit™ avertens ad fabulas se convertit. 

"Többet akart tudni, sünt aeennyi szükséges volt és пев a józan 
Ságnak és a hit mérőzsinórjának aegfelelöen, mert fülét elfordí
totta a valóságtól és kitalálókhoz folyanodott" (Laurent 443)

Az Eckhart ellen folytatott perről sok elemző munka 
született, amit az arról fennmaradt igen gazdag okleveles 
anyagnak köszönhetünk. A mester életének ezt a szakaszát 
ismerjük a legteljesebben. A legpontosabb és legújabb, jogi 
alapú vizsgálódásokra támaszkodó elemzést Winfried Trusen 
adja az Eckhart peréről szóló munkájában.

XXII. János pápa 1325. augusztus 1-én a domonkos 
vizitátor Bended de Comot és Nicolaus von Straßburgot azzal 
a megbízatással küldte Kölnbe, hogy hogy a rendjük soraiban 
található elhajlásokat 'Vágy-—a- főben, ^mint,, a tagokban 
kiigazítsák és megújítsák"108. Közvetlenül a pápától kaptak 
felhatalmazást arra is, hogy rendtagokat mentsenek fel vagy 
helyezzenek át, ha annak szükségét látják. A felülvizsgálat 
a kolostorokon kívül a zárdákra és a női konventekre is

és a köztük elterülő nagy távolság miatt avonatkozott,
vizitátorok helyetteseket bízhattak meg az "inquisitio super
statu monasterii", a kolostor állapotáról helyben 
lefolytatott vizsgálat végrehajtásával. Az ellenőrzések és 
az eljárások, a szakirodalomban korábban uralkodott 
felfogással ellentétben, valószínűleg semmi kivetni valót 
nem hagytak maguk után. Hosszú ideig fennállt ugyanis a 
gyanú, hogy Nikolaus von Straßburg a kölni érsek részéréről 
fenyegető per megelőzése végett, vagyis merő jószándékból 
indított eljárást Eckhart ellen. Sokkal hihetőbb azonban az

miszerint rendtársai, egyszerű domonkos 
hitszónokok valóban bírálták Eckhartot, mivel gyanúsnak 
találták annak spekulatív, az ismert gyakorlattól és a

109a feltevés

108 "Corrigere et refonare tai in capite quas in eeibris." In: W. Trusen, i.i. 64. i.
109 W. Trusen, i.n. 66.

к
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szokásos témáktól eltérő prédikációit. A renden belüli 
tudományos viták is szerepet játszhattak az Eckhartot érintő 
vizsgálatokban, ám ezek a tisztán teoretikus jellegű 
összetűzések nem nyújthattak indítóokot inkvizíciós
eljárásra. A viták középpontjában a röviddel előbb szentté 
avatott Aquinói Tamás llO tanai követésének mértéke, illetve 
az ezektől való túlzott elhajlás bírálata állt, céljuk
azonban sem az egyéni gondolatok teljes kiirtása, sem pedig 
a rend tudós mestereinek elítéltetése nem volt. Eckhart 
munkájával rendjének vezetése egyébként is elégedett 
lehetett, amit az újabb és újabb megtisztelő megbízatásai 
tanúsítanak. Következésképp a mester a saját konventjében 
élő
jelenthették a vizsgálat fő okát.

szerzetesek tudományosnak aligha nevezhető vádja

Az egész perre érthető magyarázatot ad a domonkos rend 
ideiglenes kettéválása*11, aminek következtében a rend két 
csoportra oszlott. Eckhart és néhány társa, köztük Nikolaus 
von Straßburg, egy szigorúbb reformáaat képviseltek, míg 
velük szemben az Eckhart szavai szerint "a rend azon gyanús 
testvérei” álltak, "akik közismerten gyakori gyalázatosságok 
elkövetői"112 voltak. Az eljárás során nem elégítette ki 
őket a pápai vizitátorok vizsgálatának eredménye, tudniillik 
a mester felmentése, és feltehetőleg tőlük ered a Nikolaus 
von Straßburg elleni későbbi feljelentés is113. A közülük 
kikerült két koronatanút, akiket csak a per utolsó, avignoni 
szakaszában sikerült hatálytalanítani, név szerint is 
ismerjük. Hermann de Summóról, a kölni dómtemplom pékjének 
fiáról tudjuk, hogy többször megbüntették, mert sokszorosan 
vétkezett a rend előírásai ellen, sőt végül ki is átkozták. 
Ó azonban mindezzel mit sem törődve tovább misézett, majd 
sértődöttségében, és mert becsületes úton már semmiféle

i

i

110 1323-ban avatta szentté Taeást XXII. János.
>

111 Ezt különösen aeggyézó érvekkel bizonyítja Bihlieyer ötletére hivatkozva (In: Bihlieyer, 
Heinrich Seuse. Deutsche Schriften, 1907, 1964 , 94.) Я. Trusen, i.n. 70kk.

%и

112 "Fratres nei ordinis suspectos, qui propter notai excessma turpidinis propriorui id 
procurant.” In: Laurent 342, idézi: Я. Trusen, i.i. 72.

113 A Nikolaus von Straßburq elleni perről részletesen ír Trusen idézett könyve III. 
fejezetében (109—112).

s
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karrierre nem számíthatott, ellenséges pártokkal cimboráit. 
A másik tanú Wilhelm von Nidecke volt, aki szülőhelyéből (a 
Vogézekben található Nideck) ítélve eredetileg a straßburgi 
konvent tagja lehetett. Ott idejekorán találkozhatott a 
belső rendi problémákkal és valószínűleg ismerte Eckhartot 
is, aminek következtében kiválóan alkalmas volt arra, hogy 
a mestert kompromitáló anyagot szolgáltasson. Később ugyan 
Nikolaus von Straßburg hamis tanúzás miatt elhelyezte 
Kölnből, 6 azonban nem követte a pápai vizitátor parancsát, 
így —a korábbi felfogással ismét ellentétben— Heinrich von 
Virneburgnak, a kölni érseknek nem volt szüksége esetleges 
személyes ellenszenvből eredő érvek koholására, hiszen az 
előző per eredményével elégedetlen domonkos barátok fel
jelentése miatt az eljárás újrafelvétele kötelessége volt. 
Közismert azonban az is, hogy Heinrich az igaz hit 
védelmében jónéhány eretnekellenes pert vezetett, melyek 
közül nem egy halálos ítélettel végződött114. Figyelemre 
méltó és aligha bizonyítja az érsek ellenséges álláspontját, 
hogy Eckhart
ellenkező módon— végig szabadlábon védekezhetett.

eretnekgyanús perek gyakorlatával—az

A második Eckhart elleni eljárás 1326 közepén kezdődött 
meg és az 1252-ben TV. Innocenc pápa által bevezetett azon 
inkvizíciós perek sorába tartozott, melyek az eretnekség 
mint Isten ellen elkövetett fenségsértés vádját 
tartalmazták. Az Eckhart elleni eljárás formáját "per 
promoventem" formában zajlott le, ami annyit jelentett, hogy 
a vádlottnak a vizsgálóbíró előtt személyesen kellett 
bizonyítani ártatlanságát. Ez a tény a mesternek a per során 
tanúsított sokáig érthetetlennek tűnő viselkedését és 
nyilvános védőbeszédét egyaránt megmagyarázza.

Jóllehet a középkorban gyakoriak voltak a teológusok 
ellen folytatott hitvitás perek, ismereteink szerint mégis 
Eckhart volt az egyetlen, aki ellen —a vádak korábbi 
tisztázása nélkül— valódi inkvizíciós eljárást indítottak. 
(Ehhez ld. a mester 1327. január 24-i tiltakozását.) Más 
esetekben teológusokkal szemben csakis akkor kezdtek perbe, 
ha a vád már bizonyított volt, és így az eljárás maga

114 Ruh, И.Б. 169.
t
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tulajdonképpen csak Ítélethozatalt jelentett. (Ez volt az 
ün. "accusatiós eljárás", ilyen volt folyamatban Eckhart 
perével egyidejűleg Avignonban Guillelmi de Ockham ellen és 
hasonlóvá alakult át a mester pere is a pápai udvarban.) Az 
Eckhart ellen alkalmazott különleges módszerre az adott 
okot, hogy a mester egyidejűleg gyakorolta teológusi és 
lelkipásztori tevékenységét, és így a hamis tanokat nemcsak 
képzett, ebből adódóan vitára és ellenvetésekre képes 
rendtársai, hanem a laikus hívők előtt is hirdette. (így a 
vád szempontjából pere hasonlított az 1600-ban megégetett 
Giordano Brúnóéhoz.) Az eljárás során nem történt 
jogellenesség vagy szándékos félremagyarázás, ám 
lezajlásának módja, így az összefüggéseikből kiragadott 
mondatok egymásutáni felsorolása, illetve a német 
szövegeknek a hivatalos latin nyelvre történő fordítása 
kiváló lehetőséget adott a félreértésekre.

A per lefolyása röviden a következőképpen foglalható
össze:

Az eretneknek ítélt mondatokat magában foglaló 
feljelentés eredetije nem maradt fenn, ám ez az avignoni 
teológusok vizsgálati jegyzőkönyveiből, illetve részben 
Nicolaus Cusanus híradásából viszonylag jól rekonstruálható.

Eckhart állásfoglalása és a többi feljelentő irat
(Rechtfertigungsschrift)

1.

2.
ún.

található115. A forrás megnevezése félrevezető, ugyanis az 
a hivatalos eljárási aktákat is tartalmazza és a következő 
részekből áll:

Védekezőiratbanaz

- Az 1326. szeptember 26-i eljárás jegyzőkönyve: két pro- 
testatíones Eckharttól, valamint a mester állásfoglalása 
a 49 vizsgálat alá vetett mondatról.

- E latin és német munkákból vegyesen idézett eretnekgyanús 
mondatok latin nyelvű felsorolása.

- Egy másik latin lista 59, kizárólag német prédikációkból 
eredő kijelentésről, valamint Eckhart ezekre vonatkozó, 
részletes magyarázata.

115 A "Védekezóirat" fontos szerepet játszott a prédikációk eredetiségének neqhatározásában. 
Quint tizenhat szentbeszédet azonosított kizárólag ennek alapján, s ezek a prédikációk adják a 
legjelentősebb szeipontokát a többi szentbeszéd vizsgálatához is.

I
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- Eckhart személyes feljegyzései, vádak a bírák ellen, nem 
hivatalos formában. [V. ÁBRA]

3. A per leggyanúsabb és legérthetetlenebb része máig 
az a tény, hogy amikor Nikolaus von Straßbura Wilhelm von 
Niedecket nyilvánvaló hazugság címszava alatt vád alá 
helyezte, maga a pápai vizitátor ellen is eljárást 
indítottak a per hátráltatása címén. (Lásd Nikolaus ez 
elleni tiltakozásait 1327. január 14-i és 15-i keltezéssel.)

4. 1327. január 24.: Eckhart fellebbezése a pápához az 
eljárás menetére és a hamis tanúkra vonatkozó panaszokkal.

5. 1327. február 13.: Eckhart nyilvános magyarázata a 
szokásos pénteki mise befejezése után. Először Konrad von 
Halberstadt olvasta fel a hívők előtt pontról-pontra a latin 
nyelvű szöveget, majd Eckhart annak valamennyi pontját 
németül értelmezte. J. Koch a mesternek ezt a tettét "az 
egész eljárás legkínosabb pont jaként1,116 értelmezte.

6. 1327. február 22.: Eckhart fellebbezését a pápai 
ítélőbizottság kielégítő indoklás hiányában érvénvte1ennek 
nyilvánítja és a pert Avignonba helyezi át, Eckhart számára 
pedig engedélyezi az odautazást.

Ez a határozat jelenti a kölni eljárás végét. Az érseki 
bizottság ugyan negatívan zárta le az Eckhart elleni 
eljárást, tényleges ítélethozatalra azonban nem került sor. 
A mester röviddel ezután Heinrich de Cigno rendfőnök és 
három lektor (köztük valószínűleg Nikolaus von Straßburg) 
kíséretében valóban Avignonba utazott.

Avianonban a pápa egy teológusokból álló 
bizottságot kért fel az eretneknek tartott kijelentések 
vizsgálatára. A vizsgálat alá vetett mondatok megegyeztek a 
kölniekkel,
csökkent. Az inkviziciós eljárás (per promoventem) maga 
pedig végül átalakult egy, a teológusok ellen szokásos 
cenzúrás (accusatiós) eljárássá. Eckhartot ekkor már 
elsősorban fogalmazásbeli szemrehányásokkal sújtották, nem 
pedig a hamis hit hallgatólagos vádjával.

Az ítélet kihirdetésére 1329. március 27.-én 
került sor XXII. János pápa "In agro dominico" kezdetű 
bullájában, amely Eckhart mester 28 kijelentését ítéli el,

7.

számuk azonban az ítélethozatalra 28-ra

8.

f
116 Koch I. 332. 1

í.5:■;

£
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jóllehet közülük két mondat hitelessége bizonytalan volt. E 
kettőt és további tizenötöt "tévesnek vagy az eretnekség 
jegyét magán viselőnek" (errorem seu labem haeresis), a 
maradék tizenegyet pedig "rosszul hangzónak, nagyon merész
nek és eretnekgyanúsnak" (male sonare et múltúm esse temera- 
rios de heresique suspectos) tartotta a pápai ítélet.117

Fontosnak tartom annak a ténynek a hangsúlyozását, hogy 
az ítélet maga kizárólag a mester egyes kijelentései, nem 
pedig személye ellen irányult. Ezt egészen nyilvánvalóvá 
teszi a bulla utalása a hamis tanítások visszavonására. 
Másrészt azonban az ítéletnek Eckhart valódi szándékához és 
tényleges tanításaihoz sem volt sok köze. Szövegkörnyezetük
ből kiragadott kijelentések semmiféle tanokat nem adhatnak 
vissza hitelesen módon. A mester elleni bulla értelmezése 
mégis komoly nehézségekbe ütközött, mégpedig azért, mert az, 
különösen narratiójának fogalmazásmódjával igen kemény 
vádakkal illeti Eckhartot. Eszerint az nem a keresztény 
hitnek és a valóságnak megfelelően tanított, kitalációkhoz 
folyamodott, az Egyház szántóját tüskével és gazzal vetette 
be és hasonlók. A bulla értelmezésekor azonban sokáig 
figyelmen kívül hagyták a kutatók, hogy mindezek a 
"szemrehányások" a jogi szempontból semmiféle következményt 
nem vontak maguk után és az ítélet szempontjából egyáltalán 
nem volt jelentőségük, márcsak azért sem, mivel azok 
ugyancsak az idézett kijelentésekre, nem pedig a mester 
személyére vonatkoztak, 
küldte el a pápa Kölnbe egy, az ottani érseknek. A hozzá 
csatolt kísérőlevél az ítélet nyilvánosságra hozatalát csak 
az egyházmegyében és Köln városában rendelte el. A bulla 
tehát igen szűk körben került ismertetésre és későbbi 
terjedéséről sincsenek ismereteink. így annak a hibás 
tanokat tartalmazó eckharti munkák tilalmára vonatkozó 
pontatlan meghatározása sem lehet felelős a mester háttérbe 
szorításáért. Saját rendje volt ugyanis az, aki nem vette 
fel a mestert neves tagjai munkáit leíró katalógusai sorába. 
Ez részben azzal a feltevéssel magyarázható, hogy mivel

117a A bullát 1329. április 15-én

117 Laurent 443.
117a W. Trusen, i.n. 123k. íií

i
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sokan valóban nem érthették Eckhartot, a rend vezetősége nem 
akart szerzetesei sorában bizonytalanságot kelteni, másrészt 
pedig Auqinói Szent Tamás kultusza is nyilvánvalóan háttérbe 
szorította Eckhart személyét. A domonkos vezetőség 
döntésében azonban szerepet játszhatott az a gondolat is (és 
ez a középkor eretnekség-meghatározásától egyáltalán nem áll 
távol) hogy az egyik kiemelkedő képviselőjük ellen felhozott 
vádak esetleg az egész az egész rendre kiterjeszthetők, 
következésképpen azokban a látszólagosnál nagyobb veszély 
rejlik.

i
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2. ECKHART MÜVEI

2.1. A LATIN NYELVŰ MUNKÁK

"Intendő est auctoris, sicut et in oimibus suis editionibus, ea 
quae sacra asserit tides Christiana et utriusque testanenti 
scriptura exponere per rationes naturales philosophorun."

"A szerzó szándékafúgy ezen a helyen, c[int ninden tuniká
jában a keres zténlhij/í 
tanainak a filozófusok ternészetes módszerei segítségé
vel történó kifejtése." (In Joh., n 2, LW III, 4, 4—6)

és a Szentírás4édtestanentuBa

A János evangéliumához írt kommentárjának előszava 
szerint118 Eckhart szándéka a hit és a Biblia igazságainak a 
"filozófusok módszereivel" történő igazolása119. A mester 
hivatkozási alapját Szent Pál Rómaiakhoz írt levele adja [n 
1]: "Ami ugyanis megtudható Istenről, az világos előttünk, 
maga Isten tette számunkra nyilvánvalóvá. Mert ami Belőle 
láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, arra a világ 
teremtése óta műveiből következtethetünk." (Róm 1, 20). Az 
idézett helyre az egyházatyáktól kezdve az egész középkor 
során gyakran hivatkoztak, mivel a benne rejlő természetes
filozófiai Istentan a tudomány és a bibliai exegézis 
összefüggése modern felfogásának helyességét támasztotta 
alá120.

Bevezetője folytatásában [n 2] arra hoz ismert példákat 
hogyan foglalkoztak korábban a filozófusok a 

pontosabban
Ennek során először a Confessiones VII.

a mester, 
Bibliával, 
evangéliumával.

kerülő Jánoselemzésreaz

könyvére hivatkozik, ahol Szent Ágoston a Platon munkáiban 
található különféle, az "in principio erat verbum" bibliai 
hely értelmezésére irányuló magyarázatokról beszél, majd 
pedig a De civitate dei X. 
platonista filozófusról azjT\ll,

könyvére utal, ahol egy 
hogy az evangélium elejét

118 LW III, 4, 3k.

119 H. Fischer, H.E.; E. Waldschütz, i.n. 37—67; Hojsisch i.n. 6kk.; Ü.Kern i.n. 

Flasch, Intention, 294kk.120

Г
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a "volt egy ember, Isten küldte" (Jn 1, 6) részig 
aranybetűkbe foglalta és azt jól látható helyeken 
kiállította.121

A prológus következő részében [n 3] munkája céljáról és 
értelméről beszél Eckhart. A filozófia természetes 
módszereit (naturalia) alkalmazó exegézis ugyanis a Biblia 
tanításainak értelmezésén túl a természetben található 
dolgok okainak, következményeinek és tulajdonságainak 
megértését is segíti. Ezért a Szentírás figyelmes 
tanulmányozása révén mindazok, akiknek "fülük van, hogy 
halljanak" (Mt 13,43) valamennyi természeti jelenségre is 
magyarázatot lelhetnek.122 Az értelmen (ratio) alapuló 
filozófia így egyenrangú a hiten (tides) nyugvó teológiával, 
és e kettő összekapcsolása szolgáltatja a legteljesebb 
világmagyarázatot. A filozófiai gondolatmeneten alapuló 
exegézis tehát megvilágítja és érthetővé teszi a Szentírás 
transzcendentális gondolatait, ugyanakkor azonban az isteni 
igazság racionális magyarázatával a természet dolgait is 
megindokolja. Eckhart az Opus expositionumhoz írt második 
bevezetőjében
értelemzéséről, expositiójárói szólván konkrét esetekre és 
a bibliai helyek egymáshoz való viszonyára vonatkozó 
tanácsokat is ad, és az isteni Igében rejlő mélyebb igazság 
feltárásának módjáról beszél.

különféle bibliai helyek helyesa

122a

I

121 Do. 9—13.

122 "QuoBodo veritates principiorum et conclusion™ et proprietatun naturaliun innuuntur 
luculenter --'qui habet aures audiendi'— in ipsis verbis sacrae scripturae, quae per illa naturalia 
exponuntur". Do., n 3, 14—17.

122a Az enlített bevezetővel dolgozaton 73k. oldalán foglalkozón.

é-t:
, ; s2eoeq
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Az Opus tripartitum

"Nonnulla ex sequentibus propositionibus, quaestionibus, exposi- 
tioníbus prino aspectu nonstruosa, dubia aut falsa apparebunt, 
secus auten si sollerter et studiosius pertractentur. Luculenter 
enin invenitur dictís attesari veritas et auctoritatis ipsius 
sacri canonis seu alicuius sanctoruii aut doctoruü fanosorur. 

"A következő kijelentések, kérdésfeltevések és nagyaráza- 
tok közül néhány első pillantásra szörnyűnek, honályosnak 
és hibásnak tűnhet, anit azonban a figyeines és buzgó 
tanulmányozás legváltoztat. Ekkor ugyanis felisnerjük, 
hogy az igazság vagy a Szentírás vagy valanely szent vagy 
neves Bester tesz ragyogó tanúságot a londottak igazságá
ról." (LW I, Prol. gén. n 7, 152, 3—7)

Eckhart valószínűleg 1311-től dolgozott komolyan nagy 
terve megvalósításán, az Opus tripartitumnák nevezett 
gigantikus munka megírásán. A nHáromrészes mű"
(1) első, filozófiai része az Opus propositionum, "Kijelen

tések (tézisek) müve" filozófiai fogalompárokat,
(2) a második rész, az Opus quaestionum, a "Kérdések műve" 

kérdésfeltevéseket,
(3) a harmadik rész, az Opus expositionum, a "Kifejtések mű

ve" bibliai kommentárokat és latin nyelvű prédikációkat
foglalt volna magában. A tervezett műből fennmaradt a 
kiindulóproblémákat és az általános módszereket bemutató, az 
egész Opus előtt álló bevezetés, illetve az Opus 
propositionumhoz és expositionumhoz írt előszavak. A 
hatalmasra tervezett munka részeként értelmezhetők a részben 
korábban keletkezett latin nyelvű szentbeszédminták 
(Sermones), a bibliai könyvekhez született kommentárok 
(Teremtés, Kivonulás, Jézus fia Sirák, Bölcsesség könyve, 
János evangéliuma), sőt talán a párizsi quaestiók is. 
Jóllehet a ránkmaradt munkák —a mester általános előszóban 
kifejtett szándékának megfelelően— töredékesek, csupán 
gondolattöredékeket tartalmaznak, és így befejezésük és 
megértésük az olvasók aktív közreműködését igénylik, az 
egész művet mégis összetartják és logikussá teszik a 
korábban kifejtett problémákra és másutt fellelhető t
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problémákra és másutt fellelhető párhuzamokra történő 
utalások.

A Prológus generálisban123, az általános előszóban, az 
Opus tripartitum létrejöttének körülményeiről és céljáról 
beszél Eckhart. Tervéhez és annak megvalósításához rend
társai kérése jelentett ösztönzést, akik 11nova et rara", új 
és szokatlan dolgokat akartak hallani a Biblia magyarázata 
során, mivel ezek, bár a megszokott dolgok többnyire jobbak 
és jelentőségteljesebb náluk, izgatóbban hatnak a 
szellemre124. Ez a magyarázat igen különbözik a középkori 
teológiai müvek bevett szándéknyilatkozataitól, melyek az 
újonnan létrehozott munkákat többnyire valamely materia 
usitata, egy szokásos anyag új bemutatásaként vezetik fel. 
A tervezett Opust a műfajokat tekintve előadások és azokhoz 
kapcsolódó gyakorlatok leírásai, szentbeszédek és napi 
collatiók építették volna fel, ami a már említett három 
részt, a tézisek, a quaestiók és a Szentírás egyes helyeinek 
rövid magyarázatát tartalmazó prédikációk és kifejtések 
könyvét foglalta volna magában125.

Munkájában két módon kíván rövidségre és takarékosságra 
törekedni a mester: a másutt már kifejtett részeket és 
tételeket nem ismétli meg [n 7, 151, 15], illetve a teljes 
értelmezés helyett csakis a problematikus részeket világítja 
meg, miközben utal az azokkal foglalkozó más helyekre is 
[uo., 15—17]. Eckhart így sem lectio continuát, sem 
compendiumot nem kíván nyújtani, és elsősorban a 
terjengősség elkerülését tartja fontosnak [183, 7]. Ez az 
utóbbi gondolat természetesen nem új, hiszen az ún. stilus 
brevis ügy az antik, mint/a középkori retorika elterjedt 
toposza yol^'. Törekvése leírása során Eckhart maga is utal 
arra, hogy bizonyos müveiben például Szent Ágoston is 
hasonlóan^jár el. A mester különös hangsúlyt helyez mód&zere'

123 Prológus generalis in opus tripartituu. In: Hi I, 148--165. A latin nyelvű nunkák elsó 
kötetének 1987-ben uegjelent eqy párhuzanos kiadása (Ш 1/2), aiután L. Sturiese az oxfordi Bodleian 
könyvtárban (Laud. nis. 222) felfedezte az Opus tripartitun es az Expositio libri Genesis eddig isiiért 
legteljesebb kéziratát. Mivel munkán nézőpontjából a teljesebb szövegnek nincs jelentősége, ezért én 
a továbbiakban is a szakirodaionban bevett régebbi kiadást idézen.

124 "guae se legisse alias non recolunt vei audisse. praesertin quia dulcis irritant aninun 
nova et rara quan usitata, quaavis neliora fuerint et aaiora1' In: Prológus generalis n 2, Ш I, 148k.

125 Do., n 3, 149, 3--5.

r.
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elsó pillantásra homályosnak és érthetetlennek tűnhet, ezért 
annak figyelmes és buzgó tanulmányozására hívja fel a 
figyelmet [n 7, 152, 3—5].

Ennek megfelelően az Opus tripartitum megfelelő 
értelmezéséhez három dolog előrebocsátása szükséges.126
(1) Először az általános fogalmak jellemzőivel kell 
tisztában lennünk. A termini generales soraiba tartoznak a 
lét (esse), az egység (unitas), az igazság (verítas), a 
bölcsesség (sapientia), a jóság (bonitas) és hozzájuk 
hasonló fogalmak. Ezek abban különböznek az akcidenciáktól, 
hogy a dolgok tőlük származnak, míg ők maguk semmi rajtuk 
kívülállóra nem vezethetők vissza. Az általános fogalmak 
tulajdonságait a lét példáján világítja meg részletesebben 
Eckhart.
(2) A második előzetes megjegyzés azt hangsúlyozza, hogy a 
korábbi és magasabb rendű dolgok semmiben nem függnek és 
semmit nem kapnak a későbbi és alacsonyabb rendű dolgoktól. 
Sőt a magasabb rendű dolgok nemcsak egységesek maradnak az 
alacsonyabb rendűekben, hanem azok megosztottságának 
megszüntetésére törekednek. Példaként szolgál erre az emberi 
test különböző részeit egyesítő lélek.
(3) A harmadik kijelentés a mű szerkezetére vonatkozik. Az 
Opus második és harmadik része egyértelműen az elsőben 
kifejtett tételpároktól függ. Mivel teljes egészében azok 
képezik valamennyi további vizsgálódás alapját, ezért 
nélkülük az egész munka nem lenne hasznosnak nevezhető. 
Hogy "a háromrészes mű módszere egészében szemünk előtt 
legyen" Eckhart az első tételpár egy lehetséges 
magyarázatával (Esse est deus / Utrum deus sit / In 
principio creavit deus caelum et terram.) konkrét példán 
mutatja be elképzelését.

I.

Az első könyv, a Kijelentések műve tizennégy filozófiai
(XI.

szövegmelléklet), melynek segítségével mintegy ezer tételt
alapfogalmat sorol fel ellentétpárjukkal együtt

126 LW I, Prol. gén., nn 8-11, 152, 8-156, 10.
I

i
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kíván kifejteni127. néhány
módszertani magyarázatot is ad a mester. A fogalom 
(terminus) és ellenfogalom (opposition eiusdem termini) párok 
felállításának hasznosságát két érvvel támasztja alá, 
mindkétszer Arisztotelészre hivatkozva: a közvetlenül egymás 
mellé helyezett ellentétpárok ugyanis erősebb fényt vetnek 
a problémára, mert kijelentés és ellenkező előjelű 
kijelentés, tézis és antitézis ugyanazon tudás, ugyanazon 
tudomány tárgyait képezik, melyek végül a közös szintézisben 
oldódnak fel128. A dialektikus módszer hasznosságát másutt 
egy Tamástól vett idézet alapján úgy világítja meg Eckhart, 
hogy az ellentétek egymás mellé állítása nem egy közbülső 
pozíciót, hanem egy azokat feloldó szintézist hoz létre.

megvalósításáhozEnnek

A mester egyik központi tételét fogalmazza meg az első 
fogalompár: 11Primus tractatus ágit de esse et ente, et eius 
oppositi, quod est nihil." [150, 1]. Az első traktátus 
témája tehát a lét és a létező, illetve ezek ellentéte, a 
semmi. A semmi vizsgálata azért része a létről való 
elmélkedésnek, mert "amikor erről beszélünk, nem szüntetjük 
meg vagy fosztjuk meg a dolgokat létüktől, hanem összefűzzük 
(constituimus)" [132, 10] és "megszilárdítjuk (statuimus) 
azokat" [176, 6]. Egyik német nyelvű prédikációjában így 
beszél ugyanerről a mester: "Amikor azonban azt mondtam, 
hogy Isten nem létező és minden létező fölött van, ezzel nem 
állítottam azt, hogy nincs léte, sokkal inkább megnöveltem 
benne a létet."129.

Isten és a lét viszonyát vizsgálja Eckhart az általános 
előszónak az Opus tripartitum felépítését megvilágító 
példájában. "Az első kijelentés így hangzik: a lét Isten 
(esse est deus). Az első kérdésfeltevés az Istenség 
vonatkozásában: vajon létezik-e Isten (utrum deus sit)? A 
Szentírás erre vonatkozó első kijelentése (prima auctoritas 
sacri canonis) így hangzik: 'Kezdetben teremtette Isten az 
eget és a földet.'. Először tehát a kijelentést magát

127 Ш I, Prol. gén., n 4, 150,1-151, 4.
128 ЦOpposite iuxta se posita nagis elucescunt*, illetve "oppositonm eadem est scientia".

In: LW I, n 3, 149, 8k.
i129 Ш I, 146, 4—6; 29. prédikáció. A párhuzamok H. Fischertól származnak (i.m. 42). Ii?
t ■

b4.
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magyarázzuk meg, másodszor ennek alapján a kérdés 
megoldását, majd [ugyancsak] ezt alapul véve az idézett 
bibliai helyet értelmezzük.1,130 Ennek megfelelően az első 
részben továbbiak kiindulópontját jelentő első tételpárt, 
miszerint a lét Isten, röviden öt pontban bizonyítja 
Eckhart.131

II.

Mint az általános előszó előzetes megjegyzéseiből 
kiderül, az Opus quaestionum az első rész kibővítését 
jelentette volna, mivel —Eckhart szándéka szerint— az itt 
felvetett kérdések egy-egy, az Opus propositiumban 
felállított tételpárra vonatkoztak volna. A tripartitum ezen 
második könyvéről tudunk a legkevesebbet, mert sem önálló 
előszó, sem egyértelműen ide tartozó kérdésfeltevés nem 
maradt ránk, holott a mester maga helyenként132 annak 
állítólagosán elkészült részeire utal. így csakis az 
általános előszó egész Opus felépítését magyarázó részének 
az erre vonatkozó utalásait ismerjük.133

"A második művet pedig, tudniillik a kérdésfeltevések 
művét, a kérdések tárgya szerint osztjuk fel (secundum 
matériám quaestiorum), és ezeket ugyanabban a sorrendben 
fogjuk megtárgyalni, mint azt a kiváló tanító, a tiszteletre 
méltó Aquinói Tamás testvér tette Summájában, 
azonban ebben sem a teljességre törekszik, és a Tamás által 
felvetett problémák közül csak azokat kívánja megvilágítani, 
melyek "a disputációk, az előadások vagy a beszélgetések 
során [ténylegesen] előkerültek” [uo., 5k.].

||i34 Eckhart

130 LW I, Prol. gén., n 11, 156, 11--14.

131 Az Isten létét vizsgáló tétel áll az Opus propositiommhoz írt előszó középpontjában is: 
"Itt kezdődik ... a Kijelentések könyve, nely első traktátusának a tárgya a lét és a létező, illetve 
ellentéte, a semi." In: LW I, Prol. op. prop., n 1, 166, lk.

132 így például az I. Genezis-koraentárban az Opus quaestionun képnásokról szóló részére 
hivatkozik Eckbart (LW I, n 115).

133 A következő helyek vonatkoznak az Onus quaestionupra: LW I, Prol. gén., n 4,150, 1—151, 
4; n 11, 156, 4-7, 11-14 és n 13, 158, 5-159, 6. LW I, Tabula prol. gén. n 2, 129, 13k.

I
j

í

134 LW I, Prol. gén., n 5, 151, 2-4.
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Az általános előszóban fennmaradt kérdésfeltevés 
így hangzik: "Utrum deus sít". Eckhart először megadja az 
igenlő választ az általános példaként szolgáló kérdésre, 
majd az első részben megfogalmazott és megindokolt 
alaptételre (Esse est deus) utalva négy egészen rövid 
magyarázatot hoz. Ehhez a tekintélyes szerzők közül Szent 
Ágoston és Avicenna ide vonatkozó érveit idézi Eckhart.

Az egyetlen kidolgozott "példaguaestió" hiányos 
felépítése és rövidsége jól mutatja, hogy Eckhart szándéka 
szerint valóban csak a leglényegesebb gondolatok és érvek 
szűkszavú bemutatására törekszik, azok kiegészítését az 
olvasó tudására és intelligenciájára bízván.

135

7
III.

A Háromrészes mű legteljesebben ránk maradt könyve, 
Kifejtések müve két részre oszlik. "Mivel a szerző a két 
testamentum egyes kijelentéseit prédikációiban igen 
részletesen megvizsgálta és értelmezte, ezért ügy döntött, 
hogy más helyeket is kifejt és ezeket a prédikációk művének 
(Opus sermorum) nevezi. A továbbiakban pedig a kifejtések 
műve az Ó- és Újtestamentum azon könyveinek száma és 
sorrendje szerint tagolódik, melyek egyes helyei benne 
magyarázatra lelnek."136 Tehát az Opus expositionum a 
tényleges, bibliai helyek kifejtését tartalmazó expozíciós 
részén kívül prédikációkat, pontosabban prédikációvázlatokat 
is tartalmaz, melynek egy részét a már megírt és esetenként 
megtartott szentbeszédek képezik.

A munkához két különböző súlypontú rövid előszót is írt 
Eckhart13": az első az expositiók keletkezését, a második 
a bibliai helyek magyarázatának módszereit írja le.
(1) "Az egész Ó- és Újtestamentumot rendben végiglapoztam, 
és kiírtam azokat a részeket, amelyekről emlékezetem szerint 
valamikor már beszéltem vagy azok egyes kijelentéseit 
valahol már kifejtettem"— írja Eckhart az első prológusban.

135 Uo., n 13, 158, 5--159, 6.
136 LW I, Prol. gén., n 5, 151, 7--12.

137 Prológus in opus expositionum I: in LW I, 183; II: in LW I; 183k. és LW II, 321,1—322,8.

f

f



73

korábbi tanító- és prédikálótevékenységére utalva. A már 
meglévő munkákat azonban a "térjengósségek elkerülése" 
(prolixitatem vitans) céljából lerövidítette, azokból 
sokmindent elhagyott, ám mindazt megtartotta, ami bennük és 
a különféle szentek és mesterek ott idézett munkáiban, 
köztük is 
használható.
(2) A második bevezetésben a bibliai szövegek értelmezésének 
feltételeit foglalja pontokba a mester:
1. Egy adott szöveg helyes magyarázatához elenegedhetetlen 

a vele Összefüggő többi bibliai helyre (auctoritates 
canonls) és egy összehasonlító jellegű vizsgálat lehető
ségére való utalás.

2. E másodlagosan idézett részek helyes megértéséhez nem 
szabad figyelmen kívül hagynunk azokat a helyeket, ahol 
azok részletes magyarázata található.

3. Helyes, ha az idézett bibliai helyek kifejtése nem szó- 
szerint (praeter intentionem prímám litterae), hanem a 
bennük rejlő mélyebb igazság és tulajdonképpeni értelmük
nek megfelelően (secundum veritatem et proprietatem 
litterae) történik. E módszer helyességét Szent Ágoston 
az "Jn principio creavit caelum et terram"-ra hozott öt 
különböző, mégis azonos értékű magyarázata is példázza.

4. A terjengősség elkerülése érdekében csak az idézett hely 
felosztását és annak leglényegesebb jellemzőit kell ki
emelnünk, a lerövidített részek további kifejtését pedig 
bízzuk az olvasó intelligenciájára (prosecutio et concor- 
dantiae reservantur prudentiae lectoris).

5. A kijelentések többféle (multis modis) magyarázata pedig 
lehetővé teszi, hogy az olvasó maga válassza ki az adott 
alkalomhoz leginkább illő változatot.

Az általános előszó ugyancsak hasonló elveket fogalmaz 
meg az Opus expositionum vonatkozásában138: "A kifejtések 
és szentbeszédek könyvében a következőképpen fogok eljárni: 
egy bibliai hely magyarázatakor alkalmanként röviden más 
részeket is érintek, melyek aztán a tervnek megfelelő 
sorrendben ismét [részletesebb] magyarázatra kerülnek." A 
mester szemmel láthatóan nagy hangsúlyt helyez az Opus

különösen Aquinói Tamás írásaiban jó és

i

138 LW I, Prol. gén., n 14, 159, 9—13. 1%

Ш■w.
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harmadik, kifejtéseket tartalmazó részére. Elképzelése 
szerint az egész mű mintegy lexikonként működne, amely 
különféle utalásai révén valamennyi alkalomra lehetővé tenné 
a legmegfelelőbb szövegek kiválasztását.

Az Opus expositionumhoz írt ezen második előszóból két 
lényeges alapelvet érdemes kiemelni. Az egyik a verbum 
internumhan rejlő mélyebb igazság feltárásának igénye. Mivel 
semmiféle magyarázat nem képes az Ige "tényleges értelmének" 
tökéletes feltárására, csakis az allegorikus-parabolikus 
értelmezés teszi lehetővé a legmélyebb megértést, és így a 
belső valósághoz, az Istenhez való hasonulást. Az előszó 
másik jelentős pontja a bibliai helyek rövid egymásra 
vonatkoztatásának kiemelése. A konkordancia utalásai révén 
az allegorikus exegézis alapvető támpontja és a terjengősség 
elkerülésére irányuló törekvésével az olvasó kreativitását 
állítja a középpontba. Az Opus kifejtései tehát mintegy 
segédeszközként szolgálnak, kiinduló- és támpontokat nyújtva 
a későbbi felhasználók számára. így szerzőjük saját 
véleményét is alárendeli ezeknek a praktikus szempontoknak 
és visszahúzódik a szöveg mögé.

Maga az Opus tripertitum a fenti három rész elveinek 
megfelelően az egész Bibliát kívánta könyveinek sorrendjében 
értelmezni. Eckhart munkája során új szövegek létrehozása 
mellett korábbi művei egy részét is átalakította a tervezett 
mű koncepciójának megfelelően. Ez a tény nyilvánvalóan 
különösen nehézzé teszi egy, a mester latin nyelvű műveire 
vonatkozó kronológia felállítását.
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Az Opustól független latin nyelvű munkák

Eckhart meghatározott alkalmakra született latin nyelvű 
müvei természetesen nem mindig illettek eredeti formájukban 
az Opus tripartitum koncepciójába. Azok egy részét ugyan 
késóbb átírta a mester, 
egyáltalán nem kívánt 
kővetkezőkben azokat a —javarészt korai— eckharti munkákat 
sorolom fel, amelyek az Opus tervétől függetlenül, többnyire 
azt megelőzően keletkeztek és abban nehezen találnák meg 
helyüket.

néhányat azonban feltehetőleg 
felvenni háromrészes főművébe. A

(1) A húsvétra (Sermo paschalis, 1294) és a Szent 
Ágoston ünnepére (Sermo die b. Augustini, Parisius, 1302/03) 
készült szentbeszédek a ténylegesen elhangzott prédikációk 
sorába tartoznak, így márcsak felépítésük miatt sem 
illenének az Opusba. Ennek ellenére kivonatosan mintául 
szolgálhattak volna az adott bibliai hely vázlatos 
elemzéséhez.

(2) A fentebb már röviden bemutatott Collatio in Libros 
sententiarum az egyetemi oktatás műfajai közé tartozott és 
egyértelműen annak keretében született és hangzott el. így 
az semmiképpen sem illett volna az Opus tripartitumba..

(3) A Tractatus super Oratione Dominica139 Eckhart 
egyetlen latinul fennmaradt traktátusa és valószínűleg 
ugyancsak Eckhart fiatalkori írásai közé tartozik. Ezt 
támasztja alá a mester János evangéliumához írt 
kommentárjának egyik megjegyzése is.140 A traktátus az 
egyházatyáktól származó idézetekből épül fel, közülük 
azonban csak kevés eredendően Eckhart sajátja. Szinte 
valamennyi idézett hely megtalálható ugyanis Aquinói Tamás 
Catena aureájában, amelyeket aztán önálló magyarázat nélkül 
egyszerűen egymás mellé állít Eckhart, módszerét azzal 
indokolván, hogy az isteni Ige önmagában is hat és 
termékeny. Jóllehet a munka töredékes és szűkszavú volta 
hasonlóságot mutat az Opus egyes részeivel, elsősorban a 
latin szentbeszédekkel, mégsem valószínű, hogy Eckhart ezt 
a nem kimondottan eredeti írását, bevette volna

139 LW V, 101--130.
140 a ... super qua oratione ia* dudun tractatu* specialei notavi" In: LW V, 105.

)



76

trilógiájába. 
kérdésre sem,
koncepciójában a mester egy nem konkrét bibliai könyvekre 
vonatkozó imamagyarázat számára.

(4) Eredetét tekintve a Quaestiones Parisienses sem az 
Opus tripartitum részeként született, jóllehet a két utolsó 
kérdésfeltevés elkészültekor Eckhart már egészen biztosan 
dolgozott azon. A quaestiók azonban annyiban feltétlenül 
érdekesek az Opus szempontjából, hogy ismeretük pontosabb 
képet nyújt a mester konkrét elképzeléseiről. Ezek a 
valójában elkészült kérdésfeltevések a Háromrészes mű 
vázlatpontokban megadott, tézisszerű gondolatai előadható 
formába rögzítésének mintegy tényleges megvalósulásaként 
tekinthetők.

Nem lenne könnyű választ találni arra a 
hogy vajon hol talált volna helyet
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2.2. A NÉMET NYELVŰ MUNKÁK

"Nú bite ich iuch, daz ir alsó sit, daz ir verstát diese rede; wan ich 
sage iu in der éwiqen wárheit: ir ensit denne glich dirre várheit, von 
der wir nü sprechen wellen, so ennuget ir Dich niht verstán."

"Arra kérlek benneteket, hogy értsétek вед ezt a beszédet; nert 
én az örök igazságból szólok: áo aníg пев váltok azonossá ezzel 
az igazsággal, addig nen érthettek neg engen."
(DB II, 487, 5-8, 52. pr.)

A prédikációk

Cruel a német nyelvű prédikáció középkori történetét 
feldolgozó alapvető könyvében141 az 1200 és 1520 közti időt 
"az önálló és organikus prédikáció időszakának" nevezi, amin 
belül a 14. századot "a misztikus irány elmélyült tartalma, 
illetve skolasztikus művészi megformálása" jellemzi. 
Jóllehet ez a definíció a szerző Eckhartra vonatkozó egyes 
kijelentéseivel együtt helyenként megkérdőjelezhető, mégis 
magában foglalja a változás egyik legjelentősebb aspektusát. 
A 14. századi prédikációkat elsősorban közvetlenségük, a 
vallást a köznapi erkölccsel összekapcsoló tematikájuk 
különböztette meg a korábbi, többnyire egyszerűen németre 
fordított szentbeszédektől. A 13. századi átalakulás a 
tartalom mellett a formát is érintette: a legszembetűnőbb 
jelenség újfajta hasonlatok és metaforák megjelenése volt. 
A népnyelvű prédikációk nagy száma és gyors elterjedése az 
újonnan létrejött koldulórendeknek köszönhető. Az 6 
szemükben ugyanis a hit terjesztésének legfontosabb eszköze 
a prédikálás volt, ami aztán a rendtagok és az egyszerű 
hívők mellett a sorra létrejövő zárdák tudásvágyó apácái 
körében is számottevő hallgatóságra lelt.

Eckhart német prédikációi a műfaj 14. századi csúcs
teljesítményei. A népnyelvú igehirdetés ekkor érte el 
virágkorát és a korszak másik neves lelkipásztora ugyancsak 
egy domonkos szerzetes, a mester egyik tanítványa, Johannes 
Tauler volt. A prédikációs tevékenységet egyértelműen a

141 R. Cruel, Geschichte der deutschen Predigt in Mittelalter. Detnold 1879, 279—663.
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domonkosok dominanciája határozta meg, jóllehet népnyelvú 
szentbeszédgyűjtemények már a 12. században is keletkeztek, 
az azt követő évszázadból pedig több tehetséges prédikátor 
is kikerült a ferencesek soraiból (közülük a legkiemelkedőbb 
Berthold von Regensburg volt).

Eckhart prédikációi különböző kéziratokban (szám 
szerint mintegy kétszázban) igen szétszórtan maradtak fenn. 
Vannak ugyan olyan gyűjtemények, melyek közülük többet is 
magukban foglalnak (ilyen az ún. Paradisus anime 
intelligentis és a Jostes-gyújtemény), ám ezek más szerzők 
munkáit is tartalmazzák és meglehetősen későn kerültek 
összeállításra. A mester ugyan minden valószínűség szerint 
maga is egybegyűjtötte és sorrendbe állította prédikációit, 
ilyen gyűjteményt azonban nem ismerünk, mégpedig nem annyira 
az ellene folytatott per, mint saját rendje ítélete 
következtében142.

Eckhart "misztikus" prédikációi azáltal, hogy az ember 
"legfőbb" és "legnemesebb" részéhez szólnak, különösen 
mélyen hathattak érzékenyebb hívőire. A mester szent
beszédeinek többsége igen személyes, szinte elit jellegű és 
azzal, hogy nem egy egész közösséghez, hanem minden egyes 

•hívőkhöz személyesen szólnak, a kiválasztottság érzését 
kelthették azokban. Ugyanez lehetett bonyolultságuk és 
nehezen érthetőségük következménye. A különös, magasabb 
rendű tanítások elsősorban felemelő hatást gyakorolhattak a 
hívőkre, és ebből a szempontból teljesen mindegy volt, hogy 
azok tényleges megértésre találtak vagy sem. A szentbeszédek 
megtisztító hatása és Isten jelenlétének közelségét 
bizonyította előttük. —

A prédikációk hatásának vizsgálatát még bonyolultabbá 
teszi az a tény, hogy, mint arról fentebb már szó volt, azok 
többféle szinten olvashatók és értelmezhetők. így 
elképzelhető, hogy azokat jóval többen érthetették vagy 
érteni vélték, mint azt a szentbeszédek bonyolult szerkezete 
és mondanivalója alapján ma gondoljuk. Másrészt ugyanígy 
igaz lehet, hogy alig akadt Eckhartnak olyan hallgatója, aki 
prédikációit akár csak töredékeiben is felfogta volna. — 

Nyilvánvaló tény azonban, hogy a mester szentbeszédeiben

142 Err61 bővebben Id. dolgozatonnak a tester elleni pert elenző részét (63k.).



79

található problémafelvetések egy része ma jól áttekinthető 
és aktuális vagy könnyen aktualizálható (amit különféle, az 
eckharti tanokat zászlajukra tűző mozgalmak jelszavai is 
tanúsítnak), mégha költői képekkel keveredő elvont 
skolasztikus nyelvezetük és fogalmazásmódjuk meglehetősen
idegenek is. Ezért fontos _lenne egy olyan stratégia 
kidolgozása, ami mintát nyújtana az eckharti munkák—helyes '
olvasásahoz," és megmutatná, hogyan lehet a bennük rejlő
"magof^a-legtel-jesebben kihámozni'. Éckhart szövegei ugyanis 
nyiltfanvalóan nem "tekinthetők" kizárólag
írásoknak, így elképzelhetetlen azok szigorúan diszkurzív 
felfejtése (ezt márcsak a szövegek poétikus-esztétikus 
jellegével is ellenkezne). Ugyanakkor valamennyiük mögött 
komoly teológiai-filozófiai szándék és felkészültség rejlik, 
ami a kor tudásának, a mester műveltségének és az egyház 
elvárásainak rekonstruálható elemeiből épül fel. E kétfajta 
réteg keveredése természetesen nem lehet meglepő, hiszen 
Isten misztériumának megfogalmazására valamennyi emberi 
ismeret és tudomány képtelen, és az ehhez legközelebb vivő 
közvetítők (ide tartozik például a negatio négationis is) a 
költészet eszköztárához tartoznak. Többek között éppen ezt 
a valóságtól való elfordulást veti Eckhart szemére az 
ítéletét kihirdető pápai bulla: "többet akart tudni, mint 
szükséges volt, s nem a megfontoltságnak megfelelően és nem 
a hit -mérőzsinórja szerint, mert fülét elfordította a 
valóságtól és kitalációkhoz (ad fabulas) folyamodott"143.

Eckhart prédikációi valóban a nyelv szakadatlan 
újraformálását jelentik, mégpedig nem annyira —mint azt 
sokáig kiemelték— új szavak teremtése és a német nyelv 
szókincsének fejlesztése révén. A mester ennél sokkal 
tudósabb módon, a szavak jelentésének radikális átértelme
zésével alakította át és gazdagította a népnyelvű teológiai 
és filozófiai gondolkodást. Az eckharti nyelvi radikalizmus 
alapeleme a tagadás tagadásán alapuló negatív teológia. 
Teremtményként csupán a teremtett, így Istentől különböző 
dolgokról mondhatunk ki bármit is. De mivel ezek a ki
jelentések egyben magukban foglalják önmaguk tagadásának a 
lehetőségét is, Istenről magáról csakis a tagadó módon

tudományos

143 Laurent 443.
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szólhatunk. Az Istenről kimondható legtisztább állítás pedig 
a tagadás tagadása, ami a legtökéletesebb és legmagasabb 
rendűbb kijelentés.

Eckhart német nyelvű életművéből körülbelül 150 
prédikáció maradt ránk, közülük mintegy száz eredetisége 
bizonyított. A mester népnyelvű prédikációiból 86 olvasható 
Josef Quint kritikai kiadásában (DW I—III), a többi 
kiadásán Georg Steer dolgozik. A prédikációk eredetiségét 
Quint igen alapos kritériumok alapján vetette vizsgálat alá, 
amihez elsősorban a szövegeknek a Védekezóirattal, az 
Eckhart elleni a per aktáival, illetve az ezek alapján 
bizonyosan hiteles német prédikációkkal való egybecsengése, 
a szövegpárhuzamok és az utalások nyújtottak támpontot.

Eckhart és a általában középkori prédikációk 
vonatkozásában egyaránt elterjedt volt az a nézet, hogy azok 
egyidejű jegyzetek vagy utólagos, emlékezetből történt 
lejegyzések formájában maradtak fenn. Ezért hitelességüket 
és korrektségüket komolyan kétségbe vonták, tudományos 
jellegű elemzésük pedig elképzelhetetlennek tűnt. Az újabb 
kutatások azonban, amelyek az utólagos lejegyzések létezését 
ugyancsak nem vonják kétségbe, bebizonyították, hogy a 
fennmaradt prédikációk nagyrészének írásba foglalása (és ez 
különösen áll a nagy prédikációs gyűjteményekre) tudatos 
szerkesztői munkán alapult. A szentbeszédek egybegyűjtésének 
kettős célja volt: azok részben későbbi prédikációk 
megírásához nyújtottak mintát, részben pedig tankönyvként és 
jámbor olvasmányként szolgáltak. Amióta az Eckhart-kutatás 
bizonyítottnak tekinti, hogy a mester maga is dolgozott 
prédikációi megszerkesztésén, jelentősen fellendültek az 
hitelesítésükre és elemzésükre irányuló tudományos 
vizsgálódások.144 i

144 Erről bővebben Id. P.-G. Völker és К. Ruh idézett «unkáit.
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A traktátusok

A traktátus ugyan a középkor egyik igen elterjedt és 
kedvelt műfaja volt, átfogó definíciója mégsem létezik: az 
évszázadok során ugyanis egészen különböző tartalmú és 
formájú szövegeket illettek ezzel a megjelöléssel145. A 
traktátusok közös jellemzőire irányuló meghatározások is 
inkább azok formai, semmint tartalmi jegyeit célozzák meg.

A prédikációval szemben így elsősorban a traktátus 
írásbelisége emelhető ki. A traktátusok írásos formában, 
eredetileg olvasni tudó közönség számára készült értekezések 
voltak, jóllehet később részben felolvasások útján 
terjedtek. Mindenesetre azokat a prédikációknál komolyabb 
igényeket kielégítő és maradandóbb munkáknak szánhatták 
szerzőik.

A traktátus ennek ellenére nem szigorúan vett 
tudományos műfaj, sőt nyelvezete az esetek nagyrészében 
inkább a beszélt nyelvhez közelít. Ez utóbbi jellemzője az 
előbb szóban előadott, s csak azután lejegyzésre került 
prédikációkkal mutat némi rokonságot. A traktátusok részben 
valószínűleg tényleges beszélgetéseken alapultak, ahogy arra 
Eckhart Útmutató beszédeinek bevezetése is utal: "Ezek azok 
a beszélgetések, amiket 
'gyermekekkel' folytatott, akik az együtt töltött tanórák 
során jónéhány kérdést feltettek neki." [DW V, 185]. Az 
Útmutató beszédek azonban valószínűleg nemcsak tényleges 
beszélgetéseken alapulnak, hanem felolvasás formájában is 
terjedtek és a kolostori oktatás megkönnyítését szolgálták.

A traktátusok talán egyetlen közös és nagyon általános 
tartalmi jellemzője, hogy vallásos témákat dolgoznak fel. A 
prédikációkhoz hasonlóan a felvetett témát annak különböző 
oldalairól vizsgálják meg. Erre utal Isidor de Sevilla 
definíciója, miszerint a traktátus "az értelmet a sok felé 
vezeti" (trahat sensum in múlta)1*6. így a traktátusok — 
több más skolasztikus műfajhoz hasonlóan— a saját 
gondolatok mellett különféle neves szerzők véleményeit is 
felsorolják, mégpedig a hívők lelki épülésének céljából.

Eckhart barát azokkal a

145 Quint, Di V, VHk.; Schaefer, í.b. 132k.

146 Isidor de Sevilla, Etynologiae I, VI с Vili, n 4. Idézi: Schaefer i.n. 132.
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Eckhart három, a fentiek alapján traktátus műfajába 
sorolható német nyelvű munkája maradt ránk147, melyeket a 
mester maga ugyan nem illetett ezzel az elnevezéssel. 
Valószínűleg azért, mivel Eckhart inkább a traktátus 
szélesebb, a skolasztikus körökben elterjedt értelmezését 
tartotta szem előtt, miszerint az lezárt tudományos 
értekezés vagy pedig egy nagyobb mű összefüggő része. Ezt 
támasztja alá az a tény, hogy Eckhart az Opus tripartitumhoz 
írt általános előszavában traktátusoknak nevezte el az 
alapvető ellentétpárokat bővebben kifejtő részeket.

A mester traktátusai közül időben a legkorábbi az 
említett Útmutató beszedek (1294 és 1298 között), amit az 
Isteni vigasz könyve (talán 1318 után), illetve A tökéletes 
lemondásról (esetleg 1327 körül) című munkája követett. Ez 
utóbbiról biztosan tudjuk, hogy azt egy 17. századi
nyomtatvány nevezte először tractaatleinnak1*8. Felépítése 
alapján ez a legtökéletesebb a hitelesnek tekinthető 
eckharti szigorúan
szabályozott egységekből, így a bevezető és zárórészen kívül 
három, további három-három részre osztható fejezetből épül 
fel.149

traktátusok közül: szerkezete

147 Quint ugyan négy traktátusról beszél, mivel A nemes enberrii kezdetű prédikációt is ebbe 
a műfajba sorolja. Véleményem szerint azonban az, függetlenül attól, hogy valamennyi kéziratban az 
Isteni vigasz könyvével, vagyis egy traktátussal együtt fordul eló, egyértelműen a prédikációk 
jellemzőit hordozza magán.

148 J. Quint, uo. VII.

149 A traktátus felépítéséhez ld. dolgozaton 99k. oldalát.
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150Die rede der unterscheidünge 

(Útmutató beszédek)

"Dar üf setze al din studieren, daz dir got gróz werde 
und daz aller din ernst und vliz zu in si in allen dinen 
werken und in allen dinen läzenne"

"Minden tudásoddal csakis arra törekedj, hogy 
Isten egyre növekedjék benned, felé tarts 
valanennyi igyekezeteddel és szorgalmaddal felé 
tarts, úgy tetteidben, nint lemondásaidban." 
(DW V, 199, 4—7)

HÁTTÉR:

Feltehetóleg 1294 és 1298 között, vagyis Párizsból való 
hazatérése után Erfurtban született Eckhart ifjúkori főműve, 
az Útmutató beszédek. [VI. ÁBRA] Közismert címe az eredeti 
cím (rede) és egy tárgymutatóban szereplő megjelölés 
(materié der unterscheidunge) kombinációja151. A traktátus 
tartalmát, célját és formáját meghatározó alcím így hangzik: 
"Ezek azok a beszélgetések, amiket Thüringia vikáriusa, 
Erfurt perjele, a prédikálórendbeli Eckhart barát azokkal a 
'gyermekekkel' folytatott, akik az együtt töltött tanórák 
során jónéhány kérdést feltettek neki. 
hosszúságú fejezetből álló traktátus valóban a kolostori 
oktatás korabeli gyakorlatának felelt meg, amit az idézett 
konkrét utaláson túl annak felépítése is (így például a 
hallgatók közbevetett kérdései) igazol. Bizonyosra vehető 
azonban, hogy Eckhart "útmutató beszédeit" a kolostorinál 
nagyobb nyilvánosság elé szánta. A bennük tárgyalt kérdések 
ugyanis az erényes, Istennek tetsző általános keresztényi 
életforma leírását adják, ezért —bár azok nyilvánvalóan a 
rendi iskola fiatal növendékeinek nevelésében is kiemelkedő 
szerepet kaptak— valamennyi hívő számára nagy jelentőséggel

И 152 A 23 különböző

150 Ш V, 137—376. A traktátussal foglalkoznak a kővetkező tanulmányok: K. Ruh H.E. 31kk.; 
E. Waldschütz H.E. 16—76; J. Hargetts i.m.

151 K. Ruh, H.E. 31kk.

152 "Daz sunt die rede, die der vicarius von türingen, der prior von erfurt, bruoder eckhart 
erordens mit solchen kindern hate, die in dirre rede vrágeten vil dinges, dö sie sázen in 
ionibus mit einander." In: DW V, 185.

predig
collat
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bírtak. A traktátus német nyelven íródott, ami részben 
ugyancsak egy szélesebb publikumra utal (hiszen a kolostori 
nevelés nyelve a latin volt), részben azonban a mester 
feltétlen érthetőségre való törekvését is magában* foglalja 
(ekkor már a prédikációk jórésze is népnyelven hangzott el).

Az Ütmutató beszédek nemcsak Eckhart fiatalkori német 
nyelvű munkái közüli emelkedik ki, hanem korai latin írásait 
is felülmúlja, ügy/témája, minÉ fogalmazásmódja révén nagy
mértékben különbözik késöbbiTaz egyetem szellemének és mód
szereinek hatását és saját gondolati fejlődését egyaránt 
magukon viselő prédikációitól és traktátusaitól.

A traktátust felépítő fejezetek, az eredetileg az 
akadémiai élet műfajai sorába tartozó collatióк Eckhart 
valószínűleg itt jelennek meg először német nyelven. 
Alapvető témájuk az engedelmesség és az alázat, illetve az 
ezek segítségével megvalósítható ideális keresztényi 
életmód. Az erfurti kolostorban feltehetőleg valóban 
elhangzott beszélgetések "partnerei” a mester felügyelete 
alá tartozó fiatal szerzetesek voltak, akik kérdéseikkel és 
rövid megjegyzéseikkel végig jelen vannak a traktátusban.

A felvetett kérdések, illetve az azokra adott válaszok 
fogalmazásmódja világos, a traktátus nyelvezete a köznapi 
beszédéhez közelít, s így a collatiókon tényleges résztvevő 
szerzeteseken kívül érthetően szólnak mindenkihez, aki 
hajlandó meghallgatásukra és követésükre. Az Útmutató 
beszédeket elsősorban közérthetősége és a szélesebb publikum 
irénti igénye különbözteti meg a korabeli szokásos kolostori 
collatióktól153.

TÉMA:

A traktátus fő témája tehát a kolostori és a keresztény 
élet megfelelő kitöltésének módja, s így elsősorban a valódi 
és tökéletes engedelmesség, valamint a teljes lemondás. Az 
eckharti tanítás szerint ennek módja a lélek megválása a 
földi dolgoktól, a megtisztulás, azaz a csupasszá válás.

Г

153 Eckhart korának az egyik legismertebb collatióia David von Augsburg 1360 körül született 
"De exterioris et interioris hominis” című traktátusa volt. ШI

f'
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FELÉPÍTÉS:

Az Útmutató beszédek egymástól jól elhatárolható három 
részre osztható:
(1) az első rész fő témája a szerzetesi fogadalommal járó 

feladatok bemutatása [1—8. fejezet: 185,1—212,8]154,
(2) a második rész a bűnnel és a bűnre való hajlammal 

foglalkozik [9—16. fejezet: 212,9—248,11],
(3) a harmadik a krisztusi életmód követését megkönnyítő 

gyakorlati útmutatásokat tartalmaz [17—23. fejezet: 
249,1—309,5].

A mester a traktátus egyes részeit egy-egy már felvetett 
kérdés folytatólagos és részletesebb elemzése révén 
kapcsolja össze, jóllehet annak központi fogalmai és -
gondolatai többször visszatérnek és megerősítésre kerülnek, 
így a valódi engedelmesség bemutatását mintegy praktikus 
útmutatásként az imádkozás véghezvitelének, majd Isten 
akaratának mindenhatóságához kapcsolódóan a helyes emberi 
akarat leírása követi. Nagy hangsúlyt kap még az igyekezet, 
a szorgalom, a tudás és az akarat, valamint a bűnre való 
hajlam értelmezése és megvalósításuk, illetve —szükség 
esetén— a tőlük való megszabadulás módja.

ELEMZÉS:

A földi dolgoktól való megszabadulás, a megtisztulás, 
a csupasszá válás leírására szolgáló olyan metaforák állnak 
a traktátus középpontjában, mint a sínen willen und sich 
selben laezen, áne alle eigenschaft sin, áne eigenen willen, 
ledic sin, ledic gemüete, innerlich einoede, abegescheiden 
abekéren, inbilden sines gottes. Eckhart különös hangsúlyt 
helyez azoknak tevékenységek leírása, melyek a tökéletes 
lemondáshoz vezető úton, azaz az Istentől áthatott 
mindennapokban gyakorlati segítséget nyújthatnak. így szól 
a mester az imádkozás módjairól, a szegénységről, a helyes 
akaratról, az elméledésről, és választ ad a megváltásról, az 
igaz szeretetről, a hitről és reményről, a külső és a belső 
munkákról felvetődött kérdésekre.

!
154 A fejezetek száuozása a kritikai kiadást követi. á
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1—8. fejezet: A szerzetesi fogadalom, a rendi 
eskü révén vállalt kötelezettségekről szól az első rész.

A legfontosabb erény a valódi engedelmesség (wárer 
gehorsame), ami nem más, mint önmagunk teljes feladása (des 
sínen usgán) [187, 1], akaratunk tökéletes legyőzése a 
lemondás révén (Dá ich mich ane lásse) [187, 7]. Ez nem más, 
mint az a szabad akaratból vállalt szegénység (és itt a 
szegénység mint instrumentum perfectionis, a tökéletességhez 
segítő eszköz értendő), amely egyszerre jelenti a tulajdon
ról és az önmagunkról való lemondást a lélek megtisztulásá
nak elérése céljából. A középkor általános felfogásával 
szemben azonban az a lemondás nem az érzéki vágyak 
elnyomását, hanem az énünktől való teljes megszabadulást 
jelenti, mivel csakis ezáltal biztosíthatunk helyet 
magunkban Isten számára. Az egyéninek az istenivel való 
ilyetén kicserélése többet jelent a szerzetesi életformával 
járó egyszerű elvonultságnál és a világ örömeiről való 
lemondásnál, hiszen az ember Istent fogadja magába és 
ezáltal részben maga is megistenül. Eckhart itt tehát egy 
olyan, a bevett erényeket és általános elveket megvalósító 
szerzetesi életvitelnél magasabb rendű életformáról beszél, 
amit végső soron bárki elsajátíthat, még akkor is, ha a 
traktátus azt —funkciójából adódóan— a kolostori 
környezetben mutatja be.

A leghatékonyabb ima ebből a megcsupaszult lélekből 
(űz einem ledigen gemüete) fakad, hiszen ez egyedül a földi 
dolgoktól mentesen képes kizárólag Isten legkedvesebb 
akarata felé törni és majd abban elmerülni (in dem liebesten 
willen gottes versunken) [190, 12].

Mivel Isten ezen legkedvesebb akarata nyilvánvalóan 
saját akaratunk (eigener wille) ellentéte, ezért Istenhez 
csakis az juthat el, aki saját akarata és önmaga teljes 
feladására egyaránt képes (der sínen willen und sich selben

1.

(1)

(2)

(3)

laezet) [195, 4]. 
(4—5) Az ilymódon megtisztult lélekbe maga Isten költözik 
bele (gát got in mit allem sínen) [197, 3], azt teljességgel 
Isten hatja át (got gróz werde) [199, 4k.] és ezáltal válik 
képessé az ember az igazán hatékony tevékenységre.

És ha nem az általunk kigondolt (gedáhter) s így a 
gondolattal egyidejűleg múlandó, hanem a valóságos Istent

-í>£? -
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(gewesender got) fogadtuk magunkba, akkor elértük az ideális 
lelki állapotot, amit "belső sivatag" (ein innerlich 
einoede) [207,7], "a földi dolgoktól megváló elfordulás" 
(abegescheiden abekéren) [205, 12k.], "Isten befogadása" 
(ein inbilden ... gottes) [206, 1] megnevezésekkel illet 
Eckhart. Minél vágyik
megtapasztalására, annál kevésbé lel örömre a Tőle különböző 
dolgokban s annál inkább képes a megfontolt (anegedenken) és 
a megfelelő (merklich) befogadásra.

Az értelem és az akarat együttes szüntelen

hevesebben ember Istenaz

(7—8)
törekvése (mit den zwein kreften der Vernunft und des 
willen) teszi lehetővé számunkra, hogy Istent magunkba 
fogadjuk és lelkünket csakis 6 töltse ki. Az ember belső 
erőinek együtt kell hatniuk: Eckhart még nem tesz 
különbséget az értelem és az akarat között, jóllehet az 
későbbi munkáiban —korának nagy gondolkodóihoz hasonlóan— 
központi kérdéssé válik.

9—16. fejezet: A következő fejezetek 
alaptémáját a bűnre való hajlam, illetve az előző fejezet 
végén szóba hozott helyes akarat [főleg 10—11] képezi. Mind 
akaratunkról, mind a bennünk rejlő szeretetről le kell 
tudnunk mondani Isten kedvéért: ez tesz igaz emberré minket 
(enmachet kein dinc einen wären menschen áne daz úfgeben des 
willen) [226, 4].
(9—12) A helyes akarat (rehter/wahrer wille) követése az 
Istennek oly kedves tiszta lélekhez vezet. A tiszta lélek 
nem rendelkezik semmiféle (földi) tulajdonsággal (ist áne 
alle eigenschaft) [218, 9], így saját akarattal sem (áne 
eigenen willen) [227, 5] s ezért csakis Isten akaratának be
töltésére (man ganz waere getreten in gotes willen) [227, 
5k.] törekszik. Valószínűleg ebből a részből származik az 
Eckhartot elítélő pápai bullának egyik paragrafusa155: "Ha 
valaki ezer halálos bűnt is követett volna el, ám alapvetően 
helyes gondolkodású ember (recte dispositus), akkor nem 
kívánhatná azt, hogy bárcsak ne követte volna el azokat." 
Eckhart azonban pontosan a következőképpen fogalmaz az

2.

Az enlített, a bullában a 15-ös szánot viselő paragrafus ugyan nen felel neg szó szerint 
az Dtnutató beszédek vonatkozó részének, án az eckharti életnúben ez az egyetlen hely, ahol hasonló 
gondolatmenetét található. Ld. ehhez Run, H.E., 37k., illetve a pápai bulla kiadását: Théry i.m. !

I
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Útmutató beszédekben: "Igen, aki valóban Isten akaratában 
áll, annak nem lenne szabad azt kívánnia, hogy a bún, amibe 
keveredett, ne történt volna meg." [233, 4k.]. A bűnnel 
kapcsolatos kijelentések mindig is különös veszélyforrást 
jelentettek az inkvizíció szemében, hiszen azok szinte 
valamennyi eretnek vagy eretnekgyanús szekta tanításai 
sorában kiemelkedő szerepet játszottak. Eckhart azonban 
nyilván lelkipásztori gyakorlatából meríti példáját, tudván, 
hogy az elkövetett bűn, illetve méginkább a bűnös gondolat 
meg nem bocsátása mennyire megsemmisítheti az embert. A 
bűnrehajlás még nem bűn, sőt utóbb egyre nagyobb szorgalomra 
buzdíthat az erények követésében: csupán a bűn akarása a 
bűn.
(13) A megbánás (riuwe) a bűnhöz kapcsolódó alapvető 
fontosságú fogalom. Eckhart kétfajta megbánást ismer. Az 
időbeli vagy érzelmi (zitlich oder sinnelich) megbánás a 
szenvedéshez kötődik, ezért nem lehet tartós. Az isteni és 
természetfölötti (götlich und übernatiurlieh) megbánás ezzel 
szemben a bűntől való örök elfordulást jelenti, amikor az 
ember Istenhez emeli és az Ő akaratának engedi át magát. 
(14—15) Az Isten iránt érzett igaz és tökéletes szeretet 
egyben nagy bizalmat (zouversiht, getriuwen) és reményt 
(hoffenunge) kölcsönöz, biztonságot nyújt (wan minne enhát 
niht aleine getriuwen, sunder si hat ein war wissen und ein 
unzwivelliche Sicherheit) [239, 8k.] és az örök élethez
vezet. Ez utóbbiról az ember kétféleképpen szerezhet 
tudomást. Az első, a közvetlen megbizonyosodás, csak 
keveseknek jut osztályrészül: hozzájuk ugyanis közvetlenül 
szól Isten. Az emberek többségét azonban (és ez 
hasonlíthatatlanul jobb és hasznosabb, ungliche bezzer und 
nutzer) [241, 5] Isten iránt érzett hatalmas szeretetük és 
bizalmuk győzi meg, mert ez sem enged kételkedést számukra 
(daz er niht zwiveln müge) [241, 8].

Az igaz bűnbánat és vezeklés (pénitencie) nem a 
külső dolgokban rejlik, hanem abban, hogy az ember mindentől 
teljességgel elfordul és csakis Isten felé törekszik, és 
különösen jól megvalósítható Krisztus szenvedésének köve
tésében (ami a következő rész témája). Ez azonban nem külső 
aszkézis, hanem a bennünk rejlő legjobb képességek kibonta
koztatása (in welchen werken dü diz allemeist gehaben maht

(16)
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und hast von den werken, diu tuo aller vrilihest) [247,2k.].

27—23. fejezet: A következő rész a Krisztust 
követő életmódot vázolja fel és gyakorlati, a köznapi 
életben ténylegesen követhető útmutatásokat tartalmaz. 
Középpontjában az Énünkről való lemondás, illetve önmagunk 
feladásának szükségessége áll.

Krisztus életét elsősorban belső tevékenységünkben. 
nem pedig a szentek aszketikus példájával kell követnünk. 
Isten ugyanis minden ember számára egyénileg határozza meg 
a "jó módot", vagyis a számára legmegfelelőbb és leg
hatékonyabban megvalósítható életformát, ami így valamennyi 
lehetséges "jó módot" magában foglalja. (Ein jeglicher hatte 
sine goute wise und ziehe dar in alle wise und neme in siner 
wise alliu gout und alle wise.) [252, 10k.]
(18—19)
fogadásának módját a következőkben köznapi példákon szemlél
teti Eckhart. A helyes akarattal rendelkező embernek nem 
jelenthet gondot, véli a mester, hogy lemondjon az ízletes 
ételekről, a csinos ruhákról és a vidám baráti társaságról, 
mert tudja, hogy Isten ezek fölött áll (über din andern dine 
alliu sol ez, ti. Isten, erhaben sin) [255, 10], azok mind 
tőle származnak és általa vétetnek el. Éppen ezért egyedül i 
Isten felé érdemes törekednünk, és minél inkább vágyunk rá, 
annál közelebb kerülünk hozzá.
(20—22)
fejezetének témája az áldozásra való felkészülés. Az áldozás 
Krisztus követése és a vele való egyesülés: teste által 
ugyanis megújul a testünk és közelebb kerül az örök élethez 
(wan gőte náchgan und im volgen, daz ist éwicheit) [274, 5]. 
Ezért az áldozást megelőző és annak feltételét jelentő 
gyónásra, ami lelkünk tisztaságát vizsgálja, mindig nagy 
szorgalommal (grózer vliz) kell törekednünk.

Az utolsó fejezet ismét a lemondás eredményére, a 
lélek csupaszságára (ledic sin), a megtisztulásra tér 
vissza. A lélek szegénysége (armout des geistes) annyit 
jelent, hogy érintetlenek maradunk a dolgoktól (uns blőz 
halten der dinge) [299, 2], vagyis megvalósíthatjuk
magunkban azt Istentől eredő erényeket, azaz felfedjük 
lelkűkben Isten jelenlétét.

3.

(17)

Az önmagunktól való megszabadulást és Isten be-

A traktátus ezt követő három legterjedelmesebb

(23)

i

►



90

Liber benedictus156

"Ware uns reht, só enwsre ouch uns liden enist in 
in niht liden; ez wsre uns Wunne und tröst."

"Ha negfelelö nódon élnénk, akkor a szenvedést 
sen éreznénk szenvedésnek; [hanen] az gyönyörű
séget és vigaszt nyújtana." [DW V, 51, 13—15]

Az Eckhart elleni per aktáiban liber benedictus címen 
fennmaradt könyv két részből, egy traktátusból (Az isteni 
vigasz könyve) és egy valószínűleg olvasásra szánt prédiká
cióból (A nemes emberről) áll. A könyv, ahogy az a mester 
elleni per aktáiból kiderül, Ágnes magyarországi királynő, 
III. András özvegye számára készült: "Ezek a cikkelyek abból 
a könyvecskéből származnak, melyet Eckhart mester német 
nyelven Magyarország királynőjének küldött el"157. Szinte 
szószerint így fogalmaz Johannes Wenck is Nicolaus Cusanus 
ellen írt De ignota litteraturajában158. Valószínű azonban, 
hogy —a sokat idézett ajánlás ellenére— Eckhart soha nem 
látta Ágnest és sem a traktátust, sem A nemes emberről 
kezdetű szentbeszédet nem olvasta fel előtte. Mindkét 
szövegből hiányzik ugyanis a legkisebb utalásn is a 
királynőt ért személyes veszteségekre, és a vigasztaló érvek 
között egyetlenegy olyan sem szerepel, amely —az amúgy 
bőségesen felsorolt, részletesen bemutatott kilátástalannak 
tűnő sorcsapások közül— konkrétan a királynő nehéz 
helyzetére utalna. (Nem tűnik igazán meggyőzőnek az a 
gondolatmenet, miszerint Eckhart a traktátusban oly gyakran 
előforduló "Atya" alatt egyben a királynő meggyilkolt apját 
is érti159.)

I

I

I
156 DW V, 1-136.

157 "Isti sunt articuli extracti de libello guen íisit íagister Ekardus Regine üngarie 
scriptua in Theutonico" - olvasható a per aktái között a nester ún. Vedekezd iratában. (§ II. 1) In: Théry i.n. 157.

i

"Huic conclusioni alludit íagister Eghardus in libro suo vulgari quei edidit pro regina 
üngarie sorore ducun Austrie, quod incipit 'Benedictus Deus...'" Idézi Quint in: DW V, 5k. A Wenck 
és Cusanus közti vitához bővebben ld. Degenhard, i.n. 50—68.

159 H. Bindschedler, i.n. 401k.
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Az említett Ágnes királynő (ca. 1280—1364) III. András 
második felesége volt, aki férje halála (1301) után elhagyta 
Magyarországot. Apját, Habsburg Albertet 1308-ban családi 
viszályokból fakadóan a szeme előtt gyilkolta meg annak 
unokaöccse, Sváb János herceg. Ágnes röviddel ezután 
anyjával, Erzsébettel együtt az elhunyt Albert és valamennyi 
ős lelki nyugalma érdekében családi kolostort alapított a 
gyilkosság színhelyének közelében. Az így létrejött 
kőnigsfeldeni ferences kettőskolostor160, melynek alapító- 
levele 1311-ből származik, a Habsburg család lelki életének 
központjává vált. Anyja hamvainak Königsfeldenbe 
szállításától (1317-től) élete végéig (1364-ig) a jámbor 
életet folytató Ágnes állt a kolostor élén, ám anélkül, hogy 
maga apácává lett volna. A királynő irányítása alatt, aki 
bölcsességét tekintve egy "második Eszter"161 volt, a női 
kolostor a német püspökség leggazdagabb zárdájává lett. 
[VII. ÁBRA]

Az Ágnesnek ajánlott liber benedictus nem illeszthető 
bele pontosan ezen események sorába, létrejöttének időpontja 
erősen vitatott (egyes vélemények alapján162 1 3 0 8 és 1314 
között, mások szerint163 Erzsébet földi maradványainak 
Königsfeldenbe szállítása után keletkezett), a későbbi 
datálás azonban meggyőzőbbnek tűnik, mivel a könyv nyilván
valóan magán viseli Eckhart második párizsi magisztériumának 
(1311—1313) hatását, amit elsősorban az abban előforduló 
analógia- és univocitás-elméletére vonatkozó példák 
támasztanak alá. A datálás bizonytalansága ugyancsak azt 
igazolja, hogy a traktátus és az azt követő prédikáció nem 
befolyásolta számottevően Ágnes életét.

A következőkben előbb a Liber benedictusban szereplő 
traktátust, Az isteni vigasz könyvét, majd a Nemes emberről 
kezdetű (Homo nobilisnak is nevezett) prédikációt kívánom 
részletesebben bemutatni.

160 A kőnigsfeldeni kolostorral foglalkozik E. Maurer i.n., különösen 3—9 és 15—17.

161IV. Károlynak a kőnigsfeldeni krónikában fennnaradt kijelentését idézi E.Maurer, i.n. 6.

162 E. Waldschütz, Н.Б. 80k.

163 Ruh, H.B. 115kk.
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Daz buoch der goetlichen troestunge164 
(Az isteni vigasz könyve)

"Kein vaz ennac zweierleie trank in in gehaben. Sol ez win haben, nan nuoz von nőt 
wazzer úzgiezen; daz vaz nuoz blöz und itel werden, sicherliche, alle die wile daz 
dich troestet und troesten вас die créatüre, só envindest dú niener rehten tröst."

"Egyetlen edényben seo lehet egyszerre kétféle ital. Ha bort akarunk 
benne tartani, úgy ki kell öntenünk belőle a vizet; az edénynek üresnek 
és tisztának kell lennie. Bizonyos, hogyanig terentett dologban lelsz 
vagy fogsz vigaszra lelni, addig nen találod neg az igaz vigaszt."
(DW V, 28, 2-8; 29, 16-17)

HÁTTÉR:

Az isteni vigasz könyve165 tehát, mint arról fentebb 
már szó volt, Eckhart straßburgi tartózkodása idején, való
színűleg 1318 után született. [VIII. ÁBRA] A benne szerepló 
Habsburg Ágnesnek szentelt ajánlás ellenére azonban —korai 
Útmutató beszédeihez hasonlóan— széles olvasóközönség 
számára készülhetett, hiszen a mester szándéka szerint benne 
mindenki vigaszra lelhet, akit "szomorúság ... fog el és 
nyomaszt ... ebben a siralmas világban" [5, 9].

A könyv a középkorban gyakori "vigasznyújtó könyvek" 
sorába tartozik, melyek élén Boethius De consolatione 
philosophiae című műve áll. A filozófia vigasztalását még a 
14. század előtt valamennyi jelentős európai köznyelvre 
lefordították, s ez számított a laikusok körében a leg
ismertebb és legelterjedtebb filozófiai munkának166. A mű 
nagy népszerűségét annak köszönhette, hogy az emberi élet
vitel bárki által elérhető és követhető formáját mutatja be.

A traktátus közvetelen hatást fejtett ki a mester rend
társa, Johannes von Dambach (+1372) De Consolatio Theologiae 
című művére, az egyház megrendülésére reagáló későközépkori 
vigaszkönyvek legismertebbikére.167 Johannes ugyan csakis

164 DW V, 1-105.

165 E. Waldschütz, Н.Б., 77-155; Ruh, H.E. 119-128, H. Bindschedler i.i.

166 R. Iibach, Laien 43kk.

167 Johannes von Daibachhoz Id. VL IV, 571—577. Johannes szeiélyes is isierhette Eckhartot, 
ugyanis 1327. januárjában több rendtásával együtt tanúként szerepelt a kölni eljárás során.

I



a neki megfelelő érveket veszi át Eckharttól (munkája 
ugyanis erősen pesszimista beállítottságú), az egész mű 
kompilációs jellege és a megnevezett felhasznált forrásai 
mégis egyértelművé teszik a mester hatását.

Eckhart valamennyi munkája közül Az isteni vigasz 
könyve tűnt a leggyanúsabbnak az inkvizítorok szemében: ez 
képezte a per kiindulópontját, és nem kevesebb, mint 13 
kijelentés került belőle a mestert elítélő bullába.

168

TÉMA:

A traktátus kezdetén idézett bibliai hely169 
értelmében az igaz vigasz és a viaasznyúitás módja képezi a 
könyv alapgondolatát. Mivel azonban Az isteni vigasz 
könyvébői az Ágnes személyére vonatkoztatható konkrét 
vigasztaláson túl a sorscsapások idején követhető gyakorlati 
tanácsok is hiányoznak, az nem tekinthető általános 
lelkipásztori útmutatásnak sem. Eckhart szándéka saját 
nyilatkozata szerint az, hogy "ebben a könyvben néhány olyan 
tant foglaljak írásba, amelyek segítségével bármely 
vesződségében, bújában és szenvedésében vigaszra lelhet az 
ember" [8,9—11] .

Ám ez a vigasz más természetű, mint amivel gondok 
idején szívesen számolnánk, hiszen nem a veszteségek evilági 
pótlásából áll, 
megszabadulást követeli.
kizárólag Istent szemünk előtt tartani, Benne és Vele élni, 
mert "bizonyos, hogy minden szenvedés onnan ered, hogy nem 
Isten és nem csakis Ófelé fordulsz" [11,23—12,7]. "Ezért 
arra kell törekednünk, hogy önmagunktól és valamennyi 
bennünk rejlő teremtményi dologtól megszabaduljunk, és 
Istenen kívül ne ismerjünk más apát." [12,21—13,4] Mivel 
minden Istentől különböző dolgot el kell távolítani

hanem a teremtményi
Vigaszra lelni

dolgoktól való 
annyi, mint

l

magunkból, teljességgel meg kell szabadulnunk önmagunktól 
(sich entbilden), 
hasonlóbbá

s így megtisztulásunk révén 
válunk Istenhez (überbilden), míg

egyre
végül

168 A traktátus egyéb hatásairól: Quint, ДО V, 5k.

169 "Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és a minden 
vigasztalás Istene!" (2Kor 1, 3k)
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megszületünk benne és Isten is megszületik bennünk. S 
jóllehet ez a folyamat csakis Isten kegyelméből valósulhat 
meg, ám annyiban akaratunkon is múlik, hogy célul tűzhetjük 
ki magunk elé a lemondó életet. Erre utal a mester, mikor 
kijelenti, hogy "ezekből a tanításokból, amelyek a szent 
Evangéliumban találhatók és melyeket minden értelemmel 
megáldott lélek megért, igaz vigaszra lelhetünk minden 
szenvedésünkben" [11, 20—22].

A földi dolgokról való lemondást, az Isten felé 
törekvést példázza többek között Eckhart gondolatmenete a 
veszteségek idején nyújtandó vigasz módjáról. Ha valamit 
elveszítesz, tanítja a mester, gondolj arra, ami megmarad, 
s annak örülj. Ha pedig látszólag semmid sem marad, akkor 
azért adj Istennek hálát, hogy valaha is volt valamid, s 
hogy az annak veszteségével járó szenvedés elviselése 
lehetővé teszi számodra, hogy eljuss az örök életbe, azokkal 
ellentétben, akik jóllehet boldogok e földön, mégsem fognak 
soha a mennyországba jutni170. Az emberi bajok és vesződ- 
ségek oka a teremtett dolgokhoz való kötődés, valamennyi 
szenvedés "csakis és kizárólag onnan ered, hogy [az ember] 
Istentől eltávolodott és a teremtményhez kötődik, Istentől 
különbözik és nincs benne isteni szeretet" [35, 9—11].

FELÉPÍTÉS:

Az isteni vigasz könyve felépítése nagy mértékben 
különbözik az Útmutató beszédekétői. Az Ágnesnek ajánlott 
traktátus koncepciója kevésbé rendszeres, s egyedül az igaz 
vigasznak az egész könyvön végigvonuló gondolati motívuma 
jelenti annak összetartó erejét.

Könyvét Eckhart három részre bontja: "És ez a könyv 
három részből áll. Az első részben azok az igazságok 
találhatók, melyekből és melyek segítségével megtudhatjuk, 
mi az, ami teljes és tökéletes vigaszt tud nyújtani 
szenvedéseinkben. Ezt úgy harminc példa és tanítás követi, 
melyekből valamennyi ember igaz és teljes vigaszra lelhet. 
A könyv harmadik részében pedig bölcs emberek szenvedésük 
idejéből származó tetteit és mondásait idézem fel példa

170 A parafrázis helye: DW V, 9—11.
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gyanánt” [8, 11—9, 2].
(1) Az első fejezetben tehát, ami további három alrészre 

osztható, az embert vigasztaló igazságokról szól Eckhart 
[9, 4—15, 5],

(2) a másodikban^ vigaszt nyújtó szavakat és gondolatokat 
idéz á [15, 6—56, 15],

(3) végeze'tül pedig bölcs embereknek szenvedésükben végre
hajtott tetteit és mondásait mutatja be, melyek közép
pontjában a Krisztust követő életmód áll [57, 1—61,12].

ELEMZÉS:

Az első, spekulatív jellegű és fogalmazásmódjával a 
skolasztikus teológiai traktátusokra emlékeztető rész képezi 
a Az isteni vigasz könyve súlypontját. Itt fejti ki Eckhart 
a könyv lényegi mondanivalóját, tudniillik hogy az igaz 
vigaszt a szenvedéstől sújtott szív számára az egység 
megteremtése, az egyesülés jelenti.

A szenvedés eredetét, annak célját és értelmét Isten és 
ember egymáshoz való viszonyának szemszögéből vizsgálja 
Eckhart. Akkor és csakis akkor szenvedünk, ha akaratunk 
különbözik Isten akaratától. Az egyetlen és igazi szenvedés 
onnan ered, hogy Isten nincs velünk, azaz Isten hiányát 
szenvedjük el, azt, hogy különbözünk tőle. "Aki azonban 
egyedül Istent szereti a teremtményben és a teremtményt 
Istenben, az mindenütt megleli az igaz, valódi és tényleges 
vigaszt." [15, 2—4]

Az Istenhez való hasonulás lehetőségét és módját az 
isteni és a teremtett dolgok viszonyának bemutatása, azok 
analógiája és univocitásra törekvésük, így egyebek között a 
jóság és a ió példáján elemzi Eckhart. A jóság (diu güete) 
nem teremthető, mivel az az isteni lényeg része, Istenhez 
tartozó transzcendentália. S ezért úgy viszonylik a földi 
jóhoz (der goute), mint önmaga evilági megvalósulásához, "6 
a szülő és megszüli a jót" [9, 7]. "A jóság önmagát és 
mindazt, ami benne van, a jóban szüli meg, ... a jó egész 
lényét, tudását, szeretetét és hatni tudását a jóság szívé
ből és legbelsejéből, és csakis onnan kapja." [9, 9—12] 
Ezért valamennyi jó célja eredetéhez, az őt létrehozó 
transzcendentáliához, a jósághoz, vagyis a tökéletes jóhoz,

1.

f
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Istenhez való visszatérés. Ahhoz azonban, hogy visszajussunk 
teremtményi létünk magasztos erdetéhez, le kell vetkőznünk 
magunkról a teremtett léthez kötődő dolgokat, mivel ezek a 
köztünk és Isten között lévő különbség okozói. Ugyanis "a jó 
és a jóság nem más, mint egy jóság, mindenben teljességgel 
egy, kivéve a szülés és a születés aspektusát" [9, 12k.]. Az 
effajta azonosság az univocitás, melynek alappéldája az 
Atya-Fiú kapcsolat, amit Eckhart a János evangéliumból 
származó idézetekkel támaszt alá [9, 19k.; 10, 7—9]. A 
jóság és a jó, az igazságosság és igazságos, bölcsesség és 
bölcs viszonyát Isten és a Belőle született Fiú egymáshoz 
való kapcsolatával azonosítja Eckhart [10, 11—13], mintegy 
utat mutatva az analogikus viszony univok kapcsolattá való 
átalakításának szükségessége felé.

Az Istenhez való hasonulásra és végső soron a vele 
történő egyesülésre úgy törekedhetünk, hogy tudatosan 
megszabadulunk a bennünk lévő teremtményitői, teljesen 
üressé válunk s így mintegy helyet biztosítunk magunkban 
Istennek. Minden teremtmény ezért az egyet, az egyenlőséget, 
az azonosulást keresi [46, 16—17], következésképp paradox 
módon éppen a tökéletesen üressé válás a beteljesedés 
pillanata is. E hasonlóvá válásra, a nem feltétlenül az 
aktív cselekvéssel azonos "belső munka" mibenlétére több 
példát is hoz Eckhart ebben részben.

A fejezet példái különösen jól megvilágítják, hogy nem 
keresztényi gondolkodásmóddal az eckharti logika miért tűnik 
szinte követhetetlennek. Nem hagyhatjuk ugyanis egy 
pillanatra sem figyelmen kívül, hogy az ember törekvéseinek 
célja az örök élet, ami közismerten a földi szenvedés, a 
megtisztulás, a lemondás révén érhető el. Ám ez nem az 
emberi akarat, nem az önként vállalt és kiszabott aszkézis 
révén történik: az Isten által kirótt sorscsapásokat kell 
alázatosan és boldogan elviselnünk.

2.

I

A harmadik rész "bölcs embereknek szenvedésükben 
végrehajtott tettein és mondásain" kívül a mester 
életművének egyik legszemélyesebb jellegű részét, mégpedig 
"nehéz felfogású emberek" vádjaival szembeni önigazolását is 
tartalmazza.

A különféle szenvedés során követendő a helyes tartást

3.
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és méltó viselkedést javarészt Szent Ágoston és a Biblia 
példáin mutatja be Eckhart. A traktátus eddigi logikájának 
megfelelően az egyik történet szenvedő hőse például 
szenvedése megszűntetése helyett arra kéri Istent, hogy azt 
lehetőleg engedelmesen tudja viselni [57, 2—7], az egyik 
bibliai történet hősnője pedig nemcsak rezdüléstelenül 
viseli el fiai halálra kínzását, hanem még Isten szeretetére 
is biztatja őket [59, 13—19]. A példázatok közül csak egyet 
fejt ki részletesen Eckhart [57, 8— 59, 3]. Eszerint mikor 
egy beteg embertől megkérdezték, hogy miért nem kéri 
gyógyulását Istentől, az három okot nevezett meg válaszában. 
Először is arra hivatkozott, hogy Isten nem hagyná, hogy 
beteg legyen, ha az valamiképpen nem válnék a javára. 
Másodszor a valóban jó ember ugyanazt akarja, amit Isten 
akar, nem pedig azt, amit 6 maga akar. Harmadszor a hatalmas 
és méltóságos Istent nem lenne helyes ilyen csekélységgel 
zavarni. Ilyen és hasonló példái felsorolását így zárja le 
Eckhart: "És ezzel véget ér ez a könyv. Én azonban még két 
dolgot hozzá kívánok fűzni." [59, 19k.].

Az itt következő, a traktátust befejező rész nagyon is 
világi témákat tartalmaz. Az elsőben a mester arról szól, 
hogy bizony szégyenteljes dolog, ha az embert bármiféle 
csekély szenvedés elbizonytalanítja. Gondoljunk például 
arra, hogy egy kereskedő mennyi veszélybe sodorja magát egy 
kevés kis haszonért vagy hogy egy lovag az életét teszi ki 
a rövid és múlandó dicsőségért. Már akár ez az első gondolat 
is burkoltan azokra az Eckhart elleni támadásokra utalhat, 
melykeről a második egészen nyíltan szól. "Tudatlan emberek 
azt fogják mondani, hogy sok dolog hamis, ami ebben a 
könyvben és több másikban is áll. Nekik azt válaszolom, amit 
Ágoston mond a "Vallomások" első könyvében. Isten mindent, 
ami a jövendőhöz tartozik és csak ezer és ezer év múlva fog 
bekövetkezni, ha a világ akkor egyáltalán még fennáll, [már] 
most megteremtett, és mindaz, ami ezer évvel ezelőtt volt, 
még ma is jelenvaló benne. Mit tehetek én arról, ha valaki 
ezt nem érti? És megint másutt így szól [Ágoston]: az az 
ember, aki másokat el akar vakítani, túlságosan is szereti 
magát ahhoz, hogy saját vakságát véka alá tudná rejteni. 
Nekem elég, ha Istenben és bennem igaz az, amit mondok és 
írok." [60, 5—14] Egy harmadik ágostoni érv pedig arra
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a neki megfelelő érveket veszi át Eckharttól (munkája 
ugyanis erősen pesszimista beállítottságú), az egész mű 
kompilációs jellege és a megnevezett felhasznált forrásai 
mégis egyértelművé teszik a mester hatását.168

Eckhart valamennyi munkája közül Az isteni vigasz 
köríyve tűnt a leggyanúsabbnak az inkvizítorok szemében: ez 
képezte a per kiindulópontját, és nem kevesebb, mint 13 

entés került belőle a mestert elítélő bullábar JyLjel /
\ \J (•TÉMA:

169A traktátus kezdetén idézett bibliai hely 
értelmében az igaz vigasz és a vigasznyúitás módja képezi a 
könyv alapgondolatát. Mivel azonban Az isteni vigasz 
könyvébői az Ágnes személyére vonatkoztatható konkrét 
vigasztaláson túl a sorscsapások idején követhető gyakorlati 
tanácsok is hiányoznak, az nem tekinthető általános 
lelkipásztori útmutatásnak sem. Eckhart szándéka saját 
nyilatkozata szerint az, hogy "ebben a könyvben néhány olyan 
tant foglaljak írásba, amelyek segítségével bármely 
vesződségében, bújában és szenvedésében vigaszra lelhet az 
ember" [ 8,9 —11].

Ám ez a vigasz más természetű, mint amivel gondok 
idején szívesen számolnánk, hiszen nem a veszteségek evilági 
pótlásából áll, hanem a teremtményi dolgoktól való 
megszabadulást követeli. Vigaszra lelni annyi, mint 
kizárólag Istent szemünk előtt tartani, Benne és Vele élni, 
mert "bizonyos, hogy minden szenvedés onnan ered, hogy nem 
Isten és nem csakis Ófelé fordulsz" [11,23—12,7]. "Ezért 
arra kell törekednünk, hogy önmagunktól és valamennyi 
bennünk rejlő teremtményi dologtól megszabaduljunk, és 
Istenen kívül ne ismerjünk más apát." [12,21—13,4] Mivel 
minden Istentől különböző dolgot el kell távolítani 
magunkból, teljességgel meg kell szabadulnunk önmagunktól 
(sich entbilden), s így megtisztulásunk révén egyre 
hasonlóbbá válunk Istenhez (überbilden), míg végül

v

/
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V

A traktátus egyéb hatásairól: Quint, ВД V, 5k.

"Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és a minden 
vigasztalás Istene!" (2Kor 1, 3k)

168

169
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Von abegescheidenheit171 
(A tökéletes lemondásról)

"«an got eithát des manschen heil niht gebunden zu deheiner 
sunderlichen wise. Waz ein wise hat, daz enhät diu ander niht; 
daz mügén hát got allen guoten wisen gegebene, und keiner guoten 
wise ist daz versaget."

"Hert Isten пев kötötte egy bizonyos «ódhoz az eiber meg
váltását. Ha [ugyanis] valaainek egy uódja van, akkor 
annak nincs násik nódja; a lehetőséget Isten az összes 
jó módnak megadta, és egyetlen jó mód sem tévesztette el 
azt." (И) V, 251, 10—14)

HÁTTÉR:

A traktátus hitelessége a benne előforduló ellent
mondások és az eckharti életműhöz való kétes viszonya miatt 
még ma is vitatott172. Részleges eredetiségére173 vall, 
hogy bár gondolatmenete egyértelműen Eckhartra utal és 
tartalmát tekintve valóban származhatna az 6 tollából is, 
annak terminológiája és fogalmazásmódja többhelyütt 
teljességgel idegen a mesterétől. A legfeltűnőbb példa erre, 
amikor a traktátusban vrie geistról, szabad szellemről van 
szó [411, lk], amit egyetlen képzett teológus sem enged
hetett volna meg magának. Eckhart pedig különösen nem, 
hiszen éppen a Szabad szellem testvérei elnevezésű eretnek 
mozgalom tanításaival állítólag hasonlóságokat mutató 
gondolatait vetették többször is a szemére174.

A traktátus keletkezését illetően meggyőzőnek tűnik az 
a feltevés, miszerint az Eckhart által megfogalmazott 
gondolatokat egy, a mestert érintő problémákra kevésbé 
érzékeny szerzetes jegyezhetette fel Eckhart élete vége

171 DW V, 377—468.

172 Az eredetiség kérdéséről: DW V, 392—397; K. Ruh, H.E.
E. Schaefer, i.i. nei kételkedik a traktátus eredetiségében.

173 Ruh, H.E. 165.

174 További érveket és példákat hoz Rub, Rezension 101—103.

165k.; E. Waldschütz, H.E. 196k.;
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felé. Ezt elsősorban az támasztja alá, hogy a per egyáltalán 
nem hivatkozik a traktátusra. Az inkvizíció tehát bizonyosan 
nem ismerte azt, mivel ellenkező esetben, éppen elég okot 
szolgáltathatott 
Elképzelhető az is, hogy ennek leírására csak a mester 
halála után került sor.

alapos felülvizsgálatra.volna az

TÉMA:

Eckhart négy meghirdetett alaptémája közül sorrendben 
az elsőt fejti ki a traktátus: "Ha Igét hirdetek, többnyire 
a tökéletes lemondásról beszélek és arról, hogy az embernek 
önmagától és minden [földi] dologtól meg kell válnia. 
Egyetlen prédikációt sem szentelt azonban a mester kizárólag 
ennek az amúgy mindig jelenlévő és valóban központi témának. 
A traktátus maga mintegy összefoglalja Eckhart erre 
vonatkozó gondolatait, újdonság kevés található benne.

II175

FELÉPÍTÉS:

A tökéletes lemondásról szóló traktátus műfajának 
iskolapéldája lehetne. Szerkezete szigorú egységek szerint 
épül fel: a bevezető és zárórészen kívül három, további 
három-három részre osztható fejezetből áll:

A bevezetés [400, l—401, 10] mintegy előszóként
röviden összefoglalja a traktátus mondanivalóját: a legfőbb 
és legkiválóbb erényről, a tökéletes lemondásról lesz szó.
2. A tökéletes lemondás minden más erénynél előbbre való 

[404, 8—410, 8],
- így a szeretetnél [402, 1—404, 7],
- az alázatnál [404, 8—409, 6],
- és a könyörületességnél [409,7—410,7].

3. A tökéletes lemondás Isten alapvető tulajdonsága
[410, 8—422, 12],

- így Isten mintegy magához vonzza az erre képes embert 
[410, 8—413, 4],

- Isten lemondása rendíthetetlen és változatlan 
[413, 5—419, 4],

1.

I
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175 DW II, 528, 5—529, 3; 58. prédikáció.
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- ezt mutatja Jézus és Mária példája [419, 5—422, 12].
4. A tökéletes lemondás tárgya a semmi [423, 1—432, 10],

- ami egyben a legmagasabb rendű tárgy [423, 1—426, 5],
- az ennek megvalósítására vágyó szív imájának a tartalma 

is a semmi [426, 6—430, 11].
- eléréséhez minden képtói meg kell szabadulnunk [430, 

12—431, 7].
5. A tökéletes lemondás legfőbb nemessége és haszna, hogy 

lehetővé teszi az Istennel való egyesülést. A 
szenvedésen és az alázaton keresztül vezet hozzá az út 
[432, 11—434, 4].

ELEMZÉS:

A legfőbb erényről, a tökéletes lemondásról szól a 
traktátus, "mely révén kegyelemből válhatunk azzá, ami Isten 
természettől fogva". A lemondás minden más erénynél előbbre 
való, hiszen csakis általa, a teremtményi jellemzőinktől 
való megszabadulás révén hasonulhatunk Istenhez és 
egyesülhetünk vele. A lemondás tárgya tehát a semmi, 
elérésének módja pedig a szenvedés. így a birtoklástól való 
megszabadulás vezet az igazi lét felé.

A bevezető rész a traktátus rövid tartalmi össze
foglalását adja: "Sok írásban, a pogány mestereknél és a 
prófétáknál, az ó- és az Újtestamentumban egyaránt olvastam 
arról, s komolyan és teljes igyekezettel kutattam azután, 
hogy melyik lehet az a legmagasabb rendű és legkiválóbb 
erény, amivel leginkább és legszorosabban kötődünk Istenhez, 
s kegyelméből azzá válhatunk, ami Isten természettől fogva, 
és ennek követése révén tökéletes összhangba juthatunk azzal 
a képpel, amilyenek Istenben voltunk, mielőtt 6 létrehozta 
volna a teremtményeket. És ha minden létező írást végig
tanulmányozok, amennyiben értelmem erre csak képessé tesz, 
nem lelek bennük másra, minthogy a teljesen tökéletes 
lemondás mindenen túltesz, mert amíg az összes erény vala
milyen módon a teremtményhez kapcsolódik, addig a tökéletes 
lemondás leválik minden teremtményiről.” [400, 2—401, 7] A 
tökéletes lemondás tehát a legfőbb és legkiválóbb erény. Nem 
egyszerűen erkölcsi tulajdonság vagy viselkedési mód, hanem

1.
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az emberi lényeg megvalósítását érintő képesség. Ez lehetővé 
teszi a legfőbb emberi hivatás beteljesítését, azt, hogy 
felszínre hozzuk a bennünk rejlő istenit, hogy legnemesebb 
teremtményi részünkkel váljunk azonossá.

A tökéletes lemondás valamennyi, így a Szentírásban 
szereplő, az egyházatyák által hirdetett és Eckhart korábbi 
munkáiban megfogalmazott erény között a legmagasabb rendű. 
Konkrét példáiban az alapvető teológiai erényeket hasonlítja 
hozzá a mester: a szeretetet, az alázatot és a könyörületes- 
séget. Ezek legfőbb hibája abban áll, érvel Eckhart, hogy 
túlságosan a teremtményhez, a teremtett dolgokhoz kötődnek. 
Ám megvalósításuk nélkül nem juthat el az ember a tökéletes 
lemondáshoz, ezen erények gyakorlása mintegy előkészítenek 
és képessé tesznek a legfőbb erény elérésére.

A lemondás két okból is nemesebb a szeretetnél (minne):
- mert Istent az emberhez kényszeríti [402, 3—403, 5],
- és mert az ember számára lehetővé teszi, hogy csakis 
Istenre vágyjon és méltó legyen fogadására [403, 5—404, 7].

És bár teljes alázat (démüeticheit) nem létezhet 
tökéletes lemondás nélkül, az utóbbi mégis magasabb rendű:
- amíg ugyanis az alázat megvalósulásának feltétele önmagunk 
megsemmisítése, addig a lemondás olyannyira közel áll a 
semmihez, hogy szinte azonos azzal, vagyis a semmi 
eléréséhez nincs mit feladnia [404, 9—405, 6];
- a tökéletes lemondás önmagában áll és marad, "nem tekint 
semmiféle teremtményre, 
fölötte állni" [405, 7—406, 9].

A tökéletes lemondás előbbre való a könvörületesséanél 
(barmherzickeit) is [409, 7—410, 4], mert "a könyörületes- 
ség nem más, minthogy elfordulunk önmagunktól és ember
társaink szüksége felé tekintünk és ezáltal elszomorodik 
szivünk". Az indoklás az előző két részhez képest rövid és 
félreérthető, további érveket nem hoz a mester.

2.

ném akar sem alatta, sem• • • /

t

A következőkben a tökéletes lemondás mint Isten legfőbb 
tulajdonsága kerül bemutatásra.

Az Istenhez hasonlóvá vált, mindenről lemondott szellem 
a dolgokat tényleges valójukban látja; maga a megvalósított 
tökéletes lemondás pedig az Istennel való egyesülést készíti

3.
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el6. A lemondás mint legfőbb erény egyidejűleg valamennyi 
erényt magában foglalja, és ezáltal képes az ember Istennel 
való legnagyobb azonosságának megalapozására. De mivel a 
tökéletes lemondás egyúttal Isten rendíthetetlen és 
változatlan tulajdonsága, ha Istenről beszélünk, egyben 
erről is szólunk.

Megvalósítását illetően legfőbb példaként Jézus és 
Mária élete szolgál számunkra. Jóllehet Jézus halálfélelme 
és Mária siralma a kereszt alatt nem a tökéletes lemondás 
képességét példázzák, hiszen ők sem voltak rendíthetetlenek 
és nem tudtak szüntelenül belső emberként élni. (Hasonló 
példát hoz Eckhart a 86. prédikációban, amikor arról beszél, 
hogy egyetlen szent sem létezett, akit ne indítottak volna 
meg emberi érzelmek.) A külső embert az érzékek, a belsőt a 
magasabb lelki erők jellemzik. Életünk nagyrészében külső, 
ám erényes emberek vagyunk. Csak különleges, fontos 
pillanatokban képes lelkünk valamennyi ereje összevonására 
és mutatja ki rendíthetelenségét: ekkor válunk belső 
embereké. Erre példa lehet az ajtószárny és a kilincs 
egymáshoz való ambivalens viszonya (422,7kk.).

4. A tökéletes lemondás tárgya [gegenwurf] a semmi. ezen 
nyugszik és egyben ez a legmagasabb rendű, amin csak 
nyugodhat. A semmi valamennyi létező vagy létezésre törekvő 
teremtett dolog tagadása.

A teljes lemondást megvalósító szív nem képes az imára 
sem, mivel semmi sincs, amire vágyna, így "mentes minden 
imától, és imája nem más, mint az Istennel való azonossá 
válás" [427, lkk.].

Az ember célja a képekhez kötődő jelenségektől való 
megszabadulás legyen: "mondjatok le a képekről és 
egyesüljetek a forma nélkül való lényeggel, mert Isten lelki 
vigasza igen gyengéd, ezért arra csak az olyan ember vágyik, 
aki a testi vigaszt megveti." [431, 5kk.]176

Az utolsó részben a tökéletes lemondás nemességéről és 
hasznosságáról szól Eckhart "valamennyi értelmes emberhez" 
[431, 8]. Azért "a tökéletes lemondás a legjobb, mert raeg-

5.

176 Ebbe: lásd a 2. prédikáció párhuzamos példáit.
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tisztítja a lelket és megvilágítja a lelkiismeretet és 
lángra lobbantja a szívet és felébreszti a szellemet és 
meggyorsítja a vágyakozást és megismeri Istent és lemond a 
teremtményről és egyesül Istennel." [432, 6kk.]

Az egyesülés feltétele a szenvedésen és az alázaton 
keresztül valamennyi teremtményi kötöttség és tulajdonság 
levetkőzése: a tökéletes lemondás. Az ember ezáltal valódi 
önmaga és létének lényege felé fordul, azzal azonosul, és 
miután felismerte annak nagyszerűségét és semmihez sem 
fogható nemességét, nem akarja többé elhagyni azt. Hiszen 
"minél inkább elmenekülünk a teremtettől, annál inkább 
belénk költözik a Teremtő." [431, 4k.] És teremtmény bizony 
ennél felemelőbb érzést nem ismerhet.

X
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3. ECKHART KÖZPONTI TANAI

"alliu glichiu dinc ainnent sich under einander und vereinent 
sich nit einander, und alliu unglichiu dinc vilehent sich 
und hazzent sich under einander"

"Az egyforna dolgok szeretik egyaást és egymáséivá 
lesznek, ííg a különböző dolgok aenekúlnek egyiástól 
és gyűlölik a násikukat." (DW II, 413, 1—3, 48. pr.)

A továbbiakban az eckharti életmű legfontosabb 
jellemzőit, így egyrészt a mester gondolkodását alapvetően 
meghatározó logikai kategóriákat (analógia, univokáció, 
unió), másrészt gyakran visszatérő, jellegzetes témáit 
kívánom bemutatni. Elemzésem alapját az említett filozófiai
logika terminusok esetében elsősorban a latin munkák, a 
mester központi gondolatainak felvázolásakor a német 
nyelvűek képezik. A súlypontok ilyetén megosztása azonban 
semmiképpen sem jelenti a két életmű kettéválasztását vagy 
szembeállítását, sőt továbbra is azok összefüggését kívánom 
hangsúlyozni. A mester népnyelvű munkái során ugyanis 
nyilvánvalóan a fentiekhez hasonló logikai módszerekkel 
dolgozott és tartalmukat illetően latin értekezései sem 
mutatnak jelentős különbséget a németekkel szemben. A 
felosztást mégis indokolttá teszi, hogy Eckhart a magasabb 
szintű képzést szolgáló latin nyelvű munkáiban tisztábban 
megfigyelhetők a korabeli szellemi élet megnyilatkozásainak 
szigorúan szabályozott formái (a skolasztikus módszerek, az 
egyetem irodalmi és tudományos műfajai vagy éppen a 
"rationes naturales philosophorum"). Ezzel szemben a mester 
népnyelvű prédikációit a hagyományos formai kötöttségek 
hiányában (mégha azok bizonyos mértékben a latin formákat is 
követik) és hallgatóságuk elvárásainak megfelelően első
sorban gondolatiságuk határozza meg. Míg ugyanis 
intellektuális élet elit formái szigorú szabályokon és 
előírásokon alapultak, addig a képzetlen közönség ismeretek 
iránti új vágyának nem voltak intézményes keretei. Ez az
egyszerű formai különbség indokolja tehát példáim származási___>
helyének megválasztását.

Eckhart módszereinek és központi témáinak sziszte-

az
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matikus vizsgálata, mégha ez éppen a mester esetében nem 
vezethet egy tényleges rendszer felállításához, jelentősen 
megkönnyíti néhány vitás kérdés, így a különféle eckharti 
nézőpontok egymáshoz való viszonyának magyarázatát is. Jól
lehet Eckhart, elsősorban az Opus tripartitumban, törekedett 
egy egységes gondolati rendszer felállítására, tervét nem 
sikerült megvalósítania. Következésképp semmiféle a mester 
életműve rendszerezésére irányuló törekvés nem lehet tökéle
tes, a fenti érvek mégis indokolttá teszik a próbálkozást. 
Igyekezetünk közben azonban nem szabad figyelmen kívül 
hagynunk a művek háttere, összefüggéseik és egy hipotetikus 
rendszeren belül elfoglalt helyük vizsgálatát.

Mindezt dolgozatomnak éppen ezen a helyén tartom 
fontosnak, mivel az alábbiakban elemzésre kerülő gondolatok 
feltételezik az eckarti életmű átfogó ismeretét, ugyanakkor 
segítséget 
elemzéséhez.

--------- --

nyújthatnak egyes munkák részletesaz

A továbbiakban néhány pontban összefoglalom az 
eckharti életmű főbb jellemzőit:

(1) Eckhart munkáinak többsége a korabeli tudományos 
vagy rendi/vallásos élet jól meghatározott (ha számunkra nem 
is mindig azonnal felfejthető) alkalmaira íródott, így azok 
hátterének és funkciójának ismerete megértésük alapvető 
feltétele. Ez a latin és a német nyelvű munkákra egyaránt 
áll (az alkalomhozkötöttség ugyanis nem azonos a módszerhez 
kötöttséggel), hiszen egy egyetemi disputáció lefolytatása 
ugyanúgy a mester feladata volt, mint a vasárnapi mise 
megtartása. Az említett alkalmak között azonban jóval kisebb 
szerepet játszott az apácák és azok kolostorainak célzatos 
lelki gondozása (az ún. сига monialium), mint azt az eddigi 
kutatások hangsúlyozták.

(2) Mivel a mester a felvetett problémákat általában 
többségükben a helyesnek vélt válasz elérését legjobban 
szolgáló nézőpontból dolgozta fel és argumentációját a 
bizonyítandó megoldásnak rendelte alá. így Eckhart feltehető 
szándékának ismerete segítséget nyújthat a választott 
nézőpontjának megértéséhez is. Ilyen szándék például a 
domonkos álláspont alátámasztása a quaestióк vagy a 
pedagógiai célzat az Útmutató beszédek esetében. Azt sem
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szabad elfelejtenünk, hogy mindezt a mester feltétlen 
érvényű hite mellett rendje és az egyház elvárásai és 
megbizatásai is befolyásolták.

(3) Mivel a mester munkáit részben csak kidolgozatlanul 
vagy töredékeiben ismerjük, különös hangsúlyt kell 
helyeznünk az egyes művek és az egész eckharti életmű 
összefüggésének vizsgálatára. Ez ugyanis jelentősen 
megkönnyíti azok értelmezését is.

(4) A népnyelvi prédikációk és az eredetileg szóban 
elhangzott
rekonstruálható, mégis jelentős tényező a spontaneitás. 
Eckhart ugyan munkái írásba foglalását valószínűleg 
figyelemmel kísérte és ellenőrizte, egyes gondolatmenetei 
hirtelen megtörését vagy a szövegen belüli idegenné válását 
megindokolhatja azok eredeti szóbelisége. Ez néhány esetben 
(mégha kimondottan ritkán is) egyszerűbb és érhetőbb 
megoldással szolgálhat bizonyos erőltetett filozófiai és 
teológiai érveknél.

egyetemi műfajok esetében nehezen

A továbbiakban tehát az egész életművön végighúzódó és 
—még változásaikban is— állandó hivatkozási alapot jelentő 
módszereket és gondolatokat kívánok bemutatni. Az analógia, 
az univokáció és az unió fogalmat elősorban logikai 'J 
kategóriaként^és egymáshoz való összefüggésükben értelmezem, 
annak ellenére, hogy voltaképpen egyikük sem tekinthető
kizárólag logikai vagy filozófiai Cmódszern'ek. Ugyanis, 
mindnyájan egyben metaforikusán is értendők, ahogy ezt 
elemzésük majd nyilvánvalóvá teszi. A mester központi témái 
közül az egyik prédikációjában saját maga által kiemelt négy 
alapvető gondolat bemutatását választottam ki. És bár e 
tanítások kiemelése és elhatárolása logikusan megindokol
ható, azok önmagukban nem állhatnák meg helyüket.

Az elemzésre kerülő kategóriák tehát tisztán definíciós 
szempontból ugyan jól elválaszthatók egymástól, az értel
mezés különféle megközelítési lehetőségei mégis megkérdő
jelezhetik e választott kiindulópont helyességét. Mivel 
azonban magát az eckharti életművet is gyakori perspektíva
váltások és relatív meghatározások jellemzik, ezért az 
alábbi kísérlet —egy lehetséges az elképzelhetők közül— 
mégsem áll túlságosan távol a mester gondolkodásmódjától.
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3.1. A LOGIKAI KATEGÓRIÁK

Analógia

"Ham illáé ... fundantur super aliqua excellentia divinonm, puta 
dei infinitate, simplicitate, puritate, prioritate et huiusmodi, 
et docent creaturarun infirnitatem respectu dei aut potius in se 
ipsis nulleitaten.'1

"Hert mindez ... valamilyen isteni kiválóságon alapszik, 
[például] Isten végtelenségén, egyszerűségén, tisztasá
gán, magasabbrendűségén és hasonlókon, és a teremtmény 
Istennel szembeni gyengeségét vagy még inkább önmagában 
való semmisségét bizonyítják." (In Eccl., n 61, LW II, 
290, 4—8).

A Sirák könyvéhez írt lectio fent idézett része 
világosan utal arra, hogy az analógiás viszony helyes meg
világítása Eckhart korában sem volt problémamentes: azt 
sokan "nem értették és ezért elvetették". Az analógia, 
illetve a vele szorosan összefüggő univokáció és egység 
logikai kategóriája mégis a mester több kortársa számára is 
központi jelentőségű. Idősebb kortársai közül Aquinói Szent 
Tamás és Dietrich von Freiberg munkái nyújtottak közvetlen 
példát Eckhartnak e kategóriák értelmezésére177.

Az analógia fogalma178 az ok és okozat, ható és hatás 
egymáshoz való viszonyát a köztük fennálló hierarchikus 
viszony alapján magyarázza. Az analógia esetén az ok 
magasabb rendű az okozatnál, a ható a szenvedőnél, így 
minden hatás felülről ered, ideiglenes és kizárólag a 
magasabb rendű kegyelmén alapul.

A kereszténység tanításai sorából ez jól megvilágítható 
a teremtés példáján: valamennyi teremtmény és teremtett 
dolog Isten, a legmagasabb rendű ható kegyelméből jött 
létre, csakis általa létezik. Isten maga a terminus 
principalis, az egész világ Isten alkotása és az 6 képmása.

!
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177 H. Hof az analógiás gondolkodásnód rövid történetének felvázolása után elsősorban 
Aquinói Szent Tamás értelmezésével, míg B. Mojsisch Tamás és Dietrich kategóriáinak összevetésével 
foglalkozik behatóan.

178 Szakirodalom az analógia fogalmához: B. Bof, i.m. 80kk.; E. Gilson, Der Geist, 94—118.; 
Koch I, 367—397; V. Lossky, i.m., 286-332; E. »aldschütz, i.m. 338—343; B. Mojsisch, l.m. 42- 
56.; i. Kluxen, i.h..
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Ezzel szemben az összes létező analogata inferiora, olyan 
alacsonyabb rendű részesedő, ami kizárólag kölcsönzött 
tulajdonságokkal rendelkezik. A teremtményben maga a lét is 
csak járulékosan van meg, mivel az, valamennyi más tulajdon
ságához hasonlóan, Istentől ered. így a teremtményi lét a 
legmagasabb rendű, az isteni "lét'* közvetlen "leképezése”. 
A lét ténylegesen és szubsztanciálisan ugyanis kizárólag 
Istenben van meg, teljesen más formában és tartalommal, mint 
a teremtményben. Az isteni és a teremtett lét ezen 
megkülönöztetése ad magyarázatot arra, hogy Eckhart Istent 
olykor nem létezőnek nevezi és a lét valamennyi 
jellemzőjétől megfosztja. Isten ugyanis a teremtményi lét 
értelemében valóban nem rendelkezik léttel.

Az analógia éppen e két különböző pólus, Isten és 
teremtmény, az abszolút és a korlátozott egymáshoz való 
viszonyának meghatározására törekszik. Ennek értelmében a 
magasabb rendűben, így a teremtőben valamennyi közös jegy 
megvan (vagyis a teremtett vagy teremtendő dolgok összes 
tulajdonsága), míg az alacsonyabb rendű egyáltalán nem 
rendelkezik önállósággal. Az Isten tulajdonát képező "lét" 
például nem más a teremtményben, mint "mástól származó és 
másban lévő lét"179. A teremtménynek önmagában nincs léte, 
pontosabban: nincs meg benne semmi az isteni létből, ezért 
ha a teremtményt létezőnek nevezzük, Istenről nem állít
hatjuk ugyanezt: a teremtett lét Isten létének ideiglenes és 
kegyelemből származó jelenléte.

Más analógiás kapcsolatokat is bemutat Eckhart a fenti 
viszony jellemzésére.

Ide tartozik például a szomjazó ember és az ivás 
összefüggése. Az ivás cselekvésének célja ugyanis a szomj 
eloltása, így az egyik addig tart, míg a másik. A még ivás 
közben is szomjazó ember cselekvése azonnal befejeződik, 
amint annak szomja megszűnik. Az ivás tehát az analógia 
alacsonyabb rendű tagja (analogatum inferiorum), melynek 
létét teljesen a magasabb rendű szomjúság (terminus 
principalis) jelenléte határozza meg.

Analogikusán létezik a láda formája is a kézműves 
szerszámaiban. A szerszámok maguk ugyanis különféle formák

1.

2.

179 "esse ab altero et in altero* In: Ш I, Gen. II, n. 25.
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létrehozására alkalmasak, ezért éppen ládát is lehet 
készíteni velük. Ám a láda ténylegesen akkor jön létre, ha 
a szerszámokat ennek megfelelően használják. A szerszámok 
tehát az analogata inferiora, a viszony alacsonyabb rendű 
tagjai,
segítségével ezeket megfelelően alkalmazza és amelyben 
univok módon benne rejlik a láda képzete is, a terminus 
principialis, az analogikus viszony tényleges megalkotója. 
Önmagukban az előbbiek nem képesek semmiféle dolog 
létrehozására.

Az ember, az értelemmel megáldott teremtmény azonban 
nem egyszerűen analogikus logikai okozat. 6 ugyanis nem 
kizárólag véletlenszerűen részesedik teremtője kegyelméből, 
hanem azt természetével is megszolgálja. így az ember ugyan 
csupán "részlegesen" rendelkezik azzal, amije van és ezért 
alacsonyabb rendű teremtőjénél, azonban "hasonlít" is ahhoz, 
hiszen annak képmása. Ez a hasonlóság mintegy a tükörkép 
értelmében létezik: önálló léttel ugyanis nem rendelkezik, 
mégis hű visszaadója a benne megjelenő eredetinek. Tehát 
léte nem önálló, sőt az duplán is kötött eredetijéhez. Egy
részt mivel azt "másolja", másrészt (és a két dolog nyilván 
összefügg) mivel csakis általa és rajta keresztül létezik. 
Ezenfelül alacsonyabb rendű is "ősképénél", vagyis annál, 
amit másol, hiszen annak csak másodlagos utánzata. Az analóg 
viszonyt tehát egyszerre jellemzi egy függőségi és össze
kötő, illetve egy megkülönböztető és elválasztó funkció. Ez 
a kettősség Eckhart tanítása szerint az univokációs 
viszonyban oldódik fel: a teremtmény ugyanis a benne rejlő 
analógiás hasonlóság révén képes teremtményi tulajdonságai j 
levetkőzésére, a különbségektől való megszabadulásra, és így 
a teljes azonosságon alapuló univok kapcsolat létrehozására.
Az analógiában tehát benne rejlik a kiegészíthetőség és 
tökéletesíthetőség lehetősége, aminek az univokáció a 
tényleges megvalósulása. Mindebből nyilvánvaló, hogy az 
eckharti analógia- és univocitás-fogalmak messze állnak —az 
oly gyakran a mester szemére vetett— pántéizmustól, ami 
teremtő és teremtmény teljes azonosságát állítja.

kézműves azon képessége pedig, melyneka

!I
I
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1.

Eckhart a következő írásaiban foglalkozik behatóan az 
analogikus viszony megvilágításával:
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- a Siräk 24, 23—31-hez írt 2. lectiójának a "gui edunt me, 
adhuc esuriunt" (Sir 24, 29) mondatot magyarázó részében,
- az első quaestióban (nn 4-5),
- a János evangéliumához írt kommentár kezdetén: "in 
principio erat verbum”.

A továbbiakban az analógiás viszony mibenlétét a Sirák 
könyve egyes helyeinek értelmezésén vizsgálom meg 
részletesebben.
(1) Eckhart a Sirák könyve "aki megízlel, még jobban éhezik” 
(Sir 24, 29) helyének magyarázatánál
univocum, az aequivocum és az analógia fogalmát (Üt- szöveg
melléklet) , és a kővetkező meghatározásokkal szolgál a fenti 
viszonyok leírására [280, 5—8]:

Univokáció esetén ugyanahhoz a megjelöléshez több tárgy 
tartozik, melyek mindegyikére egyazon definíció vonatkozik, 
következésképpen az univokáció a hasonlóságban rejlő 
különbséget emeli ki: a(z azonos fajtához tartozó) dolgokon 
belüli eltéréseket különbözteti meg (univoca [dividuntur] 
per diversas rei differentias).

Aequivok viszony esetén ezzel szemben az azonos 
megjelölésen túl semmiféle közösség nincs a tagok között: 
ugyanaz az elnevezés különböző dolgokat jelöl (aequivoca 
dividuntur per diversas rés significatas).

Az analogikus kapcsolat alanyainak elnevezése és 
meghatározása ugyan egyaránt különböző, ám azok egy közös 
meghatározóhoz tartoznak és teljes egészében attól függnek: 
"egy analóg kapcsolat nem határozható meg a dolgok 
különbözősége vagy a dolgokon belül fellelhető különbség 
révén, hanem egy és ugyanazon dolog "[létezési] módja" 
szerint (analoga verő non distinguuntur per rés, séd nec per 
rerum differentias, séd per modos unius eiusdemque rei 
simpliciter).

A továbbiakban az analogikus viszony klasszikus 
arisztotelészi példáinak sorából idéz Eckhart. Ennek 
megfelelően az analógia az alapja egészség és az egészséget 
hordozó teremtett dolog (élőlény, vizelet, élelem) vagy a 
bor és a vendéglő falán ugyanezt jelképező szalmakoszorú 
kapcsolatának. Ahogy a táplálékban vagy a vizeletben lévő

összeveti az180

r
I

180 LW II, nn 52—53, 280-282.
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egészség az élőlény egészségére utal, jóllehet az abszolút 
egészségből semmi sincs meg bennük, ügy a fogadó falára 
tűzött szalmakoszorú is a bort jelzi, anélkül, hogy benne 
bármi is meglenne abból. Ez az "utaló funkció" az analógia 
legfontosabb jellemzője: a viszony alacsonyabb rendű tagja 
utal a magasabb rendűre, anélkül, hogy a kettőnek 
"lényegileg és eredendően" (positive et radicaliter) bármi 
köze is lenne egymáshoz. így állnak a teremtmény tulajdon
ságai is (pl. a lét, az egy, a valódi, a jó, a fény, az 
igazságosság) analóg viszonyban Istennel. A teremtményben 
ezek közül semmi nincs meg eredendően, valamennyiükkel Isten 
kegyelméből rendelkezik. Eckhart két példát hoz Ágoston 
Vallomásaiból: a lét (minden lét Istentől ered, aki a 1 
legmagasabb rendű és "a legfőbb lét") és az igazságosság 
(ami lényegileg mindig és mindütt változatlan) isteni 
eredetéről.

Végezetül a mester a következőképpen foglalja össze 
újra az analógia jellemzőit: alárendelt tagjaiban 
(analogata) nincs meg lényegileg és eredendően semmi a 
viszony alapját jelentő és azt kizárólag létrehozó formából 
(analógon), ahogy a teremtmény léte, igazságossága és jósága 
sem létezik Isten nélkül. Nyilvánvaló tehát, hogy aki Istent 
megízleli, tovább éhezik és mindig őt kívánja: "ízlelnek, 
mert vannak, és éheznek, mert mástól vannak" (edunt, quia 
sunt, esuriunt, quia ab alio sunt).
(2) A Sirák ugyanezen fejezetének egy korábbi helyét (24, 
14) hozza fel példaként Eckhart első párizsi quaestiójában: 
"kezdettől fogva és az idők előtt lettem teremtve". Kétféle
képpen magyarázza Krisztus ezen kijelentését a mester [n 4].
Az elsőben a "teremtve lettem"-re helyezi a hangsúlyt és a 
születés aktusát emeli ki, míg a második középpontjában a 
"vagyok", a létezés örökkévaló és folyamatos volta áll. A 
lét tehát nem elsődleges Istenben, aki ezért tiszta tudás, 
vonja le a következtetést Eckhart. E tétel további bizonyí
tására az analógia módszere segítségével történik [n 5]. 
Eszerint mivel a tudás egészen más természetű, mint a lét 
(ld. a természet megalkotása az értelem műve), "minden 
mozgató értelmes, vagy pedig visszavezethető egy olyan 
értelmes lényre, amely mozgását irányítja." Az értelmes 
lények így mindig magasabb rendűek az értelemmel nem

I
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rendelkezőknél, ám köztük egy felállítható egy rangsor, 
melynek élén a mindent létrehozó, a legmagasabb rendű Isten 
áll. Isten a terminus principalis, a radikálisan "más", az 
értelemmel rendelkező lény a konkrét cselekvés analogatum 
primumja, a sor végén álló legalacsonyabb rendű dolgok pedig 
analogata inferiora, melyek nem rendelkeznek önálló léttel 
és teljességgel létrehozójuktól függenek.

*■
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Univokáció

"In talibus passivuu patiendo ágit et activun agendo patitur. ... 
[et] ipsun inferius recipit sinilitudinen et tornán activi de 
gratia guiden superioris, neretur tanén ex natura sua, eo quod 
sit eiusden naturae in specie cun agente."

"Az ilyen viszonyban a szenvedő hat a szenvedésben és a 
ható szenved a hatásban. ... [és] az alacsonyabb rendű 
a hasonlóságot és a ható tornáját ugyan a magasabb 
rendű kegyelméből kapja, azt azonban a saját természeté
vel is kiérdemli, mivel lényege szerint ugyanazzal a 
természettel rendelkezik, mint a ható." (LW III, In Joh. 
n 182, 151, 2-6)

"Az univokáció elmélete kulcsfontosságú Eckhart 
gondolkodásában, mivel ez nyújt magyarázatot arra a központi 
kérdésre, hogy az ember mint egyfajta magasabb rendű 
teremtmény, miért több teremtett dolognál"181. Az 
univokációt a vertikális-hierarchikus helyett a horizontális 
viszony érvényesülése jellemzi és a kicserélhetőségig való 
azonosság különbözteti meg az analógiától. Nem a magasabb 
rendűnek az alacsonyabb rendűhöz, az abszolútnak a mulandó- 
hoz való viszonyát, hanem azok közös jellemzőit és 
azonosságát hangsúlyozza. Természetes nem tartozik ebbe a 
kategóriába az Isten-ember viszony általában, ám ide 
sorolható az ember megtisztult legnemesebb részének, gyakori 
eckharti terminológiával a lélek csúcsának Istennel való 
azonossága. A transzcendentáliák (a lét, a bölcsesség, az 
egység stb.) és a lelki tökéletességek (az igazságosság, a 
jóság stb.) is univok viszonyban állnak isteni eredetükkel, 
a valódi léttel, a valódi igazságossággal stb. Univok az 
[isteni] értelem mint olyan (intellectus inquantum 
intellectus) és a [teremtett] értelem vagy az etikai elv 
(pl. igazságosság, iustitia inquantum iustitia) az etikai 
elv hordozójához (az igazságoshoz, aki nem az igazságos 
emberrel, hanem a teremett dolgokban rejlő eziránti 
hajlammal azonos) fűződő kapcsolata. A causa univocában ható 
és szenvedő egymással megegyezik anyagban, nemben és

181 B. Hojsisch, i.n. 58. i-

■>
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fajtában, és jóllehet a szenvedő (az alacsonyabb rendű) a 
ható (a magasabb rendű) kegyelme révén rendelkezik azzal, 
amije van, ám nem passzív módon és nem kizárólag e kegyelem 
által. A szenvedő a saját természetével szolgálja meg azt, 
amit a hatótól kap, és ezért annak hatása —az analógiás 
viszonnyal ellentétben— tartós. így például ha a fa 
meggyullad, átveszi a tűz tulajdonságát és magában is és a 
konkrét hatás megszűnése (így a gyújtóeszköz eltávolítása) 
után is tovább ég.

Az azonossá válás során a szenvedő hat a szenvedésben, 
a ható pedig szenved a hatásban, "ratio est, quia in talibus 
passivum patiendo ágit et activum agendo patitur", ami csak 
ügy lehetséges, hogy a két pólus lényegét tekintve azonos 
természetű és kölcsönösen egymásra vonatkoztatható. A ható 
hasonul a szenvedőhöz, mert természetük közös és mert a 
szenvedő belőle származik, ezért tartós a hatás, és marad 
meg mintegy örökségként a szenvedőben a ható eltávozása után 
is. Sőt, ahogy a ható lesüllyed a szenvedőbe, ugyanúgy a 
szenvedő is felemelkedik a hatóba. így például a láda, annak 
elképzelése, előre megvan a kézműves agyában (a species 
előbb létezik, mint a dolog maga). Ehhez hasonlóan a 
szellemben lévő fogalom, szó vagy képesség valamennyi 
cselekvésünk alapja.

Isten és az ember viszonya vonatkozásában ez annyit 
jelent, hogy a teremtő szüntelenül benne van a teremtettben, 
ám nem annak egész lényében, hanem csupán legnemesebb 
részében. így a teremtmény az 6 "gyermekeként" létezik, 
hiszen bár természetük azonos, személyük mégis különböző. Az 
analógiás viszonnyal ellentétben az univokáció tagjai között 
egy belső, immanens összefüggés áll fenn. Eckhart szemében 
így a teremtés időtől és mozgástól független örök kezdet és 
örök ismétlődés.

Munkáiban többhelyütt foglalkozik a mester az univok 
kapcsolat értelmezésével. Az ide vonatkozó leglényegesebb 
szövegek a következők:
-a 2. quaestióban [n 10, LW V, 54, 1—2] rövid explicit 
utalás található az ok és okozat univok kapcsolatára,
-a 2. Geneziskommentár [nn 116—127, LW I, 582, 3—592, 2] 
természetfilozófiai nézőpontból vizsgálja az univokációt,
- a János evangéliumához írt kommentár pedig [nn 4—13, LW

'
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III, 5, 7—12, 17 és nn 23—27, uo., 19, 3—21, 13] a 
szellem és a természet részletes összehasonlítása alapján. 
AZ In Joh. nn 182k., uo., 150, 5—152, 5 és n 197, uo. , 166, 
10—14 is az univok viszonnyal foglalkozik.

A jobb megértés kedvéért bemutatok a fentiekből két 
példát. Az első a mester allegorizáló Genezis-kommentárjából 
az "Isten álmot bocsátott Ádámra" kezdetű rész magyarázata. 
Míg az ég és a föld teremtése kapcsán Eckhart az analóg 
(Isten és a teremtmények), ügy az asszony létrehozásának 
példáján az univok (a férfi és nő) viszonyt mutatja be. A 
második példa az ún. imago-elmélet, ami a kép és a képmás 
kapcsolatát vizsgálja.

(1) Eckhart a Teremtés könyvéhez írt második kommentár
jában részletesen magyarázza az asszony teremtéséről szóló 
részt is [Tér 2, 21—25].182 "Ahogy a fent kifejtett 
'Kezdetben teremté Isten...' kezedetú Ige ég és föld 
elnevezés alatt a ható és szenvedő viszonyát általánosan és 
analógiás összefüggésében képszerűen (parabolice) magyarázza 
meg, úgy ehhez hasonlóan itt [ti. hogy 'Isten álmot 
bocsátott...'] Ádám és Éva, azaz a férfi és a nő neve alatt 
a ható és szenvedő természetét [ti. lényegét] és tulajdon
ságait a természeti dolgokban egyedileg és univok össze
függésükben tanítja." [n 116] Eckhart a fenti bibliai hely 
értelmezése során a következő tizenkét pontban jellemzi az 
univokációt.
1. Minden ható anyagi természete miatt (ratione matériáé 
suae) egyben szenvedő is. Az anyaghoz kötöttség ugyanis 
"elaltatja" a hatóerőt (soporatur eius actio), ahogy 'Isten 
álmot bocsátott Ádámra'.
2. A ható szenved hatása során (agendo patitur), ezért 
'kivette Isten Ádám eavik oldalcsontiát és helyét kitöltötte
hússal'.
3. A ható végül elszenderül a szenvedőben.
4. A szenvedő a hatás során hasonul a hatóhoz, a ható nem 
létezik a szenvedő nélkül. Ezért 'az Úristen az emberből 
kivett oldalcsontból megalkotta az asszonyt'.
5. A ható képzetében és nevében (in specie et nomine)

182 LW I, nn 116-127, L» I, 562, 3-592, 2.
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megegyezi a szenvedővel és mindezekkel nem egy külső dolog 
jóvoltából létezik. Ezért 'az emberhez vezette. Az ember így 
szólt: ez már csont a csontomból és hús a húsomból'. A
hatóból jön létre a szenvedő. Ezért mondta Ádám, hogy 
'asszonvember a neve, mivel a férfiemberből lett'.
6. Az univok ható nem oka saját lényegének (non est causa 
spéciéi) és nem is képes hatását mindenre (super totam 
speciem) kiterjeszteni. Csak részlegesen hat. A hatóban a 
forma, a szenvedőben az anyag a meghatározó.
7. A hatás a szenvedőben a ható távollétében (absente suo 
activo) is megmarad. 'Ezért a férfi elhagyta apját és anyját 
és feleségéhez ragaszkodik.'
8. Ahogy a kifejtett hatás tartósan megmarad a szenvedőben, 
úgy teszi a férfi hatásának örökösévé a nőt.
9. Jóllehet ható és szenvedő az anyag tekintetében 
különböznek, a forma (lényegük) szempontjából azonban 
azonosak (distincta propter matériám, unum autem per 
formám). így 'a kettő egy test lesz'.
10. Forma és anyag azonban meztelenségükben, ami nem jelent 
tökéletlenséget,
respiciunt): 'mind az ember, mind az asszony meztelen volt'. 
És minél csupaszabb az anyag, annál inkább képes a formát 
magára ölteni, ezért 'nem szégyenkeztek egymás előtt'.
11. Univok ható és szenvedő ugyannak a fajtának, a 
természetnek az alárendeltjei. Vagyis hasonló csak annyiban 
képes a hasonlóra hatni, amennyiben attól különbözik és 
azzal szemben áll. Ez az ellentét azonban a közös fajtában 
feloldódik.
12. "A ható hat, a szenvedő szenved" kijelentés az Opus 
tripartitum témáit megjelölő alapmondatok közé tartozik.183 
A fenti pontokban kifejtett, a természeti dolgokban fennálló 
igazságokat azonban a szellemre is vonatkoztatja Eckhart, 
sőt a természetfilozófiai érveket mintegy az absztrakt 
gondolat igazolásaként használja [n 206].

A természet és a szellem viszonyát az analóg és az 
■ unovik kapcsolat egyaránt jellemzi. Univok hatás esetén a 

ható leereszkedik a szenvedőbe és a szenvedő felemelkedik a 
hatóba, mégpedig olymódon, ahogy a láda már elkészítése

(semet mutuoegymásra vonatkoznak

183 In: Prol. gen., Ш I, 151, 1. л
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el6tt benne van a kézműves agyában. Analóg hatás esetén a 
szellem területén is érvényes, hogy a hatás nem marad tartós 
a szenvedőben, nem válik annak szerzett tulajdonságává, 
hanem mintegy folyóként, állandó keletkezésben, ideiglenesen 
van jelen a szenvedőben. így van benne a láda formája a 
kézműves szerszámaiban. Hasonló példákat hoz Eckhart a János 
evangéliumához írt kommentárjában is.

(2) A második példa Eckhart állásfoglalása a 14. század 
elején igen élénk imago-vita vonatkozásában.184 A mester a 
János evangéliumához írt kommentárjának egy helyén az Atya 
és a Fiú kapcsolatának vonatkozásában mutatja be képmás és 
őskép univok viszonyát, 
minden kifejthető, ..., ami a Fiú Istenségéről írva áll" [n 
27]. Kilenc pontban sorolja fel Eckhart az ezt megvilágító 
példákat, melyek közül itt csak a legfontosabbakat emelem 
ki.

185 Ennek révén ugyanis "szinte

A képmás (imago) egész létét tárgyától (ab obiecto 
cuius est imago) és csakis attól kapja. Minden képmás 
önmagában egy és egyetlen dolognak a képmása. Az univok 
viszony szempontjából döntő kijelentés szerint "a képmás az 
ősképében (in suo exemplari) van, mivel abból ered egész 
léte." Ám ez fordítva is igaz, és "az őskép a képmásában 
van, mert a képmás magában viseli az őskép egész létét, lásd 
Jn 14 [11]: 'én az Atyában vagyok, s az Atya bennem'". 
Vagyis a képmás és az őskép egyek, 'én és az Atya egy 
vagyunk'f idézi Eckhart az evangélium egy másik helyét (Jn 
10, 30). Az őskép ugyanis alakít és szül (exemplar exprimens 
et gignens est), a képmás pedig alakul és születik (imago 
expressa sívé genita est), és mindenkettejükben megvan a 
másik teljes léte (totum esse unius in altero est). A képmás 
ezen kialakítása bizonyos mértékben a lényeg kiáradása 
(quaedam formális emanatio). őskép és képmás egyidejűek 
(coaeva sunt), erre utal, hogy 'az Iae kezdetben Istennél 
volt'. ezért egymás nélkül elképzelhetetlenek: 'aki engem

Hágáról a vitáról, illetve annak Bckharthoz való kapcsolatáról (különösen Johannes 
Picardi von Licntenbergen és Dietrich von Preibergen keresztül) részletesen szól B. Mojsisch, i.i., 
74-79.

185 In Job., ПП 23-27, LH III, 19, 3-21, 13.
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lát, az Atyát is látia' (Jn 14, 9). Az őskép és a képmás 
semmit nem ismernek egymáson kívül: 'és senki sem ismeri a 
Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri senki, csak a 
Fiú' (Mt 11, 27). E kettő ugyanis egy léttel rendelkezik, 
így megismerésük közvetlen, azt semmi idegen nem gátolja 
(лес quidquam per alienum coqnoscitur). Eckhart utal arra, 
hogy a képmásról mondottakhoz további példák hozhatók a 
Bölcsesség könyvébői. Ott ugyanis a következő képek írják le 
Isten és a bölcsesség viszonyát: a bölcsesség 'foltnélküli 
tükör',
'nem érheti soha semmi folt', 
lehelete', 'az örök világosság kisugárzása' (Bölcs 7, 25k.).

'Isten tiszta kicsordulása', 'jóságának képmása'.
'Isten ereiének izzó
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Unum

"In una eniß nulla est distantia, nihil inferius altero, 
nulla prorsus distinctio fiqurae, ordinis aut actus."

"Az egyben nincs sémái távolság, benne senni sen 
alacsonyabb rendű a násiknál, nincs különbség 
sen az alak, sen a rang, sen a cselekvés tekin
tetében." (Prol. gén., n 10, LW I, 156, 2k.)

Az unum, az egy és az Istenben rejlő transzcendentális 
lét viszonyának értelmezése az univokáció elméletét vezeti 
tovább. Az egy, vagyis Isten felé törekszik a teremtmény 
minden cselekedetével. Az egy lényege, hogy —a számossal 
szemben— nincs benne semmi különbség és különbözőség, 
teljességgel oszthatatlan. Ez az oszthatatlan egy nem 
illethető pozitív meghatározással, az ilyen megjelölések 
ugyanis soha nem mentesek a számosságtól. Következésképpen 
csak tagadás révén szólhatunk megfelelően az egyről. "Tudni 
kell ugyanis, hogy ha egy szó közvetlen hangzását (voce) 
tekintve tagadó, jelentése (re) szerint mégis igenlő." [In 
Sap., LW II, n 147, 485, 3—5] A tagadás ugyanis mindig 
létet feltételez, hiszen csakis az tagadható, ami létezik. 
Következésképpen a tagadás tagadása (negatio negationis) a 
kimondható legtökéletesebb állítás. A kettős negatív 
meghatározás ugyanis nem egyszerűen a pozitív értelem 
körülírása és kiemelése (vagyis "voce", tehát hangzását 
tekintve is állító), hanem a dolgok lényegének a legtisztább 
meghatározása (így "re", tartalmát illetően is a tárgyra 
vonatkoztatható legmegfelelőbb kijelentés). "A tagadás 
tagadása a legtisztább és a legtökéletesebb állítás." 
(Negatio negationis purissima et plenissima est affirmatio. 
In Exod. n 74, LW II, 77, 11).

Az egy éppen a kettős tagadás, az unum nyelvi és 
gondolati megközelítésének egyetlen lehetősége, révén áll a 
lét fölött. A negatio negationis ugyanis nemcsak meghatároz
za a létet, hanem azt ugyanakkor meg is fosztja a hozzá nem 
tartozó dolgoktól. Ez utóbbi kifejezésére azonban a lét 
fogalma önmagában nem alkalmas. Az egyszerű állítás ezért 
mindig a tagadást is magában foglalja (minden kijelentésben
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benne van tagadása lehetősége), az egyszerű tagadás pedig 
egy létező dolgot tagad. A kettős tagadás ezzel szemben 
nemcsak újra létet jelöl és mindent meghatároz, ami a létben 
van, hanem egyidejűleg ki is zárja belőle a tőle különböző 
dolgokat. Az unum tehát bizonyos önállósággal rendelkezik a 
léttel szemben: annak meghatározásán kívül a vele nem azonos 
kizárását is tartalmazza. Az egy tehát közvetlen kapcsolat
ban áll ugyan a léttel és a létezővel, ám túl is lép rajtuk, 
mivel azok oka és eredete. Ezért Isten nem lét és nem 
létező, hanem több mindkettőnél, ugyanezért azonban a lét 
Isten (esse est deus), vagyis a transzcendentáliákkal (így: 
bonum, verum, unum) univok módon azonos esse Isten része.

Az unum tehát fedi az esse jelentését, ám ugyanakkor 
fölötte is áll annak, hiszen a lét eredetét és alapját is 
magában foglalja. Példa erre a Bölcsesség könyvéhez írt 
kommentár következő része188: "Az egy . . . igen közel áll a 
léthez (immediatissime se tenet ad esse), sőt annak 
tisztaságát, velejét és csúcsát jelöli (quin immo significat 
puritatem et medullam sívé apicem ipsius esse), amit a lét 
fogalma önmagában nem képes megnevezni. Az egy ugyanis magát 
a létet tagadva és a semmi kizárásával jelöli meg, a 
semmiével, amit, állítom, a tagadás oszlat el. Hiszen minden 
tagadás valamilyen létet tagad, a létnek a hiányát fejezi ki 
(omnis siquidem negatio negat aliquod esse, cuius esse 
carentiam dicit). A tagadás tagadása, amit az egy foglal 
magában, pedig arra utal, hogy a megjelölt fogalom mindent 
magában foglal, ami csak a fogalomhoz tartozik, [ám 
ugyanakkor] ki is zárja mindazt, ami az ellentétes 
fogalomhoz tartozik."
(unum), ami léthez és a létezőhöz kapcsolódik. A lét alapja 
ugyan az isteni lényeg, míg minden másé valami járulék, az 
egy mégis magasabb rendű a létnél, mivel annak okát és 
alapját, az egységes isteni lényeget jelöli.

A lét egységének alapja az egy

Az egy tehát a lét fölött áll, ugyanis ha léttel azonos 
lenne, úgy egyidejűleg a többi transzcendentáliát is magán 
kellene viselnie, így jónak, igazságosnak és hasonlóknak is 
lennie kellene. Ebben az esetben viszont számos volna. De az

188 LW II, n 148, 486, 2--9.
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egyhez nem járul hozzá semmi, az ugyanis mindentől mentes 
[DW I, 363, 401k.], különben nem lehetne egy. Az egy tehát 
az eckharti gelassenheit és abegescheiőenheit, a teremtményi 
dolgoktól való elvonulás különféle formáinak a lényege is. 
Isten egy, mindentől elkülönített és különálló, lúter 
absolutio [DW III, 133]. Az embernek ezzel az eggyel kell 
eggyé válnia, ami viszont csak akkor lehetséges, ha valóban 
mindentől elkülönül [DW I, 358]. Az eggyé-válás alapvető 
feltétele tehát, hogy mindenen, így a léten is túllépjünk. 
A lét ugyanis egy (esse est unum) [LW V, 82], ezen alapul az 
egy felé törekvés, ám ez nem jelenti a megfordított 
kijelentés igazságát is, ti. hogy unum est esse.

Az egy legfontosabb jellemzője nem létezése, hogy nem 
oszthatatlansága (unum est indistinctum). Az Opus 
tripartitum bevezetőjében felsorolt tizennégy eckharti 
alaptétel egyike éppen ezen különbség nélküliség jellemzőit 
vizsgálja.189 Az oszthatalan különbözik a különbségen 
alapuló teremtettől, ám mint egység és minden teremtett 
dolog alapja ugyanakkor egyáltalán nem különbözik azoktól.

Eckhart gondolkodásának valóban egyik központi 
problémája az egy, illetve az annak meghatározására irányuló 
törekvés, amivel az alábbi munkáiban foglalkozik egészen 
részletesen:
- A XXIX. latin nyelvű szentbeszéd [n 301, 304, LW IV, 367, 

270] a "deus unus est" tételt bizonyítja,
-az I. quaestió [n 4, 7, 8k. ] pedig az "intellectus est
unus" meghatározására törekszik.
- A Kivonulás könyvéhez írt kommentár [n 16, LW II, 21 és 
n 74, uo., 77, 11.] és
- a Bölcsesség könyvének értelmezése [Sáp. nn 154—156, LW 
II, 489——492 ] ugyancsak hosszadalmas magyarázatokat 
tartalmaz az unum mibenlétéről.

A mester német munkáinak is szinte állandó elemét 
képviselik az egyre vonatkozó kijelentések.

Az alábbiakban a XXIX. sermo rövid elemzésén bemutatom

189 A 8. tételról van szó (de connuni et indistincto et de proprio et distincto). In: Prol.
gen. Ui I, 150.
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Eckhart egyik központi kijelentése, a "deus unus est" 
értelmezését.

A szentbeszéd kiindulótétele a következő kijelentés: 
Isten egy. Mindenben, ami Isten, az egy van benne: ezért 
végtelen, egyszerű, mindenütt jelenlévő és teljes. Isten 
mindenütt egy, a teremtmény pedig az egy miatt szereti 
Istent. A továbbiakban azt indokolja meg Eckhart, hogy miért 
szükségszerűen egy. Érvei közül csak néhányat emelek ki:
- minden létező a hozzá való hasonulást (ami egység) keresi,
- aki igazán szeret, csakis egyet tud szeretni,
- csak ha egy, akkor képes egyesülni szeretetének tárgyával,
- (!) semmitől sem különbözik, így minden benne van,

semmiben sem szenved hiányt,
- magára a létre vagy a lényegre vonatkozik, ami maga is 
mindig egy
- magasabb rendű, korábbi és egyszerűbb ezeknél
Ezért: ne törekedjünk se a mindenhatósága, se a bölcsesség, 
se a jóság felé, ezek ugyanis a számossághoz tartoznak.

Ezt követően Isten azon jellemzőit sorolja fel a mester, 
melyekkel az egy-voltából adódóan rendelkezik: Isten ezért 
kimondhatatlanul gazdag, első és legmagasabb rendű, ezért 
tud úgy leereszkedni mindenbe, hogy mégis egy marad és a 
megosztott egyesítője lesz.

Az egység vagy az egy azonban kizárólag az értelem sajátja, 
mert minden más vagy anyagból és formából épül fel, vagy ha 
tisztán szellemi lény, akkor bennük a lét és a tudás nem 
azonosak. Isten tehát tudás!

Az Isten egy (deus unus est) kijelentés kétféleképpen 
érthető.
1. Isten, aki egy, létezik (deus unus est). Mert egy, járul 
hozzá a lét.
2. Istened egy Isten (deus tuus deus unus est), azaz semmi 
más nem valóban egy. Mert ha egy dologban nincs tudás, akkor 
nyilvánvaló, hogy nem azonos Istennel. Ha pedig van benne 
tudás, de nincs lét, nem teremthető, tehát Isten. Ha azonban 
a tudástól különböző lét van benne, nem tökéletesen egy.



125

Istenben tehát azonos a lét a tudással.

Ami az egyet követi (az azonosság, a hasonlóság, a kép, a 
kapcsolódás stb.) valójában csak Istenben léteznek.
1. ezek az egységet követik, ami Isten tulajdonsága
2. ez mind a számosban való egység, ami azonban csak a 
tudásban van meg, de ott sem létezik, hanem elgondoltatik.
3. két hasonló dolog nem alkothatja a hasonlóságot magát
4. nem létezik két tökéletesen azonos dolog (ld. azok már 
nem lennének kettő)
5. az értelmen kívül minden különböző

Az értelem valójában Istenhez tartozik, Isten pedig 
egy. Tehát amennyi tudással vagy gondolkodni tudással 
rendelkezik valaki, annyit bír Istenből, az egyből, az 
egységből. "Mert az egy Isten tudás és a tudás egy Isten."
- ha felemelkedünk az értelemhez, Istennel egyesülünk
- mert Istenben csak tudás van

A lét a dolgok első felosztása, Istenben azonban nincs
felosztás.
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3.2. A KÖZPONTI TÉMÁK 190

"Kan got enthát des menschen heil niht 
gebunden zu deheiner sunderlichen vise." 

"Mert Isten semoiféle különös módhoz 
nem kötötte az ember megváltását." 
(DK V, 201, 3-203, 1)

Eckhart így ír egyhelyütt a prédikációi középpontját 
"Ha Igét hirdetek, többnyire a teljes

\ügy„..
önmagátólmint minden dologtól meg kell válnia. Másodszor 
az egyszerű Jóba, azaz Istenbe való újbóli beleszületésról. 
Harmadszor arról, hogy ne felejtsük el az Isten által a 
lélekbe helyezett hatalmas nemességet, és azt, hogy annak 
révén mely csodás módon juthatunk el Istenhez. Negyedszer az 
isteni természet tisztaságáról - hogy milyen makulátlan és 
fényességes az isteni természet, arra bizony nincs fogalom. 
Isten Ige, Isten kimondatlan szó.

A mester ezzel négy prédikációs témáját nevezi meg, 
melyek mindegyike voltaképpen ugyanarról szól és ugyanarra 
törekszik, és ez az ember Istenhez való visszatérése. 
Nyilvánvalóan vitatható, mennyiben jogosult éppen ezt a négy 
résztémát kiemelni és egymástól elkülöníteni. Az emellett 
szóló legfőbb érv, hogy Eckhart mintegy "prédikációs 
programmként" maga hangsúlyozta ezeket, s rajtuk keresztül 
a legfontosabb tanításai valóban jól megfoghatók. A mester 
mintegy viselkedésmintaként a következőképpen állítja a fent 
nevezett témákat a végső cél, az unió, vagyis az Istenhez, 
az egyhez való visszatérés szolgálatába.

A tökéletes lemondás (abegescheidenheit) minden erény 
koronája és felülmúlója, a legfőbb emberi képesség, amely

képező témákról: 
lemondásról beszélek és arról, az embernekhogy

,|191

190 A.H. Haas, M.E.s geistliches Predigtprogrann, 193—209.

191 "Swenne ich predige, só pflige ich ze sprechenne von abegescheidenheit und daz der 
nensche ledic verde sin selbes und aller dinge. Ze den andern nále, daz nan wider ingebildet werde 
in daz einvaltige guot, daz got ist. Ze den dritten nále, daz nan gedenke der grözen edelkeit, die 
got an die séle hat geleget, 'daz der nensche dá nite kone in ein wunder zu gote. Ze den vierden nále 
von götlicher natúré lúterkeit - waz klárheit an götlicher natúré si, daz ist unsprechelich. Got ist 
ein wort, ein ungesprochen wort." In: DK II, 528,5—529,2, 53. prédikáció.
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Istennel történő eggyé válástökéletesen ugyan csak az 
pillanatában valósulhat meg, törekvésként azonban állandóan
a teremtményben kell lennie. A tökéletes lemondás alapja az 
önmagunktól és a földi dolgoktól való megszabadulás. Ám ez 
nem szerzetesi elvonultságot vagy emberektől való 
eltávolodást, hanem egy mindenki által követhető 
életformát jelent.

A jóságba, azaz Istenbe való átalakulás (ingebildet 
werden in got), vagyis a teljes lemondás megvalósulása az 
Istenhez történő visszatérés alapja. Isten azonban nem ad 
általános szabályokat arra, hogyan juthatunk el hozzá: az 
"út" (ami alatt nem egy konkrét út, hanem bizonyos "módok" 
értendők) valamennyi ember számára különböző, megtétele a 
benne rejlő legkiválóbb képesség tökéletes kibontakoztatása 
és a lemondás együttes megvalósítása. A tökéletes lemondás 
és az Istenhez való hasonulás így mintegy az Istennel való 
eggyé válás így a módjának, az emberi törekvések céljának 
tekinthető.

lelki

A lélek пасту nemessége (grőze edelkeit der séle) Isten 
emberré válásából származik. Ezáltal vált ugyanis alkalmassá 
a lélek legmagasabb rendű része, annak "csúcsa" vagy 
"legmélye" Isten befogadására. A teremtett, az Isten 
lényegétől különböző dolgok azonban elvonják figyelmünket 
lelkünk ezen nemes képességéről és létét elhomályosítják 
bennünk. Ezért arra kell törekednünk (a tökéletes lemondás 
és az Istennel való egyesülés célja révén egyaránt), hogy 
visszahúzódjunk lékünkbe, azt megtisztítsuk a hátráltató, a 
teremtett dolgoktól és így felfedjük a benne rejlő isteni 
lényeget. A lélekben rejlő nagy nemesség tehát az Istennel 
való egyesülés alapját jelenti, amire az egyesülés helyére, 
a "lélek legnemesebb részére" vonatkozó sokféle metafora is 
utal.

Az isteni természet tisztaságáról (götliche natúré 
lűterkeit) alkotott elképzelések és a megismerésére irányuló 
törekvések a folyamat ösztönzőerői. Isten leírhatatlan és 
kimondhatatlan fényessége mintegy bevilágítja a hozzá vezető 
"utat", így segíti a teremtmény felemelkedését. Ez a 
folyamat emberi értelemben úttalan út, hangtalan beszéd: 
Isten Ige, Isten kimondatlan szó.

így annak ellenére, hogy az Istenhez való visszatérés
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nem egy szabályokkal körülírható, sematikus folyamat, annak 
főbb állomásai —Eckhart prédikációnak "központi" témái 
alapján— mégis felvázolhatok. Eszerint az Istennel való 
egyesülésre törekvés alapja diu gróze edelkeit der séle (a 
lélek nemessége), ösztönzőereje götliche natúré lúterkeit 
(az isteni természet tisztasága), módja abegescheidenheit (a 
tökéletes lemondás), célja pedig ingebildet werden in got 
(az Istennel való egyesülés). A mester ezekről beszél és 
ennek megvalósításához nyújt segítséget szentbeszédeiben. A 
mindezt már ismerő és megtapasztalt léleknek azonban már a 
minderre nincs szüksége, mert "ha egy lélekben Isten 
birodalma láthatóvá válik, ha az 'Isten birodalmára' lel a 
maga közelében, annak nincs szüksége semmiféle tanításra, 

prédikációra:
megtapasztalása] révén ugyanis [elegendő] tanítást kap és 
[bizonyosan] elnyeri az örök életet.

pedig [ti. közelségannaksem a

И 192

192 n In swelcher séle 'gotes riche' erschinet, diu 'gotes riche' ir nahe bekennet, der endrf 
nienan predigen noch léren: si wirt dá von geléret und wirt versichert des éwigen lebens." In: DB 
III, 143,4—144,1; 68. prédikáció.
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Diu cfrőze edelkeit, die got an die séle hat geleoet
(A nemesség, amit Isten helyezett a lélekbe)

"Diu séle hát ein vernünftic bekennelich wesen; dá von, swá 
got ist, dá ist diu séle, und swä diu séle ist, dá ist got." 

"A lélek értelmes, a megismerésre képes léttel rendelke
zik; ezért ahol Isten, ott van a lélek, és ahol a lélek 
van, ott található Isten [is]. "(ДО I, 173, 7—9, 10.pr.)

1. A lélek nemessége Istentől ered
A lélek legbensőbb és legmagasabb rendű "ereje" 

{kraft) , vagyis nemessége (edelkeit) magától Istentől 
származik és Isten emberré válása révén lett valamennyi 
ember sajátja. A teremtmény már termetése révén az isteni 
lét részesévé válik, hiszen magától Istentől, közvetlenül 
Isten az 6 létéből kapja létét. Az isteni létközvetítés 
pillanatában minden, így teremtés, emberré válás és 
végítélet azonos, köztük semmiféle különbség nem áll fenn. 
Jézus emberré válása révén pedig az isteni természet is 
szétáradt az emberben. Ekkor maga Isten költözött bele a 
teremtménybe: természetesen nem az egyes személyekbe, hanem 
általánosan valamennyi emberbe, mégpedig az emberi lélek 
legnemesebb részébe, a lélek "csúcsába", az értelembe 
(vernünftickeit) .

2. A belső és a külső ember
A lélek nemessége a bennünk rejlő isteni lényeg, az ún. 

belső ember létének az alapja. A belső ember "Isten képmása 
a lélekben", ellentétben a külső emberrel, aki a testhez 
kötődik. A homo spirituális és homo animalis ilyetén 
szembeállítását Szent Pál Korintusiaknak írt második 
levele193 inspirálta, és az egész középkoron át gyakori és 
kedvelt toposz volt. Alapját az emberről mint tertius 
mundusról alkotott elképzelés jelentette, miszerint az 
emberi nem különleges köztes helyet foglal el az értelemmel 
megáldott, "redeliche" angyalok és az értelem nélkül való,

n
193 "Azért nem veszítjük el kedvünket, mert a külsó ember romlásnak indult bennünk, a belsó 

napról napra megújul." (2 Kor 4,16)
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"unredeliche" más teremtett lények között194. Ugyanis bár az 
ember rendelkezik tudással és értelemmel, ám mivel ezek 
képekhez, tehát teremtett dolgokhoz kötődnek, így csak 
azoknak a megértésére, vagyis csak a külső megismerésre
képes. A képek révén történő megismerés (Eckhart terminoló
giája szerint geistliche bekanntnise) a külső ember 
tevékenysége, amit azonban a bennünk rejlő isteni rész, 
lelkünk nemessége révén képes vagyunk túllépni. A belső 
ember felismeri, hogy életének értelme az Isten felé való 
törekvés, ezért minden igyekezetével azon van, hogy 
megváljék az Istenhez nem méltó jelenségektől, így az 
teremtményektől, a léttől és a létezőktől, a testi és anyagi 
dolgoktól.

A lelkében álő belső és a teremtett dolgoktól függő 

külső ember egymáshoz való viszonyát az ajtószárny és a 
sarokvas hasonlatával világítja meg Eckhart: "Az ajtó a 
sarokvas segítségével nyílik és csukódik. Ha az ajtó 
szárnyát a külső emberhez hasonlítom, úgy a sarokvas felel 
meg a belső embernek. Ha az ajtót kinyitjuk vagy becsukjuk, 
akkor annak szárnya ide-oda mozog, a sarokvas azonban 
egyhelyben marad mozdulatlanul, és ezért soha 
változik.1,195

nem

3. A lélek legnemesebb ereje Isten képmása
valamennyi

tevékenységünk alapja a lelkűnkben rejlő "istenin rész, az 
értelmünk működése. Ide húzódik vissza a belső ember, hiszen 
csakis itt képes megszabadulni teremtményi tulajdonságaitól. 
Ez a visszavonulás azonban nem öncélú, nem saját képességei 
kibontakoztatására, hanem a külső, teremtményi dolgokhoz 
kötődő tulajdonságai levetkőzésére irányul. Ugyanis minél 
inkább eltávolodik a lélek a teremtett dolgoktól és közelebb 
kerül a benne rejlő legnemesebb és legmagasztosabb erőhöz, 
annál inkább Isten képmásává válik. Nyilvánvaló, hogy csakis 
lemondás révén megtisztult és Istenhez hasonult lélekben 
mehet végbe az unió, ott válhat az ember teljesen eggyé az

intellektuálisEnnek következtében

194 Ezt részletesen kifejti Eckhart 15. prédikációjában (DW I, 244—253; különösen 249,
3kk).

195 DW V, 422, 7kk.
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egy Istennel. Az értelem tehát a lélek Isten kegyelméből 
létező adottsága, amit azonban ténylegesen az ember fedhet 
fel magában. "Isten és én egyek vagyunk ebben a tevékenység
ben; Ó hat és pedig átalakulok."(Got und ich wir sint ein in 
disem gewürke; er würket und ich gewirde.)i9ä

Érthető módon ugyanolyan nehéz a lélek ezen Istentől 
áthatott, legnemesebb részét megnevezni, mint magát Istent. 
Eckhart egészen különböző elnevezéseket használ: grunt der 
séle, vünkelin, huote des geistes, juncvrouwe, lieht, 
bürgelin, abditum mentis, apex mentis, ratio superior vagy 
interior locus, non locus. A meghatározások sokfélesége a 
fogalom dinamikus voltára is utal: a lélek nemes "csúcsa" 
nem valamiféle állandó, statikus és lokálisan behatárolható 
dolog, hanem egy állandó változásban lévő kapocs Isten és 
teremtmény között. A lélek e változás során megtisztul, 
egyre nemesebbé válik, míg végül teljesen megszűnik benne az 
Istentől való különbözőség. Ha a lélek valóban eggyé akar 
válni és osztatlan egyként (einig ein) akar egyesülni 
Istennel, úgy meg kell szabadulnia a földi kötöttséget 
jelentő nevektől is. Mert "ha azt most minden eddiginél 
nemesebb módon is nevezem meg, 6 úgy ebből a nemességből, 
mint annak módjából csak tréfát űz, és jóval fölötte áll 
annak. Mert valamennyi névtől és valamennyi formától mentes, 
teljesen páratlan és szabad, ahogy páratlan és szabad Isten 
önmagában 11197

4. Az értelem lehetőségei
Eckhart tanítása szerint a lélek a következő 

képességekből épül fel: a leginkább teremtményhez kötődő 
Sinnlichkeit jelenti a legalsó fokot, ezt követi az Istenhez 
közelebb álló vernünftickeit, melynek csúcsa az edele kraft 
der sele. A lélek legmagasabb rendű képessége, annak nemes 
ereje, amely az értelmet is felülmúlja, legalábbis a 
teremtmény számára felfogható értelem jelentésében. Az ember 
értelem és akarata révén, a tökéletes lemondás, a világból 
történő elvonulás belátásával és megvalósításával kerülhet 
közelebb Istenhez. Ám e két lelki képesség közül az értelem

196 dh 1, 114, 4k.

197 DW I, 39, 6--40, 3.
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a magasabb rendű, hiszen csakis a belátást és megértést 
követheti a megvalósítás. Nyilvánvaló az is, hogy végsósoron 
minkettóvel, megértésünkkel és akaratunkkal egyaránt Isten 
kegyelméből rendelkezünk és a vele történő végső egyesülés 
is kizárólag az 6 adománya révén jöhet létre. Eckhart ennek 
konkrét leírására, egyfajta lépcsőfokokból álló út 
bemutatására egész életművében egyetlen helyen, A nemes 
emberről kezdetű prédikációban tett kísérletet. 198

198 Ezt részletesebben ld. a prédikáció eleazésénél.
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Götliche natúré lüterkeit. 
unsorecheliche klárheit an qötlicher natúré

(Az isteni természet makulátlansága, 
annak kimondhatatlan fényessége)

[Got] "ist ein inhangen in sin selbes lúter instan in in sélber, 
dá noch diz noch daz enist; кап swaz in gote ist, daz ist got." 

[Isten] "önuagában-idózés, nakulátlan ónnagában-állás, és 
ott sen ez, see az nincs; nert ani Istenben van, az naga 
Isten. (Dw I, 56, 5—8; 3. pr.)

1. Az isteni természet titka
Az isteni természet nagyszerűsége ösztönöz bennünket

arra, hogy a minden emberi tevékenységtől és létezési módtól 
radikálisan megszabaduljunk. 
makulátlanságáról és fényességéről ugyanis abban a mértékben 
szerezhetünk tudomást, amennyire eltávolodunk magunktól, 
vagyis hagyjuk, hogy Isten maga hasson bennünk. Minden 
bennük rejlő emberi túljadonságot le kell vetkőznünk 
magunkból, ha Isten titkához közelebb akarunk jutni. Eckhart 
világképe igen erősen teocentrikus, minden tétele, így a 
teremtmények valamennyi törekvése is, az Istenhez való 
hasonlóság elérésére irányul.

isteni természetAz

E hasonulás fontos eleme, ahogy arról fentebb már szó 
volt, az értelem. A bennünk rejlő testi dolgok feladása után 
ugyanis a lélek, illetve az abban reljő legmagasabb rendű 
emebri képesség, az intellektus kerül a középpontba. A tudás 
azonban (és ezalatt ismételten az emberi, a termetett tudás 
értendő) önmagában mégsem elegendő: arról is le kell 
mondanunk ahhoz, hogy teljesen eggyé váljunk Istennel.

2. Az apofatikus meghatározás

segítségével, negatív meghatározásokkal szólhatunk . 
Istenre vonatkozó tagadások igazak, kijelentéseka

199 A negatív teológia és a negatio negationis neghatározásaiboz ld. dolgozaton további részeit.
'1 tßV иОл II <A 'л-'^ö
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kétségesek"200, írja Moses Maimonides, a negatív teológia 
megteremtője. Ha Istent tehát azt "semminek" nevezzük, akkor 
"lénye makulátlanságának túláradásáról" beszélünk201. Ennél 
többre nem törekedhetünk, hiszen magától mindentől, a 
kijelentésektől és az emberi fogalmaktól is mentessé kell 
válnunk ahhoz, hogy méltóak legyünk az Istennel való 
egyesülésre. Mint arról fentebb már szó volt, az emberi 
lélek legnemesebb részében kerül sor az eggyé válásra, s a 
lélek ezen része sem illethető egyetlen és meghatározó 
névvel. Ha minden egyéni vonásunkat, így megnevezhető- 
ségünket is feladjuk és valamennyi teremtményhez kötődő 
tuladon(ság)unkról lemondunk, csakis akkor születik meg 
Isten a lelkűnkben, akkor válhatunk vele azonossá és 
ismerjük meg a lelkünket, vagyis önmagunkat úgy, ahogy Isten 
ismer bennünket. Isten maga ugyanúgy leírhatatlan és 
elképzelhetetlen, mivel ugyanúgy módnélkül való és csupasz, 
mint a hozzá vezető "út".

3. Teremtmény és teremtő különbözősége
"A teremtmények nem teremtettségükben érintik meg 

Istent"202, hanem csakis akkor, ha a különbözőség 
megszűnik. A különbség megszűnése nem jelent tökéletes 
azonossá válást: a teremtés és teremtettség, a szülés és a 
születés aspektusait tekintve megmarad a nem-azonosság. "A 
mi [ti. teremtményi] nevünk: hogy meg kell születnünk, és az 
Atya neve: a szülés, amikor az Atya kiárad a legnagyobb 
tisztaságból, ami minden makulátlanság bősége, 
következőképpen történik: ha valami Istenhez ér, átalakul, 
legyen az bármily jelentéktelen is, ha Isten közelébe 
juttatjuk, megválik önmagától. Erről hallgassátok meg a 
következő hasonlatot: ha bölcs vagyok is, nem vagyok maga a 
bölcsesség. Jóllehet gyarapíthatom bölcsességemet és

203,| "Ez a

"Negationes de Deo sunt verae, affirnationes auten ambigue." In: Hainonides, Dux 
neutrorun, Lib. 1 c. 57(-60) Giustiniani, föl. 22a-24a. Idézi K. Flasch, i.n. 296.

200

201 "überschwank der lúterkeit sínes wesens" In: ДО I, 329, 2k; 3. prédikáció.
202 ДО I, 212, 3—6.
203 ДО I, 217, 2-4; 13. prédikáció.
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veszíthetek is abból. Ami azonban Istenben van, az mindig 
Isten és nem válhat meg Tőle. Beleépül az isteni természet
be, mert az isteni természet oly erős, hogy minden, ami a 
közelébe kerül, tökéletesen összeolvad Vele vagy pedig 
teljességgel kívül marad Rajta. Csodálkozzatok csak ezen! 
Mivel Isten egészen csekély dolgokat is magába fogadott, 
vajon mit gondoltok, mit tesz magával a lélekkel, amit saját 
képmásával tüntetett ki?204"

A teremtmény tehát a teremtőjével, az Istennel történő 
azonulásra, az eredetéhez való visszatérésre törekszik. 
Isten pedig befogadja magába, ezáltal megnemesíti és 
felemeli teremtményét, amennyiben az képes méltóvá válni 
erre. A legnagyobb gyönyörűség és öröm, amiben az ember csak 
részesülhet, az, hogy Isten őt visszafogadja magához, hogy 
újra teremtőjének részévé válik és nem lesz többé különböző 
tőle.

204 DH I, 56, 14-57, 5; 3. prédikáció.
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205Abegescheidenheit

(A tökéletes lemondás)

"rehtiu abegescheidenheit niht anders enist, wan daz der geist 
alsó unbeweglich standé gegen allen ... als ein bligin bérc ... 
gegen einen kleinen winde"

"az igaz lemondás nem más, minthogy a szellem oly mozdu
latlanul áll mindennel szemben ... mint az ólomhegy ... 
az enyhe szellővel szemben" (D« V, 411, 12kk.)

1. A teremtményi tulajdon(ság)ok feladása
"Ha Istenhez hasonlóvá akarunk válni, amennyiben a 

teremtmény csak hasonló lehet Istenhez, akkor annak a 
tökéletes lemondás (abegescheidenheit) révén kell megtörtén
nie."206 A tökéletes lemondás pedig annyit tesz, hogy a 
szellem "mozdulatlanul áll" mindennel, így valamennyi testi 
dologgal (lieb), a szenvedéssel (leid), a dicsőséggel 
(éhre), a szégyennel (schände) és a megszégyenítéssel 
(laster) szemben, mert "ez a mozdulatlan lemondás teremti 
meg Isten és ember között a legnagyobb azonosságo 
azonosulás azonban a kegyelem {gnade) révén jön/kell ljptre, 
ugyanis a kegyelem távolít el minket mindattól, 
höz kötődik és tisztít meg bennünket a múlandó dolgoktól."

A tökéletes lemondás a különbözőséget okozó jellemzők
től és önös vágyaktól való megszabadulás: önmagunk radikális 
korlátozása, teremtményi voltunk semmiségének felismerése, 
a bennünk rejlő általános emberi, vagyis az isteni rész 
kiemelése. Ez utóbbi az ember legnemesebb vonása, hiszen 
Isten is az általános emberit vette magára Jézus képében. 
Következésképpen ezt kell követnünk nekünk is, ha Istenhez 
kívánunk hasonlítani.

Az önmagunkat is teljes mértékben le kell vetkőznünk, 
valamennyi bennünk reljő Istentől különböző dologtól meg 
kell szabadulnunk ahhoz, hogy Isten megszülethessen bennünk.

2"Ez az
*

idő-

205 A témáról szóló hosszabb szövegek: Rdü, 6.fejezet: "Von der abegescheidenheit und von 
habenne gotes."; az azonos című traktátus; "A nemes emberről" kezdetű prédikáció.

206 ДО V, 412, 7kk. (Az idézetek a "von abegescheidenheit" című traktátusból származnak.)
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Minden járhatónak látszó utat fel kell adnunk, hogy Isten 
maga mutathasson "utat" nekünk. így a lét véletlenszerűségét 
a lényeg felé törjük át és a szellem belső szegénységéhez 
juthatunk.

2. A lelki élet
Le kell mondanunk tehát mindenárról, ami hátráltató 

tényező lehet az Istenhez vezető úton. Egyfajta áttörést 
jelent ez a "módnélküliség" (wiselosigkeit), a csupaszság 
(ledickeit), a lelki szegénység felé. Mindennek nincs 
leírható technikája vagy előírható gyakorlatsora: nem a "mit 
tegyünk", hanem a "hogyan éljünk" a központi kérdés Eckhart 
szemében. A mester valamennyi útmutatása a létezés (mód
nélküli) módjára irányul. A már említett, A nemes emberről 
kezdetű prédikációban felvázolt lépcsőzetes útleírás 
egyértelműen kivételt jelent Eckhartnál. A "lelki élet" 
(geistliches leben) egyfajta egzisztenciális tartást, 
belülről áradó aszkézist, lemondani tudást jelent, melynek 
célja az önfeladás, s ezáltal "Isten tiszta létének" (daz 
blőze wesen gotes) 207 megpillantása, aminek megvalósítására 
csak a belső ember képes.

Eckhart semmiképpen sem veti el a kereszténységnek az 
isteni kegyelem megszerzésére irányuló hagyományos módjait, 
így az imát, a szentségeket és a vallásos lét egyéb formáit. 
Ezeket azonban olyan eszközöknek tekinti, amelyeken túl kell 
lépnünk, ha Istenhez akarunk jutni. Úgy kell imádkoznunk, 
hogy imánk tárgya a semmi, vagyis Isten legyen. Ugyanis csak 
Istenért magáért szabad imádkoznunk, senki és semmi másért, 
sem Henrikért, sem Konrádért, mert "ha senkiért és semmiért 
sem imádkozom, akkor imádkozom a legmegfelelőbben, mert 
Istenben [bizony] nincs benne sem Henrik, sem Konrád"208 .

3. Magáról Istenről is le kell mondanunk
Az isteni kegyelem befogadására csak a teljesen 

nyitott, minden visszatartó erőt levetkőzött ember képes. És 
mivel a tökéletes lemondás mindenre vonatkozik, Istenről 
magáról is le kell mondanunk ahhoz, hogy annak teljes

207 DS III, 322, 6.
208 Ш III, 102, 9k.; 65. prédikáció.
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kegyelmét megismerjük. Hiszen az Istenhez fordulás vagy 
menekülés gyakran szubjektív és önző, önérdekből fakad és 
saját leküzdendő nehézségeinkből, így a teremtményekhez 
kötődő dolgokból ered. Ezért szükséges, "hogy Istentől is 
mentesek legyünk", "hogy Istent Istenért elhagyjuk"209. Az 
aktívan tevékenykedő, a segítséget nyújtó Istenről (got) 
kell lemondanunk: arról, aki a világot létrehozta, aki 
kifelé fordult, aki a létet teremtette. Hiszen az egyesülés 
a passzív, a Háromságban nyugvó Istenben (gotheit) megy 
végbe. Ugyanis az egyesülést az ebben rejlő isteni személy 
kifelé fordulása, a lélekben való megszületése alapozza meg.

4. A csupaszság
A lemondás során az ember saját akaratából válik 

csupasszá és szabaddá (ledic sein). Azáltal, hogy a benne 
rejlő isteni lényeg feltárására törekszik, valósítja meg 
magában a külsőségekről, a teremtett dolgokról és vágyakról 
való lemondást, a zavaró akcidenciáktól mentes higgadtságot 
és szenvtelenséget. A tökéletes lemondás célja, "hogy 
olyanok legyünk, amilyenek akkor voltunk, amikor még nem 
voltunk"210, ami akkor teljesül, ha úgy önmagunktól, mint 
minden mástól megszabadultunk.

A teljes lemondás megvalósulásakor, a csupaszság, a 
földi dolgoktól való mentesség elérése révén juthatunk el a 
tökéletes belső szabadsághoz. Ez a szabadság az Istennel 
való egyesülés, az unió pillanatában valósul meg, nem pedig, 
ahogy azt az eretnek szekták hibásan értelmezték, a világi 
és egyházi rendtől és kötöttségektől való függetlenséget 
jelenti.

5. Egyesülés a kegyelem révén
Az ember emberként történő valamennyi tevékenységét, 

lehetőségét és magát a létét is, teremtett volta határozza 
meg, következésképpen önnön semmisségének felismerése a 
döntő fordulat életében: "valamennyi teremtmény tiszta

"daz wir gotes ledic werden“ (Ш II, 493, 8); "daz [man] got durch got láze" (DS I,209

196, 6k.).

210 DW I, 25, 4, 2. prédikáció.
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semmi"211. A teremtmény léte ugyanis nem önmagából ered, 
hanem Istentől származik, annak mibenlétét és teljes 
lefolyását Isten kegyelme határozza meg. Az emberi és az 
isteni lét meghatározása és elhatárolása Eckhart központi 
tanításai közé tartozik. A teremtmény léte kölcsönzött, 
akcidentális és múlandó, míg Isten léte a tulajdonképpeni, 
a lényeg szerint való lét. "A teremtményeknek Isten nélkül 
nincs több létük, mint egy szúnyognak, pontosan csak annyi, 
sem több, sem kevesebb.212" Ezért ha a teremtmény létének 

jelentéktelenségét és felszínességének, isteni 
értelemben vett "létnélküliségét" felismeri, nem vágyik 
semmi másra, mint arra, hogy a valódi 
juthasson.

ezen

lét közelébe

'Л
A tökéletes lemondás megvalósulásának szép példáját 

mutatja Eckhart mester leányának legendája213. Az 
elbeszélés szerint egyszer egy fiatal lány jelent meg a 
domonkos kolostor kapujában és Eckhart mesterrel kívánt 
beszélni. A portás azon kérdésére, hogy kit jelentsen a 
mesternek, a fiatal teremtés így felelt: "nem tudom, ki 
vagyok", "mert sem leány, sem asszony, sem férfi, sem nő, 
sem özvegy, sem úr, sem szolgálólány, sem szolgáló nem 
vagyok". Ezért "ha engem megismertek, minden teremtményt 
ismerni fogtok". A portás igen elcsodálkozott ezeken a 
szavakon, és kihívta a mestert a "legcsodálatosabb 
teremtményhez", akivel valaha is találkozott. Eckhart 
részletesebb magyarázatot kért a kedves gyermektől, aki egy 
hosszadalmasabb megvilágítás után így fejezte be mondandó
ját: "én ezek közül egyik sem vagyok, egy dolog vagyok, mint 
minden más dolog, és így járok a világban". És a mester 
ekkor ebben a teremtésben felismerte "a legragyogóbb 
embert", akit valaha is látott.

"Egy dolog vagyok, mint minden más dolog" (ich bin ein 
dink alz ein ander dingk): ez a megvalósult tökéletes 
lemondás, az önösségtől való teljes mentesség, az általános 
emberi (azaz a bennünk rejlő közös isteni) meglelése.

.4 c.

í

Т/
NN

211 "Alle creaturen sint ein lúter niht." In: Dtf I, 69,8; 4. prédikáció.

212 Do. 70, 5kk.

213 "Heister Eckeharts Tochter", in: Spaner, i.n. 152—154.
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Daz man wider inaebildet werde in daz einvaltiae auot,
daz got ist

(Az egyszerű Jóságba, Istenbe való újbóli beleszületés)

"Swenne ich dä vereinet bin, dá alliu dinc geqenwertic sint, diu dá 
vergangen sint und diu iegenőte und diu künftic sint, diu sint alliu 
gliche nahe und glihe ein; diu sint alliu in gőte und sint alliu in nir."

"Ha eggyé letten ott, ahol ninden dolog jelenvaló, núltbeliek, a 
jelenlévők és az eljövendók egyaránt, s azok nind közeliek és 
egyforcák; [nert] valacennyien Istenben vannak és valacennyien 
bennen vannak." (№ III, 102, 2—4, 65. pr.)

1. Az egység két pólusa
Mint azt fentebb már láttuk, csak a lélek legnemesebb 

részében, az értelemben mehet végbe teremtó és teremtmény 
egyesülése. A két pólus az egyesülés aktusában elveszíti 
különbözőségét, s ezért nem is a két fél (a szülő és a 
született) megnevezésén, hanem magán a folyamaton és annak 
megvalósításán van a hangsúly. Attól a pillanattól fogva, ha 
belátja az ember, hogy teremtményként semmi és teljes 
egészében Istentől, Isten kegyelmétől függ, szükségképpen a 
lét felé kezd törekedni. A lét azonban valóságosan és 
teljességében csakis Istenben van meg. Az Istenben lévő lét 
azonban minden teremtmény létének oka és alapja, így minden 
teremtmény Istentől kapja létét, mégpedig úgy, hogy az 
isteni létből részesül.

Ez a magyarázata a teremtett dolgokban megtalálható 
kettős létnek (esse duplex). "Valamennyi teremtmény kettős 
léttel rendelkezik. Az egyik eredeti előidézőjében, azaz 
Isten Igéjében van, és ez egy állandó és szüntelen lét. 
Ebből fakad, hogy a múlandó dolgokról való tudás [mégis] 
maradandó, állandó és szüntelen. A tudás ugyanis a dolgokat 
azok előidéző okaiban ragadja meg. A másik az a lét, amely 
a dolgokat külső valóságukban, azok sajátos formájában 
ragadja meg. Az első az erőben való lét (esse virtuale), a 
második a [saját] forma által meghatározott lét (esse 
formale), ami többnyire múlandó és nem állandó. 1,214 A

214 Expositio libri Genesis, In: Ш I, 238, 1-7, n 77.
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valódi lét (ens) Isten tulajdonsága, amit azonban az ember 
része is, mégpedig a benne lakozó Isten révén, 
állandóság, a változatlanság, az érinthetetlenség jellemzi. 
A teremtmény létezése ezzel szemben múlandó, térhez és 
idóhöz kötött (ens hoc et hoc), így az isteni lét felól 
szemlélve semmi. Az ember tehát csakis Istenben, illetve a 
benne rejlő isteni lét feledése által találhat rá a valdcli 
létre.

Ezt az

2. Visszatérés Istenhez
Mivel a lét Isten ajándéka és valamennyi létező tőle 

származik, a teremtmény legfőbb vágya a teremtőjéhez, 
Istenhez való misztikus visszatérés. A teremtmény 
törekvésének célja eredeti ősképének visszanyerésére, 
létezésük eredének meglelése. A német munkákban a "kraft ín 
der séle" a lélekben lévő isteni hatást (operatio divina) 
jelenti, vagyis nem a lélek valamilyen képességére 
(potentia), hanem Istennek lélekben való jelenlétére és 
működésére (virtus) utal. A legmagasabb rendű lét hat így az 
emberben, mégpedig annak legnemesebb, erre méltó részében. 
Ez az isteni lét valamennyi lét archetípusa, minden létező 
eredete, s effelé törekszik valamennyi teremtmény.

3. Dinamikus egység
A lélek és a benne ható isteni lét egysége olyan 

dinamikus és állandó, mint az incarnatio continua a minden 
pillanatban újra és újra megvalósuló, mindig aktuális 
történése. Az Atya Igéjével kimondja a Fiút, az egész 
teremtés folyamatát és valamennyi cselekvést, így a Jézus 
emberré válása ugyanúgy állandó, végnélküli történés, 
szüntelen szülés és születés, mint maga a teremtés. Erre 
utal a fentebb már idézett egyik eckharti hely: "Isten és én 
egyek vagyunk ebben a hatásban (im gewürke) , 6 hat (er 
würket), én pedig ebben a hatásban keletkezem (ich 
gewirde). II 2X5

(4. A beginák a visszaszületésről)
Az Eckhart korában többnyire üldözött beginák vallásos

215 W I, 114,4L, 6. prédikáció.
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csoportosulásainak soraiban is jelentős szerepet játszott a 
lélek Istennel való egyesülésének misztikus vágya. Tanításuk 
szerint azonban ez az egyesülés egyfajta szubjektív 
emelkedettség, mintegy extázis során ment végbe, ezáltal egy 
teljesen személyes, hivatalos egyházat nem igénylő vallási 
formává vált. Az ún. "tökéletes ember" ugyanis a fennálló 
határok történő megszüntetése révén saját erőből képes 
Istennel egyesülni, minek következtében maga is valamennyi 
isteni tökéletesség részesévé válik, köztük Isten 
örökkévalóságának és teremtőerejének is. Ezek a "tökéletes 
emberek" ezáltal szellemükben oly szabaddá válnak, hogy soha 
nem követnek el bűnt, tegyenek a testükkel bármit is. 
Egészen nyilvánvaló, hogy az egyház hívei között nem 
találhattak támogatásra ezek a tanítások. A legfőbb vádak 
ellenük a teológiai erényeknek (hit, remény, szeretet) és a 
szentségeknek, így Isten és az egyház parancsainak eretnek 
elvetése voltak. Az Istenhez vezető személyes utukon 
nyilvánvalóan semmire sem volt szükségük, így Krisztus 
megváltó szerepét sem ismerték el.

Az eckharti tanítást alapvető megkülönbözteti a beginák 
felfogásától, hogy a mester az egyházon belül és a Biblia 
valamennyi tanításának elfogadásával gondolkodott, és minden 
kijelentésének az alapját a hit képezte. Ezt a hitet 
igyekezett egy előtte szokatlan módon a tudással össze
kapcsolni .
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4. A MESTER LEGFONTOSABB TANÍTÁSAINAK MEGJELENÉSE 
EGYES LATIN ÉS NÉMET NYELVŰ MŰVEIBEN

4.1. ECKHART LATIN NYELVŰ ELŐADÁSAI: A QUAESTIONES
PARISIENSES

Eredetiség:

Eckhart párizsi működésének idejéből öt quaestió maradt 
ránk. Az első három az 1302—1303-as tanévből származik, 
közülük kettő hallgatók jegyzeteiben (reportatio), ám 
valószínűleg a mester jóváhagyásával (redactio) maradt fenn, 
a harmadikat pedig Gonsalvus ferences barát egyik kérdés- 
feltevésének részeként (rationes Equardi) ismerjük. A 
negyedik és az ötödik quaestiót pedig az 1311—1313-as 
tanévben adta elő Eckhart a párizsi egyetem domonkos 
tanszékén.

A két párizsi tartózkodás quaestiói egymástól 
függetlenül különböző kódexekben maradtak ránk: az első 
hármat az avignoni könyvtár egy kódexéből (Cod. 1071), a két 
későbbit pedig egy vatikániból (Cod. Vat. lat. 1086) 
ismerjük.

Háttér:

Az eckharti életműben különös jelentőség tulajdonítható 
az első három párizsi kérdésfeltevésnek, melyekben a mester 
a lét és a tudás egymáshoz való viszonyát vizsgálva Istent 
a tudással azonosítja ÍDeus est intelliaere-) és Benne а 
tudásnak a léttel szembeni magasabb rendűségét emeli ki. Ez 
mind a korabeli általános felfogástól, mind saját másutt 
kifejtett véleményeitől különbözik. Az első quaestió (Vajon 
Isten esetében egyet jelent-e a lét a tudással?) szerint 
mivel a tudás határozza meg a létet, Isten —mint minden lét 
teremtője— kizárólag tudás. A másodikban (Vajon az angyal 
tudása, amennyiben e tudás cselekvést jelent, alkotja-e az 
6 létezését?) azzal.érvel Eckhart, hogy a megismerés a maga 
végtelen volta miatt áll a lét fölött. A harmadik kérdés- 
feltevés (...vajon értékesebb-e Isten dicsérete a mennyek-
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ben, mint szeretete e földön?) Eckhart a tudás akaratnál 
való magasabbrendűségét alátámasztó bizonyítékait tartal
mazza. Eckhart a tudás, illetve megismerés (intelligere, 
intellectus) ilyetén abszolutizálásával nem állt teljesen 
egyedül korában. Albertus Magnus és Dietrich von Freiberg 
ugyancsak a tudást tekintették az Istenhez való közeledés 
legfontosabb médiumának, ahogy arról a lentebb még 
részletesen szó lesz. E felfogás azonban radikálisan
különbözik a korabeli opinio communistói, ami vagy a lét 
magasabbrendűségét, s így a tudás receptív voltát hang
súlyozza (Arisztotelész alapján), vagy pedig Isten esetében 
azonosítja a kettőt (Aquinói Szent Tamás nyomán). E kettő 
közül Eckhart Arisztotelész érvelését helyesnek tartja a 
teremtett lények vonatkozásában, rendtársa álláspontjával 
azonban quaestióban egyértelműenelső párizsiaz
szembefordul.

Valószínűnek tartom, hogy a tudás ilyetén előtérbe 
állítását elsősorban a domonkos és a ferences rend között 
lezajlott vita határozta meg, amely a tudás és az akarat 
egymáshoz való viszonyát vizsgálja. A vita középpontjában az 
a kérdés állt, hogy vajon melyik a képesség révén kerülhet 
közelebb az ember Istenhez. (Egészen pontosan ez a harmadik 
quaesti'ó-eckharti részének a témája is.) Eckhart a tudás 
magasabbrendűségét abszolutizálja Isten esetében. A domonkos 
érvelés szerint ugyanis ez az ember legmagasabb rendű 
képessége, ez jelenti benne a legnagyobb hasonlóságot 
Istenhez. És mert ez Isten legnemesebb és legtökéletesebb 
tulajdonsága, ezért valamennyi teremtmény ennek utánzására 
törekszik. A lét tehát nem lehet előbbre való a tudásnál és 
a megértésnél, hiszen a létezés valamennyi teremtmény tulaj
donsága, mégpedig azonos módon, mert nem mérhető (valami 
vagy rendelkezik léttel vagy nem) és így nem különböztethető 
meg mértéke szerint. Az első három párizsi kérdésfeltevés a 
lét és tudás viszonyát az ember Istenhez való közeledésének 
és hasonulásának perspektívájából, a termetményi lét és a 
teremtménynek az abszolút tudásra irányuló törekvése szem
pontjából tekinti. A két későbbi eckharti kérdésfeltevés 
ezzel szemben a transzcendentális lét perspektívájából 
gondolkodik és a teremtés aktusából, az Istentől származó 
létrehozásból indul ki. Ez a felfogás a létet abszolutizálja

-Я
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és állítja a teremtés középpontjába, következésképp logikus 
módon vele azonosítja Istent.

Eckhart a két utóbbi quaestión túl valamennyi késői 
munkájában, így az Opus tripartitum egész koncepciójában 
Istennek a léttel való azonosságát hangsúlyozza (Esse est 
deus). E látszólag ellentétes kijelentések egészen különbözó 
megítéléseket váltottak ki a szakirodalomban. Egyes 
vélemények elhanyagolhatónak, egyszerű logikai törésnek 
tartják ezt a váltást és nem tulajdonítanak neki nagy 
jelentőséget az eckharti életmű értelmezése során. Mások 
éppen e "perspektívaváltás" különös fontosságát emelik ki és 
benne vélik felfedezni a mester egész gondolkodásmódjának 
kulcsát.217 Az öt párizsi quaesti'ö jelentőségét midenesetre 
pontosan az adja, hogy a bennük rejlő "ellentmondás" az 
Eckhart életművén végigvonuló, különböző nézőpontokból 
kiinduló és így különböző eredményekre vezető érvrendszer 
mikrokozmikus példája. A párizsi kérdésfeltevések ezáltal az 
eckharti gondolkodásmód megértésének nehézségeire (nem pedig 
abszurd voltára) hívják fel a figyelmet. A tanulmányok 
ugyanis hosszú időn át az érthetetlenséget és következetlen
séget vetették a mester szemére, és legjobb esetben is az 
eckharti gondolatok "paradox" voltáról beszéltek. Az 
alapvető probléma azonban abban rejlett és rejlik még ma is, 
hogy
interpretációs rendszerek, melyek a középkorban született 
spekulatív jellegű munkák megértéséhez legalább módszertani 
segítséget nyújtanának218^- Ennek kidolgozása természetesen 
olyan alapos tanulmányokat igényelne, melyekre e dolgozat 
elkészítése során nem volt lehetőségem. Egyértelműnek tűnik 
azonban, hogy annak kiindulópontját az adott kor gondol
kodásmódjának, így elterjedt logikai módszereinek vizsgálata 
jelentené, amire munkám során is törekedtem. Eckhart 
munkásságát, mint az a fentiekből kiderült, nem közelít-

állnak rendelkezésünkre olyan kidolgozottnem

l

217 A korábbi vélemények szerint ez nencsak gyökeres fordulatot, hanen feloldhatatlan 
ellentmondást jelent Eckhart gondolkodásában (így pl. Grabmann, Neuaufgefundene 86), míg az újabb 
tanulmányok V.Lossky alapvetése nyomán a "perspektívaváltást" (i.'m.) hangsúlyozzak, és a 
fogalmazásmód kúlönbözóséaéröl vagy gondolati fejlődésről beszélnek (K.Albert, i.m.; K.Flasch, 
Intention). H.Fischer az összes párizsi quaestiót elhanyagolhatónak tekinti az eckharti életmű 
vizsgálatakor, R.Klibansky a mester ellentétes periódusairól beszél (ld. a szövegkiadáshoz írt 
előszavának XIX. oldalát).

218 Langier, i.n.

%
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hetjük meg kizárólag egyfajta szisztematikus egység felől, 
hiszen az a mester esetében —sok kortársához hasonlóan— 
egyértelműen utólag felállított hipotetikus konstrukció. 
Következésképp először Eckhart művei keletkezési hátterét és 
feltehető szándékát kell megvizsgálnunk és ezek ismeretében 
azt a perspektívát kiválasztanunk, amely a mester gondolat- 
menetét az egyes müveken belül feltehetőleg meghatározta és 
így számunkra is érthetővé teheti.
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Az 1302—1303-as tanév kérdésfeltevései219

<.220AZ 1. QUAESTIO

Vajon Isten esetében egyet jelent-e a lét a tudással?

"Et ideo scientia nostra cadat sub ente, aquo causatur, et ipsun 
ens pari ratione cadit sub scientia dei? et ideo, quidquid est 
in deo, est super ipsun esse et est totun intelligere."

"És mivel a mi tudásunk az 6t előidézd létezőnek van alá
vetve, maga a létező pedig hasonlóképpen Isten tudásának 
alárendelt, ezért minden, ami Istenben van, a lét fölött 
áll és teljes egészében tudás." (LW V, n 8, 44)

HÁTTÉR:

Eckhart gondolkodásának eredetiségét mutatják az 1302— 
1303-as tanévben Párizsban született quaestiói. A mester 
korai kérdésfeltevéseinek témája a lét és a tudás, illetve 
az akarat és a tudás egymáshoz való viszonya, konklúziója a 
tudás, illetve Isten értelem általi megismerése, magasabb 
rendúségének kiemelése a (mindig valami által meghatározott) 
léttel és létezővel szemben. A tudást olyan transzcenden
tális principiumként, mintegy végső okként definiálja 
Eckhart, ami öröktől fogva magában foglalja az Igét, és ami 
ennek révén viszonyítási alapot jelent a teremtés meg
értésekor221. így a tudást abszolútsága különbözteti meg a 
teremtett léttől vagy bármiféle létezőtől.

Ez a gondolat alapvetően új Eckhartnál, és ahogy azt 
maga a mester is hangsúlyozza, Aquinói Szent Tamás Isten-

219 Egyes feldolgozások (így R.Klibansky és a "Haitre Eckhart a Paris") az első két guaestió 
sorrendjét, a kritikai kiadás szerint második guaestió elsőre vonatkozó utalás niatt, felcserélik. 
Érvelésük ugyan teljességgel indokolt, munkámban mégis a bevett sorrendet tartottam meg, mivel a 
mester korai kérdésfeltevesek belső kronológiájának nézőpontomból nincs jelentősége.

220 LW V, 37—48. A quaestióval foglalkoznak a következő tanulmányok: Grabnann, 
Heuaufgefundene 48—67; Ruh, M.E. 23; B. Hojsisch í.m. 30—41; Imbach, Deus 153—166; Flasch, Denken 
413-417.

221 В. Hojsisch, i.n. 95.
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tanától és saját korábbi véleményétől egyaránt különbözik 
[nn 1-3]. E különbséget a tudás eltérő definíciója adja: 
Eckhart ugyanis a tudás abszolüt voltát hangsúlyozza és 
ennek alapján helyezi minden lét fölé. A mester felfogása 
szerint már maga az emberi gondolkodás is a magasabb rendű 
léttel fennálló (közvetlen vagy közvetett) kapcsolata miatt, 
különbözik a teremtett léttől. A tudás és Isten értelem 
útján történő megismerése azonban mégcsak nem is vonatkoz
tatható a létre, hiszen köztük bármiféle viszony felállítása 
a megismerés abszolút mivoltát korlátozná222. Ebből adódóan 
az isteni tudás semmire sem vonatkoztatható nem-lét, 
valamennyi lét és létező fölött áll, és ezen abszolút 
függetlensége révén képes valamennyi lét és létező oka 
lenni. így a tudásban meglévő lét is a tudás természetével 
rendelkezik, tehát nem önálló és a tudással magával azonos.

Eckhart különböző területekről, így a metafizika 
(teológia), a természetfilozófia és a kozmológia tanításai
nak köréből hozza helyenként önkényesnek tűnő bizonyítékait. 
Ez a '‘szelektív interpretációs technika"223 az idézett 
helyeket esetenként környezetüktől függetlenül, csak a 
kedvező szempontokat figyelembe véve értelmezi, a bizonyítás 
módját pedig egyértelműen a kitűzött célnak rendeli alá.

Isten abszolút tudásként való meghatározásában Albertus 
Magnus (Summa theologiae, 1270 körül) és Dietrich von 
Freiberg224 (Quaestio utxrum in Deo sit aliqua vis cognitive 
inferior intellectu, 1296 és 1298 között; De intellectu et 
intelligibili című munkáival) nyújtott közvetlen mintát 
Eckhart számára. Mindkét domonkos barát a tudás léttel
szembeni magasabb rendűségét hirdette. Bizonyításuk során az 
ember megismerési formáiból indultak ki, amiket aztán az 
isteni vonatkoztattak225 . Központi fogalomtudásra

222 B. Hojsisch, í.b. 22.
223 B. Hojsisch, í.b. 22k. és 32k. Különösen a "Liber de causis" felhasználására áll ez.

224 K. Flasch Dietrich és Eckhart központi tanainak kontinuitását emeli ki a "Die Intention 
Eckharts" cínö tanulnánvában (307-318), ahol Dietrich hatását az Aquinói Szent Tanásénál sokkal 
jelentősebbnek tartja. ... vielleicht wird вал einnal sagen, Eckhart habe aus den Spekulationen 
Dietrichs die religionsphilosophischen Konsequenzen gezogen wie Xenophanes aus den Grundgedanke des 
Parnenides" (317)

225 B. Hojsisch, i.B. 22k., 32k.



149

arisztotelészi eredetű princípiummindkettejüknél 
essentiale (causa essentialis, causa per se), "lényegi ok",

az

amit ők egyértelműen a tudással azonosítanak.
Albertus Isten értelmi tevékenysége és az emberi 

tevékeny értelem (intellectus ágens) összehasonlítását 
helyezi gondolatai középpontjába és arra a következtetésre 
jut, hogy az aktív emberi megismerő tevékenység alkalmas a 
leginkább az isteni tudás teremtőerejének megértésére. 
Dietrich szerint, mivel az okban benne van az okozat 
(Proklosz), és az emberi tudás az isteni tudásból mint 
önmaga végső okából részesedik, azaz abban eredendően, 
öröktől fogva benne rejlik és megvalósulásakor (létezővé 
válásakor) is benne marad, csak természete, ami az emberi 
képességek legmagasabb rendűjévé teszi, különbözteti meg 
tőle.

Az első quaestió gondolati környezetének ezen rövid 
bemutatása után a kérdésfeltevés behatóbb vizsgálata 
következik.

TÉMA:

A kérdésfeltevés témája a tudás és a lét viszonya Isten 
esetében, megoldása a deus est intelligere, vagyis Isten 
létnélküli, abszolüt tudásként való értelmezése.

FELÉPÍTÉS:

A quaestió felépítése két okból érdemel figyelmet. 
Egyrészt mivel a mester a felsorolt véleményeket —más 
fennmaradt munkáira ritkán jellemző módon— egészen világos 
elkülöníti. Aquinói Tamás idézése (primo induco probationes 
quas vidi) és saját ellenvéleményének nyomatékos hang- 
súlyozása (ostendo, quod non ita videtur mihi modo) után jól 
követhetően tér át az ellentétes előjelű bizonyításra. 
Másrészt Eckhart saját álláspontjának alakulása is nyomon 
követhető a kérdésfeltevés érveinek időrendjéből.

A quaestió három jól elkülöníthető részből áll:
1. Az első részben Eckhart Aquinói Tamás hat érvét 

idézi, melyek szerint Istenben a lét azonos a tudással. Öt 
argumentum a Contra gentilesbői, a hatodik a Summa
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theologiaeből származik [nn 1—2].
2. Ezt követően a második quaestió (aliud dixi) egyik 

érvére hivatkozik a mester, ami ugyancsak a lét és tudás 
Istenben való azonosságát bizonyítja [n 3].

3. A harmadik rész a kérdésfeltevés súlypontja: itt 
a mester szembefordul az idézett véleményekkel, ugyanis "nem 
úgy áll a dolog, hogy mivel létezik, azért tud, hanem mivel 
tud, azért létezik" [nn 4—12]. A következő három pontban 
foglalja össze ezt alátámasztó érveit Eckhart:
- a tudás a legmagasabb rendű tökéletesség, az minden más 

tökéletesség, így a lét fölött is áll [nn 5—6],
- az értelemhez tartozó dolgok (ea quae ad intellectum 

pertinent) nem létezők, mivel a lélekben jelenlévő képzet 
nem rendelkezik léttel, hanem magasabb rendű annál [n 7],

- mivel Isten tudása okozza a létező dolgokat, ezért maga az 
isteni tudás nem lehet létező, ellentétben az emberi 
tudással, ami mivel a létező ismeretén alapul, azért 
létező [nn 8—12].

ELEMZÉS:

A quaestió alapkérdésére vonatkozóan, tudniillik 
hogy Isten esetében a lét és a tudás (értelmi megismerés) 
azonosak-e, először Aquinói Szent Tamás azon érveit hozza 
fel és veti el Eckhart [nn 1—2], melyek szerint Istenben 
azonos a lét a tudással. Tamás bizonyítékai a kövezkezők:
- a tudás (a léthez hasonlóan) immanens és elsődleges;
- Istennek nincs akcidentális tulajdonsága, ezért a tudás és 

a lét egyaránt a lényegéhez tartoznak;
- az első a legmagasabb rendű (az érv maga kicsit zavaros);
- Isten minden képessége aktív, vagyis minden a megvalósulá

sában, nem pedig lehetőség szerint található benne (minden 
actio, semmi sem potentia vagy virtus);

- a tudás nem képezhet Isten számára önmagán (azaz a létén) 
kívül eső célt, mivel benne minden elsődleges (ld. az 
előző érvet);

- a tudás (intelligere) viszonya egy fogalom képzetéhez 
(species) megegyezik a lét (esse) és a lényeg (essentia) 
egymáshoz való viszonyával 
fogalmi képzetével, benne a tudás

(1)

és mert Isten lényege azonos 
azonos a léttel.
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Eckhart szemmel láthatólag jól ismeri az idézett Contra 
gentiles és Summa Theologiae érvrendszerét, ugyanúgy nem 
tartja azonban kielégítőnek, mint a hasonló gondolatmeneten 
alapuló saját korábbi bizonyítékát.

Ez utóbbi szerint [n 3] mivel a tökéletes isteni 
létben minden benne rejlik (az élet, a tudás és minden más), 
így valamennyi dolog Isten létén keresztül, mégpedig a benne 
rejlő hatás és tudás egyidejűsége révén létezik. Isten tehát 
létén keresztül alkot és tud, így léte azonos a tudásával. 
És mert az isteni lét "minden [dolog] tökéletessége és 
minden cselekvést végrehajt" (omnium perfectio omnes actus 
perficiens), ebből adódóan az ember (homo) nem azért ember, 
mivel értelmes lény (rationale), hanem mivel ember, azért 
lesz értelmessé, és ugyanígy a tökéletlen tűz nem képes 
önmagától lángra gyűlni, hanem mindig külső impulzusra van 
szüksége.

(2)

A harmadik részben [nn 4—12] saját, az eddigi 
érvekkel ellentétes véleményét fejti ki Eckhart. Isten 
ugyanis nem azért létezik, mivel tud, hanem mivel tud, azért 
létezik, vagyis Isten tiszta tudás és a tudás jelenti 
létének alapját. Ennek értelmében Isten tudása révén teremti 
a létet, következésképpen a(z abszolút) tudás magasabb 
rendű, mint a (teremtett) lét. E tétel bizonyítása öt 
főpontban következik.

1. Először János evangélista szavaira hivatkozik Eckhart: 
"Jn principio erat verbum., illetve "Ego sum veritas.", 
és az idézett helyeket úgy értelmezi, hogy az Ige és az 
igazság teljes egészében a tudásra vonatkoznak226 . Az Ige 
tudás és értelem, szól vagy kinyilatkoztatik, és nincs benne 
semmi a létből vagy a létezőből. A tudás szól, tehát az Ige 
és a tudás felcserélhető fogalmak (ld. Eckhart causa 
essentialis-elméletét, illetve az univokáció fogalmát). 

igazság

(3)

tudásrahasonlóanIgéhez
vonatkozik227 , nem más, mint az ahhoz történő viszonyítás 
(relatio) és mint minden viszonyítás a lélektől nyer 
értelmes létet. Ezáltal valós kategóriává válik, ahogy ez az

Az aaz

226 Az idézett helyeket a János evangéliumhoz írt können tarjában bővebben is elenzi
Eckhart.

227 Ehhez lásd a 3. quaestió párhuzanait (n 18).
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idő esetében is fennáll. Az igazság tehát nem önmagában, 
hanem kizárólag a tudásra vonatkoztatásában rendelkezik 
léttel. így az igazság csak viszonylagos létező, és az 
Igéhez hasonlóan csakis az isteni, a tiszta tudásra 
vonatkozik. Ez kinyilatkozása vagy kinyilatkoztatása (a 
beszéd, azaz a teremtés) során csakis saját tudásának 
tartalmát ismeri meg és teszi közzé, s így önmagára utal 
vissza és önmagára vonatkozik. Az eckharti argumentáció 
nehezen érthetőségére részben magyarázatot ad annak meglepő 
logikája: a mester ugyanis az igazság fogalmának közelebbi 
meghatározása helyett kizárólag annak az értelemhez való 
viszonyát vizsgálja.

2. A létet a következőkben [n 4 vége, 41, 4—10] 
egyértelműen a teremtett, a teremtményi léttel azonosítja 
Eckhart. Erre nyilvánvalóan áll, hogy a tudáshoz képest 
alacsonyabb rendű, hiszen teremthető, így a transz- 
cendentáliáknak alárendelt. Indoklása: "omnia per ipsum 
facta sunt", vagyis minden teremtett dologhoz utólag járult 
hozzá a lét. Jóllehet a teremtett képezi az isteni tudás 
tartalmát, minőségében mégis különbözik attól, hiszen léttel 
rendelkezik. Ezt támasztja alá az újplatonista Liber de 
causisból idézett rész is: "a teremtett dolgok közül az első 
a lét”. A teremtett lét felől kétféleképpen szemlélhető 
Isten: tevékenysége alapján létrehozóként, minden lét 
forrásaként (causa efficiens), lényegét tekintve azonban 
követendő példaként (causa exemplaris). Az első szemléletmód 
a lét, a második az értelem isteni eredetét hangsúlyozza.

3. Eckhart ezt követő érvei annak kimutatására 
irányulnak, hogy Isten teremtő és nem teremthető, értelem és 
tudás, nem pedig létező vagy lét. A gondolatmenet alapja, 
hogy Isten a fent említett (teremtményi) léttel ellentétben 
(nem teremthető) tudás [41, 11—14]. Négy bizonyítékot hoz 
fel erre vonatkozóan a mester.

(1) Az értelem magasabb rendű, mint a lét, mivel a 
természet megalkotása az értelem műve (opus intelligentiae). 
Ezért kapcsolódik minden "mozgatás", vagyis valamennyi 
produktív tevékenység az értelemhez és ezért nevezhetők 
tökéletesebbeknek az értelmes lények az értelem nélkül 
valóknál [n 5]. A lét-élet-tudás magasabb rendűségi 
sorrendjének Aquinóival ellentmondó meghatározását nem
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támasztja alá különösebb érvekkel Eckhart: mivel "in 
princípium erat verbum" és nem valami más, ezért a tudás 
magasabb rendű minden másnál [n 6].

(2) A tudás és az értelemhez tartozó dolgok (ea quae ad 
intellectum pertinent) egészen más természetűek, mint a lét, 
mivel csupán a "lélekben létezők" (in anima ens). így a 
példaként felhozott matematika, a jó és a rossz, az igaz és 
a hamis fogalmai sem rendelkeznek léttel, hiszen 
valamennyien a létnélküli isteni tudásra vonatkoznak. A 
lélekben létező dolgok tehát magasabb rendűek, mint a 
valóságosan létezők. Két szemléletes példát is hoz erre 
Eckhart az analógiás viszonyok köréből: a képmás éppen saját 
lényege elfedésével képes eredetijére utalni (vagyis a benne 
nem létező adja értékét), a tűz pedig nem képzelhető el 
annak melegsége nélkül (vagyis annak külső tulajdonsága 
megvan képzelőerőnkben) [n 7].

(3) Isteni és emberi tudás elsősorban a valósághoz való 
viszonyukban különböznek: a dolgok Isten tudása révén 
léteznek, a mi tudásunkat pedig a dolgok okozzák (így az 
idézett képmás eredetije és a tűz képzete esetében). 
Következésképp az emberi tudás a létben, Isten tudása a lét 
fölött áll [n 8 eleje].

(4) Ezután további okokat sorol fel Eckhart annak 
megvilágítására, hogy Isten ugyan valamennyi lét és létező 
okozója, 6 maga mégsem rendelkezik léttel.

így lényegileg (formaliter) semmi közösség nincs az 
okban és az okozatban, ezért a létet okozó Isten nem létező 
[n 8 vége], mivel kezdetben vala az Ige és nem 
Ugyanígy: a kezdet soha nem azonos a folytatással és mivel 
Isten minden dolog kezdete, ezért benne nincs meg lényegileg 
a lét, csak a létezés tiszta szubsztanciája (puritas 
essendi) [n 9]. Isten értelemként és tudásként való 
megnevezése vonatkozásában különös "engedményeket" is tesz 
Eckhart: "és ha a tudást létnek akarod nevezni, azt 
elfogadom", ám ekkor lét alatt a tudást értsd, hiszen 
"Istenben nincs lét, hacsak a létezés e tiszta szub
sztanciáját nem nevezzük létnek".

Ahogy a kő a maga lehetőségében (potentia) vagy 
okozójában (causa sua) nem kő, úgy Isten a lét 
előidézőjeként ugyancsak nem lét [n 10].

a lét.
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Ezt követően logikai és nyelvtani kifejezésmódok 
példáján bizonyítja Isten létnélküliségét Eckhart. Ha 
analógia segítségével (per analogiam) írunk le valamit, úgy 
egy valóságosan nem létező viszonyt konstruálunk, hiszen 
"ami a két hasonlított dolog egyikében megvan, az lényegileg 
nincs meg a másikban." Ahogy egészség is lényege szerint 
csak az élőlényben van, ám nincs a vizeletben vagy a kőben 
[n 11 eleje].

A mester a kérdésfeltevés hátralévő részében a 
szubsztanciális lét és az alacsonyabb rendű járulékos 
tulajdonság (accidentia) viszonyát vizsgálja. A járulékos 
tulajdonságok csakis a szubsztanciákhoz való viszonyukban 
nyernek értelmet, "ahogy ezt másutt már kifejtettem" (sicut 
alias dixi). Ez az utalás a szám szerint második, ám időben 
nyilvánvalóan korábbi quaestióra vonatkozik [ott: nn 5-6]. 
A járulékos tulajdonságok ugyanis nem létezők és nem adnak 
létet a szubsztanciának, legfeljebb csak mennyiséget és 
minőséget; azok nem is viszonylagosan létezők (ens secundum 
quid) és átalakulásuk során nem új dolgok keletkeznek 
(létrehozás ugyanis csak szubsztanciából történhet), csupán 
csak a régiek változnak meg (alteratio). Mindez azonban 
alacsonyabbrendűségüket bizonyítja [n 11].

Isten minden létezőnél magasabb rendű (altius), ám 
ugyanakkor mindent magában foglal "a maga tisztaságában, 
teljességében, tökéletességében" (in puritate, plenitudine, 
perfections), vagyis nem teremtményi módon. Az ezt 
alátámasztó különféle példák felsorolása után (ok-okozat, 
okozó-hatás,
Arisztotelésznek a látás színtelenségéről szóló analógiás 
metaforájával zárja le kérdésfeltevését Eckhart.

stb.)viszonyszubsztancia-akcidencia

Az első quaestió jelentőségét az adja, hogy a mester 
itt saját, jóllehet bizonyos előzményekkel rendelkező, mégis 
radikálisan új gondolatát a hagyományos véleményekkel 
tudatosan és következetesen szembe állítja. Az isteni tudás 
létnélkülisége
kizárólagosságát bizonyítja és a tudást a lét feltételeként 
határozza meg. Isten lényege és meghatározó tulajdonsága a 
tudás, valamennyi cselekvése e tudás közvetítését, vagyis 
értelmes lények teremtését jelenti. A teremtmények a

abszolút értelemIstenben rejlőaz
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részükül juttatott értelem mértéke révén válnak különbözővé 
és ennek megfelelően képesek saját létüknek, Isten 
cselekedetének, majd magának Istennek a megismerésére. 
Eckhart a kérdésfeltevésben az abszolút tudás és a véges lét 
viszonyában gondolkodik, Istenben magában is kettéválasztja 
az annak lényegét jelentő abszolút tudást és a benne ehhez 
képest másodlagos létet, és az előbbit az utóbbi feltételévé 
teszi. Ezt a kettőséget szünteti majd meg az Opus 
tripartitum azon alaptétele, miszerint esse est deus, ahol 
az esse azonban már a transzcendentális lét megjelölésére 
szolgál.
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>.228A 2. QUAESTIO

Vajon az angyal tudása, amennyiben e tudás cselekvést 
jelent, alkotja-e az 6 létezését?

"Rés enii ordinabilis ad finéin fit secundum exigentiam finis. Dnde 
serra cun fiat propter secare, non fit de alia materia pro rege 
vei carpentatore. *

"Az, ami valamilyen cél szolgálatára alkalmas, megfelel 
a cél követelményeinek. Ezért a fűrész, mivel fúrészelés 
céljából jön létre, ugyanabból az anyagból készül a 
király és az ács számára." (LW V, n 6, 52, 5—8)

HÁTTÉR:

A quaestióban a mester a hagyományos nézőpontot és 
annak határait, elsősorban Arisztotelész és Aquinói Szent 
Tamás példái alapján, szinte teljesen ugyanazokkal az 
érvekkel mutatja be, mint az első kérdésfeltevésben. A 
címben felvetett kérdés angyalai a tudás és a megismerés 
szimbólumai, és a kifejtés során, az egyes bizonyítékok 
következtetéseitől eltekintve, Eckhart maga sem angyalról, 
hanem intellectusról beszél.

A tudás (intellectus) és az angyalok (intelligentia) 
azonosítása bevett skolasztikus hagyomány. Eszerint a 
kizárólag szellemmel rendelkező angyalok229 Isten és az 
ember között ,helyezkednek el, mivel jóllehet teremtmények, 
mégis magasabb rendűek az értelemmel csak részlegesen 
megáldott embernél (tertius mundus). Valamennyi teremtmény 
közül az angyalok állnak legközelebb Istenhez. Az emberi 
nem, az annak eredetét magyarázó egyik igen elterjedt 
elmélet szerint, a gonosz angyalok bukása által keletkezett 
űr betöltésére teremtetett az újbóli teljesség érdekében, 
mintegy tizedik angyali rendként. Bűnbeesése révén azonban 
igen eltávolodott az angyaloktól, ám a benne rejlő állandó

Ш V, 49—54. A quaestióval foglalkoznak a következő nunkák: H. Grabnann, 
Heuaufgefundene 68—75, Imbach, Deus 153—16, Ruh, H.E. 23.

228

229 А.И. Haas, i.n. 35-41.
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késztetés révén mégis feléjük törekszik. Mivel ugyanis az 
angyalok Istent példázzák az ember számára, az ember a velük 
való hasonlóságra vágyik, így például a bevett kolostori 
gyakorlatot jelentó vita angelica, az angyali életvitel 
révén. Az emberi lélek így részesedhet az angyali létből és 
értelemből. Ám az emberi nem e részesedésnél többet is 
elérhet, a természetében rejlő isteni rész révén ugyanis, az 
angyalokkal ellentétben, képes saját határai átlépésére és 
az Istennel való teljes egyesülésre.

A tudás angyali módja maga nyilvánvalóan azért érdekes 
az ember számára, mivel az emberi tudásnál tisztább és 
közelebb áll Istenhez, és magasabb rendű isteni tudás rejlik 
benne. Az angyal tudása olyan tudás, ami jóllehet nem azonos 
Isten tudásával (hiszen teremtett és ezért külső dolgokon 
alapul), mégis közvetlenül Istentől származik (közte és 
Isten tudása között nincsenek közvetítő elemek).

TÉMA:

Az angyalok tudása nem azonos létezésükkel, vagyis tudás és 
lét a teremtmények esetében sem azonos.

FELÉPÍTÉS:

A második eckharti kérdésfeltevés felépítése egyszerű, 
a skolasztikus quaestió hagyományos irodalmi műfaja 
jellemzőinek nagymértékű hiánya a későbbi Opus tripartitum 
takarékosságra törekvő részeivel mutat feltűnő hasonlóságot, 
így a lehetséges ellenérveket, illetve a saját álláspontját 
alátámasztó auktori véleményeket sem külön, hanem a 
bizonyítás pontjai közé beiktatva, igen szűkszavúan idézi 
Eckhart.

1. A quaestió a feltett kérdés tézisszerű 
megválaszolásával kezdődik: az angyal tudása nem azonos 
annak létezésével. Ezután e kijelentést alátámasztó idegen 
érveik rövid felsorolása következik: a kettő nem lehet 
azonos, hiszen a tudás immanens, határtalan és abszolút, a 
lét ezzel szemben véges és behatárolt [n 1].

2. A továbbiakban a tudás magasabbrendűségére vonatkozó 
saját bizonyítékait hozza fel a mester.
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A megismerésnek nincsen közös vonása tárgyával [n 2], 
erre utal például, hogy helytől és időtől független és nem 
konkretizálható [n 7], következésképpen különbözik a mindig 
meghatározott léttől.

Alapja és eredete rajta kívül eső tárgy, ami nem lehet 
azonos belső létével [n 3].

A tudást okozó képzet (species) sem létező, hiszen 
ellenkező esetben nem lehetne a nem-létező tudás oka [n 4], 
nem lehetne szubsztancia [n 5] és a teremtmény megismerhetné 
[n 6 eleje]. Ha a képzet létező lenne, nem tudna az értelem 
számára létező dolgokat megjeleníteni [n 6].

Tudás és lét a létezés tulajdonságai szempontjából is 
szükségképpen különböznek egymástól. A létező és a jó 
ugyanis felcserélhető fogalmak, ám az értelemben nincs meg 
a jó, így a létező fogalma sem [n 8]. Az általános fogalmak 
(universalia) nem léteznek, tehát az azokat létrehozó 
fogalom sem létezik, illetve mivel tudás és értelem nem 
meghatározott dolgok, azok nem rendelkezhetnek léttel [n 9]. 
A létezés okozottság, tehát Istenből, aki minden létezés 
okozója, hiányzik a létező fogalma. A mi tudásunk oka 
azonban létünk, így az —létünkkel együtt— ugyancsak a 
nemlét felé halad [n 10].

ELEMZÉS:

Míg Eckhart előző kérdésfeltevésében a végtelen Isten 
esetében vizsgálta a tudás (intelligere) és a lét (esse) 
viszonyát, addig a másodikban a véges területén fejti ki
ezek kapcsolatát. Az első quaestió gondolatmenete az időben 
korábbi második fejtegetéseinek tudatos továbbvitelére 
vall. A második kérdésfeltevés témája vonatkozásában Eckhart 
és Aquinói Szent Tamás véleménye megegyezik: mindketten azt 
bizonyítják, hogy a véges teremtményi szférában a lét nem 
azonos a tudással [n 1]. A közös megoldás ellenére Eckhart 
tudatosan másutt keresi a magyarázatot, mint Tamás, mégpedig 
azért, mivel lét és tudás alatt mást ért, mint neves

230

rendtársa.
Az angyal tudása tehát nem azonos annak létezésével,(1)

Lásd ehhez az elsó quaestió utalását: "sicut alias dixi". LW IV, n 7, 44, 2.230
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vagyis a nemesebb, ám teremtett angyali rendek esetében is 
igaz az, amit a mester az előző kérdésfeltevésben Isten 
vonatkozásában kifejtett: az angyalok léte nem azonos 
tudásukkal, hanem —ahogy az a továbbiakban bizonyításra 
kerül— tudásuk magasabb rendű létüknél. Mások is beszéltek 
már erről, állítja Eckhart, és azonosíthatóan Aquinói Szent 
Tamás Summájának egy Arisztotelészre és Dionüsziosz 
Aeropagitára hivatkozó részét idézi231. Ez a tudás 
immanens, határtalan és abszolút voltát állítja szembe a 
véges és behatárolt léttel. A véges teremtményi dolgok 
világában tehát a tudás határtalansága teszi lehetetlenné 
annak a véges léttel történő azonosítását.

Az "én ezt azonban másképp bizonyítom" [n 1 vége] 
kijelentés vezeti be Eckhart saját érveinek sorát, melyekben 
a mester a fenti tételt különféle szempontok szerint 
bizonyítja.

Két érv [n 2, 7] a tudást a földi dolgoktól és 
jelenségektől való mentessége révén különíti el a léttől. Az 
értelem nem keveredhet semmiféle tárgyi dologgal, így a 
bennük rejlő léttel sem, hiszen csakis így lehet alkalmas 
minden megértésére. A mester ezt megvilágító ariszotelészi 
példáját már előző kérdésfeltevésből ismerjük: a látásnak is 
színtelennek kell lennie ahhoz, hogy mindent megláthasson [n 
2]. Az értelem tehát nem létező, amire további bizonyítékkal 
szolgál az a tény, hogy sem neme, sem fajtája szerint nem 
meghatározott [n 7].

Minden teremtett tudás alapja és eredete egy rajta 
kívül eső tárgy, ettől kapja a tudás a létét (obiectum dabit 
esse cuius est obiectum, n 3, 50, 8). Ez a lét azonban egy 
belső valami, így nem azonosítható a tudást okozó külső 
tárggyal [n 3].

A következő négy érv [nn 4—6] témája a képzet

(2)

(species) és a lét viszonya.
A bizonyítás az érzéki 

sensibilis
és értelmi képzet (species 

arisztotelésziintelligibilis) 
megkülönböztetéséből indul ki. Mivel mindkét tevékenység 
alapja a nem létező, így sem nem akcidencia, sem nem 
szubsztancia képzet, ezért az érzékelés és a megértés

et

231 Suma theologiae I. q. 54 a. 2; in: LW V, 49, 1. lábjegyzet.
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folyamata sem rendelkezik léttel. A cselekvésnek ugyanis 
nincs több léte okozójánál [n 4].

Mindezt a species hominis, illetve a felhasználása által 
meghatározott fűrész példáján világítja meg Eckhart [n 6]. 
Az emberről alkotott képzet nem létező, mivel az az emberrel 
nem azonos, ám attól nem is különbözik. így ahhoz, hogy az 
embert valóban megismerhesse, nem lehet létező. Ugyanez a 
helyzet a fűrész esetében, ami ugyanabból az anyagból készül 
a kézműves és a király számára, mivel azt nem felhasználója, 
hanem felhasználása, azaz létezésének célja határozza meg. 
Ugyanígy a képzetnek is olyannak kell lennie, hogy célját, 
a dolgok szellemi megjelenítését, a legjobban meg tudja 
valósítani. Ezért nem létező, hacsaknem ’’lélekben létező”.

Továbbá a képzet, mint fentebb [n 4] már kiderült, nem 
szubsztancia, de nem is járulék. Szubsztancia nyilvánvalóan 
nem lehet, mivel nem tartozik a szubsztanciális kategóriák 
sorába, azonban nem is járulékos, mivel nincsen alanya 
(amihez tartozna). A lélek, illetve annak legnemesebb része, 
az értelem ugyanis nem a képzet alanya, hanem csupán helye 
[n 5]. Ugyancsak a képzet nem létező voltát bizonyítja az a 
tény, hogy a teremtmény nem képes annak megismerésére [n 6 
eleje] .

Az eddigi érveket túllépi Eckhart azzal a 
kijelentésével, miszerint az értelem nemcsak nem létezik, de 
abban a létező fogalma (ratio entis) sincs meg [n 8]. Az 
indoklás ismét az 1. quaestió egyik Arisztotelészre 
hivatkozó gondolatmenetét követi [ott: n 7]. A létező és a 
jó felcserélhető fogalmak, ám mivel az értelemből 
egyértelműen hiányzik a jó fogalma (ratio boni), nem lehet 
meg benne a létezőé sem. Például szolgálnak erre a 
matematikai absztrakciók, melyek kizárólag az értelemben 
léteznek és nem ismerik a jó fogalmát. Ez a gondolat 
annyiban radikálisabb az előző quaestióban kifejtettnél, 
hogy állítása szerint nemcsak az értelemhez tartozó dolgok 
(így például a matematikai fogalmak) nem léteznek, hanem az 
értelemben magában egyáltalán nincs lét.

A hátralévő bizonyítékok [nn 9—10] a lét tulajdonságai 
alapján támasztják alá a tudással való azonosságának 
képtelenségét. A léttel ellentétben a tudás, ami a nem 
létező általános fogalmak létrehozója, nem létező és nem
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meghatározott [n 9]. Az emberi tudás ezzel szemben, mivel 
okozat, a létből fakad, annak alárendeltje és azzal együtt 
a semmi, a nem-lét felé tart, így törekszik az angyali és az 
isteni tudáshoz való hasonulásra [n 10]. Eckhart ezen utolsó 
érve elég nehezen követhető, hátterében Isten és teremtmény 
ok és okozatként való vizsgálata áll. Amíg a teremtmény 
Istenben áll (vagyis meg nem valósult okozat), addig univok 
módon azonos Istennel, így nincs is értelme az ok és okozat 
megkülönböztetésének. Ám amint kiválik ebből a viszonyból, 
amint megteremtetik, létezővé és Istentől különbözővé válik, 
vagyis az okozottság rejti magában a létező fogalmát. Ez 
hiányzik Istenből, hiszen másképp nem eredhetnének tőle a 
létezők, és a létezés fogalma különbözteti meg tudásunkat 
Isten tudásától: hiszen a mi tudásunk a létünkből fakad, így 
nem ura létének, míg Isten tudása okozza a dolgokat (ld. az 
1. quaestió hasonló gondolatmenetét).
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A 3. QUAESTIÓ232

Gonsalvus mester kérdésfeltevése, amely felsorolja Eckhart 
mester érveit is arra vonatkozóan, hogy vajon értékesebb-e 

Isten dicsérete a mennyekben, mint szeretete e földön

"Ipsun intelligere quaedam deifornitas vei deiforuatio, 
quia ipse deus est ipsuii intelligere et non est esse." 

"Haga a tudás egyfajta hasonlatosság Istenhez, 
egyfajta Istenhez hasonulás, nivel Isten naga 
tudás, neu pedig lét." (LW V, n 9, 60)

HÁTTÉR:

Gonsalvus Hispanus (de Vallebona) ferences szerzetes 
egyik, az 1302—1303-as tanévben született kérdésfeltevésé
ben Eckhart mester néhány, a tudás és az akarat viszonyát 
vizsgáló érve is ránkmaradt. Gonsalvus, ahogy arról fentebb 
már szó volt, Eckharttal egyidőben ugyancsak magister actu 
regensként tevékenykedett a párizsi egyetem ferences 
tanszékén, azaz Eckhart egyik legközvetlenebb kollégája 
volt. így egyáltalán nem meglepő, hogy a két koldulórend 
tudományos vitáját meghatározó olyan központi kérdését, mint 
a tudás és az akarat viszonyának helyes megítélése, az 
egyidejűleg Párizsban tanító mesterek jól ismerték és rend
szeresen idézték egymás argumentációját. A korabeli egyetemi 
élet formáiból adódóan a két mester akár tényleges vitát is 
folytathatott
qoudlibeta alkalmából, melyet mindkettejüknek —egyetemi 
rangjukból adódóan— évente kétszer az egész egyetem és a 
város nyilvánossága előtt meg kellett tartaniuk. (Az egymás 
nyilvános disputációin való részvételt a rendek konkurren- 
ciája annak ellenére valószínűvé teszi, hogy a magister 
regensek és így az általuk tartott viták száma igen magas

disputationesegymással, például egy

232 LW V, 55—71. A quaestió értekezési kísérletei: H. Grabnann, Neuaufgefundene 30—47; 
Imbach, Deus; Ruh, H.E. 23k.
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volt Párizsban233 .)
Semmi okunk nincs annak feltételezésére, hogy 

kérdésfeltevése során Gonsalvus tudatosan elferdítette volna 
Eckhart érveit. Az egyetem működési rendje és a viták 
szokásos felépítése (a tézis-antitézis párokon nyugvó 
argumantáció során elengedhetetlen volt a precíz fogalmazás) 
egyaránt megkövetelte, hogy a mesterek pontosan idézzék 
egymás érveit. A 13. század végéről és a 14. század elejéről 
ránk maradt több polémikus quaestio quodlibeta valóban az 
ellenfelek tételeinek korrekt, gyakran szószerinti 
visszaadását igazolja.234 A gonsalvusi quaestióban 
található eckharti érvek autentikus voltát az általános 
szokáson kívül azoknak az első két kérdésfeltevés 
bizonyítékaival való összecsengése és helyenkénti pontos 
megfelelése is alátámasztja.

TÉMA:

A quaestio konkrét kérdésfeltevése ügy hangzik, hogy 
vajon Isten mennybéli dicsérete vagy az iránta érzett földi 
szeretet, azaz Isten színelátása (visio) vagy szeretete 
(dilectatio) előbbre való-e. Ez általánosítva azon kérdés 
vizsgálatának felel meg, hogy az ember vajon akarata vagy 
tudása révén juthat közelebb Istenhez. Gonsalvus az akarat, 
Eckhart pedig —az előző quaestiók alapján egyértelműen— a 
tudás magasabbrendűségét hangsúlyozza válaszában.

FELÉPÍTÉS:

Gonsalvus mester kérdésfeltevésének felépítése az 
Aquinói Szent Tamástól ismert quaestiók szerkezetét olyan 
hűen követi, hogy annak korrektségét csupán az Eckhartnak 
tulajdonított részek betoldása töri meg. Ez utóbbiaknak a 
szövegtől való idegensége valószínűvé teszi, hogy a domonkos 
mester érvei és az azokat cáfoló ellenérvek utólag 
kerülhettek Gonsalvus quaestiojába. E feltevést az is alá
támasztja, hogy a quaestiót tartalmazó két kódex közül csak

233 Már 1283-ban 120 nagister actu regens nüködött a párizsi egyetenen. Erről bővebben ír 
Th. Rentsch, i.m. 86.

234 H. C-rabnann, Neuaufgefundene 36, 40, 6k.; Rub, M.E. 24. C-rabnann több párhuzanos példát 
is hoz a 14. századi quaestióirodalonból.
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az egyikben találhatók meg a domonkos mesterre vonatkozó 
részek.

1. A quaestió felirata a következőképpen fogalmazza 
meg a vizsgálandó kérdést: "Vajon értékesebb-e Isten 
dicsérete a mennyekben, mint szeretete e földön". Ez a 
tamási quaestió "Quaeritur" részének felel meg.

2. Ezt négy másoktól származó ellenérv 
(Arauitur quod sic). Aquinói Szent Tamásnál ez az 
primum, sit proceditur ...". [n 1]

3. Majd Gonsalvus ellenvetésére (Solutio) kerül sor, 
ami a tamási quaestió "respondeo dicendum guod"-jának 
megfelelője. A ferences mesternek az akarat magasabb- 
rendűsége mellett érvelő argumentációja ugyancsak négy érvet 
tartalmaz, [nn 2—5]

4—5.

követi 
"Ad

Ezt követi a két Eckhart érveit (Rationes 
Equardi [nn 6—20]) és Gonsalvus azokat cáfoló ellenérveit 
(Solutio rationum Equardi [nn 21—31]) tartalmazó rész, mely 
a Summa theologiae quaestióinak eddig szem előtt tartott 
felépítését egyértelműen megtöri.

6. A saját megoldás után ugyanis a felsorolt idegen 
ellenérvek egyenkénti cáfolatának kellene helyet kapnia, 
amire a gonsalvusi quaestióban csak befejezésül kerül sor. 
(Ad rationes principales [n 32]).

A továbbiakban az Eckhartra vonatkozó részekkel 
(Eckhart érveivel és Gonsalvus ellenérveivel) fogok 
részletesen foglalkozni, melyek röviden a következőképpen 
oszthatók fel:

A Rationes Equardi [nn 6—20] hat érve szerint a tudás 
magasabb rendű, mint az akarat, mivel
(1—3) az értelem tárgya [n 6], alkotóelemei [n 7] és 
tevékenysége [nn 8—12] elsődlegesebb, tökéletesebb és 
magasabb rendű az akarat tárgyánál, alkotóelemeinél és 
tevékenységénél. Ez utóbbi jobb megértéséhez a mester 
részletesen bemutatja az értelem tevékenységének, a tudásnak 
a tulajdonságait [nn 9—12].
(4) Az értelemben, mivel az mentes az anyagtól, elsődleges 
a szabadság [nn 13—16].
(5—6) Az értelem tárgya [nn 17—18] és mozgásformája [nn 
19—20] magasabb rendű az akarat tárgyánál és mozgás
formájánál .

A Gonsalvus ellenvetéseit tartalmazó Solutio rationum
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Equardi de praeeminenta intellectus respectu voluntatis [nn 
21—33] az eckharti érveket felsorolásuk sorrendjében 
igyekszik megcáfolni, miközben többnyire az érvek elégtelen
ségére, helytelen következtetéseire vagy az auktorok 
pontatlan idézésére hivatkozik. Gonsalvus főbb érvei a 
kővetkezők:
(1) az elsődlegességből és tökéletesebbségből nem következik 
a magasabbrendűség [n 21], (2) amit több auktor véleménye is 
alátámaszt [n 22]. (3) További szemrehányást jelent, hogy 
Eckhart helytelenül vonatkoztatja egymásra az értelem és az 
akarat jellemzőit [nn 23—27].
(4) Az anyagtól való mentesség nem elegendő oka a 
szabadságnak [nn 28—29].
(5) Eckhartnak az értelem tárgyára, a "legjobbra" vonatkozó 
kijelentéséből semmi sem következik a vizsgálandó kérdés 
tekintetében [n 30].
(6) Nem az értelem nem mozgatja az akaratot, hanem az akarat 
maga az előidéző oka cselekvésének [n 31].

A továbbiakban a guaestió ezen Eckhartra vonatkozó két 
részének kijelentéseit vizsgálom meg részletesen.

ELEMZÉS:

Gonsalvus tehát Isten mennybéli dicsérete és az iránta 
érzett földi szeretet viszonyát állítja kérdésfeltevése 
élére. Azonban már az általa felsorolt bizonyítékok 
nyilvánvalóvá teszik, hogy a ferences mester Isten dicsérete 
alatt annak színelátását (visio) érti, a szeretetet 
(dilectatio) pedig az égi szeretetre vonatkoztatja (a 
lényegét tekintve megegyező égi és a földi szeretet könnyen 
felcserélhetők egymással). A kérdés így nem más, minthogy 
Isten szeretete vagy színelátása magasabb rendű-e, 
filozófiai terminológiával megfogalmazva pedig az akarat 
(voluntas), amelyhez nyilvánvalóan a szeretet is 
hozzátartozik vagy a tudás (intellectus) előbbrevalóságát 
vizsgálja. A quaestió ténylegesen Gonsalvustól származó 
része a kérdésfeltevésben választott szimbólumoknak 
megfelelően túlnyomórészt valóban szeretetről (dilectio) és 
dicsőítésről (laus, laudatio) szól, míg az eckharti érvek és 
a ferences mester azokat cáfoló ellenérvei konkrétan 
akaratról és tudásról beszélnek, vagyis a ferences-domonkos 
vita lényegét érintő terminológiával dolgoznak. így az



166

Eckhartra vonatkozó részek mind terminológiájuk, mind a 
kérdésfeltevésen belül elfoglalt helyük szerint egyértelműen 
elhatárolhatók a quaestió többi részétől.

"Azonban ezzel az okoskodással szemben egyesek ügy 
érvelnek, hogy kimutatják" (séd contra istam rationem aliqui 
sic arguunt ostendes, n 5 vége), vezeti be Gonsalvus Eckhart 
érveinek [nn 6—20] bemutatását. A Rationes Equardi tehát a 
domonkos mesternek a tudás akarattal szembeni magasabbrendű- 
ségére vonatkozó érveit tartalmazza. Ezeket a jobb áttekint
hetőség kedvéért —a quaestió tényleges felépítésével 
ellentétben— a Solutio rationum Equardi, Gonsalvus ellen
érveivel párhuzamosan [nn 21—31] mutatom be.

(1) Eckhart első bizonyítéka azt hangsúlyozza, hogy az 
az értelem tárgyát képező lét "egyszerűbb, magasztosabb és 
elsődlegesebb" {simplicius, altius et prius), így magasabb 
rendű az akarat tárgyát jelentő jónál [n 6]. Ez a tétel nem 
meglepő, sőt hasonló, a tudás magasabbrendűségére vonatkozó 
érveket már a mester előző két kérdésfeltevéséből is is
merünk. Az értelem tárgyának az akarat tárgya fölé helyezése 
Aquinói Szent Tamás óta a domonkos rend legfőbb érve a tudás 
vagy akarat primátusáért folytatott viták sorában235.

Gonsalvus ezzel szemben azzal érvel, hogy abból, ha 
valami elsődlegesebb és egyszerűbb, nem feltétlenül 
következik annak magasabbrendűsége [n 21].

Az értelem tárgyára vonatkozó érvek a quaestió egy 
későbbi részében is előkerülnek [nn 17—18]. Ezek szerint az 
értelem tárgya (a lét) magasabb rendű az akarat tárgyánál (a 
jónál). Mert ami nem létezik, arról nem lehet beszélni, 
ezért a lét minden előzetes fogalomalkotásnak nélkülözhetet
len feltétele [17—18]. Mielőtt bármit is a "legjobb" 
fogalmával (ratio optimi) illetünk, léteznie kell magának a 
fogalomnak [n 17]. A "legjobb" egyaránt függ az értelemtől, 
illetve az abban rejlő "igaztól" (aminek lévén létezik) és 
szubsztanciájától (amire vonatkozik). Ha bármelyiküktől is 
megfosztjuk, semmivé válik [n 18].

Gonsalvus szerint a fenti két állítás minden szempont
ból téves [nn 30]. Ugyanis egy dolog "legjobb" volta nem az 
értelemből ered, sőt azok, jóllehet egymás nélkül nem 
léteznek, nem is kritériumai egymásnak. így összefüggésüknek

(1)

23S H. Grabnann, i.n. 37.
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nincs jelentősége a feltett kérdés tekintetében.

(2) Második érvében a tudás alkotóelemeinek magasabb- 
rendűségét emeli ki Eckhart [n 7]. Az értelem révén meg
szerezhető erények magasabb rendűek az erkölcsi erényeknél, 
melyek alapja az akarat.

Gonsalvus szerint három hiányossága is van Eckhart 
fenti érvelésének [n 22]. Hiszen azzal szemben több jeles 
szerző (magni) is az erkölcsi erényeket, az értelmi erények, 
így például az igazságosságot a bölcsesség fölé helyezi.
A második ellenérv azt hangsúlyozza, hogy a belénk oltott 
erények magasabb rendűek a szerzett erényeknél, így az azok 
közül legnemesebb, a szeretet, valamennyi erénynél magasabb 
rendű. Gonsalvus itt nem szentel különösebb magyarázatot 
annak bizonyítására, hogy miért éppen a szeretetet tekinti 
a legtökéletesebb erénynek.
A harmadik ellenérv alapját jelentő rész, ami 
feltételezi, hogy ha a szeretet magasabb rendű az érdem 
szempontjából, attól még nem magasabb rendű önmagában véve" 
nem szerepel az Eckharttól idézett érvek között.

"azt

(3) Azt a domonkos felfogást, miszerint az értelem 
tevékenysége [nn 8—12] magasabb rendű az akaraténál, 
Eckhart következő öt érve támasztja alá. Az a képesség a 
magasabb rendű ugyanis, amelynek tevékenysége a magasabb 
rendű. Az értelem tevékenysége azonban egyértelműen magasabb 
rendű az akaraténál, mivel a megértés "a lényegtelent 
lehántva ... jut el a jelenség puszta lényegéhez". Ez a 
kijelentés szép párhuzam Eckhart "abegeschiedenheit"- 
tanához. [n 8]

1. A bizonyítás során a mester különös hangsúlyt helyez 
a tudás bemutatására. A tudás Istenhez hasonulás (dei- 
formitas, deiformatio), hiszen Isten maga is tudás, nem 
pedig lét (quia ipse Deus est ipsum intellectus et non esse) 
[n 9]. Ezenkívül a szeretettel ellentétben független létező 
[n 10], nem teremthető [n 11], így tudásunk miatt vagyunk 
kedvesek Isten szemében [n 12]. A mester azon állítása, 
miszerint tudásunk által válhatunk hasonlóvá Istenhez, és 
annak révén vagyunk kedvesek számára [n 9, 12], párizsi 
quaestióinak központi tételét fogalmazza meg. A deiformitas 
("theoszisz") kifejezés Dionüsziosz Areopagitától származik 
és annak középfelnémet megfelelője (gottformigkeit) a
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középkori német misztika egyik központi fogalmává vált236. 
Maga a fogalom használata nem radikális, ellentétben Isten 
abszolút tudással való azonosításával.

Gonsalvus ellenérveiben [nn 23—27] először arra 
hivatkozik, hogy Eckhart nem vonatkoztatja egymásra helyesen 
a megismerés és az akarat tevékenységeit. A szeretet ugyanis 
"nagyobb hasonulás Istenhez, mint a megértés", hiszen a 
szeretetröl kapta az angyalok legmagasabb rendje is a nevét 
[n 24]. Isten pedig nem tudás, hanem lét, jóllehet nem az 
emberi létezés értelmében, aminek a tagadása bizony vala
mennyi egyházi forrással ellentétes, veti Eckhart szemére 
Gonsalvus. A szeretet magasabbrendűsége hátterében a 
ferences rend tanítása áll, Istennek a léttel való 
azonosítása pedig a hagyományos skolasztikus irányzatok 
bevett tétele, melyeknek megfelelően Gonsalvus maga is 
hangsúlyozza, hogy Isten léte nyilvánvalóan különbözik a 
véges és meghatározott teremtményi léttől.

2. Eckhart a tudás két további jellemzőjét emeli ki: a 
szeretettel ellentétben a tudás független létező 
(subsistens) és nem teremthető (increabile) [nn 10—11]. Ez 
a lélek szikrácskájára utal!

Gonsalvus Eckhart kijelentéseivel egyetért ugyan az 
isteni tudás, semmiképpen sem azonban valamennyi szellemi 
dolog vonatkozásában [n 25]. Ezek nagyrésze ugyanis, így 
maguk az értelmes lények is, teremthetők. Hivatkozási alap: 
Szent Ágoston.

3 . Az a dolog jobb, ami miatt kedvesebbek vagyunk Isten 
szemében [n 12]. Az ember a tudása miatt kedves Isten előtt, 
mert ha azt elveszed tőle, nem marad semmije. Hasonló 
logikával dolgozik Eckhart a quaestió egy másik érve 
esetében is: ha a "legjobb" fogalmát megfosztjuk lététől, 
abban semmi sem marad semmi, [n 17]

Gonsalvus a kijelentésben rejlő logikai hibát két 
példán, a képzelőerő és a felfogóképesség, valamint a 
mennyiség és a hatás viszonyának összevethetetlenségén [n 
26]. Magyarázatát Arisztotelész Topicájának azzal a 
kijelentésével támasztja alá a ferences mester, miszerint a 
"két ellentmondó állításból levont következtetés önmagában 
nem érvényes", amivel arra utal, hogy két különböző jellegű

236 H. Grabuann, i.D. 39.
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dolog nem állítható egymással függőségi viszonyba.
Eckhart azon érvének megdöntésére, hogy az ember tudása 

miatt kedves Isten szemében, a pogányok túlzott tudását 
elítélő páli helyet idéz Gonsalvus. Majd arra hivatkzoik, 

sok egyszerű ember kedvesebb Isten szemében a 
27]. Ez utóbbi érvével Gonsalvus igen 

melléfogott, hiszen sciens alatt Eckhart nyilvánvalóan nem 
a képzett, hanem a megismerés állapotában lévő és a 
megismerésre képes embereket érti.

hogy 
tudósoknál [n

(4) Nem az akaratban, hanem az értelemben elsődleges a 
szabadság [nn 13—16], érvel tovább a domonkos mester. Akkor 
szabad ugyanis valami, ha mentes az anyagtól (immune a 
materia) [n 13], ahogy az nyilvánvaló az érzékek esetében. 
Ezért állítja Gregorius Nicenus (Nyssai Gergely) is, hogy a 
szabadság a megértésből az akarásba megy át (libertás 
descendit a ratione in voluntatem) [n 14]. Mivel az akarat 
nem önállóan, hanem csak az értelem révén (ex ratione et per 
rationem) képes különféle döntések meghozatalára, ezért nem 
nevezhető szabadnak [n 15]. A szabadság tehát elsődlegesen 
és eredendően az értelemben rejlik, az akaratban pedig 
megvalósul (unde libertás primo est in intellectu et 
originaliter, séd formaliter in voluntate) [n 16].

Gonsalvus ellenérvei a következők [nn 28—29]: az 
anyagtalanság nem lehet a szabadság alapja, hiszen mind az 
angyalok, mind az emberi értelem egyidejűleg áll anyagból és 
formából. Másrészt az anyagtól való mentesség sem elég a 
szabadsághoz, hiszen fordított esetben minden, ami 
anyagtalan, szabad lenne. Harmadszor az anyagtalanság az 
akarat és az értelem közös tulajdonsága [n 28], így ennek 
révén nem különböztethetjük meg azokat. Ezenkívül igaz 
ugyan, hogy az akarat csakis az értelem révén tud megragadni 
dolgokat, ám ez nem szól annak szabadsága ellen. A Nyssai 
Gergelytől származó állítólagos érvről pedig azt állítja 
Gonsalvus, hogy azt a nevezett helyen nem találta meg [n 
29] .

Érvelése során mindkét mester saját rendjének a 
szabadságra vonatkozó definíciójával dolgozik. A tiszta 
formaként meghatározott szellemi lények anyagtalansága a 
domonkos iskola, míg azok anyagból és formából való össze
tettsége a ferences irányzat felfogásának felel meg. Ez 
magyarázza a különböző előjelű következtetéseket: Eckhart az
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akarat szabadságának alapját az értelemben látja, míg 
Gonsalvus elsősorban az akarat aktív voltát emeli ki.

(5) Eckhart utolsó két érve az értelem mozgásformájának 
magasabbrendúségét bizonyítja [nn 19—20]. Az értelem, mivel 
Aquinói Tamás definíciója szerint a cél mozgásformájával 
mozgat, magasabb rendű az akaratnál, ami előidézőjének moz
gásformájával mozgat [n 19]. Ám magasabb rendű az a dolog, 
ami magasabb rendű módon mozgat. Következésképpen az értelem 
a magasabb rendű, mivel az a maga mozgásformájával, és az 
akarattal ellentétben nem csupán mozgatóként mozgat [n 20].

Ellenérveiben Gonsalvus egyszerűen tagadja Eckhart azon 
állításának érvényességét, miszerint az értelem célként moz
gat [nn 31]. Az értelem cselekvése szükséges ugyan az akarat 
cselekvéséhez, azt mégsem képes kikényszeríteni.

Végezetül Eckhart az értelem magasabbrendúségét az 
emberi lélek mozgatásának benne rejlő képességével bizonyít
ja. Az értelem célként mozgatja az akaratot, mégpedig úgy, 
hogy az általa felismert jót teszi meg annak tárgyává és 
törekvései céljává. Ezzel szemben az akarat csupán ható
okként képes rávenni a lélek erőit cselekedeteik végre
hajtására (kivéve a vegetatív folyamatokat, amelyekre 
azonban nem képes hatni).
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Eckhart els6 három kérdésfeltevésének tartalmi összefüggése
a mester más munkáival

1302—1303-as tanév kérdésfeltevései tartalmilag 
több más eckharti szövegekkel is rokonságot mutatnak.237 
Hasonlóságuk abban áll, hogy a mester bennük Isten és a 
tudás azonosságáról, illetve a tudásnak az akarattal 
szembeni magasabbrendűségéröl beszél. E téma megjelenése 
szinte kivétel nélkül az írások korai voltát bizonyítja. A 
következőkben röviden felsorolom az első három quaestióval 
jelentős történeti vagy tartalmi egyezéseket felmutató 
prédikációkat.
1. Konkrét utalások találhatók a következő munkákban:

A 9. szentbeszédben Eckhart párizsi tantevékenységére 
hivatkozik: "arról beszéltem az iskolában..." [DW I, 152, 9- 
-153, 3]. A prédikáció emellett a kérdésfeltevésekkel 
összecsengő témákat is dolgoz fel, köztük Istent a tudással 
azonosítja: "Csak képzetlen mesterek nevezik Istent létnek 
stb." [145, 7— 146, 1]

A 69. szentbeszéd (illetve a vele rokon 70. és 71. 
prédikáció) kivonataiban közli a mester Gonsalvussal 
folytatott vitát. "A jobb mesterek ügy vélik, hogy a 
boldogság magva a tudásban rejlik. Egy neves pap érkezett a 
múltkoriban Párizsba, aki nagyon ezellen volt és kiabált és 
hadakozott. Akkor egy másik mester stb. " [188, 1—6]. Az 
említett első mestert egyértelműen Gonsalvus, a második 
pedig az egyik ott tartózkodó domonkos mester volt (talán 
Jean Quidort). Elképzelhető, hogy a prédikációk röviddel 
Eckhart párizsi tartózkodása után születettek (Id. ehhez 70. 
szentbeszéd "niuweliche" megjelölését).

Az

2. A párizsi quaestiókkal tartalmi hasonlóságot mutatnak a 
következő prédikációk:

A 3. szentbeszéd [DW I, 48—57], aminek témája a tudás 
és a megismerés egymáshoz való viszonya és a "nunc scio 
vere" (ApCsel 12, 11) bibliai helyet magyarázza. "A lélek
legfelsőbb része Isten mintájára teremtetett, ám az angyal 
ennél is közelebb áll Istenhez."

A továbbiakban csak a hasonlóságot mutató prédikációk

237 R. Inbach, í.b. 162—166.

Jézsel Attila Tu do mán
-ténéti Tanszék«*

u. 2—éj

Magyar Irodalom’-
Kör.yv-r-

6722 Szeged, Egyetem
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egy-egy vonatkozó részét idézem:
26. szentbeszéd [DW II, 23—35]: "A mester ügy tartják, 

hogy a lélek legfelsőbb részéből két erő árad ki- Az egyiket 
akaratnak, a másikat tudásnak hívják, és a kettő közül a 
tudás tökéletesebb." [uo. 31, 1—3]

36a. szentbeszéd [DW II, 186—193]: "Az akarat szabad, 
mert nem kötődik az anyaghoz. Ebben az egyben szabadabb a 
tudásnál is, és ebből néhány balga ember azt a következ
tetést vonta le, hogy az [akarat] magasabb rendű a tudásnál. 
Ez azonban nem igaz." [uo. 191, 6—8]

37. szentbeszéd [DW II, 210—223]: "Az akarat és a 
szeretet Isten jóságára irányul, és ha 6 nem volna jó, ügy 
nem törekednének felé. Az értelem [azonban] a lényeg felé 
tör, anélkül, hogy jóságot vagy erőszakot vagy bölcsességet 
vagy valami más véletlenszerű dolgot szem előtt tartana." 
[216, 1—4]

45. szentbeszéd [DW II, 360—373]: "Felteszik a kérdést 
a mesterek, hogy az örök élet magva vajon inkább a tudásban 
vagy a boldogságban rejlik?" [363, 9k.] "Egy mester így 
szól: ha nem lenne közvetítő eszköz, ügy egy hangyát is 
meglátnék az égen. Egy másik mester így szól: ha nem lenne 
közvetítő eszköz, semmit nem látnák. Mindkettejüknek igaza 
van." [366, 2-5]

Eckhart latin nyelvű szentbeszédtöredékei közül a XXIX. 
sermo [LW IV, 263 — 270, nn 295—305] áll a legközelebb a 
korai párizsi guaestiókhoz238 . A tudás magasabbrendűségét 
elsősorban teológiai szempontból vizsgáló sermo előbb Isten 
egységét bizonyítja [nn 295—299], majd ezt az egységet az 
értelem tulajdonságaként mutatja be: "nóta quod unitas sívé 
unum videtur proprium et proprietas intellectus soliusu [n 
300]. Ennek következtében a "Deus unus est" állítás fel
cserélhető az "Isten tiszta értelem és tiszta tudás" [n 301] 
kijelentéssel, tehát a tudás a legmagasabb rendű a spiri
tuális képesség: "quantum habet unumquodque de intellectu 
sive de intellectuali, tantum habet dei" [n 304].

A fenti szentbeszéden kívül a latin munkák több 
rövidebb része (különösen a Kivonulás könyvéhez és a János 
evangéliumához írt kommentárban) is foglalkozik a quaestiók- 
ban felvetettekhez hasonló problémákkal.

238 A XXIX. semot részletesen elenzen dolgozaton 124k. oldalain.
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Az 1311—1313-as tanév kérdésfeltevései238

"Nan causa nutabilitatis in onnibus et imnutabilitatis est totum 
et pars; nan quae habent plenun esse, innobilia sunt, ut deus; 
séd onne habens partén de esse est nutabile."

"Mert a váltózandóság és a változatlanság oka ninden 
esetben a rész és az egész: a lét teljességével rendel
kező jelenségek változatlanok, mint például Isten, ezzel 
szénben ninden, ani a létezésből csak egy résszel is 
rendelkezik, változékony." (LB V, n 5; 4. guaestió)

EREDETISÉG/HÁTTÉR:

Eckhart késői quaestióinak alaptétele (deus est esse) 
nemcsak különbözik, hanem látszólag teljesen ellentétes az 
előző három kérdésfeltevés tanításával. A korábbi tétel 
szerint ugyanis Isten a tudással (deus est intelligere), nem 
pedig a léttel azonos (et non est esse) — ez a teremtmény 
által megvalósítható és felfogható (illetve fel nem fogható) 
dolgok vonatkozásában, így az abszolút tudás és a teremt- 
ményi lét szempontjából. Ám ha a létet nem annak teremtett, 
így akcidentális voltában tekintjük, akkor ahhoz a szub- 
sztanciális, a lényeg szerint való léthez jutunk, ami Isten 
legfőbb és állandó tulajdonsága (ez a hagyományos felfogás, 
ezt képviseli például Gonsalvus is a harmadik quaestióban). 
Eckhart negyedik és ötödik quaestiójában a lét nem a 
teremtett, hanem a mindent átfogó és minden dolog okát 
jelentő lényeg szerint való lét239. Ez a perspektívaváltás 
Eckhart logikájának és gondolati fejlődésének egyaránt 
kiváló példája.

A quaestiók egyetlen kéziratban, a Codex Vaticanus 
latinus 1086. számú kódexében maradtak ránk. Hitelességüket 
Eckhart bennük szereplő neve bizonyítja. A kódex maga több 
hasonló témájú kérdésfeltevést is tartalmaz, melyek közül 
néhányat Grabmann szövegkiadásában közöl.240

238 Lw V, 72-76, ill. 77-83.

239 Flasch, Denken 414k.

240 Ezek az ún. "bizonytalan hitelességű" quaestiók. H. Grabnann, Neuaufgefundene 115—120.
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A 4. QUAESTIÓ:

Vajon ellentmondás-e az, hogy valamely mozgás határtalan?

HÁTTÉR:

Jóllehet a quaestió igen erősen abbrevatio-jellegű, és 
így komoly elemzésre nem nyújt lehetőséget, egyértelműen 
Eckhart természetfilozófiai és természettudományos jártas
ságát mutatja. (Különösen az asztronómiát ismerte jól.)

Az ég mozgása (motus coeli) a 14. századi quaestiók 
kedvelt témája volt241.

TÉMA:

Eckhart az ég mozgásának korlátlanságát bizonyítja a 
quaestiójában: az sem helyét, sem célját illetően nem 
meghatározott.

FELÉPÍTÉS:

A quaestió felépítése hiányos, érvei igen röviden 
kerülnek kifejtésre.

A kérdés feltevését ("igaz-e, hogy nem létezik 
határtalan mozgás") a saját válasz rövid ("nem”) meg
fogalmazása és egy ezt alátámasztó példa (az ég mozgása 
határtalan) követi [n 1].

Egyetlen ellenvéleményt hoz fel Eckhart (minden 
mozgást szükségszerűen behatárolja az elmozdulás) [n 2],

3. amit aztán két szempontból cáfol meg [nn 3—6].
Az ég mozgásának nincs kiindulópontja [n 3], így csupán 
annak vizsgálata érdekes, hol játszódik le az ég mozgása [nn 
4—5], illetve mi annak a célja [n 6].

1.

2.

ELEMZÉS:

Arisztotelész értelmében minden mozgás három 
szempontból vizsgálható: kiindulópontját (ex quo),
(1)

241 Do., 90. A nunka függelékében kiadott nem hiteles eckharti guaestiók is erre irányulnak.
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lezajlásának helyét (quo) és célját (ad quo) illetően. 
Eckhart számára az ég mozgásával kapcsolatban az első 
szempont fel sem merül, hiszen az arra adható válasz 
metafizikája szerint egyértelmű: az ég mozgása öröktől fogva 

(úgy a teremtés, ^mint/ Isten minden más 
iÍTandó és örökkévaló (ld. creatio continua 

etc.). A bizonyításnak tehát csak a másik két szempontot 
kell figyelembe vennie.

Valamennyi mozgás helye az elsődleges mozgónak 
alávetett, ti. annak a mozgásnak, ami elsődlegessége és így 
nagyobb tökéletessége révén a legkisebb mozgással 
rendelkezik. Mivel azonban a földtől felfelé haladván a 
mozgás egyre tökéletesebbé válik, az általunk ismert 
mozgások közül az ég mozgása a legtökéletesebb. A 
tökéletesség mértéke attól függ, hogy egy dolog mozgása 
mennyire szabja meg egy másikét, illetve annak mozgása 
mennyire függ tőle. Az égről azonban megállapítható, hogy 
egyetlen térben mozog és hogy csak a részei mozognak, a 
középpontja nem. A részek mozgásának oka azok kisebb 
tökéletessége, hiszen azok csak "lehetséges" léttel 
rendelkeznek (itt a lét alatt megintcsak a szubsztanciális 
lét értendő!). "Mert a változandóság és a változatlanság oka 
minden esetben a rész és az egész: a lét teljességével 
rendelkező jelenségek változatlanok, mint például Isten, 
ezzel szemben minden, ami a létezésből csak egy résszel 
rendelkezik, változékony." (n 5, 25) És ez a részekből adódó 
mozgás zavarta meg a csillagászokat, akik emiatt a
szubsztanciális "alig-mozgást" elhanyagolták.

A másik megvizsgálandó kérdés kapcsán Eckhart ókori 
tudósok véleményét idézi. Az 6 véleménye szerint az ég 
mozgásának célja alacsonyabb rendű dolgok létrehozása és 
pusztítása. Ezt az álláspontot azonban rögtön elveti a
mester, hiszen az ég ahhoz az anyaghoz hasonló, ami —
részleges létéből adódóan— mindenféle formák felé törekszik 
és így keresi fennmaradásának legbiztosabb módját. Az ég 
mozgása esetében ez nyilvánvalóan igaz, mert —ahogy a 
mester fentebb kifejtette— e mozgást kizárólag annak részei 
idézik elő: ugyanis "a magasabbrendűség .természetéből 
következik, hogy befolyásol és létrehoz, az alacsonyabb 
rendű természetéből pedig az adódik, hogy létezésre

van, hiszen 
cselekedete á

(2)

(3)
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törekszik." A magasabb rendű folyamatosan hat az alacsonyabb 
rendűre, de nem öncélúan, hanem azért, hogy minden egyes 
alacsonyabb rendű dolog és rész megtalálja megfelelő helyét 
a világegyetemben.

AZ 5. QUAESTIÓ:

Vajon amikor Krisztus haldoklott a kereszten, 
testében megmaradtak-e a négy elem formái?

HÁTTÉR:

A ferences és domonkos rend képviselői közötti vitás 
tételek közé tartozott az is, hogy vajon a természet dolgai, 
illetve az ember esetében a szubsztanciális formák 
összetartoznak-e. A ferencesek gondolatmenete a "pluralitás 
formarum" tételén alapult (amit egyébként Tempier 1277-es 
ítéletében támogatott), miszerint az ember saját, önálló 
szubsztanciális formával rendelkezik, amit így halála után 
sem veszít el. A domonkos rend ezzel szemben az "unitas 
formáé" tamási gondolatát képviselte, minek értelmében 
kizárólag a lélek az ember egyetlen szubsztanciális 
formájának a hordozója, következésképp a lélek és a test 
szétválása után az emberi test nem rendelkezik azzal. A 
kérdés Krisztus vonatkozásában is gyakran feldolgozásra 
került, Aquinói Szent Tamás maga például három quaestiót 
szentelt ennek a kérdésnek242 .

TÉMA:

A kérdésfeltevés azt fejti ki, hogy ha egy test formája 
lényege szerint megváltozik és egy új szubsztanciális 
formává alakul át, abban nem maradnak meg a test régi elemei 
ténylegesen (actualiter), hanem csupán lehetségesen 
(virtualiter).

242 További példákat hoz H. Grabnann (i.n. 90k.), nelyek arra utalnak, hogy Eckbart 
közvetlen rendtársait foglalkoztatta ez a kérdés.
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FELÉPÍTÉS:

1. A kérdés feltevését egy idegen érv (ami a kérdés 
megfogalmazása szempontjából pro, ám Eckhart álláspontjával 
ellentétes) bemutatása, majd a saját vélemény (itt: contra) 
rövid alátámasztása követi, [ni]

2. A helyes válasz megleléséhez Eckhart szerint a 
kővetkező három pontot kell megvizsgálni [n 2 eleje]:
a/ Vajon minden kevert (összetett) testben csupán egyetlen 
szubsztanciális forma létezik-e?
b/ Hogyan rejlenek az elemek a kevert testekben? 
c/ A halál után marad-e vissza szubsztanciális forma a 
kevert testben?

3. Ám a bizonyítás megkönnyítésére előbb még az alábbi 
négy érvet sorolja fel [nn 2 vége], majd fejti ki [nn 3—6] 
Eckhart:
a/ A kevert testek és az elemek romlása (corruptio)

különböző módon megy végbe [n 3]. 
b/ A létezés csakis az egész tulajdonsága [n 4]. 
с/ Minden egésznek egyetlen homogén léte van (ez az érv 

mintegy az előző részét képezi), 
d/ A hatás mindig eleve benne rejlik az okozóban, így minden

létrehozó

[n 5]

ótalacsonyabb rendű dolog megtalálható az 
magasabb rendűben [n 6].

4. A quaestiót a n 2 első felében felvetett kérdések 
kifejtése és megválaszolása zárja le [nn 7—9]: 
a/ Minden kevert test a benne rejlő szubsztanciális formától 

nyeri a létét, és mivel csak egy léte van, ezért csupán 
egy szubsztanciális forma lehet benne [n 7]. 

b/ Egy kevert testben az elemek nem lényegük, hanem az 
egészhez való viszonyuk szerint rejlenek; vagyis az 
egészre jellemző szubsztanciális forma határozza meg 
azok változásait [n 8].

с/ A halál után nem marad vissza önálló szubsztanciális
forma a kevert testben, [n 9].

ELEMZÉS:

Eckhart gondolatmenete a quaestióban nem teljes, annak 
kifejtésére sokhelyütt csupán utalásszerűén kerül sor.
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Mielőtt a mester az általa felvetett és a kérdés 
megválaszolásához lényegesnek tartott három gondolatot 
kifejtené [n 2 eleje, nn 7—9], négy pontban felsorolja a 
döntő bizonyítékokat (szám szerint hármat).

Az első [n 3] a természeti jelenségekben végbemenő 
keletkezés és pusztulás kapcsán (generatio et corruptio) az 
elemek és a kevert testek viszonyát tárgyalja. A pusztítás 
ugyanis a természet (paterfamilias) járulékos tulajdonsága, 
ami azonban annak lényegi tulajdonságából, ti. a világ- 
egyetem fenntartására való törekvéséből fakad (V. szöveg
melléklet) .

Ezért van például az elemek esetében, hogy amikor 
elpusztul (elmúlik) a levegő, tűz keletkezik. A tűz 
természete ugyanis visszavezethető a levegő természetére, 
jóllehet mindkettőt csakis a saját anyaga határozza meg. 
(Ehhez lásd a 8. prédikáció párhuzamos példáit az 5. 
szövegmellékletben.)

Ám amikor egy kevert test pusztul el (szűnik meg 
létezni), más alakzatok lépnek annak helyébe. Ugyanis a 
kevert testek olyan formák, melyek fenntartására a természet 
csak esetlegesen törekszik. Magasabb rendű célja, a 
világegyetem fenntartása érdekében, ezért el is pusztítja a 
kevert testeket, amelyek "nincsenek sem a nembeli, sem a 
faji létezés állapotában" [n 3, 79]. A "kevert testek" 
kategóriájába tartozó teremtmény pusztulása tehát, mivel az 
az élőre vezethető vissza, nyilvánvalóan nem rendelkezik

(1)

saját szubsztanciával.
A második [n 4] és a harmadik [n 5] érv a lét és 

illetve a lét és egység összefüggését mutatja be.
(2)
egész,
Eszerint a léttel kizárólag az egész rendelkezik, és minden
egésznek csakis egyetlen léte van.

A lét alatt Eckhart mindig a szubsztanciális létet érti, 
míg az akcidentális, a teremtett és így múlandó létezés a 
quaestió felfogása szerint nem nevezhető önálló létnek. A 
rész (amit a számosság jellemez) ugyanis csak annyiban és 
addig rendelkezik léttel, amennyiben és ameddig egy egészhez 
tartozik, azaz mintegy útban van az egésszé válás felé. így 
tehát ugyanez áll a keletkezés esetére is. Vannak azonban 
magasabb rendű, ún. "elsődleges" járulékos tulajdonságok, 
melyek közvetlenül magától a szubsztanciától (ab ipso primo)
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(Itt a tíz arisztotelészi kategóriáranyerik létüket, 
gondolhat Eckhart, melyeket azonban nem fejt ki bővebben.)

Az egész egy és egynemű, tehát szükségszerűen létezik; 
míg a részek "kapják" a létet, ezért csak "lehetséges 
létezéssel" rendelkeznek. A számosság és az idő sem 
szubsztanciák, mivel nem egyek, s ezért nem is létezők.
(3) Az okozó és az ok összefüggésén alapul a negyedik érv 
[n 6]. Minden hatás ugyanis az okozójában és csakis abban 
rejlik benne. Polükleitosz is akkor lehet "oka" a háznak, ha 
ténylegesen annak építésén dolgozik. Csakis aktív 
tevékenysége révén képes a ház létrehozására, mivel ez a 
tevékenység
tulajdonsága. így benne van ugyan a ház mint okában, ám ez 
csakis akkor jön létre ténylegesen, ha az ok aktivizálódik 
és hatásként létrehozza a házat.

járulékosszubsztanciális, hanemnem

Ugyanez áll a természet hierarchiájára: az apályra és 
dagályra, a Nap és a Hold viszonyára, ahol a magasabb rendű 
ugyancsak mindig magában foglalja az alacsonyabb rendűt.

E három előzetes bizonyíték kifejtését a 
alapkérdésekre adandó meglehetősen szűkszavú válaszok 
követik.
(4) A szubsztanciális forma minden dolognak csak egy létet 
ad, ezért minden kevert testben csak egy található belőle 
(Id. fentebb). Kizárólag ez a forma ad létet, mert egy 
kevert testben csakis ez alapvetően lényegi, azaz nem 
esetleges. Ezt bizonyítja az is, hogy a kevert test minden 
más része előtt előtt létezik.

Ugyanígy: az anyag és a forma ugyan két különböző 
dolog, ám mindketten szubsztanciák és mindig együtt 
léteznek. Mivel létük egy, ezért nyilvánvalóan nem alkotnak 
két különböző valamit. Ugyanez áll a Szentlélek Atyához és 
Fiúhoz való viszonyára. (Ez a rész a kölni vádpontok között 
is szerepel: "Secundus articulus etc.")

Az elemek és a kevert testek egymáshoz való 
viszonyának bemutatásakor előbb Avicenna, Averroesre) és 
Aquinói Szent Tamás véleményét idézi Eckhart. Az első 
szerint ugyanis az elemek a szubsztanciális formák esetében 
változatlanok maradnak, míg az utóbbi azt állítja, hogy azok 
gyarapodhatnak és fogyhatnak. Tamás szerint pedig minden 
kevert test alakját kizárólag a benne rejlő szubsztanciális

feltett

(5)
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És bár a kevert test akcidenciálisforma határozza meg. 
részekből áll, azokat mégsem különbségükben, hanem időleges
egységükben kell szemlélni, mivel azok jelenlegi alakjukban 
egyként ,és egészként léteznek.

A íamási érv annak alátámasztására irányul, hogy az 
elemek csakis a kevert testek részeiként alkotnak egy 
meghatározott és időleges formát — melynek pusztulásával 
egyidejűleg azonban azok is megsemmisülnek.

A quaestiót a feltett kérdés ismételt rövid 
megválaszolása zárja le: mivel Krisztus esetében a földi 
életében felvett "kevert” forma nem volt meghatározó, így 
annak halálával úgy emberi alakja, mint az azt alkotó elemek 
megszűntek létezni243.

(6)

243 Vő. az 5. szóvegnelléklet vonatkozó részével.
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4.2. A NÉPNYELVŰ PRÉDIKÁCIÓK

A 2. SZENTBESZÉD245

Intravit Jesus in quoddam castellum, et mulier quaedam 
Martha nominat, excepit ilium (Lk 10, 38)

"Daz der nensche got enpfshet in in, daz ist guot, und in der 
enfcenclichkeit ist er naget. Daz aber got vruhtbsrlich in in werde, 
daz ist bezzer; wann vruhtbsrkeit der gäbe daz ist aleine dankbsrkeit 
der gäbe."

"Mert jó [ugyan], ha az enber Istent befogadja nagába, és 
befogadása idején valóban szűznek kell lennie. Ha azonban uaga 
Isten térén gyünölcsöt benne, az [még] jobb; hiszen a kegyelen 
negtemékenyítése az egyetlen hála, anit a kegyelenért cserébe 
nyújthatunk. (ДО I, 27, 4—7)

EREDETISÉG:

A prédikáció pontos keletkezési idejét —a legtöbb 
eckharti szentbeszédhez hasonlóan— nem ismerjük. Tartalmi 
párhuzamai azonban elképzelhetővé teszik, hogy a szentbeszéd 
az Útmutató beszédek környezetéből származik, vagyis Eckhart 
korai munkáihoz tartozik. így az talán Erfurtban, a mester 
perjelsége idején született. Egyetlen konkrét érv sem szól 
azonban egy esetleges későbbi időpont, így Eckhart 
straßburgi vagy kölni tartózkodása ellen sem.

A szentbeszéd hitelességét a Védekezóirat két pontja 
(§11 4 art. 13 és §11 art. 51) egyértelműen bizonyítja. Az 
előbbit Johannes Wenck is idézi Eckhart nevének említésével 
De docta ignorantia című művében.246

TÉMA:

A prédikáció arra tanítja hallgatóit, hogyan az ember 
ebben a világban, vagyis térben és időben, ám mégis tértől

245 ДО I, 24-45.

246 Vő. Quint, ДО I, 22. J. Wenckhez lásd Bég e dolgozat 90. lapját.
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és időtől függetlenül, teremtményi tulajdon(ság)ai 
levetkőzése révén kerülhet legközelebb Istenhez.

FELÉPÍTÉS:

1. A bibliai hely idézése és kiegészítése [24, 1—6].
2. Jézus befogadásról a lélekben és a lélek termékenységéről 
[24, 7—31, 8].

a/ Annak, aki Jézust befogadja, szűz és ártatlannak kell 
lennie [24, 7—27, 1], vagyis meg kell szabadulnia a
teremtményhez kötődő képektől (bilder) és tulajdon(ság)októl 
(eigenschaft) [24,7—26,3], ártatlansága révén pedig az
ártatlan Jézushoz {magetlicher Jésus) válik hasonlóvá [26,4- 
-26,9].

b/ A Jézust befogadó szűz ugyanakkor szükségszerűen 
asszony (wip), hogy így termékenységében Isten Fiát magában 
és Istenben szüntelenül újra és újra megszülhesse. [27,1— 
28,6]

с/ A házastársak, mivel a teremtményi tulajdonságokhoz 
(eigenschaft) kötődnek, csak kevés gyümölcsöt teremnek, és 
azokat is időhöz kötötten [28,7—30,2].

d/ Ám a szűz, aki ugyanakkor asszony is, mentes 
mindentulajdon(ság)tól (áne eigenschaft), ezért képes arra, 
hogy az isteni Atyával együtt szüntelenül (áne underláz) 
szüljön [30,3—31,8].

A lélek erőiről és a köztük a legnemesebbről, ami 
megnevezhetetlen [32, 1—45, 3].

a/ A léleknek egyik ereje, amit nem érint sem idő, sem 
tér (áne zit ...) az örökkévalóság lakhelye az emberben. Itt 
szüli az Atya szüntelenül újra önmagát a Fiú képében [32, 1- 
-35, 7].

3.

b/ Van egy másik időtől és tértől független erő is, ami 
ugyancsak Isten lakhelye [35, 8—38, 7].

с/ A harmadik erő a lélek összes többi erejénél magasabb 
rendű. Ez az erő Istennel megegyező módon egy és egyszerű 
[39, 1—44, 1], és hozzá oly mértékben, hogy emberi 
szavakkal méltó módon megnevezhetetlen. Hívhatjuk 
bürgelinnék vagy bármi másnak, mód és tulajdonság 
nélküliségét (sunder wise, sunder eigenschaft) és egységét 
(einic ein) nem tudjuk szavakba foglalni.
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d/ Az ember kizárólag lelkének ezen harmadik ereje révén 
képes az Istennel történő azonosulásra [44, 3--45, 3].

ELEMZÉS:247

Eckhart saját szándékának megfelelően egyszerűen 
kiegészíti Lukács evangéliumát: "...és ott egy olyan szűz 
fogadta őt, aki asszony volt", fejezi be az ismert bethániai 
jelenetet (Luk 10, 38). Ez már a szentbeszéd elején 
világossá teszi, hogy a szűz (juncvrouwe) és az asszony 
(wip) archetípusát kívánja értelmezése középpontjába 
állítani. Eckhart értelmezése során meglehetősen eltávolodik 
a bibliai szövegtől, és csak akkor tér vissza ahhoz 
alkalomszerűen, ha saját gondolatmenete ezt megengedi.

A két meghatározó metaforát paradox módon kapcsolja 
össze Eckhart: a szűznek (aki a szabadság és tisztaság 
jelképe) egyidejűleg asszonynak (termékenynek) is kell 
lennie. A mindennapi élet közismert jelenségeit ügy 
használja fel absztrakt fogalmak megjelenítésére a mester, 
hogy azok részeikben ugyan megtartják, egészükben azonban 
elveszítik alapjelentésüket. így van ez a házastársak 
(eheliute) esetében is, akik —kötődéseikkel— a korlá
tozottságot, a teremtményihez való ragaszkodást szimbolizál
ják. A prédikáció első felében a felsorolt életformákat 
(juncvrouwe, vip, eheliute), illetve azok ideális 
kapcsolódását (juncvrouwe, diu ein wip ist) mutatja be a 
mester.

"Annak, aki Jézust fogadta, szükségszerűen szűznek 
kellett lennie." [24, 6k. ] Szűz a tiszta és szabad ember, 
aki nem kötődik sem tulajdonhoz, sem tulajdonsághoz, aki 
"minden idegen képtől", mind a rajta kívül eső teremtett 
dolgoktól (és ezek alatt anyagi és szellemi "tulajdon" 
egyaránt értendő), mind önmagától mentes. A szűz ember 
csakis Istenhez kötődik, mindent Isten akaratából tesz és 
semmit sem cselekszik önérdekből vagy teremtményekhez 
kötötten. Mivel "csak azonos és azonos között mehet végbe az 
egyesülés", ezért "kell az ártatlan Jézus befogadására vágyó

(1)

247 A prédikációval foglalkoznak az alábbi tanulmányok: Hieth, Christus 13—25; H. Egerding, 
i.n. 48—80; H. Bindschedler i.n.
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embernek [magának is] ártatlannak és szűznek lennie" [26, 7- 
-9]. Eckhart ezzel egy olyan abszolút érdek nélküli 
életmódot állít követendő példaként hallgatói elé, ami 
emberi mértékkel tekintve— aligha valósítható meg. Ám nem 
is az ember, hanem Isten, az Istenre irányultság áll az 
eckharti gondolkodás középpontjában. A szabadság mértéke 
Isten, Isten kedvéért kell 
tulajdon(säg)okát levetkőznünk, mert csakis teremtményi 
korlátáink áttörése után válunk képessé az 6 befogadására: 
amikor "az ember Istent befogadja magába,... valóban szűznek 
kell lennie" [27, 4k.].

A szűzi élet passzivitása azonban kevés, termékenynek 
kell lennünk ahhoz, hogy Istent "kihordhassuk" magunkban. 
"Aki meg akar foganni, annak szükségszerűen asszonnyá kell 
válnia." [27, 2k.] Az asszonyi lét legfőbb meghatározója, a 
termékenység tesz képessé bennünket arra, hogy megháláljuk 
a létet, a legnagyobb adományt, amit Isten részünkül 
juttatott. Az ezért az adományért nyújtható egyetlen emberi 
hála, hogy mi magunk is az örök inkarnáció részeivé válunk; 
és legnemesebb részünkben, "lelkünk csúcsában", ahol 
Istennel vagyunk azonosak, Jézust (Istent) szüntelenül 
újjászüljük. Ez annyit tesz, hogy az emberré lett Isten 
önmagunkban történő folyamatos létrehozásával Isten 
legnagyobb áldozatával azonosulunk (ti. hogy Istenségéről 
lemondva emberré lett), ezáltal válunk igazán hasonlóvá 
hozzá és leszünk mi magunk is Istenné.

Ám asszonyként egyben szűznek is kell lennünk, 
ellentétben a házastársakkal. "akik önérdekből kötődnek az 
imához, a böjthöz, a virrasztáshoz és más külsődleges 
gyakorlatokhoz és az önsanyargatáshoz" [28, 8—10]. A
házastársak Гúgv^szabadságukban, fmint^tevékenységükben 
korlátozottak/-mivel nem mentesekv'ar^:£ula jdon(ság) októl. 
Ahelyett, hogy csakis a Teremtő akaratát követnék, teremtett 
dolgokhoz ragaszkodnak. Esetükben az időbeliség jelenti a 
legfőbb hátráltató tényezőt: tevékenységük ugyanis
közvetített, térhez és időhöz kötött, és így alapvetően 
különbözik az örökkévaló isteni tevékenységtől. A "munka" 
(werk) valamennyi földi tulajdon(ság) szimbóluma: 
időbelisége miatt valamennyi vallási külsőség és minden 
saját érdeken nyugvó cselekedet az Istenhez jutást

különbözőtőlea
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korlátozza. Legyen egy cselekedet a maga módján bármilyen 
nemes is, "lelked nem hoz gyümölcsöt az önérdekből 
megkezdett tevékenység befejezése előtt" [29, 6]. S jóllehet 
az ilyen tevékenységek fáradalmasak és hosszadalmasak (ezért 
nevezi ezeket "esztendőnek" Eckhart), eredményük mégis 
csekély, mert nem "szabadságból fakadnak". A tulajdonságok 
fosztják meg az embert attól a szabadságától, hogy Istent 
bármely pillanatban követhesse.

Csakis "a szúz, aki asszony", aki termékeny és a 
megfoganást akadályozó teremtményi képektől és 
tulajdon(ság)októl mestes, mindennap "nagyszámú és termetes 
gyümölcsöt" tud hozni, és e gyümölcsök valamennyije maga 
Isten. Az ilyen ember nem kötődik sem időhöz, sem térhez, 
minden cselekedete a jelenlévő örökkévaló pillanatban (im 
gegenwertigen nü) hat. Ebben a pillanatban ugyanis minden 
idő egybeesik, és az ember "olyan [lesz], mint amilyen akkor 
volt, amikor még nem volt" [25, 4].
(2) A szentbeszéd második felében a megfoganás és szülés 
"helyéről", a lélek különféle erőiről beszél a mester. Ez a 
"hely" azonban nem térbeli egység vagy teremtményi 
tulajdon(ság), hiszen maga a lélek is emberi szavakkal 
legföljebb csak körülírható, exakt módon azonban nem 
meghatározható.

Három különböző erőt nevez meg Eckhart, melyek közül az 
első kettő alig különböztethető meg egymástól, azok leírása 
is szinte teljesen azonos. Egyiküknek sincs "sem az időhöz, 
sem a testhez köze" [32, 1 és 35, 4], mindkettő a 
"szellemből árad ki és [ugyanakkor] megmarad a szellemben és 
teljesen szellemi" [32, 2k; 35, 4k.]. Bennük úgy "zöldell és 
virágzik" [32, 3], "ég és izzik" [35, 6] Isten, mint saját 
magában. Mindkettőjükben oly "leírhatatlanul nagy az öröm és 
a gyönyörűség", hogy megpillantásuk minden veszteséget és 
szenvedést elfeledtet az emberrel [32, 6—33, 6 és 36,
6].
(a) Az első erőben Isten szünet nélkül szüli örökkévaló 
Fiát és ezen Fiúként önmagát (vagyis emberré válik), és 
benne mint az örökkévaló pillanatban van jelen. "Ha a 
szellem ebben az erőben Istennel mindig egy volna, akkor az 
ember soha nem öregedne meg", hiszen nincs benne 
történetiség, így egymásutániság, hanem egyszerre foglal

3 —
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magában minden pillanatot, úgy, ahogy Istenben egyetlen 
pillanatként van meg valamennyi idő. Nincs benne szenvedés 
sem, és semmiféle különbség vagy változás.
(b) A második erő kapcsán a szenvedés helyes módjáról 
(Istenért vagy saját akaratunkból) elmélkedik Eckhart. Ha 
kizárólag Isten akaratából szenvedünk, akkor a szenvedés nem 
okoz fájadalmat, hiszen annak terhét Isten viseli.

Nyilvánvalóan a tudást és az akaratot érti e két 
"lelkieró" alatt a mester, jóllehet konkrét megnevezését nem 
tartja fontosnak. A tudás révén kerülhet a legközelebb, 
illetve egyesülhet az ember Istennel, ez az Isten számára 
legkedvesebb teremtményi "tulajdonság", ahogy azt a mester 
korai párizsi kérdésfeltevéseiből ismerjük. Az azok 
elemzésénél kiemelt és különösen Gonsalvus ferences mester 
kérdésfeltevéséből világossá vált domonkos-ferences vita 
álláspontját olvashatjuk ki Eckhart prédikációjának első 
feléből is. A szellem első erejében, a tudásban vagy 
megismerésben van örökké jelen Isten, míg a második erő 
saját akaratunk feladását és az isteni akarattal való teljes 
azonosulásunkat követeli meg.

A szentbeszédben azonban a "megnevezhetetlen" harmadik 
erőn van a hangsúly. Ahogy az Istent befogadó ember sem 
lehet csak szűz vagy csak asszony, úgy a bennünk rejlő 
képességeket sem választhatjuk el egyértelműen egymástól. A 
harmadik erőről csak sejtéseink vannak, hiszen az túllépi 
emberi szféránkat: semmiféle név nem alkalmas annak 
megnevezésére, hiszen ez az erő "valamennyi névtől és 
formától mentes" [40, lk].

E harmadik, legnemesebb erő valamennyi név felett 
áll, így megjelölésére hiába keres lehetséges elnevezéseket 
Eckhart: sem az idézett bibliai hely szövegéből átvett 
kicsiny város (bürgelin248) , sem a mester olyan korábbi 
elnevezései, mint "a szellem kalapja", "a szellem fénye", 
"szikrácska" (huote des geistes, lieht des geistes, 
vünkelin) nem képesek az abban rejlő nemesség és szabadság 
leírására. A prédikációban végül a "váracska" metaforikus

(c)

248 A bürgelin fordítására a "kicsiny város", "városka" 
változatokat használtan. Ezt a vonatkozó bibliai rész (Bethánia

(nen pedig "vár" vagy "váracska") 
kis falu volt és a negjelölésére 

szolgáló latin castellun egyik jelentése is "hegyi falu") nellett a középfelnénet változat kettós 
jelentése is ("unschlossener, befestigter Ort: Burg, Schloß, Stadt") indokolttá teszi.
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megjelölést használja Eckhart, jóllehet szüntelenül 
hangsúlyozza az összes elnevezés elégtelen voltát.

Lelkűnknek ezt az erőt magában foglaló része a 
legmagasabb rendű bennünk, hiszen benne válik azonossá 
egymással teremtő és teremtmény. Az önmagától megszabadult, 
Istenhez hasonult ember csakis ebben a részében létezik. 
Benne valósul meg a tökéletes, különbség nélküli egység. 
Isten maga sem rendelkezik korlátlan hatalommal e "városka" 
fölött: 6 maga is csakis egységében (soha nem háromságában, 
azaz különbséget okozó megosztottságában) lehet benne jelen. 
Ez a "teljesen egyedülálló és szabad, egy és egyszerű", 
"minden mód fölött álló" erő az emberi értelem számára csak 
a benne rejlő tökéletes egység elérése révén közelítő meg. 
Tehát valamennyi, teremtettségünkből eredő különbséget fel 
kell'adnunk, hogy ezzel az örökkévalósághoz, az egy Istenhez 
váljunk hasonlóvá és olyan szűzzé legyünk, aki ugyanakkor 
asszony is. A lélek ezen csúcsának nem lehet neve, hiszen 
semmiféle elnevezés sem képes a teremtő és teremtmény a 
benne megvalósuló egységének leírására.
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Л 9. SZENTBESZÉD

Quasi Stella matutina in medio nebulae et quasi luna plena 
in diebus suis lucet et quasi sol refulgens, sic iste 

refulsit in templo dei (Eccl. 50, 6—7)

"Vernünfticheit ist der tenpel gotes. Niergen xonet got 
eigentlicher dan in sinen tenpel, in der vernünfticheit." 

"Az értélén Isten tenplona. Sehol násutt nen 
lakik Isten valóságosabban, nint tenplonában, 
az értelenben." (DW I, 150, 3k.)

EREDETISÉG/HÁTTÉR:

A Sirák könyvének egyik helyére írt prédikáció 
valószínűleg ugyancsak Eckhart korai munkái közé tartozik. 
Ezt az elsó három párizsi quaestió tartalmi egyezésein kívül 
a szentbeszéd egyik, a mester (valószínűleg párizsi) 
tantevékenységére való utalása is alátámasztja. Ez utóbbi a 
domonkos és ferences rend az akarat vagy az értelem 
magasabbrendűsége kérdésében fennálló véleménykülönb
ségét249 tárja a hallgatók elé, és valószínűleg pontosan 
Eckhartnak a harmadik quaestióban megörökített vitájára 
vonatkozik.

A prédikáció hitelességét a Védekezőirat (II art. 54), 
az avignoni vizsgálóbizottság listája (art. 5) és az 
Eckhartot elítélő pápai bulla egyik paragrafusa (art. 28) is 
bizonyítja.

A szentbeszéd témáját adó Sirák fia könyve a mester 
kedvenc bibliai könyvei közé tartozhatott, hiszen annak 
részleteit többször, így például valószínűleg saxoniai 
tartományfőnöksége idején keletkezett két prédikációja és 
lectiója formájában (Sir 24, 23—31)251 is feldolgozta.

250

249 Ehhez ld. a harnadik quaestió elenzését.
250 DW I, 140.

251 Sernones et Lectiones super Ecclesiastici C. 24, 23--31. In: LW II, 231—300.
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TÉMA:

A prédikáció Eckhart egyik gyakori témáját dolgozza 
fel, azt, hogy hogyan juthat az ember legközelebb Istenhez 
és hogyan válhat hasonlóvá hozzá. A válasz ismét a leg
magasabb rendű erény, az értelem kiteljesítését tűzi az 
ember elé. Akkor juthatunk ugyanis Isten közelébe, ha 
kísérószavakká az 6 Igéje mellett.

FELÉPÍTÉS:

1. A bibliai hely pontos idézése [141, 1—5].
2. Isten és Isten temploma (templum dei) mibenlétének vizs
gálata: mit tudhat az ember Istenről és hogyan juthat el 
hozzá [141, 6—149, 13].

a/ Három mester véleménye Istenről [142, 1—7], 
b/ közülük az egyik részletes bemutatása: Isten 

szükségszerűen a lét fölött áll, Isten tevékenységének 
időtlenségéről [142, 2—144, 3].

с/ Isten mód és mérték nélkül való, 6 minden dolog 
végső célja [144, 4—145, 3].

d/ Visszatérés Isten lét nélküliségéhez: Isten a lét 
fölött hat [145, 4—147, 2].

e/ Istent nem érintik a földi dolgok (példa: viszonya 
a szubsztanciákhoz), ugyanakkor ezek nem is hiányoznak 
belőle. Isten se nem lét, se nem jó az emberi kategóriák 
szerint [147, 3—149, 13].
3. Isten temploma az értelem, következésképpen ez a 
legmagasabb rendű a lélek valamennyi képessége közül [150, 
1— 154, 6].

a/ Isten léte csupán Isten lényegének annak tornáca, 
míg az értelem annak temploma [150, 1—7].

b/ A lélek testben ható erőiről (példák: emésztés, 
látás) és a felettük álló értelemről [151, 1—152, 8].

с/ A tudás magasabb rendű az akaratnál. Ugyanitt rövid 
utalás Eckhart tantevékenységére [152, 9—154, 6].
4. Az idézett bibliai hely egy további részének kiemelése: 
a quasi szavacska értelme [154, 7—158, 9].

a/ Minden embernek arra kell törekednie, hogy 
"kísérőszóvá" (biwort) váljék Isten Igéje mellett [154, 7—
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157, 3]. Közben, az idézett bibliai hely alapján, példák a 
természet jelenségeinek sorából (telihold, esthajnalcsillag, 
Nap) .

b/ A különféle kifejezésmódok és az értelem viszonya 
Isten Igéjéhez [157, 4—158, 9].

ELEMZÉS:

Eckhart prédikációja elején ugyan pontosan idézi a(1)
magyarázatra kiszemelt bibliai helyet, annak azonban csak 
egyes részeire tér ki az elemzés során. A Sirák könyve 
kiválasztott alátámasztásáramondatából gondolatmenete
voltaképpen csak a quasi szócskát (illetve ennek kapcsán a 
Stella matutina, luna plena és sol refulgens példáját) és a 
templum deit emeli ki. A "mi Isten és mi Isten temploma?" 
[141, 6k.] kérdés megválaszolásakor az értelem magasabb- 
rendüségét, az "úgy, mint" "kísérószó" (biwort) kapcsán 
[154, 7k. ] pedig Isten és ember egymáshoz való viszonyát 
mutatja be Eckhart.

Először Isten mibenlétét vizsgálja neves mesterek(2)
kijelentései alapján a mester. Első hivatkozási alapja az 
ün. Liber XXIV pilosophorum, 
elterjedt könyv, amelyet Pszeudo-Hermesz Triszmegisztusznak 
tula jdonítottak.252 Ebből meglehetősen pontatlanul három 
mestermondást idéz. Az első a teremtett és időbeli dolgok 
Istennel szembeni jelentéktelenségét, a második Istennek a 
létnélküliségét és mindenhatóságát emeli ki, a harmadik 
Istent "önmaga megismerésében élő értelem"-ként (got ist ein 
vernünfticheit, iu da lebet in sin aleines bekannt nisse253) 
határozza meg. Érdekes módon nem ezt a harmadik, Istent 
egyértelműen az értelemmel azonosító kijelentést használja 
fel bizonyítása során Eckhart, hanem a másodikat, az Isten 
létnélküliségét hangsúlyozó érvet elemzi részletesebben.

Eszerint csakis a teremtett dolgoktól, így léttől, 
időtől és helytől egyaránt mentes dolgok kerülhetnek Isten

a középkorban igenegy

252 A núvet Eckhart latin nunkáiban is gyakran idézi, a pontos helyeket Quint felsorolja 
a DW I, 142, 1. lábjegyzetében.

253 A báron kijelentés közül egyedül ez azonosítható szó szerint forrásával: "Deus est, qui 
solus suo intellect! vivit". Vó. az elózó lábjegyzettel.
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közelébe, hiszen bár Istenben minden teremtmény benne van, 
egyben fölöttük is áll, hiszen Isten valamennyi teremtményi 
lét előidézője, és "ami sok dologban ugyanaz, annak szükség
szerűen a dolgok fölött kell állnia" [143, 3k.]. Úgy, ahogy 
a lélek is oszthatalanul benne van az ember valamennyi 
testrészében és ahogy egy bizonyos pillanatban (nü) 
valamennyi pillanat benne van.

Isten így "örökké" (in éwigkeit) és "osztatlanul" 
(ungeteilet) hat, úgy adja tovább önmagát, hogy közben benne 
semmi nem változik. így neki nincs szüksége rajta kívül álló 
dolgokra, de semmi sem létezhet nélküle, minden mint végső 
célja felé (als in ir lestez ende) törekszik Istenhez [144, 
7]. És mivel Istenben az emberi gondolkodásmód értelmében 
sem mód, sem mérték nem létezik, a felé való törekvésnek sem 
lehet módja vagy mértéke (enhát keine wise). Az egészség 
mértékével nem rendelkező orvos példája vonatkozik Isten 
szeretetére is: ahogy az a betegét legjobb tudása szerint 
kívánja egészségessé tenni [144, 9—11], úgy Istent is 
annyira kell szeretnünk, amennyire csak tudjuk [145, 2k.].

Isten nem rendelkezik a teremtményi értelemben vett 
léttel, hanem fölötte áll annak, hiszen csakis így képes 
mindenek mozgatására. Isten már a lét létrehozása előtt 
hatott, másképp nem hozhatta volna létre a létet. "Felületes 
mesterek (grobe meister) azt állítják, hogy Isten tiszta lét 
(lűter wesen). Márpedig Ó olyan magasan áll a lét fölött, 
mint a legfelsőbb angyal egy szúnyog fölött." [145, 7kk.] Ez 
a kijelentés azonban nem megfosztja Istent a léttől, hanem 
lehetővé teszi azt, hogy minden létet osztatlanul 
birtokolhasson. Két különböző lét-fogalmat használ 
magyarázata során Eckhart: a teremtményi lét (wesen)
nyilvánvalóan nem érinti őt. Ez ugyanis diz und daz (latinul 
hic térhez és időhöz kötött, így Isten

ezen kívül áll. Az Istenben rejlő
esse purum) az emberi

létnek nevezni, hiszen
jóllehet az minden lét eredete, mégsincs semmi közös vonása 
a teremtményi léttel és fölötte áll annak.

Ugyanez áll Isten és különféle létezési módok (wise) 
viszonya esetén. Ezeket azért vonják meg tévesen Istentől az

hoc), 
szükségszerűen 
oszthatatlan "létet" (lűtere sin, 
értelem szerint nem is lehetne

et
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ün. "kis mesterek112S4, mert nem értik, hogy benne minden 
egyidejűleg van jelen egy magasabb rendű és osztatlan, a 
földitől különböző módon. Ez a magyarázata annak is, hogy 
Istent nem érintik a földi dolgok, jóllehet 6 valamennyiük 
eredete és képzetük (bilde) szüntelenül benne rejlik. 
"Istenben valamennyi dolognak a ugyanaz képzete, jóllehet 
azok különböző dolgok képzetei" [148, lk.].

Ahogy Isten az emberi kategóriák szerint nem létező, 
ugyanúgy nem is jó. A jóság ugyanis a léthez kötődik és 
azzal együtt el is pusztul, "mert a lét tisztább a jóságnál" 
[148, 5]. Ebben az értelemben nyilvánvaló, hogy "Isten se 
nem jó, se nem jobb, se nem legjobb" (Got enist guot noch 
bezzer noch allerbeste) [148, 6]. Az a tény, hogy ezt a 
gondolatot a pápai bulla elítélte2SS, jól mutatja a mester 
ellen felhozott vádak kiválasztásának módszerét: a fent 
idézett mondat szövegösszefüggéséből kiragadva érthető módon 
"eretnekgyanüs", a prédikáció gondolatmenetébe ágyazva 
azonban a pápai ítélőszéknek sem lehetett kifogása ellene. 
Eckhart ugyanis csupán Istennek a teremtményi értelemben 
vett jóságát tagadja, sőt pár mondattal alább maga utal 
arra, hogy Isten minden jó forrása, így a fenti 
gondolatmenetnek megfelelően valamennyi jóság képzete benne 
rejlik. Ez a jóság azonban nem azonos az emberi jósággal: 
magasabb rendű annál és nem kizárólagos jellemzője Istennek. 
Isten csakis magát nevezi jónak, idézi Eckhart Márk 
evangéliumát, ez azonban ügy értendő, hogy egyedül 6 tudja 
önmagát teljességgel és osztatlanul (a benne rejlő 
valamennyi dologgal együtt) továbbadni. Istenként valamennyi 
adományában (így jóságban is) osztatlanul benne rejlik (így 
nem emberi mértékű jóként is). Isten ugyanúgy teremt 
jóságot, mint létet, ám mivel a lét magasabb rendű a jónál, 
ezért a lét, és vele együtt kiindulópontja, a tudás, áll 
legközelebb Isten lényegéhez. Istenben minden dolog ősképe 
azok legtisztább és legnemesebb formájában található meg, de 
mindnyájuk között —és erre irányul az egész prédikáció— a

254 A sztagiriták, Arisztotelész híveinek (nagister artiun) kategóriái a grannatika és a 
dialektika tanításának keretében. Ruh szerint azért "kicsik", nert az artes-fakultásnak kisebb volt 
a híre az egyeten karainál. Quint szerint a baccalareus-fokozatra gondol.

255 Bővebben Id. DW I, 148, 3. lábjegyzet.
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legmagasabb rendű a teremtő értelem. így a mester elítélt 
kijelentésében sem tesz mást, minthogy a tudást, illetve 
annak tárgyát, a létet valamennyi erény, így a jóság fölé 
emeli. E gondolatmenet alapja pedig a quaestiókból már jól 
ismert ferences-domonkos vita, ami az akarat (és tárgya, a 
jó) és a tudás (és tárgya, a lét) magasabbrendűségét 
vizsgálta.

A továbbiakban Istennek az értelemhez való viszonyát 
vizsgálja Eckhart. Az értelem tehát, ahogy azt a fentiekben 
megvilágította a mester, a legmagasabb rendű a lélek 
valamennyi képessége közül. Ezért az értelem Isten igazi 
lakhelye, ez az az 6 temploma (vernünfticheit ist der tempel 
gotes) [150, 3]. A lét ezzel szemben csupán Isten 
templomának a "tornáca" {vorbürge): "ha Istent létében 
ragadjuk meg, akkor tornácán ragadjuk meg ót, mert a lét a 
tornáca annak, ahol Isten lakik" [150, lk.].

Isten tehát értelem és tudás, következésképpen az ember 
legmagasabb rendű része is a tudást magában foglaló lélek. 
Ennek kapcsán a lélek erói közül mutat be néhányat Eckhart. 
A testben ható erők (példák: emésztés, látás) alacsonyabb 
rendűek, az értelem pedig ezek felett áll és magasabb rendű 
náluk, mivel az "jelen nem lévő dolgokat hoz létre magában" 
{bildet in sich diu dine, diu niht gegenwertic ensint) [151, 
9]. így az értelem a nemlétben hat, ahogy az a második 
quaestió egyik kijelentéséből is világossá vált: "az értelem 
mint olyan független a helytói, az idótól és nem 
konkretizálható"25*5. Nyilvánvaló tehát, hogy az értelem 
segítségével ismerhetjük meg közvetlenül, vagyis szó 
szerinti értelemben minden közvetítő eszköztől mentesen, 
csupasz lényegében Istent.

Ennek kapcsán a tudás és az akarat egymáshoz való 
viszonyának magyarázatába kezd Eckhart. "Az iskolában arról 
beszéltem, hogy a tudás magasabb rendű az akaratnál..., [ám] 
ugyanott azt mondta egy másik iskolához tartozó mester, hogy 
az akarat magasabb rendű az értelemnél." [152, 9] Eckhart 
itt nemcsak utal a koldulórendek Párizsban ténylegesen 
megélt vitájára, hanem saját érvei mellett az ott felhozott 
ellenérveket is idézi. Az akarat magasabbrendűsége mellett

(3)

256 LW V, n 7, 52, 16.
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szóló legfőbb érv, hogy az akarat valós létükben ragadja meg 
a dolgokat, míg az értelem viszonyítottan, nem azok 
tényleges valóságában. "Ez így igaz. A valóságosan létező 
szem nemesebb a falra festett szemnél." [153, 2k.] Mégis a 
tudás a magasabb rendű, érvel tovább Eckhart, hiszen az 
csupaszon ragadja meg Istent, az akarat pedig "a jóság leple 
alatt" (under dem kleide der güete), vagyis közvetítőn 
keresztül [153, 4—7]. Megvilágításként Eckhart egyik 
kedvenc hasonlata, a többek között a második quaestióból is 
ismert tükörkép példája szolgál: a kép nem a tükörben, hanem 
forrásában van teljes valóságában (eigentlicher) jelen, ott, 
"ahonnan kisugárzik" (von dem ez üzgat) [153, 154, 2k.]. 
Ugyanez igaz az angyal létére, amely teljes egészében a 
benne jelenlévő isteni értelemhez kötődik.

A továbbiakban az idézett bibliai hely quasi 
szavacskájának értelmén elmélkedik a mester.

Hasonló gondolatmenet található a Sirák könyvéhez írt 
a 'mint a szőlőtőke' kezdetű rész elemzésénél: "'Én, de már 
mégsem én', ami annyit tesz, hogy én [már csupán] [a saját 
énem] hasonlat[a] vagyok, vagy a szőlőtőke hasonlata, ami 
Jézust jelenti, [így] Jézus hasonlata vagyok [aki azt mondja 
magáról]: 'én vagyok az igaz szőlőtőke' (Jn 15, 1). Jézus a 
szőlőtőke, a prédikátor olyan, mint a szőlőtőke".257

A quasi, az "úgy, mint"-viszony tehát Eckhart felfogása 
szerint az analogikus hasonlóságra utal, aminek elérésére ő 
maga is valamennyi prédikációjában törekedett [154, 10]. 
Istenhez az ember a róla való helyes beszéd révén kerülhet 
legközelebb, hiszen "Isten is Igének nevezte saját magát" 
[155, 1]. Ezért valamennyi létezési mód közül az a 
legmagasabb rendű, ha emellett az isteni Ige mellett 
"kísérőszóvá" (biwort) válunk, így önmagunkat feladjuk és 
Istenhez hasonulunk. Az idézett bibliai hely metaforikájának 
megfelelően a természeti jelenségek köréből hozza az ezt 
alátámasztó példákat Eckhart.

Az első példa a több elnevezéssel rendelkező Vénusz 
viszonya a Naphoz. Ez az a csillag ugyanis, ami a leg
közelebb és mindig ugyanolyan közel van a Naphoz [155, 7k.] 
és állandóan annak nyomában jár: vagy közvetlenül előtte kel

(4)

257 Ш II, n 4, 230.
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fel és ekkor hajnali csillag a neve (morgensterne), vagy 
közvetlenül utána nyugszik le és ekkor esti csillagnak 
(abentsterne) hívják [155, 4—7]. Az embernek is ügy kell 
Istent kísérnie, hogy semmi ne távolíthassa el őt tőle.

A Hold a másik példa, ami akkor van a legközelebb a 
Naphoz, ha megtelt. Ekkor távolodik ugyanis el a leginkább 
a Földtől, és ekkor képes a leginkább hatni arra (ld. 
dagály). Ugyanez áll a lélekre is: "minél inkább a földi 
dolgok fölé emelkedik, annál erősebbé válik" [155, 6k.].
Ha az ember valamennyi teremtményt ismerné, akkor —és bár 
itt Eckhart logikája megtörik, az eddigiekből következő 
értelem szerint— a közülük legnemesebbekhez való hasonulás
ra és rajtuk keresztül Isten felé törekedne, így "annak nem 
lenne szüksége semmiféle prédikációra" sem [156, 8]. Hiszen 
minden szentbeszéd célja e hasonlatosság nagyszerűségének 
bemutatása.

Végül a szó, "az Ige 
Eckhart és annak három fajtáját különbözteti meg. Létezik a 
csak kimondott (vürbrácht) szó, az egyszerre kigondolt és 
kimondott (gedacht und vürbrácht) szó és az örök Ige, ami 
"örökkön megmarad abban, aki azt kinyilatkozatja (ez ist 
éwiclich in dem, der ez sprichet) [157, 6]. Az első a
teremtményekben megvalósított és nekik kölcsönzött "szó", a 
beszéd képessége, míg a második a kigondolt és elképzelt 
emberi "szó", ez a beszéd képességének tényleges
megvalósítása és összekapcsolása az értelemmel. A harmadik, 
az örök isteni Ige Krisztus személye és az 6 állandó 
újrateremtése. Ha az örök boldogságra törekszünk, úgy ez 
utóbbi "szó", Isten Igéje mellett kell kísérőszavakká 
válnunk. Az Ige ugyanis befelé hat és belül marad, semmi 
rajta kívüli dolog nem befolyásolja, ezért csakis a hozzá 
hasonulás révén kerülhetünk a közelébe. Tisztasága és a 
teremtményihez való kötetlensége miatt maga az értelem 
jelenti ezt az Igét.

11 258 különféle értelmeiről beszél

258 Ken találtán a bibliai "wort" fordítására olyan nagyar negfelelót, ani a szójátékot és 
annak teljes sziabolikus jelentéskörét visszaadná. A nénet változat ugyanis egyaránt jelenti Isten 
terentó Igéjét ("an Anfang war das Kort") és az enberi beszéd alkotóelenét, a terentett szót.
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A 69. SZENTBESZÉD259

Modicum et iam non videbitis me (Joh. 16, 16)

"Alle créatúren, die got ie geschuof oder noch geschepfen 
nöcbte, ob er wollte, daz ist allez ein wénic oder ein 
lützel gegen gote."

"Valanennyi tereiatraény, aßit Isten valaha is 
teremtett vagy teremthetne, ha akarna, csak 
"egy kevés és egészen kicsi" Istennel szemben." 
(DW III, 161, )

EREDETISÉG/HÁTTÉR:

A prédikáció eredetiségét az Eckhart latin és német 
nyelvű munkáiban egyaránt megtalálható párhuzamos gondolatok 
és jellegzetes stílusfordulatok támasztják alá. Az egyik 
fennmaradt változatban a mester neve is említésre kerül.
A prédikáció három, egymással jelentős tartalmi egyezéseket 
mutató szövegváltozatban maradt ránk, melyeket Quint 
kiadásában a 69., 70. és 71. számokkal jelölt. A 70. szent
beszédnek a korai quaestiókkal kimutatható rokon vonásaira 
már fentebb utaltam. A rokonság fennáll a 69. prédikáció 
esetében is, ahol Eckhart nemcsak az értelemnek az akarattal 
szembeni magasabbrendűségéről beszél, hanem a tudás előbbre- 
valóságát a gonsalvusi quaestió rationes Equardi részéhez 
igen közelálló érvekkel bizonyítja [179—180].

260

TÉMA:

A teremtmény csakis akkor lelhet Istenre, ha minden 
teremtett dolgon túllép, legyen az bármily csekély és 
jelentéktelen is. A megvalósítás módja: az értelmen alapuló 
belátás.

259 DW III, 159--180.
2CO Az eredetiség kérdésével részletesen foglalkozik és több példát is hoz Quint, in: DW

III, 156.
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FELÉPÍTÉS:

1. A választott János evangéliumából idézett részt 
követően [159, 1—160, 2] a prédikáció három jól 
elkülöníthető részre osztható.

2. Az első rész az evangéliumi hely modicum (lützel, 
kicsi és kevés) kifejezésének jelentését vizsgálja [160, 3— 
163, 5].
a/ Nem juthatunk Isten és az örök élet közelébe, ha azokat 
bármily kicsiny dolog elfedi előlünk. Minden dolog ugyanis, 
legyen az bár jelentéktelen is, olyan eszköz, amely Isten 
közvetlen megtapasztalását gátolja [160, 3— 16 , ].
b/ így valamennyi teremtmény és teremtett dolog Isten meg
ismerését akadályozza: "míg ezek hatnak benned, nem láthatod 
Istent".

3. A második rész az Isten által oly nagyon szeretett 
lelket mutatja be, két mesternek a lelket akadályozó 
közvetítő dolgokról való véleményére hivatkozva [163, 6— 
168, 10]. Eckhart mindkettejüknek igazat ad. 
a/ Az első mester (Démokritosz) szerint a szemet ugyanazok 
a közvetítő eszközök gátolják az égbolt tényleges 
szemlélésében, amelyek az Istennel való egyesülést is 
megakadályozzák. Legyenek azok bármily csekélyek is, 
elválasztanak bennünket Istentől, amit egy Boethius-idézet 
is igazol [164, 2—167, 1].
b/ A második mester (Arisztotelész) viszont azt emeli ki, 
hogy a szemnek szüksége van egy tiszta és megtisztító 
közvetítőre, aminek segítségével képessé válik arra, hogy az 
előtte lévő tárgyakat "visszatükrözze" és felfogja [167, 2— 
168, 10].

4. Isten örök Igéje az a közvetítő eszköz, amihez 
értelmünk (intellectus), vagyis lelkünk legmagasabb rendű 
ereje révén kerülhetünk a közelébe. Csakis az értelem válhat 
képessé Isten megpillantására, melynek megvalósulása során 
öt (isteni) tulajdonságra tesz szert [169, 1—180, 4]: 
a/ leválik az ittről és a mostról [170, l—7], 
b/ semmihez sem hasonlít [170, 8—172, 7], 
с/ tiszta és egynemű [173, 1—174, 4], 
d/ csakis önmagában hat és kutat [174, 5—176, 2], 
e/ képmás [176, 3—180, 4].
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ELEMZÉS:

Az exegézis első részét a modicum és a non videbitis 
me részletes értelmezése teszik ki. Ha létezik bármily 
csekély dolog is, ’’ami a lélekre tapad" (daz an der séle 
haftet) és ezáltal 
láthatjuk meg őt [160,
élethez. Ennek bizonyítására először Szent 
véleményét idézi Eckhart, miszerint akkor tudhatjuk meg az 
örök élet mibenlétét, ha őt magát "kérdezzük meg". Ez 
viszont csakis akkor lehetséges, ha annak, vagyis 
Krisztusnak [160, 7k.] közelébe jutunk és közvetlenül
szemléljük őt. Mivel a közvetítő eszközök (mittel) teremtett 
dolgok, ezért gátolják az embert a teremtő és örökkévaló 
Isten megismerésében. Legyenek azok bármily jelentéktelenek 
is, eltakarják a teremtmény szeme elől Istent és az 
örökkévaló világot. Eckhart szép hasonlatával élve ezért ha 
valaki egy tű hegyével megérintené az eget, "akkor az égnek 
az a darabkája, amihez a tű csúcsa hozzáérne, nagyobb lenne 
az éghez és ehhez az egész hiábavaló világhoz képest, mint 
amekkora az ég és az egész világ Istenhez képest" [161, 6— 
162, 3]. Valamennyi teremtett dolgot el kell hagynunk, ha 
Istent teljes tisztaságában és közvetlenül kívánjuk meg
ismerni, ahogy az Énekek Éneke mennyasszonya is "keresztül 
ugrott" mindenen, mielőtt kedvesére, azaz Istenre lelt 
volna.

(1)

elválaszt bennünket Istentől, nem 
3 ] és nem juthatunk el az örök

Ágoston

(2) Istennek a lélek iránt érzett határtalan szeretete 
teljesen összefonódik Isten létével. "Ha a lélek szeretetét 
elvennénk Istentől, azzal ... elpusztítanánk Istent, ha 
szabad lenne ilyet mondani." [163, 7k. ] Ez a szeretet 
ugyanis a Szentlélek lakhelye és maga a Szentlélek. 
Mindebből látható, hogy a "léleknek valami egészen nagyszerű 
dolognak (alsó gróz dinc) kell lennie" [164, lk.]. A lélek 
tulajdonságainak bemutatásakor először a két mester eltérő 
véleményét idézi Eckhart arra vonatkozóan, hogy a szem vajon 
közvetítő eszközök segítségével vagy azok nélkül képes-e a 
látásra.261 Eckhart mindkettejüknek igazat ad.

261 Eckhart forrása Arisztotelész (De anina II c. 7 419 a), aki saját vélenénye nellett 
Dénokritosz álláspontjára is utal. Vő. DW III, 157, illetve 164, 3. lábjegyzet.
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Démokritosz felfogása szerint a szemet ugyanazok a 
közvetítő eszközök (így a tűz, a levegő stb.) gátolják az 
égbolt tényleges szemlélésében, amelyek az Istennel való 
egyesülést is akadályozzák. Ez azért igaz, mivel a léleknek 
Isten megismeréséhez valóban minden közvetítő eszköztől meg 
kell szabadulnia. Ezt egy Boethius-idézettel [166, 2kk.] és 
a lélek és test egyesülésének példájával [165, 8k.] 
támasztja alá Eckhart.

Arisztotelész ezzel szemben azt emeli ki, hogy a 
szemnek szüksége van egy tiszta és megtisztító közvetítőre, 
aminek segítségével képessé válik arra, hogy az előtte lévő 
tárgyakat "visszatükrözze" és felfogja [167, 2—168, 10]. Ez 
is igaz, véli Eckhart, mivel a szemnek és a léleknek valóban 
szüksége van egy megtisztító közvetítőre ahhoz, hogy a 
teremtett tárgy képét (pl. a szem elé helyezett kezet) fel
ismerje [167, 2—5]. A szem ugyanis a tükörhöz hasonlóan 
csakis az előtte lévő dolgok megjelenítésére képes. Ezért az 
ember nem közvetlenül a dolgokat, hanem csupán azok képmását 
ismeri, mégpedig az örök Ige közvetítése révén [168, 1—10].

Isten örök Igéjéhez az értelem (vernünfticheit), a 
lélek legmagasabb rendű ereje révén juthatunk el. Ez ugyanis 
Isten megpillantásakor mintegy magára ölti annak tulajdon
ságait, vagyis hasonlóvá válik hozzá. Ugyanezek megvalósí
tása azonban, paradox módon, ugyanakkor az Istenjutás 
feltételét is jelentik.

Az Istenhez hasonult lélek első tulajdonsága, hogy 
leválik az ittről és a mostról (sí scheidet ab von hie und 
von nú) [170, 1]. A teremtett tértől és időtől való 
megszabadulást szinte szószerint így fogalmazza meg az első 
guaestió: "intellectus nec est hic пес пипс лес hoc" [LW V, 
n 7, 52, 7].

A lélek ugyanígy semmihez, azaz semmi teremtményihez 
nem hasonlít (si enist nihte glich) [170, 8]. Istenhez 
ugyanis semmi nem hasonló és nem is válhat hasonlóvá, ezért 
bármi is akkor hasonlít a leginkább hozzá, ha semmihez sem 
hasonlít. Mivel tehát titokban minden létező Istent keresi 
és követi, amire példa az ég Isten felé irányuló mozgása 
(vö. 4. quaestió), ezért a teremtmény valamennyi vágyában 
Isten rejlik benne és annak minden kívánságát Isten elégíti 
ki (étel, ital, lakás, ruha és hasonlók).

(3)
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Ezentúl a lélek, Isten természetének megfelelően, 
tiszta és egynemű (si ist lúter und unvermenget) [173, 1]. 
Isten ugyanis semmi kevertséget és összetételt nem tűr el 
magában, az első quaestió fogalmazásában "immixtus, nulli 
nihil habens commune" [LW V, n 2, 50, 2]. Ugyanis minden 
járulékos dolog, így például a sapkára tűzött jel annak 
alapelemével (a sapkával) együtt mozgatható, hiszen 
teljességgel ahhoz kötött. Egy másik példa szerint ugyanez 
történik az ember mozgása esetén. Ha az ember elmozdul, 
minden hozzá tartozó dolog is vele együtt mozdul, mivel azok 
nem önmagukban, hanem az ember "részeiként” (ruhadarab stb.) 
léteznek.

Az Istenhez hasonlóvá vált lélek negyedik jellemzője, 
hogy csakis önmagában hat és kutat (si ist alwege inwendic 
suochende) [174, 5]. A benne rejlő és lényegét képező 
értelem is befelé hat, míg az akarat egy külső dologra, 
vagyis szeretete tárgyára irányul (ld. 3 quaestió, 9. 
prédikáció). Ezért tesz elégedetté, ha barátom látogatásakor 
minden szeretetem felé irányul [174, 7k.]. Ám, ahogy arról 
már szó volt, csak valójában csak akkor tartozhat az 
emberhez egy dolog lényege, ha annak külsőségeitől 
megszabadult. Ezt bizonyítja Eckhart a festék példájával: ha 
festékes az arcom, akkor a festék külső jegyeit viselem 
magamon, amit mindenki lát. Ha azonban lemosom a festéket, 
úgy annak lényegét még mindig magamban hordozhatom, ám ez 
rejtve marad az ember szeme előtt [175, 3k.]. Ugyanígy 
Istent sem láthatjuk másképp, mint az 6 lényegében, úgy, 
ahogy Isten látja önmagát (in dem selben, dá got sich selben 
inne sihet) [175, 4]. Ezért nem vezet Istenhez út és ezért 
nem is tudhatjuk, milyen messze van még törekvéseink 
megvalósulása. Egy bizonyos: mindaz, ami körülöttünk van, 
"[még] messze van az igazságtól, mert [még] nem Isten" [176, 
2].

"Most nagyon figyeljetek, ..., mert ebben benne rejlik 
az egész prédikáció" [176, 3k.], kezdi Eckhart a lélek
ötödik tulajdonságát bemutató részt. A kifejtendő tétel a 
következő: a lélek képmás (ein bilde) 
alátámasztására felhozott érveiben azonosságuk módját írja

262 . A mester az ennek

262 Eckhart a képnás és az óskép elnevezésében пей tesz különbséget, ninkettó bilde.
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le. Eszerint a képmás és a mintakép tökéletesen megegyeznek 
(mégpedig az univok viszony azonossága alapján), sőt 
olyannyira nem található bennük különbözőség, hogy Isten 
maga sem tudja megkülönböztetni őket, hiszen "azok együtt 
születnek és együtt pusztulnak el" [177, 4k.]. Ellentétes 
példaként különféle analógiás kapcsolatokra utal Eckhart, 
így a tűz és a meleg, a nap és a fény kapcsolatával. Ez 
utóbbiak közös jellemzője ugyanis, hogy az egymással 
hierarchikus viszonyban álló két tag egymástól függetlenül 
is elgondolható, jóllehet már nem a kapcsolat értelmében 
vett jelentésüükben. Másképp áll a dolog az apa és a fiú 
vagy a fehér fal és a fehérség esetében. Azáltal ugyanis, 
hogy egyikük megszűnésével (például ha meghal az apa vagy ha 
feketére festjük a falat) megszűnik egymáshoz való viszonyuk 
jelenidejűsége, a kapcsolat tagjai is megszűnnek korábbi 
formájukban létezni: a fiú már csak múlt időben nevezhető 
fiúnak ("ez volt a fia"), a fekete fal pedig nem létezik a 
fehérség számára. Ez áll Isten esetére is: ha elpusztulna az 
Isten képére létrehozott képmás, vele pusztulna az Istenben 
rejlő mintakép is [178, lk.], ami viszont azt a követ
kezményt vonná maga után, hogy a teremtmény minden esélyét 
elveszítené arra, hogy Isten közelébe juthasson.

A prédikáció befejező részében Isten értelem, illetve 
akarat révén történő megközelítését veti össze Eckhart. Az 
értelem befelé hat (diu dringet in) , Istent lényegében 
ragadja meg, állandóan és szünet nélkül, soha nem nyugszik 
meg teljesen és soha nem elégszik meg, Istent az 6 
eredetében és alapjában igyekszik felfogni (si brichet in 
den grunt und nimet ez in principio) [178, 3—179, 7]. Ezzel 
szemben "nővére", az akarat, nagyon hamar elégedetté válik, 
hiszen az "megelégszik Istennel, amennyiben [isten] jó" 
(genüeget wol an gőte, als er guot ist) [179, 7k.] Az 
értelem tehát az egyetlen emberi képesség, ami Istenhez 
méltó és hozzá hasonló módon tör felé, egyedül ez képes 
teremtményi jellemzői feladására, és ezáltal a teremtő 
legmélyére hatolni, oda, "ahonnan a Fiú származik és [ahol] 
a Szentlélek virágzik" [180, lk.]. Ezért kell minden 
embernek értelme, nem pedig akarat kiteljesítésére 
törekednie. >
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A 86. SZENTBESZÉD263

Intravit Jesus in quoddam castellum etc.

"Hü lose wundert Kelch wunderlich stán uze und innen, beqrifen 
und unbegriffen, sehen und sin diu gesiht, enthalten und 
enthalten werden: daz ist daz ende, dá der geist blibet mit 
ruowe in einichkeit der lieben ewicheit."

"Mos, füleljetek hát jól erre a csodára! Miféle csodá- 
tos állapot ez: [egyszerre vagyok] kívül és belül, 
értek és negértenek, látok és neglátnak, kapaszkodon 
és tartanak. Ez az a végállapot, aniben a szélién a 
számára oly kedves örökkévalósággal való egységben 
nyugalomra lel." (DW III, 488, 4--6)

EREDETISÉG/HÁTTÉR:

A prédikáció eredetiségét illetően nem lehetnek 
kételyeink. Egyértelműen ezt támasztják alá a szentbeszéd 
párhuzamos gondolatai az Útmutató beszédekkel (főleg a külső 
és a belső munkát illetően), illetve az ugyanezt a bibliai 
helyet értelmező 2. prédikációval, ahol ugyancsak a Márta- 
típus kerül előtérbe a termékenység hangsülyozásával.

Jóllehet Eckhart a kiemelt bibliai hely egy meglehető
sen szokatlan magyarázatát adja, az mégis rendelkezik 
bizonyos párhuzamokkal és nem áll teljesen a hagyományon 
kívül. Már maga Szent Ágoston is általában pozitívan 
értékelte az aktív életformát (vita activa) , 264 Az exegézis 
alapját jelentő idézett lukácsi hely egyébként is két 
szempontból problematikus: egyrészt mert nyilvánvaló, hogy 
Mária a vita után felállt és segített nővérének, ami 
szükségszerűen felvetette a kérdést, hogy vajon ezt Krisztus 
miért hagyhatta, másrészt mivel Márta kétszeri említése nem 
lehetett ok nélkül való. Mindezzel bővebben foglalkozom a 
prédikáció elemzése során.

363 DW III, 481, 1--492, 17.

264 Ezzel részletesebben foglalkozik: D. Mieth, Vita activa..., 186—189.
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TÉMA:

Az ebben az életben elérhető legfőbb tökéletesség 
megvalósítása az aktív életmódban (vita activa) rejlik. Ez 
értékesebb a kontemplatívnál (vita contemplativa), hiszen az 
ember a földön csakis úgy válhat Istenhez hasonlatossá, hogy 
részt vesz annak aktív tevékenységében. Ezt kell a Krisztus 
lábainál ülő, a fejlődésben lévő embert szimbolizáló 
Máriának megtanulnia. E fejlődés lehetőségének és 
szükségszerűségének hangsúlyozása a prédikáció központi 
témája.

FELÉPÍTÉS:

1. A bibliai hely felütésének idézése [481, 1—5].
2. Márta és Mária szembeállítása [481, 6—482, 2]: 

a/ Mária Krisztus lábánál ült, mert lelkét eltöltötte
Isten jósága; kimondhatatlan vágy volt benne; a Krisztus 
szájából áradó szavak vigaszt nyújtottak számára [481, 6— 
9] .

b/ Márta a háziasszonyi teendőket végezte, meglett kora 
és tapasztalata; a bölcsessége és szeretete; a vendég nagy 
méltósága miatt [481, 10—482, 2].

с/ 1. kitérő: A szellemi és érzéki gyönyörűségekről 
[482, 3—13].

3. Márta tökéletességének bemutatása: Máriának is ezt 
kell követnie [482, 14—488, 19], közben két kitérő.

a/ Márta élettapasztalata és annak szerepe az erények 
gyakorlásában [482, 14—483, 20].

b/ 2. kitérő: A kétszeres megnevezés jelentősége 
[484, 1—13].

с/ Márta szabadságában és tevékenységében, vagyis az 
időbeli és örökkévaló dolgokban egyaránt tökéletes 
[484, 14—486,8].

d/ 3. kitérő: A lélek három úton juthat Istenhez 
[486, 10 — 488,3].

e/ Visszatérés Márta tökéletességének leírásához: Márta 
a dolgok mellett áll [488, 4—19].

4. A lelki élet félreértéseiről [489, 1—492, 17j. 
a/ A gyönyörűségben való időzésről [489, 1—20].
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Ь/ 4. kitérő: Az erényekről, a háromféle akaratról. 
[489, 17—490, 3]

с/ Az indulatokról. A szentek szeretetéről és szenvedésé
ről [490, 3—491, 6], [491, 18—492, 17].

d/ Közben: Mária tökéletesedése Krisztus keresztre- 
feszítése után (másik idősík) [491, 7—18].

ELEMZÉS265:

Jóllehet Eckhart Márta és Mária alakjának bemutatása
kor a hagyományos tipológiához kötődik, eredeti gondolat- 
menetében mégis a Márta által képviselt aktív életmódot 
részesíti előnyben. Márta ugyanis az érett, a tapasztalt 
asszony, míg a fiatal Mária most éli meg először Isten 
jelenlétét, ám még sokat kell fejlődnie ahhoz, hogy az 
’’igazi", a lényeg szerint élő (wesentlich) Máriává váljék. 
A hangsúly tehát a fejlődés bemutatásán van (amit Márta már

(1)

megtett, Mária pedig ezután fog megtenni), és aminek 
befejezése után nem lesz különbség a két testvér között: 
hiszen Mária "a jobbik részt választotta, [és] ezt a 
mostanit el fogja hagyni. A legfőbbet fogja elérni, amiben 
teremtmény csak részesülhet: hozzád [ti. Mártához] hasonlóan 
boldoggá lesz" [489, 15k.].

Mária (vitaszemlélődő,
contemplativa) képviselőjeként jelenik meg: Krisztus lábánál 
ül, mert lelkét teljességgel eltölti Isten jósága és 
egyfajta kimondhatatlan vágy, amiről maga sem tudja, mire is 
irányul. Ám mivel a Krisztus szájából áradó szavak vigaszt 
és gyönyörűséget nyújtanak neki, ezért boldogan elidőzik 
ebben a jóérzésben. Az idősebb és tapasztaltabb Márta 
azonban féltette húgát, jól látta annak tökéletlenségét, és 
"attól tartott, hogy testvére megmarad a puszta élvezetben 
és elégedettségben, és azt kívánta, hogy az bárcsak hozzá

életmódpasszíva a

lenne hasonlatos" [489, llk.].
Márta ugyanis meglett kora és tapasztalata, ebből adódó 

bölcsessége és szeretete révén felismerte azt, hogy a nagy 
méltóságú vendéget aktívan kell szolgálnia.

A Mária-nyújtotta életforma kapcsán Eckhart kitér a(2)

265 D. Hieth, Vita activa, különösen 186—214.
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keresztény élet lehetséges tévút jaira, a különféle, ner, 
lényeg szerint való állapotokban történő "időzésekre" 
(wilen). Sem a szellem gyönyörűségében, az időleges vigasz 
és biztonság érzésében való időzés [1. kitérő; 4/a], sem a 
teremtményi érzelmektől való "mentesség", a lelki 
sérthetetlenség [4/b] nem vezet a helyes keresztényi életmód 
megvalósításához. Az előbbi azért nem, mivel a passzivitás 
nem felel meg Isten lényegének, így jóllehet a színelátásban 
való elidőzés a legfőbb kegyelem, amiben teremtmény csak 
részesülhet, ám annak igazi értelme az utána jövő aktív 
életmód, a példamutatás és az isteni megváltásban való 
személyes részvétel. (Ld. Pál és a szentek stb.). A belső 
tapasztalatokat ugyanis a külső fáradozásokban kell 
megtermékenyíteni. Ezt azonban még nem tudja Mária, ahogy 
semelyik szent sem ismerte első elragadtatásában az igaz 
erényeket. A testhez kapcsolódó érzésektől sem úgy kell 
megszabadulnunk, hogy többé ne is érzékeljük az örömöt vagy 
a fájdalmat, hanem azt kell megtanulnunk, hogy mindez ne 
befolyásolja Istenhez való viszonyunkat, hogy ezek ne 
tudjanak se közelebb vinni hozzá, se eltéríteni tőle.

Márta földi tökéletessége és időbeli tevékenysége 
nyújt tehát példát Mária fejlődése számára is. Eckhart három 
pontot emel ki az aktív életforma előbbre valóságának 
bizonyításakor és annak indoklásakor, hogy miért kell ehhez 
visszatérnünk Isten kontemplativ megtapasztalása után is.

Az első érv azt mutatja meg, hogy a földi 
tapasztalatokból eredő tudásunk nélkülözhetetlen, mert 
csakis ennek segítségével ismerhetők fel különbségek, így a 
teremtmény különbözősége Istentől. Az Isten megismerését 
megvilágító örök fény (éwic lieht) ugyanis az embert 
Istennel való egységében mutatja, vagyis a teremtő és 
teremtmény közti hasonlóságot, nem pedig azok különbségeit 
világítja meg. Márpedig "az élet jobban ismeri az Istentől 
lefelé elérhető dolgokat, mint az elégedettség vagy a fény, 
és bizonyos mértékben tisztábban [mutatja meg azokat]" [482, 
19—483, 1]. Az élet e különbségek feltárásán túl a konkrét 
erények gyakorlását, s ezen keresztül evilági Istenhez- 
hasonulásunkat is lehetővé teszi, mégpedig a közös tevékeny
ség révén. Ebből fakad, hogy "a [pogány] mesterek ... oly 
nagy tudásra tettek szert az erények gyakorlásában, hogy az

(3)
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erényeket valóságos formájukban pontosabban ismerték, mint
Pál vagy bármelyik szent a maga első elragadtatottságában" 
[483 , 7—9]. A gyakorlati tapasztalat és a konkrét 
tevékenység tehát a folyamatos isteni teremtés (creatio 
continua) résztvevőivé tesz bennünket.

Ebben a folyamatban való (együtt)működésünket írja le 
pontosabban Eckhart második érvében, ahol az emberi 
tevékenységek formáit különbözteti meg egymástól. Kétfajta 
"munka" létezik ugyanis: a werk (fordításomban munka) a 
belső késztetés nélküli, mintegy kötelességszerű munkát írja 
le, ezzel szemben a gewerbe (a fáradozás) a szabad válasz
táson alapuló, céltudatos tevékenység megjelölésére szolgál. 
Ennek alapján magyarázza a mester Krisztusnak Mártához 
intézett azon szavait is, hogy "sokmindenre van gondod és 
sokminden nyugtalanít". Az idézett hely értelmezésére 
kétszer is visszatér Eckhart. Először azt emeli ki, hogy ez 
bizony nem megrovás volt Krisztus részéről, "hanem 
megerősítésként és vigaszként azt fejezte ki, hogy Mária 
[még] lesz olyan, ahogy azt 6 [Márta] kívánja" [483, 19k.]. 
Második alkalommal pedig az Istennel közös, a teremtményért 
való aggodalom és a teremtményi létből fakadó hátráltató 
aggodalom között tesz különbséget a mester. Ha ugyanis a 
lélek a kontempláció során "tisztán és egyszerűen, minden 
fáradozás (gewerbe!) nélkül, felfelé tekintve az örökké
valóság gyűrűjénél áll, bizony gondterhelt lesz, ha 
valamiféle elválasztó dolog megzavarja őt, s nem hagyja, 
hogy kedve szerint álljon odafent. És az ilyen embert 
gondterheltté teszi ez a dolog, lesüllyed belé és a
gondokban (in den sorge) áll" [489, 1—4]. A gondokban-állás 
abból ered, hogy az ember a számára kedvező állapot 
elvesztése vagy az elvesztéstől való félelem miatt bánkódik. 
Az Istent aktív életformájában követő tapasztalt "Mártában 
azonban érett és elég szilárd volt az erény, lelke teljes
séggel szabad és minden hátráltató dologtól mentes volt" 
[uo., 5—6]. 6 ugyanis nem a dolgokban, hanem a dolgok
mellett (bi den dingen) és azoktól érintetlenül (ungehindert 
von allen dingen) állt, következésképpen az Ó gondjai nem a 
rajta kívülálló dolgokból, hanem belső szabadságából 
eredtek. Ugyanis "őt nem kábította el a szellem édessége, 
[mert] a dolgok mellett állt, nem [pedig] a dolgokban,
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elkülönült azoktól és azok is elkülönültek tóié" [488, 9— 
11]. "Isteni" aggodalom nyugtalanította 6t húga miatt is, 
mivel látta, hogy az még nem megfelelően élt. Márta ezáltal 
kétszeresen, j úgyv^szabadságában, 
tökéletes, amire az is utal, hogy 
kétszer szólítja nevén őt.
(4) Nyilvánvalóan nem könnyű Eckhart azon gondolatmenetének 
követése, miszerint Isten az aktív, a közvetítő eszközöktől 
áthatott életben, mivel ott maga is hat, közvetlenebbül van 
jelen, mint a szemlélődő életmódban, ahol 6 maga valójában 
passzív, mintegy hagyja magát megismerni. így a szabadsággal 
szorosan összetartozó "megvilágosult" tevékenységével az 
ember Isten legnemesebb aktivitását, a teremtést követi és 
másolja. így a közvetlen színelátás szükségszerű folytatása 
is fáradozás, hiszen abban a pillanatban, amikor már nem 
részesülünk benne, a teremtményi élet követelményeinek 
megfelelően nem pihenhetünk. A tevékeny élet tehát a lényeg 
szerint való (weselich), ez "egyszerre kint és bent", vagyis 
benne minden egybefonódik. Benne valósul meg a megismerés, 
az akarat és a tevékenység teremtményi egysége, a lét, a 
tudás és az élet elválaszthatatlan összetartozása. Az erény 
és cselekvés egybekapcsolódása (ld. Márta esetét) a földi 
cselekvést az isteni cselekvéshez teszi hasonlóvá, ami 
ezáltal ugyanúgy időtlen, mint a kontempláció: "az időhöz 
kötött tevékenység ugyanolyan nemes (vita activa), mint az 
Istenhez kötöttség (contemplativa). Ugyanis az is elvezet 
minket a részünkül jutható legfenségesebbhez, aminél csupán 
Isten puszta természetében történő megpillantása magasz- 
tosabb" [488, 8—10].
(5) Mária mindezt Krisztus keresztre feszítése után érti 
meg igazán, ettől kezdve válik egyre tökéletesebbé. Eckhart 
ezen tanítása mögött valószínűleg egy egészen konkrét 
pedagógiai cél rejlett, ti. az apácák esetleges tétlenségére 
és passzivitására jó indokot nyújtó bibliai hely 
"gyakorlati" szempontú átértelmezése. Ezért a szentbeszédben 
ugyan első pillantásra Márta alakjának felértékelése tűnik 
fel, jóllehet benne a hangsúly Mária fejlődésén nyugszik. 
Fejlődés és tapasztalatok nélkül ugyanis nem képes az ember 
a lényeges és lényegtelen megkülönböztetésére, így a helyes 
szemlélődésre sem.

fnint ./tevékenységében 
Krisztus egymás után
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A nemes emberről266

"Diu sünné schinet áne unterláz; doch, só ein wolke oder 
nebel zwischen uns und der sonne ist, só entwerden wir 
des schines niht gewar."

"A nap szüntelenül süt; négis ha felhó vagy köd 
kerül közénk és a nap közé nen érzékeljük annak 
fényét." (DH V, 113, 14—16)

HÁTTÉR:

A nemes emberről kezdetű prédikáció az Isteni vigasz 
könyvével egyidejűleg (valószínűleg 1318 után) keletkezett 
és annak tematikus folytatását jelenti. Eckhart már a 
traktátusban utal egy azt követó szentbeszédre: "azt, hogy 
a lélek legbelső és legfelső része hogyan hozza létre és 
hogyan fogadja magába Isten fiát és az Isten-fiává-válást, 
ennek a könyvének a befejezése után vizsgálom tovább, amikor 
'Egy nemes emberről, aki messze földre indult, hogy király
ságot szerezzen magának, s aztán visszatért' 
két szöveg összetartozását támasztja alá az is, hogy azok 
kivétel nélkül egymás szomszédságában maradtak fenn és 
hagyom^fiyozódtak tovább. A prédikáció {űgy^géerkezetében, 
^minj/ terjedelmében erősen eltér a német nyelvű
szentbeszédektől, s inkább a —főleg latinul írt—
tanbeszédekkel mutat rokonságot.

írok."267 A

TÉMA:

Hogyan juthatunk el önmagunk megismerésén, azaz a bennünk 
rejlő isteni rész felfedésén keresztül Istenhez.

FELÉPÍTÉS:

1. A skolasztikus divisio módszere (az idézett bibliai 
hely értelemszerű tagolása és a prédikációban történő magya-

266 ОН V, 109,1-119,7.

267 ОН V, 44,22-45,3.
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rázata) alapján a prédikáció szövege öt részre osztható'1'8: 
(1) "Egy nemes emberről"r vagyis az emberi természetről, az

üt kiinduló- és végpontjáról, ahonnan útra kel és ahová 
visszaérkezik az ember [109, 7—111, 8].

(2) "aki messze földre indult". vagyis a nemesség elérésének
módjáról, ami nem jelent mást, mint az eredendően
bennünk rejlő "nemesség", az isteni lényeg felismerését 
és kibontakoztatását [111, 9—114, 20].

(3) "hogy királyságot szerezzen magának", vagyis az Egyről,
az Istennel való eggyé válásról, arról a feltáruló 
isteni természetről, melyben a kegyelem révén 
részesülhetünk [114, 21—115, 19].

(4) Itt egy újabb, a nemes ember ismérveit taglaló rész
következik, ahol a nemesség legfontosabb jellemzőjét az 
az- isteni megtapasztalásának lehetősége jelenti 
[115, 20—116, 19].

(5) "s aztán visszatért", vagyis az út céljáról és annak
eléréséről, azaz az egység megtapasztalása után az 
abból való kihullásról, az önmagunkhoz történő új 
visszatérésről, mikoris Isten megismerésén keresztül 
önmagunk megismeréséhez jutunk [116, 20—119, 7].

2. Eckhart maga azonban egy másik, a prédikáció 
szövegének jobban megfelelő tagolást ajánl: "Urunk arra 
oktat minket ezekkel a szavakkal, mily nemes természettel 
teremtetett az ember és Isten, mennyire áthatja azt, amit a 
kegyelem révén elérhet, valamint arra, hogyan juthat 
oda."269 A kifejtés során a másodikként és harmadikként 
megnevezett témát felcseréli a mester:
[1] az emberi természet nemességéről [109, 7—111, 21],
[2] arról, hogyan juthatunk el Istenhez [111, 22—114, 24],
[3] a helyről, ahová az isteni kegyelem révén elérhetünk (és

ahonnan visszatérünk) [114, 25—119, 7].
Az érvek felépítése és kifejtésük módja nagyon eltér az 

Eckhart más munkáinak módszerétől270 # sehol másutt nem

268 E. Waldschütz, H.B. 160kk.
269 DW V, 109, 2-5.

270 K.Ruh, H.E. 128k.
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található meg az Istenhez vezető út konkrét, lépcsőzetesen 
követhető leírása. Ez a tény bizonyítékul szolgálhat arra, 
hogy a mester a prédikációt —gyakorlati útmutatóul— 
valóban Habsburg Ágnesnek szánhatta, mintegy segítséget 
nyújtván a veszteségektől sújtott királynőnek egy új, lelki 
életmód kialakításához. A prédikációt megelőző "Az isteni 
vigasz könyve" ugyanis nem szolgál valóságos vigasztalással, 
a szenvedést egyszerűen az Istenben való életben oldja fel 
anélkül, hogy az ahhoz jutás módjáról szólna.

ELEMZÉS:

(1) Az út kiindulópontja: a kétféle emberi természet
A kiindulópontot az az ismert tétel képezi, hogy az 

ember kétféle, egy külső és egy belső természettel rendel
kezik: testtel és lélekkel271. A test a kötöttségeket, így 
a helyhez, időhöz, nézőponthoz láncoltságot, a szellem ezek 
túlszárnyalni akarását jelképezi. így értelmezi Eckhart a 
belső és a külső emberről szóló írást is: minden emberben 
egyidejűleg rejlik benne "egy jó szellem, egy angyal és egy 
rossz szellem, egy ördög".

A külső emberhez tartozik minden, ami "kevert", ami nem 
tisztán, létének tökéletességében jelenik meg, ami csak 
valami idegen dologgal való együtthatás vagy érintkezés 
révén működik. így a külső ember megosztott ember, aki az 
Isten, vagyis önmaga lényege helyett önmaga és ezen. idegen 
dolgok viszonyának meqhatározására törekszik. így 6 az 
"ellenséges, a szolgaló ember" is, aki bennünk való 
jelenlétével akadályoz minket az Istenhez vezető út 
meglelésében. A "kevert", a megosztott létezés ugyanis 
elhomályosítja vagy éppen teljesen eltakarja az egység 
lehetőségét, s a testhez tapadás révén hajlamos az ember 
megfeledkezni teremtmény voltáról, s így teremtőjéről. 
Ezáltal konkoly sarjad a szántóföldön és gonosz fa 
cseperedik fel, mely soha nem terem jó gyümölcsöt.

A belső ember kizárólag a jó felé hajlik, minden más 
földi dolog [diz und daz] érintetlenül hagyja őt. 6 a jó 
gyümölcsöt hozó fa, a bőséges termést nyújtó szántóföld.

271 Az elképzelés eredetéről ld. fentebb, a lélek népességéről szóló résznél.
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"Isten magva bennünk van", a belső ember minden 
igyekezetével ennek felfedésére és felnevelésére törekszik. 
"Nem létezik értelmes lélek Isten nélkül", s maga az értelem 
és a tudás is Isten adományaként van bennünk, melyek bár 
igen fontosak, önmagukban nem elegendőek Isten megismerésé
hez. Ez az első három párizsi quaestió az értelmet az 
legfelső helyre állító felfogásának a túllépését jelenti. 
Nem a tudás, hanem a megtisztulás, a valamennyi földi és 
teremtményhez kötődő dologtól való megszabadulás révén 
juthatunk el Istenhez? csak ha mindent, ami tőle különböző, 
le tudunk vetkőzni, kerülhet felszínre az eredendően bennünk 
rejlő kincs, Isten magva, az isteni igazság. Úgy, ahogy a 
kút ismét csobogva feltör, ha elhordjuk a rá szórt földet 
[113, 1—5], ahogy a nap újra felragyog, ha a fényét elfedő 
köd vagy a felhők elvonulnak előle [113, 14—16] vagy ahogy 
a képmetsző a felesleg eltávolításával láthatóvá teszi a 
fában rejlő képet [113, 18—24].

(2) Az út megvalósítása: a kivonulás állomásai
A belső ember tehát útra kel, hogy Istenre leljen és 

megismerje a magában rejlő Istent, vagyis felfedje önmaga 
valóságos lényegét. Szent Ágoston nyomán272 az Istenhez 
vezető út hat állomását nevezi meg Eckhart.
1. Az első lépcsőfok az igaz és szentéletű emberek 
példájának követése.
2. Ezt a földi dolgoktól való teljes elfordulás és az, hogy 
az ember kizárólag az isteni bölcsesség felé törekszik: 
önállóvá válik és elhagyja az anyai ölet.
3. Ezután valamennyi félelmét levetkőzve felad mindent, ami 
Istenhez méltatlan és tőle különböző, és az iránta érzett 
szeretetben a vele való összeolvadásra tör szorgos 
igyekezetében.
4. Majd az Isten iránt érzett szeretete egyre növekszik, s 
így az ember egyre nagyobb áldozatok és szenvedések 
elviselésére válik képessé.
5. Mindezek elérése után kimondhatatlan nyugalom és 
elégedettség árad szét a legnagyobb bölcsesség bőségében

272 Ágoston a "spiritalis aetates" alatt ugyancsak lelki utakat ért "Az igaz vallásról" cínú 
müvében. In: PL 34, 143s.? c 26 n 49.
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pihenő emberben, ami a legfelsőbb fok elérése előtti utolsó 
erőgyűjtést jelenti.
6. Az út végállomása a múlandó élet teljes feledése, az 
Isten magvából Isten fiává válás, az Isten képmásává 
alakulás. A bennünk rejlő lényeg felfedése révén azonossá 
válunk Istennel, megszabadulunk a földi élet valamennyi 
korlátjától, elérjük az örök életet. Ám ez az állapot nem 
lehet tartós: a legtökéletesebb megtapasztalása után 
visszahullunk a földi létbe, ami azonban —az üt tapasz
talatainak birtokában— már nem azonos a kiindulóponttal: 
Isten megismerése révén megismertük önmagunk lényegét, 
aminek kibontakoztatása életünk célját és értelmét jelenti.
A lépcsőfokok tehát a tiszta életre való törekvéstől az 
isteni bölcsesség szomjazásán és a feltétlen szeretet 
érzésén keresztül a bölcsesség nyugalmának megtapasztalásá
hoz, majd annak és a földi dolgoknak a tülhaladása után a 
bennünk rejlő isteni rész kizárólagos hatásához vezetnek. A 
tudást és a bölcsességet is tül kell lépnünk, ha Istenhez 
akarunk jutni, hiszen azok —mint Isten lényegétől különböző 
dolgok— akadályt képeznek a tökéletes és tiszta egység 
elérésében. A bölcsesség ugyan segíti a múlandó és földi 
dolgokról való lemondást, ám a hozzá való ragaszkodás 
kötöttséget jelent: ekkor ugyanis még mindig egy Istentől 
különböző dologhoz kötődünk. Isten képmásává a lemondani 
tudás kegyelme által leszünk, megértés vagy tudás nem 
elegendőek hozzá. A lemondás teszi igazán nemessé az embert, 
általa válunk Isten és csakis az 6 fiaivá.

(3) A kivonulás célja: az Egy, ami Isten, azaz a boldogság
A múlandó életből való kivonulás, a bennük rejtőző 

külső embertől való megszabadulás célja, hogy Isten fiaivá, 
az 6 képmásává legyünk, hogy vele teljességgel eggyé 
váljunk. Erről az "egyről", vagyis a kegyelem révén 
elnyerhető birodalomról szól a prédikáció harmadik része.

"Istentől mindenféle közvetítés idegen", benne nem 
létezik semmilyen különbözőség vagy idegenség, hiszen Istent 
pontosan ezen egysége és egyneműsége teszi valamennyi 
teremtménytől különbözővé. Ezt a gondolatot az Eckhartot
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elítélő pápai bulla túlságosan veszélyesnek találta273 , 
mivel eckharti tanokat felülvizsgáló bizottság 
véleménye szerint— az nem veszi figyelembe az isteni 
személyek, illetve azok tulajdonságainak eltérő voltát274 . 
A mester azzal védi meg álláspontját, hogy nem állíthatjuk, 
hogy Isten személyén belül létezik eltérés, hiszen ezzel egy 
és egységes voltát kérdőjeleznénk meg.

—az

Az "egy" fogalma központi jelentőségű Eckhart 
terminológiájában, s ez jelenti Ä nemes emberről kezdetű 
szentbeszéd kulcsfogalmát is. Az eggyé vált ember ugyanis az 
Istenné lett ember, aki az összes földi kötöttséget lerázta 
magáról, megszabadult valamennyi "semmitől", azaz mindazon 
dolgoktól, melyek a tiszta léttől, a lényegtől, azaz 
Istentől különböznek. Az "eggyé-olvadás" pedig az eredendően 
bennünk rejlő isteni természet megtisztítása, felszínre 
kerülése és kizárólagos uralma. "Az egyben találjuk meg 
Istent, és eggyé kell annak válnia, aki Istenre akar lelni." 
Isten maga egy, benne minden egy és egység. Különbözőség 
csak úgy keletkezik, ha az eredendő egységből valami 
kiválik. A különbözőség tehát másodlagos dolog az egységhez 
képest, ezért minden dolgonak a magasabb rendű egység, azaz 
Isten és a hozzá való azonosulás felé kell törekednie. Az 
egy minden teremtett dolog kiindulópontja, ezért az örök 
életre vágyó teremtménynek hozzá kell visszatérnie. A 
testből és lélekből álló ember szükségszerűen e másodlagosan 
létrejött összetétel legyőzésére törekszik: útrakél, hogy 
levetkőzze testi létét, hogy egyre közelebb kerüljön 
Istenhez, s végül az egy birodalmában azonossá váljon vele. 
"Légy egy, hogy Istenre találhass!". A felszólítás azt a 
módot jelöli még, melynek révén célba juthatunk: azért kell 
eggyé válnunk, hogy a magukban megteremtett egységünkben
Istenhez lényegével váljunk azonossá.

Az ember akkor lesz igazán nemes, ha az önmagában rejlő
kegyelméből

kibontakoztatja és megvalósítja. A nemesség
ill. a

lehetőséget, amivel természetsen Isten 
rendelkezik,
alázatot jelent (ld. a homo eredetét a humusban,

273 J. Quint 453.
274 Théry 191.
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humilisban látja Eckhart), a nemes embernek "semmivel nincs 
közössége". Semmivel, ami Istentől különböző, ami kevert és 
nem egynemű. Lényege, létrejöttének és létének alapja Isten, 
ezért a hozzá való hasonulás az emberi lényeg feltárását 
jelenti.

megfelelően kétféle 
"esti megismerés"

Az ember megosztottságának 
megismeréssel rendelkezik: 
különbözőségükben látja a teremtményeket, vagyis nem tisztán

az

önmagukban, hanem egymáshoz való viszonyukban és 
kevertségükben. Ezzel szemben a valódi, a "reggeli 
megismerés" Istenben, a vele való (szubsztanciális) 
egységben szemléli a teremtett dolgokat, vagyis azok 
lényegében, a bennük rejlő (akcidenciális) kevertség nélkül.

A prédikáció befejező részében egy, a 14. század elején 
a párizsi egyetemen sokat vitatott kérdésre tér rá Eckhart: 
vajon az emberi boldogság abban rejlik-e, hogy felismerjük, 
hogy boldogok vagyunk vagy pedig egyszerűen ezen boldogság 
Isten szeretetében való megélésében. [116, 8—119, 7].
szentbeszéd ezen része nemcsak tartalmában, hanem formájában 
is hasonlóságot mutat a skolasztikus quaestió műfajával274.

Az emberi lét célja, önnön lényege megvalósításának 
lehetősége Istenben van, ennek felismeréséhez az értelem 
vezet el bennünket. Csakis általa érheti meg ugyanis az 
ember, hogy képes úgy Isten, mint saját maga megismerésére. 
Isten megismerése pedig nem más, mint saját lényegének, 
legnemesebb részének megvalósítása. "Az első, amiben a 
boldogság rejlik az, hogy a lélek mezítelenül látja Istent", 
vagyis az Ó eredendő egységében, az emberi képzelet 
teremtette képektől mentesen.

A

274 A quaestió núfajának részletes ld. dolgozaton 33k. lapját.
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UTÓSZÓ

Dolgozatomban az Eckhart mesterrel kapcsolatban 
felmerült néhány problémára, az életművének sokoldalúságá
ból, bonyolultságából és értelmezési lehetőségeiből adódó 
kérdésekre igyekeztem választ nyújtani. A feladat meg
valósításának legfőbb nehézsége a munka során vált világossá 
számomra: hogyan lehet bármiféle rendszert felállítani egy 
olyan életműben, melynek létrehozója ugyan törekedett a 
szisztematikus gondolkodásra, ám azt csak igen töredékesen 
tudta megvalósítani. E kudarc természetesen nem lehet 
meglepő, hiszen a mester különféle rendszereket igyekezett 
összekapcsolni, melyek segítségével aztán különböző 
feladatai során próbált helyt állni. így kötötte össze a 
teológia (a metafizika) tudományát a filozófia "természetes" 
módszereivel, a Biblia szavainak igazságait pogány mesterek 
érveivel és a természet törvényeivel. A mester tanításai 
ugyan elsősorban a filozófia, a teológia és a keresztény 
spiritualizmus történetének részét képezik, ám azoknak 
feltétlenül egy új fejezetét. Eckhart a 13.—14. század 
fordulóján uralkodó új tudományos és gyakorlati formákat 
zseniálisan kötötte össze a kor kihívásaival, mindenekelőtt 
a "lelki ember" (homo spirituális, lKor 2,15k.) életformájá
nak megvalósítását segítő útmutatásai révén. És pontosan ez 
a tanítás, ami valóban időtlenné vált és ma is aktualizálha
tó. A mester korában e gondolat különös radikalizmusa abban 
állt,
csengő, mégis egyénileg megvalósítható, Istenben való és 
Istent szolgáló életmódot tett lehetővé. így Eckhart egy 
veszélyekkel teli korban adott alkalmat személyes vallási 
tapasztalok megszerzésére és elégítette ki ezzel sok laikus 
hívő új vallási igényeit. A veszély a mester számára abban 
állt, hogy gondolatainak radikalizmusát egyszerű emberekből 
álló közönsége könnyen felcserélhette a divatos, "szabad 
szellemű" eretnek mozgalmak jelszavaival. A mestert elítélő 
pápai bulla szemrehányásai arra utalnak, hogy e veszély a 
14. század elején nagyon is nyilvánvaló volt. Eckhart 
ugyanis prédikációival és írásaival "elbizonytalanította az 
embereket", azokat "nem a keresztény hitnek megfelelően 
tanította" és ezáltal "tüskét és gyomot szórt el az Egyház 
szántóföldjén". Ám nemcsak a hivatalos egyház, hanem egyes

a keresztény kinyilatkoztatással egybe-hogy egy,
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misztikus körök is támadták a mestert és osztották a pápa 
negatív ítéletét.

Egy olyan gondolkodóval szemben azonban, aki egy 
gyanús törekvésekkel teli korban egy új, nagy tömegek 
számára megvalósítható, mégis az egyén szerepét kiemelő és 
így bizonyos eretnek törekvésekkel hasonlóságot mutató 
"életmódra" tanított, nem lehet meglepő az ítéletek igen 
ambivalens volta. Eckhart pedig tökéletes alkalmazkodott 
korának körülményeihez és érzékenyen reagált annak 
kihívásaira. Ennek következtében tudott és mert az 
eretneknek tartott mozgalmak ellenében és azokkal vetélkedve 
egy új vallásos réteghez új nyelven szólni, úgy, hogy közben 
tudós szerzetesként és rendje tanító mestereként is megállta 
a helyét. A mester valamennyi újdonsága és tevékenysége 
hátterében ott találhatók ugyanis korának és különösen 
rendjének kötelességei és feladatai.

Nyilvánvalóan maga Eckhart is tisztában volt azzal, 
hogy nem elég jószándékkal Istennek tetsző dolgokról szólni, 
hiszen "tudatlan emberek" és saját tudós rendtársai soraiból 
is támadások érték bonyolult szentbeszédei és érthetetlen 
gondolatai miatt. Eckhart azonban nem az emberek meg
ítélésére várt: "Nekem elég, ha bennem és Istenben igaz az, 
amit mondok és írok.", vallja az Isteni vigasz könyvében. 
Prédikációi hátterében pedig elsősorban nem a kötelesség, 
hanem a belső vágy, Isten és a hit tanításainak közvetítése 
állt: "Ha senki nem jött volna el, akkor ennek a perselynek 
kellett volna elmondanom a szentbeszédet.", írja másutt. 
Elsősorban éppen ezen öntudatosság és magabiztosság miatt 
tarthattak a mester prédikációinak erejétől.

Továbbra sem egyszerű azonban arra a kérdésre választ 
találni, hogy mit érhetünk meg ma Eckhart gondolataiból és 
vajon képesek lehetünk-e helyes értelmezésükre. Egyes 
tanításai (így például a nyugalom és a belső lelki béke 
érdekében történő lemondás gondolata) mindenesetre szemmel 
láthatóan korukban is könnyen követhetőnek tűnnek. Ezek 
feltárása pedig közelebb visz bennünket a mester többi 
tanításának megértéséhez is. A héjat azonban nekünk 
magunknak kell feltörnünk, ha valóban meg akarjuk szerezni 
a benne rejlő magot, mert mit tehet Eckhart "arról, ha 
valaki ezt nem érti"?
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SZÖVEGMELLÉKLETEK

I. szövegmelléklet
COLLATIO IN LIBROS SENTENTIARUM (LW V, 1—26 — felépítés)

Eckhart az 1293 szeptember 14-én vagy október 9-én 
tartott, a Szentenciák négy könyvét magyarázó előadás- 
sorozatát megnyitó ünnepi beszédében a kommentálás 
feladatának nehézségeit és szépségét mutatja be. A Sirák 
könyvének egy helyére (Sir 38, 4) írt szöveg művészi 
felépítése a skolasztikus collatio igazi iskolapéldájának 
tekinthető.

Eckhart tehát egyik kedvenc bibliai könyvéből, Jézus 
fia Sirákból választotta ki a magyarázandó részt (Altissimus 
creavit de terra medicinám), amit aztán a szentenciák négy 
könyvének szimbólumaként értelmezett.
Petrus Lombardus első könyvére, az Istentanra (De mysterio 
trinitatis) utal az "altissimus", a másodikat, a teremtést 
és a teremtményeket (De rerum corporalium et spiritualium 
creatione et formatione, aliisque pluribus eo pertentibus) 
a "creavit" foglalja magában. A harmadik könyvre, az Ige 
testet öltésére (De incarnatione verbi) utal a "de terra", 
a negyedikre, a szentségekről szóló tanításra (De 
sacramentis et signis sacramentalibus) pedig a "medicinám".

*

II. szövegmelléklet
PROLÓGUS GENERALIS (LW I, 150, 1—151, 4)

1. Az első traktátus a létről és a létezőről (de esse et 
entel. illetve ellentétéről, a semmiről (nihil) szól.
2. A második az egységről és az egyről fde unitate et unó) , 
és ellentétéről, a számosról fmúltúm1.
3. A harmadik az igazságról és az igazról (de veritate et 
verő), és ellentétéről, a hamisról (falsum).
4. A negyedik a jóságról és a jóról Г de bonitate et bono), 
és ellentétéről, a rosszról íde malo).
5. Az ötödik szeretetről (de amore et caritate). és 
ellentétéről, a bűnről (de peccatol.
6. A hatodik a tisztességről, az erényről és a helyes 
cselekedetről (de honesto. virtute et recto). és 
ellentéteikről, az erkölcsi rosszról, az erénytelenségről és 
a helytelen cselekedetről (de turpi, vito. oblicruo) .
7. A hetedik az egészről (de toto) és ellentétéről, a 
részről (de parte!.



8. A nyolcadik a közösről és különbség nélkül valóról (de 
communi et indistincto1. és ellentéteikről, a saját(os)ról 
és eltérőről ide proprio et distinctiol.
9. A kilencedik a magasabb rendű és ellentéte, az ala
csonyabb rendű természetéről ide natura superioris et 
inferiorisl.
10. A tizedik az elsőről és az utolsóról (de primo et 
novissimo].
11. A tizenegyedik az eszméről és az okról (de idea et 
rationed. és ellentéteikről, a formátlanságról és a 
megfosztottságról (de informi et privationel.
12. A tizenkettedik arról, hogy honnan ered egy dolog, és 
arról, ami van (de quo est, et quod esti.
13. A tizenharmadik Istenről, a legfőbb létezőről (de deo, 
summo esse] . akinek a nem-léten kívül nincs ellentéte, ahogy 
ezt Szent Ágoston mondja.
14. A tizennegyedik a szubsztanciáról (de substantia) és 
ellentétéről, az akcidenciáról (de accidente).

*

III. szövegmelléklet
IN ECCLESIASTICI nn 52—53 (LW III, 280, 5—282, 12

— részletek)

Kilencedszer a következő három dolog között kell 
különbséget tennünk: univokáció (univocum), aequivokáció 
(aeguivocum) és analógia {analógia). Mert az aequivokációt 
a különféle dolgok azonos megjelölése, az univokációt pedig 
az egy dologban fellelhető különféle eltérések jellemzik. 
Egy analóg kapcsolat nem határozható meg a dolgok külön
bözősége vagy a dolgokon belül fellelhető különbség révén, 
hanem egy és ugyanazon dolog "[létezési] módja" szerint. 
Példa erre: ugyanaz az egészség, ami az élőlényben van, nem 
valami másmilyen, található meg a táplálékban vagy a 
vizeletben is, [mégpedig] úgy, hogy az egészségből mint 
olyanból [az abszolút egészségből] semmi sincs a táplálékban 
vagy a vizeletben, ugyanúgy, ahogy a kőben sem. A vizeletet 
ugyanis kizárólag azért nevezzük egészségesnek, mert az az 
élőlényben lévő egészségre utal, ugyanúgy, ahogy a [a fogadó 
falán lévő] szalmakoszorú a borra utal, pedig semmi nincs 
benne a borból. A létezőt és a létet, és valamennyi 
tökéletességet, különösen az olyan általánosakat, mint a 
lét, az egy, a valódi, a jó, a fény, az igazságosság és 
hozzájuk hasonlók, Isten és a teremtmények egyaránt 
analogikusán nevezik meg. Ebből következik, hogy jóság és



igazságosság és hasonlók jóságukkal teljes egészében egy 
olyan rajtuk kívülálló révén rendelkeznek, akivel analóg 
viszonyban állnak, és ez Isten. Ezért mondja Ágoston [is] a 
Vallomásokról elsó könyvében középtájt a létről, hogy 
"semmiféle forrás, amiből lét keletkezik", nem ered 
máshonnan, mint Istentől, aki [maga] a legmagasabb rendű és 
"a legfőbb lét", ahogy ezt fentebb a második expozícióban 
kifejtettem. Az igazságosságról pedig ezt mondja ugyanaz az 
Ágoston a Vallomások harmadik könyvében: az igazságosság 
"mindenütt és mindig" [ugyanaz], máshol nem más és máskor 
nem másmilyen. (...)

A bizonyíték röviden összefoglalva a következőképpen 
fogalmazható meg: analógiás viszony [alacsonyabb rendű] 
tagjaiban semmi nincs benne lényegileg és gyökereiben abból 
a formából, amivel viszonya fennáll. Márpedig valamennyi 
teremtett létező létét, igazságosságát és jóságát tekintve, 
Istennel áll analógiás viszonyban. Következésképpen 
valamennyi teremtett létező léte, élete és tudása lényegileg 
és gyökereiben Istentől és Istenben van, nem [pedig] 
önmagában mint teremtett létezőben. így ezt, amennyiben 
létrehozott és teremtmény, mindig [Isten] táplálja, és mégis 
mindig éhezik, mert soha nem önmagából, hanem egy másikból 
van.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy egyeseknek azért 
nincs igazuk, mert az analógiának ezt a természetét mind a 
mai napig hibásan értelmezték és [ezért] elvetették. Mi 
azonban értjük az analógia valódi lényegét. (...)

*

IV. szövegmelléklet
PROLÓGUS GENERALIS (LW I, 156, 11—158, 4)

Az első tétel tehát így hangzik: a lét Isten. Az 
első probléma az Istenség tekintetében: Isten van? A 
Szentírás első kijelentése így hangzik: Kezdetben 
teremtette Isten az eget és a földet. Először tehát a 
tétel magyarázatát vizsgáljuk meg, aztán ugyanezt 
alapul véve a probléma megoldását, harmadszor ugyanezt 
alapul véve az idézett bibliai hely értelmezését.

A lét Isten. Ezt először abból lehet megvilágítani, 
hogy ha a lét valami Istentől különböző dolog lenne, 
akkor Isten vagy nincs, vagy nem Isten. Mert milyen az 
vagy hogy lehet [egyáltalán] valamilyen az, ami a 
léttől különbözik, ami attól idegen és amitől az 
különböző? Vagy ha Isten van, akkor ebben az esetben

p. 156
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Az alábbiakban a párizsi quaestiók szempontjából 
lényeges két helyet idézek:

"Ám a negyedik tanítás a legjobb. Ez azt mondja, 
hogy jóllehet "mind halottak", ám a halál létet ad 
nekik. Az egyik mester ezt mondja: a természet semmit 
nem pusztít el anélkül, hogy ne adna valami jobbat 
helyette. Ha a levegőből tűz lesz, úgy valami jobb 
keletkezik; ha azonban a levegő vízzé válik, az bizony 
rombolás és tévedés. S ha ez a természet esetében így 
van, úgy ez méginkább áll Istenre: soha nem pusztít el 
semmit anélkül, hogy ne adna valami jobbat helyette. A 
mártírok meghaltak és elveszítették életüket, ám létet 
kaptak érte cserébe. Az egyik mester azt mondja, hogy 
a legnemesebb a lét, az élet és a tudás. A tudás 
magasabb rendű, mint az élet vagy a lét, mert a 
felismer által létezik egy dolog élettel és léttel. 
Ezzel szemben azonban az élet magasabb rendű, mint a 
lét vagy a tudás, mint a fa, ami él, míg a kő csupán 
rendelkezik a léttel. Ha azonban a létet tisztán és
mindentől mentesen szemléljük, úgy, ahogy az önmagában 

akkor a lét magasabb rendű mint a tudás vagy az
van

van,
élet. A dolgoknak ugyanis azáltal, hogy léteznek,
tudásuk és életük." [129, 1—130, 3]

"Az egyik mester ezt mondja: a lélek azért van a 
testben, hogy megvilágosodjék (geliutert werde). A 
testtől elválasztott lélek sem értelemmel, sem 
akarattal nem rendelkezik. Teljességgel egy, nem 
rendelkezik azzal az erővel, amelynek révén Istenhez 
juthatna. Rendelkezik ugyan azokkal alapjukban, ám nem 
hatásukban. (...)

*

VI. szövegmelléklet
ECKHART UTÓÉLETÉBŐL (részletek)

Az alábbiakban a mesterre vonatkozó néhány véletlen
szerűen kiválasztott, ám jellemzőnek tartott nyilatkozatot 
sorolok fel. Köztük néhány egészen extrém ítéletet is, annak 
bizonyítására, hogy mennyire problematikus volt Eckhart 
megítélése az évszázadok során. Az idézett részeket 
lehetőség szerint eredeti változatukban és fordításban 
egyaránt közlöm.



1. Pozitív ítéletek;
" ...do kora er zuo dem heiligen meister Egghart und klaget im 
sin liden. Der half im dur von, und also ward er erloeset 
von der helle, da er so lang waz inne.gewesen."

"...ekkor elment a szent Eckhart mesterhez és 
elpanaszolta neki szenvedéseit. És az segített rajta, 
és megszabadult a pokolból, ahol már oly régóta 
lakozott." (Seuse-vita)1

*

"Maister egghart sprichet von wesen blosz. /Er sprichet ain 
ainiges wörtlin, das selb ist formloz./ Das ist sein selbes 
sin; im gat weder zow noch abe./Es ist ain guoter maister 
der da sprechen chan."

"Az egy jó mester, aki ilyeneket tud mondani." ("Die 
Sprüche der zwölf Meister", domonkos apáca az 
inzigkofeni kolostorból)2

*

"[Eckhart,] ahogy azt beszélik, prédikálóbarát volt és a 
maga korában senki nem volt hozzá mérhető az arisztotelészi 
filozófiában; ám mivel, ahogy arról Trithemius a de Script. 
Eccl. c.537 p.130.-ban beszámol, a filozófiát túlságosan is 
komolyan űzte, a bőrre alá nyúltak és boszorkánysággal 
vádolták; amiért aztán XXII. János pápa 17 tételben 
kiátkozta. (Jakob Brücker 1734)3

*

"Von der einunge lert úch und seit úch ein minnenclich 
meister, und des enverstont ir nút; er sprach uss der 
ewikeit, und ir vernemet es noch der zit"
"A továbbiakról egy szeretetreméltó mester tanít benneteket 

és szól, de ti abból mit sem értetek. 6 az 
örökkévalóságból szól, ti azonban a múlandóságban 
próbáljátok megérteni 6t." (Johannes Tauler, Pr. 15, 
Vetter 69, 26kk.)

1 Heinrich Seuse, Deutsche Schriften, hrsg. von K. Bihlheyner, 62k.

2 Spaner, i.n. 175. Az idézetet tartalnazó költenény 1440 körül keletkezett.

3 Jakob Brücker, Kurtze Fragen aus der Philosophischen Historie, 5. Teil, üln 1734, 894k. Idézi: 
К. Flasch, H.E., 103.



"Ein hoch meister der sprach von diseme sinne sunder wise 
und sunder wege, das begeisten vil lute mit dem üssern sinne 
und werdent vergiftige menschen."

"Egy nagy mester ebben az értelemben szólt mód és út 
nélkül, hogy sokakat megfertőznek a külső érzékek és 
azok mind mérgezett emberek lesznek." (uo. 69, 29kk.)

* * *

2. Semleges nyilatkozat (parafrazált részlet Nicolaus 
Cusanus Apológiáé docta ignorantiae című művéből):

"Az értelmes emberek (intelligentes) sok mélyértelmű és 
hasznos dologra (múlta subtilia et utilia) lelhetnek nála." 
Cusanus dicséri még Eckhart kreativitását (ingenium) és 
szorgalmát (stúdium). Ugyanakkor megjegyzi, hogy Eckhart a 
prédikációiba "gyakran olyasmit is felvesz, ami más tanárok 
[gondolkozás- és beszédbeli] szokásaitól idegen" és ezért "a 
nép számára érthetetlen". Ezért Eckhart munkái mégsem valók 
nyilvános használatra. (Nicolaus Cusanus, Opera omnia, ed. 
R. Klibansky, II, [1932], 25, 9—12)

3. Negatív ítéletek:

"...Eckaert was seker een puer onghelovich mensche, daer 
voer settic cuenlijc mijn ziele"

"Eckhart bizonyosan hitetlen eretnek volt, erre a 
lelkemet adnám." (Jan von Leeuwen, a "jó szakács")

"Dat ons God behuede van Eckaerts quader plaghen!"
"Isten óvjon minket Eckhart hamis tanításától!"
(uő.r

*

Guillelmi de Ockham, Tractatus contra Benedictum (Opera 
Politica III, ed. H. S. Offler, Manchester 1951, E. IV p. 
251, 20—28. (Eckhart tanai abszurdak, fantazmagórák, 
egészségtelenek, alig hihetők)

*

4 In: I. Degenhardt, i.n. 38. és 40. A szövegek flanandul, brabanti dialektusban íródott a 14.
század közepén.



"Et ascribuntur plurimi horum librorum Egghardo. ... et 
plurimi locuntur de abstraccione pura. quidem ipsorum 
loquntur de libertate spiritus. Unde zyzania est pessimum 
semen ipsorum librorum spirituum ortum est quidem de 
perfeccione paupertatis et recommendacione mendicitatis."

"És ezek közül a könyvek közül sokat Egghardnak 
tulajdonítanak. ... és sok minden található bennük a 
tökéletes lemondásról (abegescheidenheitl), másutt a 
szellem szabadságáról. Ezért igen rossz (és rontó) mag 
fakadt ezen könyvek szelleméből a teljes szegénységről 
és a lélek visszatéréséről." (Gerard Zerbolt van 
Zutphen "De libris teutonicalibus")



A LEHETSÉGES NÉVVÁLTOZATOK JEGYZÉKE:

Ágoston (Augustinus, Aurelius)
Albertus Magnus (Albertus Coloniensis, Nagy Szent Albert, 

Albert von Bollstädt)
Alexander Halensis (Halesi Sándor)
Bernandus Carnotensis (Chartres-i Bernát, Bemard de Chartres) 
Bernardus Claravallensis (Clairvaux-i Bernát)
Boethius Dacus (Dáciái Boethius, Boethius de Dacia) 
Dionüsziosz Areopagitész (Dionysios Areopagita)
Duns Scotus (Johannes Duns Scotus)
Gregorius Nyssaenus (Nüsszai Gergely)
Hugo de Sancto Victore (Szent-Viktor-i Hugó)
Ibn Gabiről (Avencebrol)
Nikolaus von Straßburg (Nicolaus de Argentina)
Saresberiensis, Johannes (Salisbury János, John of Salisbury) 
Siger de Brabantia (Brabanti Siger)
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2. SZENTBESZÉD1

Intravit Iesus in quoddam castellum et mulier 
quaedam, Martha nomine, excepit ilium in domum 
suam. Lucáé II.

p. 24

Latinul idéztem az előbb egy rövid mondatot az 
Evangéliumból, ami németül így hangzik: "Urunk, 
Jézus Krisztus felment egy kis hegyi városba, és ott 
egy olyan szűz fogadta őt, aki asszony volt." (Luk 
10,38)

Jól jegyezzétek meg ezt a mondatot: annak, aki 
Jézust fogadta, szükségszerűen szűznek kellett 
lennie. Szűz
az olyan ember, aki minden idegen képtől mentes, 
mégpedig olyannyira mentes azoktól, mint amilyen 
akkor volt, amikor még nem volt. Látjátok, most 
megkérdezhetné valaki, hogyan lehet egy ember, aki 
megszületett és elérte az értelmes életkort, annyira 
mentes az idegen képektől, mint amilyen születése 
előtt volt, jóllehet [azóta] annyi mindent tud és az 
mind kép[eken alapul]. Hogy lehet az ember ezektől 
mentes? Nos figyeljetek jól a magyarázatra, amit 
most tőlem kaptok. Ha tudásom oly átfogó lenne, hogy 
az összes képet, amit ember valaha is ismert, és 
azokat [is], amik Istenben vannak, önmagámtól 
függetlenül úgy tudnám értelmemmel felfogni, [hogy] 
nem önérdekből kötődnék hozzájuk, közülük egyetlen 
egyet sem tekintenék sajátomnak sem cselekedetemben, 
sem lemondásomban, sem múltamban, sem jövőmben, 
hanem ezektől szabadon és mentesen, Isten leg
kedvesebb akarata szerint állnék ebben a mostani 
pillanatban és
szüntelenül [csakis] Isten akaratának felelnék meg, 
akkor valóban szűz lennék, [mivel] semmiféle kép nem 
hátráltatna, úgy, mint annakidején, mikor még nem 
voltam.

Továbbá azt is mondom, [hogy] ha valaki szűz, az 
nem vesz el semmit korábban végrehajtott csele-

р. 25

p. 26

1 DH I, 24—45.
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kedetei értékéből; [és] azok mind ártatlanul és 
szabadon, az összes hátráltató tényezőtől mentesen 
jelennek meg a legfelsőbb valóságban; éppen úgy, 
ahogy Jézus mentes és szabad és ártatlan önmagában. 
Ahogy azt a mesterek is mondják, csak azonos és 
azonos között mehet végbe az egyesülés. Ezért kell 
az ártatlan Jézus befogadására vágyó embernek 
[magának is] ártatlannak és szűznek lennie.

Most figyeljetek [rám] nagyon és kövessetek 
pontosan! Ha az ember [csakis] szűz lenne, nem tudna 
soha gyümölcsöt hozni. Aki meg akar foganni, annak 
szükségszerűen asszonnyá kell válnia. Az "asszony" 
a lélek legnemesebb megnevezése, sokkal nemesebb, 
mint a "szűz". Mert jó [ugyan], ha az ember Istent 
befogadja magába, és befogadása idején valóban 
szűznek kell lennie. Ha azonban maga Isten terem 
gyümölcsöt benne, az [még] jobb; hiszen a kegyelem 
megtermékenyítése az egyetlen hála, amit a 
kegyelemért cserébe nyújthatunk. És a szellem ott, 
ahol Jézust újra beleszüli Isten atyai szívébe, 
asszony[ként jelenik meg] újraszülő hálája során.

Sok jó adomány fogan meg a szüzességben, ám 
közülük egy sem születik asszonyi termékerfységben, 
hálaadó dicséretként újra Istenbe vissza.
És ezek az adományok mulandóak és elenyésznek, így 
soha nem teszik sem boldogabbá, sem jobbá az embert, 
így egyáltalán nincs hasznára az embernek a 
szüzessége, ha az [ugyanakkor] szüzességén túl nem 
termékeny asszony. Ebben rejlik [tehát] ártalma. 
Ezért mondtam: "Jézus felment egy kis hegyi városba, 
és ott egy olyan szűz fogadta őt, aki asszony volt." 
Ennek szükségszerűen így kell lennie, ahogy azt 
megvilágítottam előttetek.

A házastársak ritkán hoznak évente egynél több 
gyümölcsöt. Én azonban most másfajta házastársakra 
gondolok, olyanokra, akik önérdekből kötődnek az 
imához, a böjthöz, a virrasztáshoz és más 
külsődleges gyakorlatokhoz és az önsanyargatáshoz. 
Valamennyi önérdekű tevékenységed, ami 
megfoszt attól a szabadságodtól, hogy ebben a 
jelenlegi pillanatban Isten parancsára készen állva 
egyedül Őt kövesd a fényben, melyben téged

p. 27

p. 28

p. 2 9
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cselekvésre és lemondásra buzdít, szabadon és minden 
pillanatban újra, mintha semmi másod nem lenne, 
semmi egyebet nem akarnál vagy kívánnál; valamennyi 
önérdekű és akaratod irányította tevékenységedet, 
ami ettől a szabadságtól megfoszt, esztendőnek 
nevezem el, mert lelked eközben nem hoz gyümölcsöt 
az önérdekből megkezdett tevékenység befejezése 
előtt, és sem Istenben, sem önmagadban nincs 
bizodalmád mindaddig, míg be nem végezted azt a 
munkát, melybe önnön érdekedből fogtál bele, s addig 
nem lelsz nyugalomra. Ezért nem hozol gyümölcsöt sem 
addig, míg be nem végezted munkádat. Ezt tekintem 
egy esztendőnek, [és ennek] gyümölcse mégis igen 
kicsi, mert önérdekből és nem szabadságból fakad. Az 
ilyen embereket nevezem
házastársaknak, mivel azokat önérdekük tartja fogva. 
Ezek kevés és ráadásul igen apró gyümölcsöket 
hoznak, ahogy azt elmondtam.

A szűz, aki asszony, szabad és mentes minden 
önérdektől, Istenhez és önmagához minden pillanatban 
egyformán közel áll. Az ilyen nagyszámú és termetes 
gyümölcsöket hoz, s azok nem kevesebbek és nem 
többek magánál Istennél. Ezek a gyümölcsök és az 
ilyen szülés a szűzből fakad, aki asszony, és nap 
nap után
százszor és ezerszer, sőt számtalanszor a 
legnemesebb talajból hoz és hordoz gyümölcsöt. Még 
világosabban fogalmazva: ugyanabban a talajban, 
melyben az Atya szüli örök Igéjét, fogan meg az [ti. 
a szűz] is az együttszülés során. Mert Jézus, az 
atyai szív fénye és visszatükröződése —ahogy erről 
Szent Pál azt mondja, hogy Jézus az atyai szív 
dicsősége és kisugárzása, aki erővel ragyogja be az 
Atya szivét (Zsid 1,3)—, ez a Jézus egy a szűzzel 
és a szűz Jézussal, és ők egységes egyként ragyognak 
egymásban, az atyai szív tündöklőén tiszta 
fényeként.

Többször mondtam már, hogy van a lélekben egy 
olyan erő, aminek sem az időhöz, sem a testhez nincs 
köze; ami a szellemből árad ki és [ugyanakkor] 
megmarad a szellemben, és teljes egészében szellemi. 
Ebben az erőben, annak valamennyi örömében és

p. 30

p.31

p. 32



4

dicsőségében Isten oly zöldellően és oly virágzóan 
van jelen, mint saját magában. És ott annyira 
szívből jövő és oly felfoghatatlanul nagy az öröm, 
hogy azt senki sem tudja igazából leírni. Mert az 
örökkévaló Atya ebben az erőben úgy szüli 
szüntelenül örökkévaló Fiát, hogy ez az erő az Atya 
Fiát és ugyanezen Fiúként önmagát egyszerre szüli 
meg az Atya oszthatatlan erejében. Ha valakinek 
egy egész királysága volna vagy a világban 
fellelhető minden jó az övé lenne, és ezt csakis 
Isten akaratából feladná és a földkerekség 
legszegényebb embereinek egyikévé lenne, s Isten 
mindazt a szenvedést kiróná rá, amivel valaha is 
embert sújtott, mégpedig egészen a halála napjáig, 
ám csupán egyetlen egyszer, egyetlen pillanatra 
megengedné neki, hogy megpillantsa magát ebben az 
erőben: [akkor] öröme oly hatalmas lenne, hogy az 
összes szenvedés és szegénység kevésnek tűnne 
[érte]. Igen, még akkor is, ha aztán nem is jutna a 
mennyországba, Isten akkor is
túlságos megjutalmazta volna őt szenvedéseiért. Mert 
Isten ebben az erőben úgy van jelen, mint az 
örökkévaló pillanatban. Ha a szellem Istennel ebben 
az erőben mindig egy volna, akkor az ember soha nem 
öregedne meg. Mert az a pillanat, amelyikben Isten 
az első embert megteremtette, és az a pillanat, 
amelyikben az utolsó ember el fog pusztulni, 
valamint az a pillanat, amelyikben én most beszélek, 
különbség nélkül való és egyetlen pillanat Istenben. 
Látjátok, az ilyen ember egy fényben él Istennel; 
ezért nincs benne sem szenvedés, sem időbeliség, 
hanem csakis a különbség nélkül lévő, változatlan 
örökkévalóság. Ebben az emberben valóban nincs egy 
csöpp csodálkozás sem, valamennyi dolog lényege 
szerint lakozik benne. Azért nem érinti meg őt 
a jövendőbeli dolgok újdonsága vagy valamiféle 
véletlen, mert egyetlen pillanatban él, [ami] 
örökkön új és állandó. Ilyen isteni méltóság rejlik 
ebben az erőben.

Létezik egy másik, nem testi erő is. Ez a 
szellemből árad szét, ám meg is marad a szellemben, 
és teljesen szellemi. Isten ebben az erőben egész

p. 33

p. 34

p. 35
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gazdagságában, édességében és gyönyörűségében izzik 
és ég szüntelenül. Való igaz, ebben az erőben oly 
hatalmas az öröm
és oly mérhetetlen a gyönyörűség, hogy azt senki sem

elmondani.
p. 3 6

tudja megfelelően leírni 
Megismétlem: ha létezne ember, 
csak egyetlen pillanatig is annak valóságában

vagy
aki értelme révén

láthatná az ebben rejlő gyönyörűséget és örömöt, az 
minden valaha is elszenvedett vagy Isten által csak 
kiróható kínt jelentéktelennek, sőt semminek 
tartana; sőt azt mondom, hogy azok örömére lennének 
és élvezetet nyújtanának neki.

Ha valóban tudni akarod, hogy a szenvedésed tőled 
vagy pedig Istentől van, a következőt kell 
megvizsgálnod: ha önmagad miatt szenvedsz, történjék 
az bármiféle módon is, úgy a szenvedés 
fájdalmat okoz és annak eltűrése nehezedre esik. Ám 
ha Istenért és Isten kedvéért szenvedsz, akkor a 
szenvedés nem okoz fájdalmat és nem is esik 
nehezedre, mivel Isten viseli annak terhét. 
Tökéletesen igaz az, hogy ha létezne olyan ember, 
aki csakis Istenért és Isten kedvéért akarna

p. 37

szenvedni, és az összes szenvedést, ami embert 
valaha is sújtott és amit az egész földkerekség a 
hátán hordoz, el kellene tűrnie, az nem okozna neki 
fájdalmat és nem esne nehezére, mert Isten viselné 
terhét. Ha valaki egy mázsányi súlyt akasztana a 
nyakamra, úgy, hogy azt egy másik valaki [még] a 
nyakamhoz [is] kötné, akkor [bizony] szívesen 
magamra vennék akár százat is belőle, mert azt nem 
érezném nehéznek és fájdalmasnak. Röviden: amit az 
ember csakis és kizárólag
Istenért és Isten kedvéért szenved el, annak 
elviselését Isten könnyűvé és édessé teszi. Ahogyan 
már a prédikáció elején is mondtam arról, hogy 
"Jézus felment egy kis hegyi városba, és ott egy 
olyan szűz fogadta őt, aki asszony volt." És miért? 
Szükségszerű volt, hogy az egyidejűleg legyen szűz 
és asszony. Eddig arról beszéltem nektek, hogy 
Jézust befogadták, ám azt [még] nem magyaráztam meg, 
hogy mi az a "kis hegyi város". Most erről fogok 
szólni.

p. 38
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Beszéltem egyszer a léleknek egy erejéről, és azt 
mondtam, hogy csakis ez az erő szabad. Máskor ezt a 
szellem kalapjának, megintcsak máskor a szellem 
fényének vagy szikrácskának neveztem. Most azonban 
azt mondom, hogy az sem ezzel, sem azzal nem azonos.

p. 39

Jóllehet az is egy valami, mégis magasabban áll ezek 
[ti. 
fölött.

az elnevezések] fölött, mint az ég a föld 
Ezért azt most minden eddiginél nemesebb 

módon nevezem meg,
6 azonban Vágy a^ 
csak tréfárSí^j

^nint^afinak módjábólp. 40 nemességből,
és jóval azok~ fölött áll, mert 

valamennyi névtől szabad és valamennyi formától 
mentes, egészen egyedülálló és szabad, ahogy Isten 
egyedülálló és szabad önmagában. Olyannyira egy és 
egyszerű, ahogy Isten egy és egyszerű, és ezt 
egyáltalán nem tudjuk felfogni. Ugyanis az a 
bizonyos erő, amiről azt mondtam, hogy Isten abban 
a maga teljes Istenségében és a szellem Istenben 
zöldell és virágzik,
abban az erőben az Atya ugyanolyan valóságosan szüli 
meg egyszülött Fiát, mint önmagában, mivel 6 valóban 
ebben az erőben él; és a szellem az Atyával 
[egyidejűleg] szüli meg ugyanezt az egyszülött Fiút, 
és önmagát ezen Fiúként, és ebben a fényben azonos 
ezzel az egyszülött Fiúval és az igazsággal. Ha az 
én szívem szerint tudnátok érezni, akkor bizonyára 
megértenétek, amit mondok; mert ez igaz, és maga az 
igazság szól belőle.

Most pedig nagyon figyeljetek! A "városka”, 
amiről beszélek és amire gondolok, annyira egyszerű 
és egy a lélekben, és [oly mértékben] mindenek 
fölött való, hogy az a nemes erő, amiről szóltam, 
nem méltó arra, hogy csupán egyetlen egyszer, akár 
csak egyetlen pillantást is vessen ebbe a kis 
városba. És az a másik említett erő, amiben Isten 
egész gazdagságában és gyönyörűségében izzik és ég, 
sem mer még csak oda sem pillantani. Annyira 
egy és egyszerű ez a kicsiny város, és osztatlan 
egyként annyira minden mód és minden erő felett áll, 
hogy semmiféle mód vagy erő sem képes belelátni, még 
maga Isten sem. Az élő Istenre mondom, hogy igaz: 
Isten soha, egy pillanatra sem fog oda betekinteni

p. 41

p. 42

p. 43
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és nem is tekintett be soha, amíg személyeinek 
módján és azok tulajdonságai szerint létezik. Ezt 
könnyű belátni, hiszen az mód és tulajdonság nélküli 
osztatlan Ezért ha Isten oda be akaregy.
pillantani, [akkor] valamennyi isteni nevét és az 
isteni személyekhez kötött tulajdonságát le kell 
vetkőznie. Mindezeket kívül kell hagynia, amikor oda 
benéz. Sót, amikor osztatlan eggyé lesz, 
mindenféle mód és tulajdonság nélkül, akkor ebben az 
értelemben nem Atya, nem Fiü, nem [is] Szentlélek, 
hanem egy olyan valami, ami [külön-külön] sem az 
egyikkel, sem a másikkal nem azonos.

Látjátok, Isten abban a mértékben tér be abba az 
egybe, amit a lélekben rejlő városkának neveztem, 
amennyire [6 maga is] egy és egyszerű, sehogy 
másképp. Kizárólag aszerint jut be oda és van benne. 
Ebben a részében válik a lélek Istennel azonossá és

p. 44

sehol másutt. Mindaz, amit elmondtam nektek, igaz; 
erre az igazságot teszem meg előttek tanúnak és a 
lelkemet adom zálogul.

Ahhoz segítsen minket Isten, hogy mi is olyan 
"városkává" legyünk, ahová Jézus bemegy, ahol őt 
befogadhatjuk és az elmondott módon örökkön bennünk 
marad. Ámen.

p. 45



9. SZENTBESZÉD1

Quasi Stella raatutina in medio nebulae et quasi luna plena in 
diebus suis lucet et quasi sol refulgens, sic iste refulsit in

templo dei (Ecl. 50, 6/7)

"Mint a hajnali csillag a fellegek között és 
mint a telihold az 6 napjaiban, s mint a ragyogó 
nap, úgy ragyogott emez [ti. Simon] Isten templomá
ban" (Sir 50, 6/7).

Először az utolsókat vizsgálom meg: "Isten 
temploma". Mi "Isten" és mi "Isten temploma"?

Huszonnégy mester gyűlt össze [egykoron], hogy 
Istenről beszéljen. A megfelelő időben jöttek és 
valamennyien kifejtették véleményüket. Én csak 
néhányat idézek ezek közül. Egyikük így szólt: 
"Isten olyasvalaki, akivel szemben az összes változó 
és időbeli dolog semmi és minden létező jelenték
telen." Egy másik ezt mondta: "Isten olyasvalaki, 
aki szükségszerűen a lét fölött áll, akinek semmire 
nincs szüksége, és akire minden dolognak szüksége 
van." Egy harmadik ezt mondta: "Isten önmaga 
megismerésében élő értelem".

Az első és az utolsó megállapítással nem 
foglalkozom, de a másodikat, [azt] hogy Isten 
olyasvalaki, aki szükségszerűen a lét fölött áll, 
[részletesen] megmagyarázom. A léttel, idővel és

p. 141

p. 142

hellyel rendelkező dolgok közül semmi
nem érintkezik Istennel. Isten mindezek fölött áll.

rendelkező
p. 143

valamennyiIsten
teremtményben benne van, ám mégis azok fölött áll.

léttel[ugyan]

.Éppen azáltal, hogy minden teremtményt magában 
foglal, áll ugyanakkor fölöttük is: ami sok dologban 
egy (ugyanaz), annak szükségszerűen a dolgok fölött 
kell
bebizonyítani, hogy a lélek kizárólag a szívben 
rejlik. Ám ez nem így van, és ennek megítélésében 
[bizony] sok neves mester tévedett. A lélek mindig 
egész és osztatlan, [úgy] a lábban, [mint] a szemben

próbáltákállnia. Egyes mesterek azt

1 DW I, 141-158.
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néhányat idézek ezek közül. Egyikük így szólt: 
"Isten olyasvalaki, akivel szemben az összes változó 
és időbeli dolog semmi és minden létező jelenték
telen." Egy másik ezt mondta: "Isten olyasvalaki, 
aki szükségszerűen a lét fölött áll, akinek semmire 
nincs szüksége, és akire minden dolognak szüksége 
van." Egy harmadik ezt mondta: "Isten önmaga 
megismerésében élő értelem".

Az első és az utolsó megállapítással nem 
foglalkozom, de a másodikat, [azt] hogy Isten 
olyasvalaki, aki szükségszerűen a lét fölött áll, 
[részletesen] megmagyarázom. A léttel, idővel és 
hellyel rendelkező dolgok közül semmi 
nem érintkezik Istennel. Isten mindezek fölött áll.

rendelkező

p.141

p. 142

p.143
Isten valamennyi[ugyan] léttel
teremtményben benne van, ám mégis azok fölött áll. 
Éppen azáltal, hogy minden teremtményt magában 
foglal, áll ugyanakkor fölöttük is: ami sok dologban 
egy (ugyanaz), annak szükségszerűen a dolgok fölött 
kell állnia. azt próbáltákmesterekEgyes
bebizonyítani, hogy a lélek kizárólag a szívben 
rejlik. Ám ez nem így van, és ennek megítélésében 
[bizony] sok neves mester tévedett. A lélek mindig 
egész és osztatlan, [úgy] a lábban, [mint] a szemben

1 DH I, 141--158.
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és valamennyi testrészben. Mert például ha az idó 
egy [meghatározott] darabját tekintjük, úgy az nem 
[feltétlenül] azonos a mai vagy a tegnapi nappal. Ám 
ha a pillanatot vesszük, úgy abban minden bdő benne 
foglaltatik. A pillanat, amelyikben Isten 
a világot teremtette, ugyanolyan közeli a mi 
időnkhöz, mint a pillanat, amelyben beszélek, és az 
utolsó ítélet [is] éppenolyan közel van ehhez a 
pillanathoz, mint a tegnapi nap.

Egy mester így fogalmazott: Isten olyasvalaki, 
aki örökké, önmagában oszthatatlanul hat, akinek 
semmiféle segítségre vagy közvetítőre nincs 
szüksége, [csakis] önmagában nyugszik, és 
[egyáltalán] semmiben nem szenved hiányt. Rá azonban 
valamennyi dolognak szüksége van, és minden dolog 
mintegy végső célként Felé törekszik. Ennek a 
[végső] célnak nincs sem módja, sem mértéke, [mert 
az] minden módtól és mértéktől elszakad és [úgy] 
árad alá. Szent Bernát erről így beszél: Isten 
szeretetének a módja mód nélkül való mód. Hiszen az 
orvosban, aki meg akar gyógyítani egy beteget, sincs 
meg az egészség módja és
mértéke, [vagyis az, hogy] milyen egészségessé 
akarja tenni a beteget; hanem annak módját ismeri, 
hogyan képes valakit egészségessé tenni. Annak 
azonban, hogy mennyire akar egy embert egészségessé 
tenni, nincs sem módja, sem mértéke: olyan 
egészségessé [fogja azt tenni], amilyenné csak 
tudja. Annak sincs sem módja, sem mértéke, hogy 
mennyire kell szeretnünk Istent: annyira, amennyire 
csak tudjuk, s ez mód és mérték nélkül való.

Minden egyes dolog a maga létében hat, semmi sem 
képes a saját létét meghaladni. Ahogy a tűz sem 
képes a fán kívül hatni. A távoli Isten a lét felett 
hat, mivel mozgatni tud, [tehát] a nemlétben hat. 
Mielőtt lét lett volna, [már] hatott Isten: a lét 
létezése előtt hozta létre a létet. Felületes 
mesterek azt állítják, hogy Isten tiszta lét. 
Márpedig 6 olyan magasan áll a lét fölött, mint 
a legfelsőbb angyal egy szúnyog fölött. Teljesen 
hibás lenne, ha Istent létnek nevezném, éppúgy, 
mintha a Napot fehérnek vagy feketének mondanám.

p.144

p. 145

p. 146
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Isten sem ez [ti. lét], sem pedig valami más. Az 
egyik mester így szólt: "Ha valaki azt hiszi, hogy 
megismerte Istent, és [valóban] megismert valamit, 
úgy nem Istent ismerte meg." Amikor azonban azt 
mondtam, hogy Isten nem létező és minden létező 
fölött áll, nem azt állítottam, hogy Istennek nincs 
léte,
Ugyanúgy, mint amikor a rezet és az aranyat össze
keverjük, és a réz megmarad, ám magasabb módon lesz 
benne az aranyban, mint
önmagában. Szent Ágoston erről ezt mondja: "Isten 
bölcs bölcsesség nélkül, jó jóság nélkül, hatalmas 
hatalom nélkül."

hanem éppen megnöveltem Benne a létet.

p. 147

A kis mesterek azt tanítják az iskolában, hogy a 
létezőket 10 létezési módba (kategóriába) lehet 
osztani, és pontosan ezt a tizet megvonják Istentől. 
Valóban, ezen kategóriák egyike sem érinti Istent, 
[ám Isten] nem is szenved hiányt azokból. Az első,

részesülőlétből legnagyobb
szubsztancia, amitől minden dolog a létét nyeri, és 
az utolsó, a létből a legkisebb részben létesülő 
reláció megegyezik a leghatalmasabb Istenben, akiben 
valamennyi lét megvan: a két [kategóriának] azonos 
a képzete

mértékbena a

p. 148 Benne. Istenben az összes dolognak ugyanaz a 
képzete, jóllehet azok különféle dolgok képzetei. 
Istenben a legmagasabb rendű angyal és a lélek 
képzete egyaránt a szúnyogéval egyezik meg. Isten 
sem nem lét, sem nem jóság. A jóság a léthez tapad 
és azzal együtt megszűnik. Ha nem lenne lét, nem 
lenne jóság sem, [mert] a lét tisztább a jóságnál. 
Isten sem nem jó, sem nem jobb, sem nem legjobb. Ha 
valaki azt mondaná, hogy Isten jó, az éppoly 
helytelenül cselekedne, mintha a Napot fehérnek vagy 
feketének nevezné.

Isten [maga azonban] így szól: "Senki sem jó, 
csak az Isten" (Mk 10, 18). Mi az, hogy jó? Az jó, 
ami mások javát szolgálja. Azt nevezzük jó embernek, 
aki a közösség javára és hasznára van. Ezért mondja 
az egyik pogány mester: "Egy remete sem nem jó, sem 
nem gonosz abban az értelemben, hogy nem a közösség 
javát és hasznát szolgálja." Isten az, aki önmagát *

p. 149
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teljességgel tovább tudja adni. A [teremtett] dolgok 
[soha] nem a sajátjukból adnak, mivel nem önmaguk 
révén, [hanem] más jóvoltából rendelkeznek azzal, 
amit tovább adnak. Nem képesek arra, hogy önmagukat 
adják tovább. A Nap fényét adja, és mégis a helyén 
marad, a tűz forróságát adja, és mégis tűz marad; ám 
Isten önmagát adja át, mivel 5 önmaga révén az, ami, 
és valamennyi adományában mindig legelőször önmagát 
nyújta át. Istenként adja tovább önmagát és rejlik 
benne minden adományában, mintha mindaz, ami Ót be 
akarja fogadni, eleve Benne volna. Szent Jakab így 
szól: "Minden (jó) adomány fentről, a világosság 
Atyjától árad alá" (Jak 1, 17).

Ha Istent létében ragadjuk meg, akkor tornácán 
ragadjuk meg 6t, mert a lét a tornáca annak, ahol 
Isten lakik. Hol van azonban a templomában, ahol 
szent módjára ragyog? Az értelem Isten temploma. 
Sehol másutt nem lakik Isten valóságosabban, mint 
templomában, az értelemben, ahogy azt a másik mester 
mondta, tudniillik hogy Isten olyan önmaga 
megismerésében éló értelem, aki csakis önmagában 
időzik, és ott soha semmi meg nem érinti, mert 
egyedül van a saját csöndjében.

Most vizsgáljuk meg azt [ti. a tudást] a lélek
ben, ott, ahol egy csöppnyi, egy "szikrányi", egy 
"vesszőnyi" értelem van. A lélekben rejlő erők a 
testben hatnak. Az egyik révén emészt az ember, és 
ez inkább éjjel, semmint nappal működik, ezáltal 
gyarapodik és növekszik az ember. A szemben van a 
léleknek egy másik ereje, s ennek köszönhetően olyan 
éles és érzékeny az, hogy a dolgokat nem durvaságuk
ban fogja fel, ahogy önmagukban léteznek, [hanem] 
előbb megszűri és megfinomítja Őket a levegőben és 
a fényben, és ez azért lehetséges, mert a lélek a 
szem segítségére van. Egy további ereje a léleknek 
az, aminek révén elképzel valamit. Ez az erő jelen 
nem lévő dolgokat hoz létre magában, oly módon, hogy 
ezeket a dolgokat ugyanolyan pontosan felismerem, 
mintha a szememmel látnám őket, sőt, [esetenként] 
még jobban —[hiszen] egy rózsára télen is egészen 
pontosan gondolni tudok—, és ezzel az erejével a 
lélek a nemlétben hat, ezáltal az ugyancsak a
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nemlétben ható Istent követvén.
Egy pogány mester ezt mondta: az Istent szerető 

lélek a jóság leple alatt ragadja meg Őt. Itt még 
mindig pogány mesterek szavait idézem, akik mindent 
[az értelem] természetes fényében láttak és még nem 
jutottam el a szent mesterek szavaihoz, akik egy 
sokkal magasabb rendű fényben ismerték meg a 
dolgokat. A mester tehát így szólt: az a lélek, aki 
szereti Istent, a jóság leple alatt szereti Őt. Az 
értelem azonban lerántja Istenről a jóság leplét, és 
csupaszon ragadja meg Őt, jóságtól és léttől és 
minden névtől mentesen.

Az iskolában arról beszéltem, hogy a tudás 
magasabb rendű az akaratnál, jóllehet mindkettő e 
világ fényére tartozik. Ugyanott azt mondta egy 
másik iskolához tartozó mester, hogy az akarat 
magasabb rendű az értelemnél, mert az akarat úgy 
fogja fel a dolgokat, ahogy azok önmagukban vannak,

p.152

az
értelem pedig úgy, ahogy azok viszonyítottan 
megjelennek. Ez így igaz. Az valóságosan létező szem 
nemesebb a falra festett szemnél. Én azonban azt 
mondom, hogy a tudás magasabb rendű az akaratnál. Az 
akarat Istent a jóság ruhájában ragadja meg, a tudás 
[azonban] csupaszon ragadja meg Istent, nem tekintve 
annak jóságát és létét. A jóság olyan ruha, amely 
mögött Isten elrejtőzik, és az akarat ezen a ruhán 
keresztül szemléli Őt. Ha Isten nem lenne jó, akara
tom egyáltalán nem is törekedne Felé. Ha valaki egy 
királyra koronázása napján szürke ruhát adna, akkor 
nem öltöztetné fel őt megfelelően. Nem az tesz 
ugyanis boldoggá, hogy Isten jó. Soha nem vágyhatnék 
arra, hogy Isten boldoggá tegyen jósága révén, ha Ó 
maga nem akarná azt. Csupán akkor lehetek boldog, ha 
felismerem, hogy Isten értelmes lény. Egy mester így 
beszél: Isten tudása ott van, ahová 
az angyal léte szüntelen kötődik. Azt kérdezik, hogy 
hol van teljes valójában a kép léte: a tükörben vagy 
pedig abban, ahonnan kisugárzik. A kép teljesebb 
abban, ahonnan kisugárzik. Ez a kép [ugyanis] 
bennem, tőlem és értem van. Míg a tükör arcommal 
szemben ugyanazon a helyen áll, addig benne van a

p. 153
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képem. Az angyal léte a benne jelenlévő isteni 
értelemhez kötődik, abban ismeri fel önmagát.

"Mint hajnali csillag a fellegek között." A 
"guasi" szavacskát emelem ki, ami annyit jelent, 

A gyerekek az iskolában ezt kísérő
nevezik. Minden prédikációmban ehhez 

igyekszem hasonlóvá válni. A legpontosabb, amit 
Istenről
képesek vagyunk kimondani, az [a szó vagyis] az Ige 
és az igazság. Isten Igének nevezte saját magát. 
Szent János így szólt: "Kezdetben volt az Ige" (Jn 
1, 1), és ezzel azt akarja mondani, hogy kísérőszóvá 
kell válnunk emellett az Ige mellett. Ahogy a 
Vénusznak, annak a szabad csillagnak, amiről a 
péntek kapta a nevét, is több elnevezése van. Ha 
megelőzi a Napot és korábban kel fel annál, akkor 
hajnali csillagnak, ha azonban a Nap után jár, és a 
Nap előbb nyugszik le nála, esthajnalcsillagnak 
nevezzük, hol a Nap fölött, hol a Nap alatt rója 
útját. Minden csillagnál előbbre [és] a Naphoz 
mindig ugyanolyan közel van, soha nem távolodik el 
tőle, nem is kerül hozzá közelebb. Ezzel azt 
mutatja, hogy annak az embernek, aki Hozzá hasonlóvá 
akar válni, minden időben Isten kíséretében, számára 
mindig jelenvalónak kell lennie, úgy, hogy semmi ne 
tudja Istentől eltávolítani, se a szerencse, se a 
szerencsétlenség, sem pedig a teremtmény.

Erre ez következik: "Mint a telihold az 6 
napjaiban". A Hold uralkodik
minden nedves természetű dolog fölött. A Naphoz 
akkor van legközelebb, amikor teli van és fényét 
elsőként kapja a Naptól. Abból [pedig], hogy 
valamennyi csillagnál közelebb van a Földhöz, két 
hátránya származik: egyrészt hogy sápadt és foltos, 
másrészt hogy veszít a fényéből. Soha nem olyan 
erős, mint amikor a Földtől a lehető legtávolabb 
van, mivel akkor veti ki a tengert is legteljesebben 
medréből; ám minél inkább fogy, annál kevésbé képes 
hatni rá. Minél inkább a földi dolgok fölé emelkedik 
a lélek, annál erősebbé válik. Ha az ember 
valamennyi a teremtményt ismerné, annak nem lenne 
többé semmiféle prédikációra szüksége, mert minden

hogy "mint". 
szónak
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teremtményben maga Isten lakik benne és mindegyikük 
egy könyv. Annak, aki el akarja érni azt, amiről itt 
szó volt —és minden szentbeszédnek ez a célja—, a 
hajnali csillaghoz kell hasonlatossá válnia: legyen 
Isten számára mindig jelenvaló
és legyen állandóan a kíséretében és a közelében, és 
álljon minden földi dolog fölött, váljék kísérőszóvá 
az Ige mellett.

Van a kimondott szó: ilyen az angyal, az ember és 
az összes teremtmény. Létezik egy másik, [egyszerre] 
kigondolt és kimondott szó [is], ami lehetővé teszi 
azt, hogy valamit elképzeljek. Ám van még egy fajta 
szó, ami nem kimondott és nem is kigondolt, ami soha 
nem lép elő, hanem örökké megmarad abban, aki azt 
kinyilatkoztatja. Az Atya nyilatkoztatja ki azt, 
szüntelen újra megtermékenyítve és benne maradva. Az 
értelem állandóan befelé hat. Minél kifinomultabb és 
szellemibb egy dolog, annál erősebben hat befelé; és 
minél erősebb és kifinomultabb az értelem, annál 
inkább egyesül és eggyé válik vele az, amit 
megismer. Nem így van ez a testi dolgokkal. Minél 
erősebbek azok, annál inkább kifelé hatnak. Isten 
boldogsága [azonban] az értelem befelé irányuló 
hatásában rejlik, amikor is a szó belül marad. Ott 
kell a léleknek is kísérőszóvá válnia és Istennel 
egy művön munkálkodnia, az önmagában lebegő 
megismerés révén önnön boldogságára találnia abban, 
amiben Isten is boldogságát leli.

Hogy minden időben emellett a szó mellett kísérő
szavak legyünk, ahhoz segítsen minket az Atya és ez 
a bizonyos szó és a Szentlélek. Ámen.

p.157
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69. SZENTBESZÉD1

Modicum et iam non videbitis me (Joh. 16, 16)p.159

Latinul mondtam az Igét, amit Szent János ír 
Evangéliumában, és amit ezen a vasárnapon olvasunk. 
Ezzel az Igével szólt a Urunk a tanítványaihoz: "Kis 
időbe telik és nem láttok többé engem." (Jn 16, 16) 

Ha mégoly kicsi is az, ami a lélekre tapad, nem 
látjuk attól Istent. Szent Ágoston feltette a 
kérdést, hogy mi az örök élet, majd válaszolt is rá, 
így szólván: Azt kérdezed tőlem, mi az örök élet? 
Kérdezd és hallgasd meg magát az örök életet! Senki 
nem tudja jobban, mi a hőség, mint az, akit elönt a 
forróság; senki nem tudja jobban, mi a bölcsesség, 
mint aki a bölcsességben áll; senki nem tudja 
jobban, mi az örök élet, mint az örök élet maga. Nos 
[maga] az örök élet, a mi urunk Jézus Krisztus így 
szól: "Az az örök élet, hogy egyedül Téged ismerünk 
fel
igaz Istenünkként" (Jn 17, 3). Ha valaki Istent csak 
távolból, mintegy közvetítőn vagy felhőn keresztül 
ismerné, [még] az sem válna el egyetlen pillanatra 
sem Istentől e világ minden kincséért sem. Mit 
gondoltok hát, mily nagyszerű is az, ha valaki 
közvetlenül látja Istent? Erről mondja ezt a mi 
Urunk: "Csak egészen kevés és kis időbe telik, és 
nem fogtok látni engem". Valamennyi teremtmény, amit 
Isten valaha is megteremtett vagy még teremthet, 
csak "egy kevés és egészen kicsi" Istennel szemben. 
A menny oly hatalmas és oly kiterjedt, hogy el sem 
hinnétek, ha elmondanám nektek. Ha valaki a kezébe 
venne
egy tűt és annak hegyével megérintené az eget, akkor 
az égnek az a darabkája, amihez a tű csúcsa 
hozzáérne, nagyobb lenne az éghez és ehhez az egész 
hiábavaló világhoz képest, mint amekkora az ég és az 
egész világ Istenhez képest. Ezért nagyon találó az, 
hogy "csak egészen kevés és kis időbe telik, és nem 
fogtok látni engem". Míg valamiféle teremtett dolog
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beléd világít, addig nem látod Istent, legyen 
bármily kicsiny is ez a valami. Ezért mondja a lélek 
a Szeretet Könyvében: "Bejártam a várost, és 
kerestem azt, akit szeret a lelkem, és nem találtam 
6t." (Én 3, 2). Talált
egyebeket,

angyalokat és[ugyan]

de azt nem találta meg, akit a lelke szeretett. 
Aztán így szólt: "Később, miután egy kevés és egy 
egészen kicsi [ti. időt] átugrottam, rátaláltam 
arra, akit szeret a lelkem" (Én 3, 4), éppen mintha 
ezt

p.163

mindenmondani:"amikor
ami "egészen kevés" vagy "kicsi", 

akkor találtam rá arra, akit szeret a 
Annak a léleknek, amely Istenre akar 

találni, át kell ugrania és tül kell lépnie minden 
teremtményen.

Tudnotok kell, hogy Isten oly nagyon szereti a 
lelket, hogy az már csoda. Ha a lélek szeretetét 
elvennénk Istentől, azzal életét és létét vennénk el 
Tőle és elpusztítanánk Istent, ha szabad lenne ilyet 
mondani; mivel ugyanaz a szeretet, amivel Isten a 
lelket szereti, jelenti az 6 életét, és ugyanabban 
a szeretetben virágzik ki a Szentlélek, és ugyanaz 
a szeretet

akarta volna
teremtményen, 
túlléptem, 
lelkem".

a Szentlélek maga. Mivel Isten a lelket ily nagyon 
szereti, ezért a léleknek valami egészen nagyszerű 
dolognak kell lennie.

Egy mester így ír a lélekről könyvében: "ha 
semmilyen közvetítő nem állna útjában, akkor a szem 
egy hangyát vagy egy szúnyogot is észrevenné az 
égen". És ezzel igazat szólt, mert
a tűzre, a levegőre és más hasonló dolgokra gondol, 
amik az égbolt és a szem között találhatók. Egy 
másik mester [azonban] ezt mondja: "ha nem lenne 
semmilyen közvetítő, akkor a szemem semmit sem 
látna". És mindketten helyesen gondolkodnak.

Az egyik ezt mondja: "ha semmilyen közvetítő nem 
állna útjában, akkor a szem egy hangyát is 
észrevenné az égen". És ezt helyesen gondolja. Ha 
nem lenne semmilyen közvetítő Isten és a lélek 
között, akkor a lélek minden további nélkül látná 
Istent, mivel Isten semmiféle közvetítőt nem ismer,
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és nem is tud semmiféle közvetítőt elviselni. Ha a 
lélek teljességgel csupasz és minden közvetítőtől 
mentes lenne, akkor Isten is csupasz és mindentől 
mentes lenne számára, és teljességgel feltárulkozna 
előtte. De amíg a lélek nem csupasz és nem mentes a 
közvetítőktől, legyenek azok bármily jelentéktelenek 
is, nem láthatja Istent. Amíg bármiféle közvetítő 
[dolog] található
a test és a lélek között, mégha az csupán hajszálnyi 
vékonyságú is, nem történhet soha igazi egyesülés. 
És ha ez a testi dolgok esetében igaz, úgy az még- 
inkább áll a lelki dolgokra. Boethius így szól: "ha 
meg akarod ismerni a tiszta igazságot, akkor adj fel 
örömöt és fájdalmat, félelmet és bizalmat és 
reményt". Az öröm és a szenvedés közvetítő, a 
félelem és a remény is mind
közvetítők. Amíg ezekkel törődsz és amíg ezek is 
veled törődnek, nem láthatod meg Istent.

A másik mester ezt mondja: "ha nem lenne semmi
lyen közvetítő, akkor a szem semmit sem látna". Ha 
kezemmel elfedem a szememet, nem látok a kezemből 
semmit. Ha [azonban] magam elé tartom, rögtön látom 
azt. Ez a kéz anyagszerűségéből adódik; és ezért 
annak előbb ettől [az anyagszerúségtől] kell 
megtisztulnia és megfinomulnia a levegőben és a 
fényben, hogy [aztán] képként a szemem előtt 
megjelenjen.
Ezt megjegyezhetitek a tükör példáján: ha azt 
magatok elé tartjátok, megjelenik benne a képetek. 
A szem és a lélek pedig olyan tükör, amiben minden 
elé tartott dolog megjelenik. Ezért nem a kezet vagy 
a követ látom [önmagában], hanem a kő képét. Magát 
a képet azonban nem egy másik képen vagy egy 
közvetítőn keresztül látom, hanem közvetlenül és kép 
nélkül, mert [maga] a kép, nem pedig valami más a 
közvetítő. És így ez kép kép nélkül, [ahogy] a futás 
futás nélkül a futó ember létrejöttének alapja, és 
nagyság anélkül tesz naggyá, hogy valami más nagyság 
közvetítené. így az is kép nélkül való kép, mivel 
nem egy másik képben válik láthatóvá. Az örök Ige a 
közvetítő és a kép maga, mivel [minden] közvetítő és 
kép nélkül létezik, azért, hogy a lélek az örök
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Igében közvetlenül és kép nélkül foghassa fel és 
ismerhesse meg Istent.

Az értelem a lélek egyik ereje. Attól fogva, hogy 
Istent megpillantja és megízleli, öt tulajdonság 
válik sajátjává. Először az, hogy leválik az ittröl 
és a mostról. Másodszor az, hogy semmihez sem 
hasonlít. Harmadszor, hogy tiszta és egynemű. 
Negyedszer, hogy csakis önmagában hat vagy kutat. 
Ötödször, hogy kép.

Először: hogy leválik az ittről és a mostról. 
"Itt" és "most" annyit jelent, mint idő és tér. A 
"most" az idő legkisebbje, mégsem annak egy darabja 
vagy része: jóllehet benne van az idő íze, s ő maga 
az idő egy csúcsa és egyfajta vége. És mégis, legyen 
bármilyen kicsi is, el kell tűnnie; mindennek el 
kell tűnnie, ami az idővel vagy [akárcsak] az idő 
ízével [is] keveredik. Másrészt: leválik az "itt"- 
ről [is]. Az "itt" a helyet jelenti. A hely, amin 
állok, nagyon kicsi. Mégis, legyen bármilyen kicsi 
is, el kell tűnnie, ha Istent akarjuk látni.

Másodszor: hogy semmihez sem hasonlít. Egy mester 
így beszél: Isten olyan lény, amihez semmi sem 
hasonló és semmi sem válhat hasonlóvá. Szent János 
azonban ezt mondja: "Isten gyermekeinek kell hogy 
hívjanak minket" (ÍJn 3, 1). Ha Isten gyermekeivé 
akarunk válni, akkor hasonlóvá kell lennünk Hozzá. 
Ám hogyan állíthatja akkor a mester, hogy Isten 
olyan lény, amihez semmi sem hasonló? Ezt a 
következőképpen értsétek:
éppen azáltal, hogy ez az erő semmihez sem hasonló, 
hasonlít Istenhez. Pontosan úgy, ahogy Isten sem 
hasonít semmihez, úgy ez az erő sem hasonlít 
semmihez. Tudjátok meg, hogy minden teremtmény 
természettől fogva afelé törekszik és irányul, hogy 
Istenhez hasonlóvá váljon. Az ég nem mozogna tovább, 
ha nem Isten felé törekedne vagy Istent vagy az 
Istenhez hasonulást keresné. Ha Isten nem lenne meg 
minden dologban, akkor
a természet sem irányulna vagy vágyódna semmire 
azokban; mivel, legyen ez bár kedvedre vagy 
ellenedre, tudjad vagy ne tudjad: titokban minden 
természet legbelül Istent keresi vagy követi
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[meinet]. Érezzen az ember bármilyen nagy 
szomjúságot is, amikor italt nyújtanának felé nem 
vágyódhatna arra, ha abban nem lenne valami 
Istenből. Nem követelne a természet sem ételt, sem 
italt, sem ruhát, sem lakást, és semmi más olyat, 
ami a dolgokban rejlik, ha azokban semmi nem lenne 
meg Istenből, és titokban mindig azt keresi és 
kutatja és arra törekszik, hogy Istent találja meg 
bennünk.

Harmadszor: hogy tiszta és egynemű. Isten
természete olyan, hogy semmiféle keveredést vagy 
összetételt nem túr el. Ugyanígy ebben az erőben 
sincs semmilyen keveredés vagy összetétel, nincs 
benne semmi idegen dolog, és nem is kerülhet bele 
semmi, ami idegen. Ha egy szép emberről azt 
állítanám, hogy sápadt és fekete, úgy helytelenül 
cselekednék. A léleknek teljesen egyneműnek kell 
lennie. Ha valamit rátűznének vagy rátennének a 
sapkámra, akkor az, aki elvenné a sapkát, azt is 
magával vinné, ami rá van tűzve. Ha innen elmegyek, 
akkor velem jön mindaz, ami rajtam van. Ha el 
akarjuk mozdítani azt, amin egy ember alapul, akkor 
magát az embert is elmozdítjuk. Az az ember azonban, 
aki semmin nem alapulna és semmihez nem kötődne, az 
teljességgel mozdulatlan maradna, még ha föld és ég 
helyet is cserélnének, mivel semmihez sem kötődik és 
semmi sem kötődik hozzá.

Negyedszer: hogy mindig belül hat és kutat. Isten 
egy olyan lény, aki mindig legeslegbelül lakik. 
Ezért kutat az értelem is mindig befelé. Az akarat 
azonban kifelé és arra irányul, amit szeret. Például 
ha meglátogat a barátom, akkor akaratom, 
azáltal, hogy szeretem, teljességgel feléje árad és 
ez elégedetté teszi. Ámde Szent Pál ezt mondja: "Úgy 
fogjuk megismerni Istent, ahogy Ó ismer bennünket" 
(lKor 13, 12). Szent János [azonban] így beszél:
"Olyannak fogjuk megismerni Istent, ahogy 6 van" 
(ÍJn 3, 2). Ha valaki festék ken rám, úgy mindazt 
magamon fogom viselni, ami a festékhez tartozik. De 
ha lemosom a festéket, akkor csak a festék lényege 
maradhat meg bennem. Nem láthatom soha [másképp] 
Istent, mint abban, amiben Isten is látja magát.
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Erról beszél szent Pál: "Isten abban a fényben 
lakik, amihez nem vezet út" (lTim 6, 16). Senki 
se csüggedjen el [azonban] emiatt: könnyen lehet, 
hogy [már] útközben vagy a kapunál vagyunk, és ez jó 
[így]. Ez azonban [még] messze van igazságtól, mivel 
[még] nem Isten.

Ötödször: hogy képmás. Nos, most nagyon
figyeljetek és jegyezzétek meg ezt jól, mert ebben 
benne rejlik az egész prédikáció. Képmás és mintakép 
olyannyira egy és ugyanaz,
hogy semmiféle különbség nem ismerhető fel köztük. 
Nyilván el lehet képzelni a tüzet meleg nélkül és a 
meleget tűz nélkül. És el lehet képzelni a Napot 
fény és a fényt Nap nélkül. Ám kép és mintakép 
között egyáltalán semmiféle különbséget nem lehet 
észre venni. Sőt többet mondok: Isten a
mindenhatósága révén sem tud köztük semmiféle 
különbséget felismerni, mert azok együtt születnek 
és együtt pusztulnak el. Ha meghal az apám, attól én 
[még] nem halok meg. Ha meghal valaki, akkor már nem 
lehet ezt mondani: ez a fia, hanem ezt mondjuk: ez 
volt a fia. Ha fehérre festjük a falat, akkor az 
attól, hogy fehér, minden fehérséghez hasonló.
Ha azonban feketére festjük, akkor az megsemmisül 
minden fehérség számára. Tudjátok meg, hogy ugyanígy 
áll ez a mi esetünkben is. Ha elpusztulna az Isten 
képére létrehozott képmás, vele pusztulna Isten képe 
is. Én egy szót kívánok szólni, ti [azonban] ketten 
vagy hárman vagytok. Jól figyeljetek hát rám! Az 
értelem befelé tekint és
az Istenség minden szegletébe betekint és a Fiút az 
Atya szívében és az alapban ragadja meg, és helyezi 
át a saját alapjába. Az értelem behatol, nem 
elégszik meg sem a jósággal, sem a bölcsességgel, 
sem az igazsággal, sem Istennel magával. Igen, a 
teljes igazság az, hogy oly kevéssé elégszik meg 
Istennel, mint egy kő- vagy egy fadarabbal. Soha nem 
nyugszik meg, benyomul az alapba, ahonnan a jóság és 
az igazság tör kifelé, és ezt [ti. az isteni létet] 
in principio, kezdet[é]ben fogja fel, ahol a jóság 
és az igazság elindulnak, még mielőtt bármiféle 
nevet is kapna vagy még mielőtt kitörne, egy sokkal
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magasabb alapban fogja fel azt, mint ami jóság vagy 
bölcsesség. Nővére, az akarat, megelégszik Istennel, 
amennyiben jó. Az értelem azonban
mindezt feladja, és behatol és keresztül tör a 
gyökerekhez, ahonnan a Fiú származik és [ahol] a 
Szentlélek felvirágzik.

Hogy mindezt megértsük és örökké boldogok 
legyünk, ahhoz segítsen minket az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek. Ámen.

p. 18ü
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86. SZENTBESZÉD1

Intravit Jesus in quoddam castellum etc. (Luc. 10,38)

Szent Lukács írja Evangéliumában, hogy a mi 
Urunk Jézus Krisztus betért egy faluba. "Egy Márta 
nevű asszony befogadta őt házába. Ennek volt egy 
húga, Mária. Ez odaült az Úr lábához és hallgatta a 
szavait. Márta meg sürgött-forgott, végezte a házi
asszonyi teendőket."

Hárem dolog késztette Máriát arra, hogy az Úr 
lábához üljön. Először az, hogy Isten jósága el- 
töltötte lelkét. A második egy kimondhatatlan vágy 
volt: sóvárgott, de nem tudta, mire, és kívánkozott, 
de nem tudta volna, miután. A harmadikat az édes 
vigasz és a gyönyörűség jelentette, amit a Krisztus 
szájából áradó örök szavak nyújtottak számára.

Mártát ugyancsak három dolog vette rá arra, hogy 
háziasszonyi teendőit végezze és szeretett 
Krisztusunk körül sürögjön. Az első közülük meglett 
kora és [létének] a Legmagasságosabbra irányuló 
gyakorlott alapja volt. Ezért gondolhatta, hogy a 
dolgosság bizony senkit nem illethet meg nála 
jobban. A másodikat a bölcs
megfontoltság jelentette. Ez a külső cselekvést, 
helyesen, a Legmagasabb felé irányítja, amit 
szeretetünk által [csak] elérhetünk. A harmadik 
[dolog pedig] a kedves vendég nagy méltósága volt.

A mesterek úgy tartják, hogy Isten a végsőkig

p. 481

p. 482

készen áll az emberek valamennyi szellemi és érzéki 
vágyának lecsillapítására. Feltétlenül különbséget 
kell azonban tennünk aközött, hogy Isten kedves 
híveinek szellemi vagy érzéki természetét elégíti-e 
ki. Az érzéki természet lecsillapítása annyit tesz, 
hogy Isten vigaszt, gyönyörűséget és elégedettséget 
nyújt, és így az embert az alacsonyabb érzékeiben 
kényezteti el. Ezzel szemben elménk lecsillapítását

Szellemijelenti.szellemi elégedettséga

t

1 Ш III, 481-492.

í.



23

elégedettség alatt [így] azt értem, ha lelkünk 
legfelső csúcsát nem görbítik meg a gyönyörűségek, 
ha az nem fullad bele gyönyört nyújtó érzésekbe, 
sőt, teljesen azok fölött áll. Az ember [ugyanis] 
csakis akkor elégedett szellemében, ha a teremtményi 
szeretet vagy szenvedés nem tudja lelke legfelső 
csúcsát meghajlítani. És 'teremtménynek' nevezem 
mindazt, ami Istentől lefelé látható és 
tapasztalható.

Nos, Márta így szólt: "Uram, szólj neki, hogy 
segítsen!" Ezt nem lustaságból mondta Márta, sokkal 
inkább a szeretetteljes jószándék volt az, ami 
szólásra késztette. Ezt feltétlenül szeretetteljes 
jószándéknak vagy szerető évődésnek kell neveznünk. 
Hogy miért? Hát jól figyeljetek! Márta észrevette, 
hogy Mária lelkét a teljesen elégedetté tevő 
gyönyörűség töltötte el. Márta jobban ismerte 
Máriát, mint Mária Mártát, mivel [már] régebb óta és 
helyesebben élt. A legnemesebb tudás [ugyanis] az 
élet ajándéka. Az élet jobban ismeri az Istentől 
lefelé elérhető dolgokat, mint az elégedettség vagy 
a fény, és egy bizonyos mértékben tisztábban 
[mutatja meg azokat] annál, mint ahogy az az örök 
fényben
láthatóak lennének.p. 483
Az örökkévalóság fényében ugyanis megismerjük 
önmagunkat és Istent [együtt], ám nem [látjuk] 
önmagunkat Isten nélkül. Pedig amikor az ember 
önmagát [Isten nélkül] látja, szeme előtt élesebben 
jelenik meg az azonos és különböző közti különbség. 

Szent Pál, \mint a pogány
ják. Szent Pál ugyanis elragadtatottságában 

Istent és önmagát a szellem módján látta Istenben, 
ám nem volt képes arra, hogy Benne valóságos 
formájukban ismerje fel az erényeket; mégpedig azért 
nem, mert tevékenységében soha nem gyakorolta 
azokat. A [pogány] mesterek ezzel szemben oly nagy 
tudásra tettek szert az erények gyakorlásával, hogy 
azokat valóságos formájukban pontosabban ismerték, 
mint Pál vagy bármelyik szent a maga első 
elragadtatottságában.^

Ezt
bizon

mesterek

|>0t9 i
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így állt a dolog Márta esetében is. Ezért mondta: 
"Uram, szólj neki, hogy segítsen!" Mintha így szólt 
volna: 'világosodik nővérem elméje, [már most is] 
képes volna [mindenre], amit [csak] akarna, míg 
vigasztalóan mellette vagy. Értesd meg vele, hogy ez 
így van: mondd neki, hogy álljon fel és menjen el 
[Tőled]!' Gyengéd szeretet volt ez a másikkal 
szemben, mégha igen megfontoltan beszélt is Márta. 
Máriát úgy eltöltötte a vágy, hogy sóvárgott, de nem 
tudta, mire, és kívánkozott, de nem tudta volna, 
miután. Élünk a gyanúperrel, hogy 6, a kedves Mária, 
jóval inkább az [érzéki] elégedettség érzése, 
semmint a szellemi gyarapodás miatt ült ott. Azért 
mondta Márta: 'Uram, mondd neki, hogy álljon fel!', 
mert attól tartott, hogy [Mária] megmarad ebben az 
elégedettségben és nem jut tovább. Ekkor így felelt 
neki Krisztus: "Márta, Márta, sokmindenre gondod van 
és sokminden nyugtalanít, pedig csak egy a 
szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is 
veszti el soha." Ezt azonban nem megrovásnak szánta 
Krisztus, hanem megerősítésként és vigaszként azt 
fejezte ki [ezzel] Mártának, hogy Mária [még] lesz 
olyan, ahogy azt 6 [Márta] kívánja.

Ám miért mondta Krisztus, hogy "Márta, Márta" és 
nevezte meg őt kétszer? Isidorus lehetetlennek tart
ja, hogy azok közül, akiket Isten, mielőtt emberré 
lettek volna, a nevükön szólított, később bárki is 
elveszett volna. Azokról azonban, akiket Isten nem 
nevezett nevükön, ez csak kétséggel állítható. 
'Krisztus néven nevezése' alatt annak örök tudását 
értem, ami a teremtmények létrehozása előtti időből, 
örökkön változatlanul áll 'az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek' élő könyvében. Akik ott nevükön 
szerepelnek és akiket közülük maga Krisztus élő 
szóval megnevezett, azok az emberek nem vesztek el. 
Ezt bizonyítja Mózes esete [is], akit maga Isten 
szólított meg: "név szerint ismerlek" (Kiv 33, 12), 
és Natanael, akihez szeretett Krisztusunk [így] 
beszélt: "Felismertelek, amikor a fügefa alatt 
feküdtél." (Jn 1, 50). A fügefa Istent jelenti, 
akiben Natanael neve örökkön írva állt. És mindez

p. 484
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bizonyossá teszi, hogy senki nem veszett el és nem 
[is] fog elveszni azok közül az emberek közül, 
akiket szeretett Krisztusunk emberi szájával valaha 
is az örök Igéből [az örök könyvből] szólított 
nevükön.

Ám miért szólította meg kétszer Mártát? Ezzel azt 
fejezte ki, hogy Mártában [valamennyi] időhöz kötött 
és [valamennyi] örökkévaló jóság megvolt, amit 
teremtmény csak birtokolhat. Amikor először mondta, 
hogy Márta, azzal annak az időhöz kötött dolgokban 
való tökéletességét bizonyította. Amikor másodszor 
mondta, hogy Márta, azzal azt igazolta, hogy az az 
örök boldogság eléréséhez szükséges dolgokban sem 
szenved hiányt. Ezért mondta: "sokmindenre gondod 
van", amit úgy értett, hogy 'a dolgok mellett állsz, 
és nem a dolgok állnak benned'. És azoknak [valóban] 
sok gondjuk van, akiket semmi sem hátráltat munkájuk 
végzésében. Semmi sem hátráltatja őket, mert 
valamennyi ténykedésüket az örök fényt szem előtt 
tartva végzik. És az ilyen emberek [bizony] a dolgok 
mellett, nem pedig a dolgokban állnak. 6k már 
egészen közel vannak [Istenhez], és nem rendelkeznek 
kevesebbel, mint amivel akkor rendelkeznének, ha 
fent, az örökkévalóság gyűrűjében állnának. 'Egészen 
közel',
közvetített. Kétfajta közvetítő eszköz van. Az első 
nélkül nem juthatunk Istenhez: ez az időhöz kötött 
munka és fáradozás. Ezek nem csökkentik az örök 
boldogság mértékét. A munka nem más, minthogy az 
ember külső tevékenységében gyakorolja az erényeket, 
[míg] a fáradozás a szellemi belátáson alapuló belső 
szorgoskodást jelenti. A másik közvetítő eszköz az 
ugyanezektől való mentesség. Azért élünk ugyanis az 
időben, hogy értelmes fáradozásunk révén az időbeli 
dolgoktól [eltávolodva] egyre közelebb kerüljünk 
Istenhez és egyre hasonlóbbá váljunk Hozzá. Erre 
gondolt Szent Pál is, amikor azt mondta, hogy 
"győzzétek le az időt, mert rossz napok járnak" (Ef 
5,16). "Az időt legyőzni" annyit jelent, hogy az 
ember értelme révén szüntelenül Isten felé tör, 
mégpedig nem a képekből eredő különbözőség, hanem a
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bölcsen megélt igazság révén. És hogy "rossz napok 
járnak" azt ügy érti, hogy a nappal az éjszaka 
bizonyítéka. Ha [ugyanis] nem lenne éjszaka, akkor 
nem lenne nappal sem, és maga az elnevezés sem 
létezne, hiszen mindent egyazon fényben látnánk. És 
erre utalt Szent Pál. Az olyan élet ugyanis nem elég 
világos, ami mellett [még] bármekkora sötétség [is] 
létezik; [mert] ez eltakarja és beárnyékolja a 
fenséges szellem előtt az örök boldogságot. Erre 
gondolt Krisztus is, amikor így szólt:
"Addig járjatok, amíg van világosságotok" (Jn 12, 
35). Aki [ugyanis] ebben a fényben tevékenykedik, az 
minden közvetítő eszköztől és üttól szabadon és 
mentesen tud felemelkedni Istenhez. A fény mutatja 
fáradozását, s fáradozásából ered a fény.

így állt a dolog a szeretett Mártával is. Ezért 
mondta Jézus neki: "egy a szükséges", nem kettő. Én 
és te, egyként körülvéve az örök fényben, egyek 
vagyunk. Ez "a kettő[, ami] egy" [azonban] lángoló 
szellem, amely az örökkévalóság gyűrűjében vala
mennyi dolog felett, [ám még] Isten alatt áll. Azért 
kettő, mert közvetítő eszköz nélkül nem látja 
Istent. Megismerése és léte, vagy megismerése és a 
megismeréshez kötődő képek soha nem válhatnak eggyé. 
Ezek nem láthatják Istent, mivel Ót [csakis] a 
szellem révén, valamennyi képtől megszabadulva 
pillanthatjuk meg. Ott eggyé válik a kettő, a kettő 
egy: fény és szellem, a kettő egy az örök fény 
ölelésében.

Most arra figyeljetek, hogy mi az örökkévalóság 
gyűrűje. A lélek három úton juthat el Istenhez. Az 
egyik ez: különféle fáradozások révén, valamennyi 
teremtményben égő szeretettel Istent keresvén. Erre 
gondolt Salamon király, amikor így szólt: "mindenütt 
a nyugalmat kerestem" (Sir 24, 11).

A másik út egy úttalan út, szabad, [ám] mégis 
meghatározott. Itt [az ember] akaratától és a képek
től megszabadulva önmaga és a dolgok fölé emelkedik 
és ragadtatik, jóllehet ezáltal még nem jut a 
lényeghez. Erre gondolt Krisztus, mikor így szólt: 
"Boldog vagy, Péter, nem test és vér világított meg

p.486
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téged," hanem 'az értelembe-emeltség', amikor 
Istennek szólítottál és azt mondtad, hogy "mennyei 
atyám nyilatkozta ezt neked" (Mt 16,17). Szent Péter 
[sem] nem látta közvetlenül Istent; jóllehet az égi 
Atya ereje által minden teremtett értelem fölé, az 
örökkévalóság gyűrűéig emelkedett. Azt mondom, hogy 
a mennyei Atya ragadta el
ót testét átölelvén, viharos eróvel, tudatlanul 
eszmélő szellemével, ami [ti. a szellem] így minden 
értelem fölé, a mennyei Atya birodalmába ragad
tatott. Onnan fentról mézédes teremtett hang szólt 
Szent Péterhez, [ám] minden testiségtől mentesen, 
ember és Isten egyszerű igazságában és a mennyei 
Atya és Fiú személyében megnyilvánuló egységben. És 
én vigaszként ezt mondom: ha Szent Péter 
közvetlenül, [valóságos] természetében látta volna 
Istent, ahogy az később vele és Szent Pállal [is] 
megtörtént, amikor ez a harmadik mennyországba lett 
elragadtatva, akkor bizony a legfelsőbb angyal 
beszéde is túlságosan durvának tűnt volna neki. így 
[azonban] földi szavakat szólt, amire [ugyan] 
szeretett Jézusunknak nem lett volna szüksége, mivel 
belelát a szívekbe és a gondolatok mélyébe, ott, 
ahol minden közvetítő eszköz nélkül áll Isten előtt 
igaz lényének szabadságában. Erre gondolt Szent Pál, 
amikor így szólt: "Egy ember elragadtatásában 
emberi nyelven kimondhatatlan, titokzatos szavakat 
hallott" (2Kor 12, 3k.). Ebből láthatjuk, hogy Szent 
Péter [még csak] az örökkévalóság gyűrűjénél állt és 
Istent nem egységében, nem lényege szerint 
szemlélte.

A harmadik utat [ugyan] útnak hívják, jóllehet az 
[már] otthon, [hiszen] ekkor Istent közvetlenül, 
lényege szerint látjuk. Szeretett Krisztusunk így 
szól: "Én vagyok az út, az igazság, az élet." (Jn 
15, 6), Egy Krisztus a személyben, egy Krisztus az 
Atyában, egy Krisztus a Szentiélekben, a három egy. 
Három "az út, az igazság és az élet", egy szeretett 
Krisztusunk, akiben mindhárom benne van. Az ezen az 
úton kívül álló
teremtmények [mindenütt] körbefognak és közvetíte-
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nek. [Az, hogyan] jutunk [Krisztus] szavai világos
ságánál és a Szentlélek szeretetének ölelésében ezen 
az úton Istenhez, az emberi szavakba foglalható 
dolgok fölött áll.

Nos, füleljetek hát jól erre a csodára! Miféle 
csodálatos [állapot] ez: [egyszerre vagyok] kívül és 
belül, értek és [ugyanakkor] megértenek, látok és 
[ugyanakkor] meglátnak, kapaszkodom és [ugyanakkor] 
tartanak. Ez az a végállapot, ahol a szellem a 
szeretett örökkévalósággal való egységében 
nyugalomra lel.

Most térjünk vissza ahhoz, hogyan áll a kedves 
Márta és vele együtt Isten valamennyi kedves híve a 
gondok mellett, és nem a gondokban; ott, ahol az 
időhöz kötött tevékenység ugyanolyan nemes, mint az 
Istenhez kötöttség. Ugyanis az is elvezet minket a 
részünkül jutható legfenségesebbhez, aminél csupán 
Isten puszta természetében történő megpillantása 
magasztosabb. Ezért mondja [Krisztus], hogy "te a 
dolgok és a gondok mellett állsz", és ezalatt azt 
értette, hogy [Márta] az alacsonyabb rangú érzékek 
révén bizony bánatnak és gondnak volt kitéve, mivel 
őt nem kábította el a szellem édessége. 6 [»ugyanis] 
a dolgok mellett állt, nem [pedig] a dolgokban, 
elkülönült azoktól és azok is elkülönültek tőle.

Három dolog különösen fontos cselekedeteink 
végrehajtásában: az engedelmesség, a belátás és az 
bölcsesség. Azt az embert nevezem 'engedelmesnek', 
aki mindenben a Leghatalmasabbnak felel meg. 
'Belátás' alatt azt értem, aki a lehető legjobbat 
cselekszi, amire e pillanatban csak képes. 
'Bölcsnek' pedig azt nevezem, aki valamennyi jó 
cselekedetében érzi az életadó igazság [ti. Isten] 
boldogító jelenlétét. Ez a három dolog ugyanolyan 
közel vezet [Istenhez] és ugyanolyan lényeges, mint 
valamennyi gyönyörűség, amit Mária Magdolna érzett 
a pusztában.

Krisztus így szól: "sokmindenre", nem [pedig] 
egyre "van gondod". Ez azt jelenti, hogy amikor a 
lélek tisztán és egyszerűen, minden fáradozás 
nélkül, felfelé tekintve az örökkévalóság gyűrűjénél
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áll, bizony gondterhelt lesz, ha valamiféle 
elválasztó dolog zavarja 6t, s nem hagyja, hogy 
kedve szerint álljon odafent- És az ilyen embert 
gondterheltté teszi ez a dolog, lesüllyed belé és a 
gondokban áll. Mártában azonban érett és elég 
szilárd volt az erény, lelke teljességgel szabad és 
minden hátráltató dologtól mentes volt. Ezért 
kívánta, hogy bárcsak jutna el testvére is ugyanebbe 
az állapotba, mert látta, hogy az [még] nem lényeg 
szerint valóan állt ott. Alapos megfontolásból 
kívánta, hogy bárcsak a másik [is] az örök 
boldogsághoz vezető dolgokban állna. Ezért mondja 
Krisztus: "egy a szükséges". Mi ez az Egy? Isten ez 
az Egy. Istenre van minden teremtménynek szüksége; 
hiszen ha Isten a Maga részét visszavenné, [akkor] 
az összes teremtmény megsemmisülne. És ha Krisztus 
leikétől vonná meg ugyanezt [ott], ahol annak [a 
léleknek] a szelleme az örök személlyel egyesül, 
akkor Krisztusból [is] csak az egyszerű teremtmény 
maradna. Ezért van az embernek oly nagy szüksége 
(az) Egyre. Márta attól tartott, hogy testvére 
megmarad a puszta élvezetben és elégedettségben, és 
azt kívánta, hogy az inkább hozzá lenne hasonlatos. 
Ezért szólt hozzá Krisztus, mintha ezt akarta volna 
mondani: Nyugodj meg, Márta, "6 a jobbik részt 
választotta", [és] ezt a mostanit el fogja hagyni. 
A legfőbbet fogja elérni, amiben teremtmény csak 
részesülhet: hozzád hasonlóan boldoggá lesz.

Most hallgassátok meg az erényekről szóló 
tanítást! Az erényes élet három dologban kapcsolódik 
az akarathoz. Az első így hangzik: Istenben fel kell 
adni az akaratot. Mégpedig azért, mert teljességgel 
meg kell valósítanunk azt, amit felismerünk, legyen 
ez akár az fogyatkozás [a gonoszban], akár
gyarapodás [a jóban]. Háromféle akarat létezik: az 
első az érzéki akarat, a második a szellemi akarat, 
a harmadik az örök akarat. Az érzéki akaratnak 
tanításra van szüksége, arra, hogy az igaz tanítóra 
hallgasson. A szellemi akarat abból áll, hogy 
minden cselekedetünkkel Jézus és a szentek nyomdo
kait követjük, vagyis szavainkat, viselkedésünket és
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tetteinket egyaránt a Legmagasságosabbra irányítjuk. 
Ha mindezt megtettük, akkor Isten egy újabb akaratot 
ültet lelkünk mélyébe: a Szentlélek szeretetteljes 
parancsolatával ellátott örök akaratot. Mert így 
szól a lélek: 'Uram, ültesd belém örök akaratodat 1'. 
Ha a lélek mindazt, amit elmondtunk, Istennek tetsző 
módon teljesítette, akkor szeretett Atyánk a lélekbe 
helyezi örök Igéjét.

Jóravaló emberek azt tartják, hogy az embernek 
annyira tökéletessé kell válnia, hogy semmiféle 
testi dolog ne indítsa meg őt többé, s úgy öröm, 
mint szenvedés hidegen hagyják. Ebben azonban nincs 
igazuk. Én ugyanis azt mondom, hogy még a legnagyobb 
szentekben is rejlettek indulatok. A [fenti véle
ménnyel] szemben hozom fel azt is, hogy a szenteknek 
[már] ebben az életben osztályrészül jut, hogy semmi 
sem képes őket Istentől elfordítani. Azt hiszitek, 
hogy míg szavak örömre vagy bánatra indítanak 
benneteket, nem vagytok tökéletesek. Ez azonban nem 
igaz. Még Krisztus esetében sem volt így, ami ki
derül következő kijelentéséből: "Halálosan szomorú 
a lelkem." (Mt 26,38). Krisztusnak fájdalmat okoztak 
a szavak, és ha valamennyi teremtmény fájdalma 
együtt egy[etlen] teremtményt sújtott volna, az sem 
lett volna oly nagy, mint amekkora Krisztus fájdalma 
volt. És ennek oka Krisztus nemes természete, 
[vagyis] az isteni és emberi természet szent egysége 
volt. Ezért mondom, hogy még nem volt olyan szent és 
nem is lesz soha, akinek a szenvedés ne okozna 
fájdalmat, a boldogság pedig örömöt. Isten szeretete 
vagy kegyelme révén ugyan előfordulhat, hogy valaki, 
akit eretneknek vagy hasonlónak csúfolnak, oly
annyira a kegyelemben áll, hogy úgy a szeretet, mint 
a szenvedés hidegen hagyják.
Az azonban szentté válik, akit semmi nem tud Isten
től eltávolítani, mert szíve ugyan szenved, ha nem 
részesül a kegyelemben, akarata mégis engedelmesen 
Istent követi, szólván: 'Uram, a Tiéd vagyok és Te 
az enyém vagy.' Bármi is történik az ilyen emberrel, 
az nem távolítja el őt az örök boldogságtól. Hacsak 
az nem a lélek legfelsőbb csúcsát érinti meg, ott
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fent, ahol az Isten legkedvesebb akaratával 
egyesülve áll.

Krisztus igy szól: "sokmindenre van gondod". 
Márta olyannyira lényeg szerint való volt, hogy 
fáradozása nem hátráltathatta, [hanem] valamennyi 
munkája és fáradozása az örök boldogsághoz vezette 
őt. Jóllehet ez [a boldogság] közvetítő eszközökön 
alapult: a nemes természet, a szüntelen szorgalom és 
az említett erény segítették őt hozzá. Mária is 
előbb [ilyen] Mártává vált, s [csak] aztán lett 
érett] Máriává. Mert amikor Urunk lábánál ült, [még] 
nem volt [az igazi] Mária. Nyilván az volt a neve 
szerint, ám nem volt az lényegét tekintve, hiszen 
gyönyörűségből és kellemes érzésből ült ott. Éppcsak 
megkezdte iskoláját és azt tanulta, hogyan kell 
élni. Márta azonban egészen lényege szerint állt 
ott. Ezért szólt így: 'Uram, mondd neki, hogy álljon 
fel!'. Mintha ezt mondta volna: 'Uram, azt 
szeretném, ha nem a gyönyörűség végett ülne előtted; 
azt szeretném, ha megtanulná, hogyan kell élni, és 
azt [az életet] lényege szerint birtokolná. 'Mondd 
neki, hogy álljon fel', hogy tökéletes legyen!' Nem 
Máriának hívták őt, amíg Krisztus lábánál ült. Én 
(inkább) a megedzett testet, a bölcs lélek 
engedelmességét nevezem Máriának. Engedelmesség 
alatt pedig azt értem, ha az akarat elegendő annak 
végrehajtásához, amit a belátás parancsol.

Jóravaló embereink arra törekednek, hogy az 
érzéki dolgok jelenvalósága ne érintse érzékeiket. 
Ez azonban nem fog nekik sikerülni. Soha nem tudnám 
elérni, hogy egy borzalmas recsegés olyan kellemes 
legyen fülemnek, mint a hárfa édes hangja. Arra 
azonban képesnek kell lennünk, hogy
Istenhez hasonlóvá vált, értelemtől áthatott 
akaratunk minden természetes vágytól mentes legyen, 
s ha a belátásunk ilyesmit [pl. recsegést] érzékel, 
úgy az [érzékeken alapuló] akaratnak megparancsolja, 
hogy ne törődjön azzal és így szóljon: örömömre 
szolgál a dolog. Látjátok, ekkor a harc örömmé 
válik, mert amit nagy erőfeszítéssel kell meg
szereznünk, az örömére lesz szívünknek, és az
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(ezá-ltal) lesz igazán gyümölcsöző.
Néhány emberünk azonban az összes munkától való 

megszabadulásra törekszik. Én azt mondom, hogy ez 
lehetetlen. A tanítványok éppen azután kezdtek el 
igazán erényesen tevékenykedni, hogy a Szentlélek 
megszállta őket. Ezért amikor “Mária az Űr lábainál 
ült és hallgatta annak szavait", [még] tanult, mert 
épp csak elkezdte iskoláját és azt tanulta, hogyan 
kell élni. Később azonban, amikor Krisztus a 
Mennyekbe szállt, őt pedig elöntötte a Szentlélek, 
elkezdett igazán szolgálni. Akkor kelt át a ten
geren, prédikált és tanított, és lett a tanítványok 
szolgálója és mosónője. Amikor a szentek szentekké 
lesznek, csak akkor kezdenek el igazán erényesen 
tevékenykedni. Ugyanis csak akkor gyűjtik össze az 
örök boldogságot megszolgáló érdemeiket. Minden, 
amit korábban tettek, csupán bűneik bocsánatára és 
a büntetés elhárítására szolgált. Erre jó példa 
Krisztus maga: attól fogva, hogy Isten emberré és az 
ember Istenné lett, kezdett el Krisztus a boldog
ságunkért tevékenykedni, mígcsak meg nem halt a 
kereszten. Egyetlen része sem volt testének, amely 
ne gyakorolt volna valamilyen különös erényt.

Hogy Őt valóban az igaz erények gyakorlásában 
kövessük, ahhoz segítsen minket Isten. Ámen.
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A nemes emberről

Urunk így szól az Evangéliumban: "Egy nemes ember 
messze földre indult, hogy királyságot szerezzen 
magának, s aztán visszatért.” (Luk 19, 12). Urunk 
arra oktat bennünket ezekkel a szavakkal, mily nemes 
természettel teremtetett az ember és Isten mennyire 
áthatja azt, amit a kegyelem révén elérhet, valamint 
arra, hogyan juthat oda. Ezekben a szavakban a 
Szentírás egy jelentős része is benne foglaltatik.

Először is azt kell tudni, és ez bizonyára 
nyilvánvaló, hogy az ember kétféle természettel 
rendelkezik: testtel és szellemmel. Ezért áll egyik 
írásban, hogy aki önmagát megismeri, az ismeri vala
mennyi teremtményt, mert valamennyi teremtmény vagy 
test vagy szellem. Ezért áll ott rólunk, emberekről, 
hogy van bennünk egy külső, és egy másik, egy belső 
ember. A külső emberhez tartozik mindaz, ami a 
lélekhez tapad, ám mégis a test zárja magába és 
azzal keveredik, és [mindig] valamelyik testrésszel 
és testrészben, azzal együttműködve hat, mint 
például a szemmel, a füllel, a nyelvvel, a kézzel és 
hasonlókkal. És mindezt öreg embernek, földi ember
nek, külső embernek, ellenséges embernek, szolgáló 
embernek nevezi ugyanaz az írás.

A másik ember, aki bennünk rejlik, a belső ember. 
Ót új embernek, égi embernek, fiatal embernek, 
barátnak és nemes embernek nevezi az írás. És ez 
értendő az alatt, ha Urunk azt mondja, hogy "Egy 
nemes ember messze földre indult, hogy királyságot 
szerezzen magának és visszatért."

Továbbá tudnunk kell, hogy Szent Jeromos és a 
mesterek is mindnyájan azt mondják, hogy valamennyi 
emberben emberi létének kezdetétől fogva lakik egy 
jó szellem, egy angyal és egy rossz szellem, egy 
ördög. A jó angyal állandóan afelé irányít és küld, 
ami jó, ami isteni [természetű], ami erény és égi és 
örökkévaló. A
gonosz szellem [pedig] mindig afelé irányítja és 
arra küldi az embert, ami időbeli és múlandó, ami 
erénytelenség, gonosz és ördögi. Ugyanez a gonosz 
szellem állandó beszélgetésben áll a külső emberrel,
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és azon keresztül titkon mindig a belső ember 
nyomában van, pontosan úgy, ahogy a kígyó Éva 
asszonnyal és rajta keresztül Ádámmal társalgott 
(lMóz 3, lkk.). A belső ember Ádám. A lelkében élő 
férfi a jó fa, ami szakadatlanul, szünet nélkül jó 
termést hoz, ahogy róla a mi Urunk is beszél (Mt 7,
17) . 6 a szántóföld is, amibe Isten a saját képét és 
hasonlatát vetette el és amibe a jó magot, minden 
bölcsesség, minden művészet, minden erény, minden 
jóság gyökerét veti: az isteni természet magvát (2 
Pt 1, 4). Az isteni természet magva Isten Fia, Isten 
Igéje (Lk 8, 11).

A külső ember, vagy ellenséges és gonosz ember 
az, aki konkolyt vetett és szórt rá (Mt 13, 24kk.) 
Erről beszél Szent Pál, amikor így szól: Érzek 
magamban valamit, ami hátráltat engem és ami az 
ellen szól, amit Isten parancsol és tanácsol és amit 
Isten legmagasabban, lelkem legmélyén mondott és 
mond (Róm 7, 23). Másutt így szól és panaszkodik:
"Én boldogtalan! 
testtől?" (Róm 7, 24).
mondja, hogy az ember teste és szelleme állandóan 
ellentétben áll egymással. A test erénytelenségre és 
gonoszságra buzdít, a szellem
Isten szeretetére, örömre, békességre és más 
erényekre tanít (Gál 5, I7kk.). Aki a szellemet
követi és annak tanításai szerint él, azé az örök 
élet (Gál 6, 8). A belső ember az, akiről Urunk azt 
mondja, hogy "Egy nemes ember messze földre indult, 
hogy királyságot szerezzen magának". 6 a jó fa, 
amiről Urunk azt mondja, hogy mindig jó gyümölcsöt 
hoz és soha nem gonoszát, mert a jót akarja és a 
jóra hajlik, a jóra, ahogy az önmagában lebeg, 
érintetlenül minden mástól. A külső ember a gonosz 
fa, ami soha nem képes jó gyümölcsöt hozni (Mt 7,
18) .

Ki vált meg e halálra szánt 
És megintcsak másutt azt

p.lll

A belső ember, [vagyis] a szellem nemességéről és 
a külső ember, [vagyis] a test értéktelenségéről két 
pogány mester, Tullius és Seneca is azt mondja, hogy 
nem létezik értelmes lélek Isten nélkül, Isten magva 
bennünk van. És az, ha jó, bölcs és szorgos föld
műves kezébe kerül, egyre csak fejlődik és Isten
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felé, akinek magva, tör, és gyümölcse Isten termé
szetével lesz azonos. A körtefa magjából körtefa nő, 
a diófáéból diófa, Istenéből Isten (ÍJn 3, 9). Ám ha 
a jó mag ostoba és gonosz földműves kezébe kerül, 
konkoly üti fel a fejét és eltakarja és elnyomja a 
jó magot, olyannyira, hogy az nem jut fényhez és nem 
tud kifejlődni. Ám Origenész, az egyik nagy mester 
ezt mondja: mivel maga Isten vetette el és ültette 
és szülte bele a földbe ezt a magot, így bár el
takarhatják és elnyomhatják, mégsem irthatják ki azt 
és nem pusztulhat el soha, szüntelenül izzik és 
ragyog, világít és ég és Isten felé tör.

Szent Ágoston szerint a belső és új ember 
[életének] első foka az, amikor az jó és szentéletű 
emberek példáját
követve él, emellett azonban még a székekhez megy és 
a falak közelében tartózkodik, tejjel üdíti fel 
magát.

p.112

A második fokot az jelenti, amikor már nem csupán 
a külső példaképeket, [és köztük] a jó embereket 
tartja szem előtt, hanem Istenhez és az isteni 
bölcsességhez igyekszik és siet tanításért és 
tanácsért, az emberek felé hátát, Isten felé [pedig] 
orcáját fordítja, kibújik az anyai ölből és az égi 
Atyára nevet.

A harmadik fok az, amikor az ember egyre inkább 
eltávolodik anyjától és egyre messzebb és messzebb 
kerül annak ölétől, elmenekül gondoskodásától, meg
szabadul a félelemtől, olyannyira, hogy ha anélkül 
követhetne el gonoszságot és igazságtalanságot, hogy 
az embereket magára haragítaná, sem lelné örömét 
benne, mivel a szeretetben szorgos törekvéssel oly 
mértékben egybeolvad Istennel, és ezáltal olyan 
örömbe és édességbe és boldogságba jut és kerül, 
hogy minden ellenére lesz, ami Istentől idegen és 
Nála alacsonyabb rendű.

A negyedik fok az, amikor az ember egyre inkább 
megerősödik és gyökeret ver a szeretetben és Isten
ben, olyannyira, hogy képessé válik minden támadást, 
kísértést, ellenszenvet és kínszenvedést készséggel 
és szívesen, sóvárogva és örömmel magára venni.

Az ötödik fok az, amikor az ember önmagával
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mindenben elégedetten él, békésen pihenvén a leg
nagyobb [és] kimondhatatlan bölcsesség gazdagságában 
és bőségében.

A hatodik fok az, amikor az ember Isten örökké
valósága révén csupasszá lesz és átváltozik, s 
[ezáltal] eljut a múlandó és időbeli élet teljesség
gel tökéletes feledéséhez és Isten képmásává lesz és 
alakul át, Isten fiává válik. Ennél magasabb fok már 
nem létezik, [mert] ebben van az örök béke és az 
örök boldogság, s a belső ember és új ember végcélja 
az örök élet.

Erről a belső, nemes emberről, akibe Isten magva 
és Isten képmása lett beleültetve és belevetve, aki 
mint az isteni természet és az isteni lényeg, Isten 
fia, magva és képmása jelenik meg előttünk és eképp 
érzékeljük őt, ám olykor mégis elrejtőzik előlünk, 
a nagy pogány mester, Origenész, a következő 
hasonlattal beszél: Isten képmása, [azaz] Isten fia 
olyan a lélek mélyén, mint a csobogó kút. Ka valaki 
abba földet, vagyis földi vágyat szór, úgy 
akadályozza és elfedi azt, olyannyira, hogy azt az 
ember már nem ismeri fel vagy nem látja meg, ám az 
mintegy önmagában megmarad, és ha a földet, amit 
kívülről szórtak rá, eltávolítják, akkor az [ismét] 
felszínre kerül és láthatóvá válik. S azt [is] 
mondja, hogy erre az igazságra Mózes utal első 
könyvében, ahol az áll, hogy Ábrahám csobogó 
kutakat ásott szántóföldjén, amiket azonban gonosz
tevők földdel töltöttek fel, ám miután belőlük a 
földet eltávolították, a kutak ismét elevenen törtek 
fel.

p.113

Másik példázat is van erre: a Nap szüntelenül 
süt, mégis amikor egy felhő vagy a köd közénk és a 
Nap közé kerül, nem érzékeljük annak fényét. Ugyan
így, ha a szem beteg és kórság gyötri 
fátyolos, nem képes érzékelni a fényt, 
alkalommal a következőképpen világítottam meg: ha 
egy mesterember fából vagy kőből képet készít, akkor 
nem úgy cselekszik, hogy a képet rakja bele a fába, 
hanem a fából metszi ki azokat a darabokat, amelyek 
a képet elrejtik és elfedik, a fához semmit nem tesz 
hozzá, hanem leveszi és eltávolítja róla a borítást

vagy ha 
Ezt egy
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és megtisztítja a feleslegtől, s így előragyog az, 
ami alatta rejtőzött. Ez az a kincs, am.i a szántó
földben volt elrejtve, ahogy arról Urunk az 
Evangéliumban beszél.

Szent Ágoston így szól: ha az ember lelke 
tökéletesen az örökkévalóságba, Istenhez emelkedik 
és fordul, akkor felragyog és felfénylik [előtte] 
Isten képe, ám ha a lélek kifelé fordul, még ha 
csupán külső lelki gyakorlat céljából is, 
teljesen elrejtőzik előle ez a kép. És erre utal az 
[is], hogy az asszonyok befedik, míg a férfiak 
födetlenül hagyják a fejüket Szent Pál tanítása 
szerint (lKor 11, 4kk.). És ezért: a lélekből mind
az, ami lefelé fordul, egy takarót, egy fejfedőt kap 
attól, amihez fordul, a lélek azon része azonban, 
ami felfelé törekszik, nem más mint Isten képmása, 
Isten csupasz és mezítelen megszületése a födetlen 
lélekben. A nemes emberről, arról, hogy Isten képe, 
Isten fia, az isteni természet csírája belőlünk már 
soha ki nem pusztul, még ha [időnként] el is 
rejtőzik, ezt mondja Dávid király a Zsoltárok 
könyvében: bár az embert néha a hitványság, a 
fájdalom és a szorongás érzése fogja el, mégis 
megmarad Isten képében és Isten képe benne (Zsolt 4, 
2kk.). Az igaz fény világít a sötétségben, akkor is, 
ha nem vesszük észre (Jn 1, 5).

"Ne figyeljetek arra", mondja a Szeretet Könyve, 
"hogy barna vagyok, hiszen szép és formás vagyok, de 
a nap megszínezett" (Én 1, 5). "A nap" ennek a
világnak a fénye, és azt mutatja, hogy [maga] a 
legnagyobb és legjobb, ami teremtve és alkotva lett, 
elfedi és elhalványít[hat]ja bennünk Isten képét. 
"Vedd el", mondja Salamon, "az ezüstből a rozsdát, 
s a legtisztább edény ragyog fel és tűnik eléd" 
(Péld 25, 4), [ti.] a kép, Isten fia, a lélekben. És 
ez az, amit Urunk mondani akar szavaival, amikor 
arról beszél, hogy "egy nemes ember messze földre 
indult", mert az embernek minden [rá tapadt] képet
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és önmagát el kell hagynia és teljesen el kell 
távolodnia tőlük és különbözővé kell lennie, ha 
[valóban] magába akarja fogadni a Fiút és a Fiúvá 
akar válni az Atya ölén és szívében.
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Istentől mindenféle közvetítés idegen. "Én 
vagyok", mondja Isten, "az első és az 
utolsó" (Jel 22,13). Sem Isten természetében, sem az 
isteni személyekben nincs különbözőség, a természet 
egységének megfelelően. Egy az isteni természet és 
minden személy egy benne, mégpedig ugyanaz az Egy, 
tudniillik a természet. A lét és a lényeg közti 
különbség is Egyként értelmezhető és egy. Ahol ez 
[=az Egy] kilép önmagából, ott van és jelenik meg 
benne különbözőség. Ezért: az Egyben találjuk meg 
Istent, és Eggyé kell annak válnia, aki Istenre akar 
lelni. "Egy ember", mondja Urunk, "elindult". A 
különbözőségben sem az Egyre, sem a létre, sem 
Istenre, sem pihenésre, sem boldogságra, sem 
élvezetre nem lelhetünk. Légy Egy, hogy Istenre 
találhass! És valóban, ha igazán Egy lennél, akkor 
a különbözőségben is Egy maradnál, és a különböző 
válna Eggyé számodra és egyáltalán egy csöppet sem 
tudna akadályozni téged. Az Egy ugyanúgy Egy marad 
ezerszer ezer kőben, mint négy kőben, és ezerszer 
ezer bizonnyal ugyanúgy egy egyszerű szám, mint 
ahogy a négy egy szám.

Az egyik pogány mester azt mondja, hogy az Egy a 
legfelsőbb Istenből született és legfontosabb 
jellemzője, hogy Vele [képez] egy[séget]. Aki ezt 
[az Egyet] Istentől lefelé keresi, becsapja önmagát. 
És negyedszer, mondja ugyanaz a mester, ez az Egy 
nem másokkal, mint szüzekkel, azaz leányokkal 
barátkozik, ahogy erről Szent Pál szól: "Benneteket, 
tiszta szüzek, az Egynek tettelek bizalmasává és 
vele jegyeztelek el" (2Kor 11, 2). És egészen
ilyennek kellene lennie az embernek, ezért mondja 
Urunk, hogy egy ember indult el".

"Ember" a szó erdeti értelmében latinul egyrészt 
azt jelenti, aki önmaga teljességével és mindazzal, 
ami a birtokában van, meghajol Isten előtt, [csak] 
Neki engedelmeskedik és felfelé, Isten felé tekint, 
és nem a sajátjára, amit maga mögött, alatt, mellett 
tud. Ez a tökéletes és teljes alázat, ezt a nevet a 
földtől kapta. Erről nem is akarok többet szólni. Ha 
"embert" mondunk, akkor ez a szó valami olyat is 
jelent, ami a természet, az idő és minden, az idő
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befolyása alatt álló és idóízű dolog fölé emelkedik, 
és ugyanezt
állítom a térbeliség vagy a testiség vonatkozásában 
is. Ezentúl ennek az "embernek" egy bizonyos módon 
semmivel sincs közössége, ami annyit jelent, hogy 
semmi sincs, aminek a mintájára van alakítva vagy 
amihez hasonlít, és semmit nem tud semmiről, úgy, 
hogy benne semmiből soha semmi nem található meg 
vagy vehető észre, és hogy a semmitől [is] oly 
mértékben meg van fosztva, hogy benne csak tiszta 
élet, lét, valóság és jóság található. Aki ilyen, az 
egy "nemes ember", bizony, sem nem több, sem nem 
kevesebb.
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Van azonban egy másik magyarázat és tanítás is 
arra, amit Urunk "nemes embernek" nevez. Tudnunk 
kell ugyanis, akik Istentazok,
mezítelenségében ismerik meg, Vele egyidejűleg a 
teremtményeket is megismerik, mert a megismerés a 
lélek fénye, és minden ember természettől fogva a 
megismerés felé törekszik, mivel maguknak a gonosz 
dolgoknak az ismerete is jó. Erről azt mondják a 
mesterek, hogy ha a teremtményeket önnön létükben 
ismerjük meg, az "esti megismerés", és ilyenkor a 
különbözőségük képében látjuk őket, ám ha a 
teremtményeket Istenben ismerjük meg, az nem más és 
nincs más neve, mint "reggeli megismerés", amikoris 
minden különbözőség nélkül látjuk a teremtményeket, 
megszabadítva őket az Egyben, azaz magában Istenben, 
minden képtől és minden máshoz való hasonlóságtól. 
Ez is a "nemes ember", s róla mondja azt Urunk, hogy 
"Egy nemes ember elindult". Azért nemes, mert Egy, 
és Istent és a teremtményt az Egyben ismeri meg.

Még egy értelmét meg akarom mutatni és magyarázni 
annak, ami "nemes ember". Azt mondom: ha az ember, 
a lélek, a szellem Istent látja, akkor megismerőként 
érzékeli és ismeri fel magát. Ez azt jelenti, hogy 
tudja, hogy Istent látja és ismeri meg. Nos néhány 
ember úgy vette észre, és ez egészen dicséretre 
méltó, hogy a boldogság virágja és magva annak 
tudásában rejlik, amikor a szellem felismeri, hogy 
Istent ismeri meg. Mert: ha minden gyönyörűségben 
részem lenne és semmit nem tudnék róla, mit segítene
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az rajtam és miféle gyönyörűséget nyújtana számomra? 
Én azonban egészen határozottan állítom, hogy ez nem 
így van. Igaz ugyan, hogy a lélek enélkül nem 
lehetne boldog, a boldogság mégsem ebben rejlik, 
mert az első, amiben a boldogság rejlik az, hogy a 
lélek mezítelenségében látja Istent. Ezáltal kapja 
meg egész létét és életét és meríti mindazt, ami 6, 
Isten mélyéből, és
sem a tudásról, sem a szeretetről és egyáltalán 
semmiről nem tud semmit. Teljes csendben és egyedül 
Isten létében nyugszik. Ott nem ismer semmi mást, 
mint a létet és Istent. Ha azonban megtudja és 
felismeri, hogy Istent látja, ismeri meg és szereti, 
úgy az a természetes rend szerint kitörés és vissza
térés az Elsőhöz, mivel senki nem tudja magáról, 
hogy fehér, csupán azáltal, hogy tényleg fehér. 
Ezért az, aki fehérnek ismeri meg magát, az a 
fehérségre épít és tör, és 6 sem közvetlenül és 
tudatlanul egyenesen a színből veszi a tudását, 
hanem annak [ti. a színnek] a megismerését és a róla 
való tudást abból meríti, ami ott éppen fehér, és a 
megismerést nem csupán magából a színből veszi, 
sokkal inkább a színezett vagy a fehér dolgokból 
meríti a megismerést és a tudást, és ismeri fel 
fehérként önmagát. A fehér dolog valami sokkal 
alacsonyabb rendű és külsőségesebb, mint a fehérség. 
Teljesen különbözik a fal attól az alaptól, amire 
felépült.

Egyes mesterek azt tartják, hogy egészen más az 
az erő, ami révén a szem lát, mint az a másik, 
aminek révén felismeri, hogy lát. Az előbbit, hogy 

kizárólag a színből meríti, nem abból, ami 
Ezért tökéletesen egyre megy, hogy az, 

ami színezett, kő vagy egy darab fa, ember vagy 
angyal: csupán abban, hogy színe van, rejlik a 
lényege.

Ugyanígy, mondom én, a nemes ember teljes létét, 
életét és boldogságát egyedül Istenből, Istennél és 
Istenben leli meg és Belőle meríti, nem pedig Isten 
megismeréséből, színelátásából vagy szeretetéből 
vagy valami hasonlóból. Ezért mondja Urunk, nagyon 
megszívlelendően, hogy az örök élet az, hogy
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felismerjük egyedül igaz Istenként (Jn 17, 3), nem 
[pedig] annak felismerése, hogy Istent ismerjük meg. 
Hogyan is tudná az ember magát Isten megismerőjeként 
felismeri, ha önnönmagát sem ismeri? Mert 
nyilvánvaló, hogy az ember önmagát és sokféle más 
dolgot egyáltalán nem ismer, sokkal inkább csupán 
Isten egyedül??, bizony, amikor a boldogság 
gyökerében és legmélyén boldog és lesz boldog. Ha 
azonban a lélek felismeri, hogy Istent ismeri meg, 
akkor egyidejűleg jut tudáshoz Istenről és 
önmagáról.

Azonban nem ugyanaz az erő az —ahogy azt már 
kifejtettem—, amely révén az ember lát, és az, 
amelynek révén tudja és felismeri, hogy lát. Igaz 
ugyan, hogy most nemesebb és magasabb rendű bennünk 
az az erő, amelynek révén tudjuk és felismerjük, 
hogy látunk annál, amely révén látunk, mivel a 
természet a legcsekélyebbel kezdi tevékenységét, 
Isten azonban a legtökéletesebbel kezdi munkálódá- 
sát. A természet révén válik a gyermek férfiúvá és 
a tojás tyükká. Isten azonban a férfit a gyermek 
előtt, és a tyúkot a tojás előtt teremtette meg. A 
természet előbb felmelegiti és felforrósítja a fát, 
és csak azután engedi létrejönni a tüzet. Isten 
azonban előbb létet ad minden teremtménynek, és 
azután, az időben, de mégis időtlenül különíti el 
mindazt, ami hozzá [ti. a léthez] tartozik. A 
Szentlelket is előbb adja Isten, mint a Szentlélek 
adományait.

így azt mondom, hogy bár nem létezik boldogság, 
ha az ember nincs tudatában annak és nem ismeri fel 
azt, hogy Istent látja és ismeri meg, mégis Isten 
óvjon attól, hogy a boldogságom ebből álljon! Akinek 
ez elegendő, az tartsa meg magának, engem azonban 
szánalomra indít. A tűz melege és a tűz léte 
teljességgel különbözőek és természetük szerint 
meglepően messze vannak, jóllehet idő és tér 
tekintetében egészen közel állnak egymáshoz. Isten 
látása és a mi látásunk tökéletesen idegenek és 
különbözőek egymástól.

Ezért mondja Urunk teljesen jogosan, hogy "egy 
nemes ember messze földre indult, hogy királyságot
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szerezzen magának, s aztán visszatért." Mert az 
embernek Eggyé kell válnia és az Egyet kell keresnie 
önmagában és az Egyben, [s ezt] megkapnia az Egyben, 
ami annyit jelent, mint kizárólag Istent látni, majd 
"visszatérni", azaz tudni és felismerni azt, hogy 
Istent tudjuk és ismerjük meg. És mindazt, amit itt 
elmondtam, megjövendölte Ezékiel próféta, amikor így 
szólt: "Egy nagy szárnyú, díszes tollazatú hatalmas 
sas elment a tiszta hegyre és letörte a legmagasabb 
fa hajtását, vagyis magját, leszakította ágainak 
koronáját és elvitte azt." (Ez 17, 3k.) Akit a mi 
Urunk
nemes embernek nevez, azt a próféta hatalmas sasnak 
mondja. Ki is hatalmasabb annál, aki a legnagyobbtól 
és legjobbtól született, amit teremtmény csak 
birtokolhat, valamint az isteni természet legbelsőbb 
mélyéből és annak pusztaságából van. Én, szól Urunk 
Ozeás prófétával, a nemes lelket kiviszem a pusztába 
és a szívére beszélek (Oz 2, 14). Egy az Eggyel, Egy 
az Egytől, Egy az Egyben és Egyben az Egy, örökkön 
örökké. Ámen.
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p. 263 XXIX. SERMO

A Szentháromság ünnepe utáni tizenharmadik vasárnapon, a 
Galatákhoz írt levélről (Gál 3, 16—22)

Isten egy. Ehhez: Gál. 3 és MTörv 6.
Isten. Anzelmus: Isten az, akinél semmi jobbat nem 

lehet elképzelni. Szent Ágoston "A keresztény tanról" 
I. könyve 11. fejezetében: 'a legfőbb Istent olyas
valamiként gondoljuk el, aminél nincs sem jobb, sem 
magasztosabb'. És lentebb: 'senkit sem találni, aki 
Istent olyannak hinné, akinél létezik valami jobb'. 
Szent Bernát "A megfigyelésról" V. könyvében: 'Mi 
Isten? Valami, aminél semmi jobb el nem képzelhető.' 
Seneca a "Természettudományi kérdések" bevezetésében: 
'Mi Isten? Mindaz, amit látsz, és mindaz, amit nem 
látsz. Nagyságát azáltal ismerjük fel, hogy nem 
tudunk Nála nagyobbat elgondolni.'

Isten végtelen a maga egyszerűségében és egyszerű 
a maga végtelenségében. Ezért mindenütt jelenvaló és 
mindenütt teljes. Mindenütt [jelen van] végtelenségé
ből adódóan, egyszerűsége miatt pedig mindenütt 
teljes.
Egyedül Isten ereszkedik le minden létezőhöz, 
mégpedig azok lényegébe. A többi [dolog közül] pedig 
semmi nem ereszkedik le a másikhoz. Isten valamennyi 
dolog legbensőjében és csakis a legbensőjében 
található, és egyedül 6 egy.

Meg kell jegyeznünk, hogy minden teremtmény az 
egyet szereti Istenben és öt az egy miatt szereti és 
Öt azért szereti, mert egy. Először is azért, mert 
minden, ami létezik, az Istenhez való hasonulást 
szereti és keresi. A hasonulás pedig egy bizonyos 
egység vagy bizonyos dolgok egysége.

Másodszor: mert az egyben soha nincs fájdalom vagy 
szenvedés vagy teher, sem szenvedésre való képesség 
vagy hajlandóság.

Harmadszor: mivel az egyben, amennyiben az egy, 
minden benne van. Mert minden sokféleség egyetlen 
[sokféleség] és az egyben és az egy révén [létezik].

És negyedszer, mert sem a képességet, sem a 
bölcsességet, sem magát a jóságot, sem a létet nem
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szeretnénk, ha nem képeznének velünk egyet és [nem 
alkotnánk] mi is egységet velük.

Ötödször: mivel az, aki igazán szeret, csakis 
egyet tud szeretni. Ezért abból 
a kijelentésből,
'Uradat,

Hatodszor: mert egyesülni akar szeretetének
tárgyával. Erre azonban nem képes, hacsak nem egy. 
Ezenkívül Isten csakis azért képes a magával való 
egyesülésre, mert egy és [kizárólag] amennyiben egy.

Hetedszer: az egy semmitől sem különbözik. így 
különbség nélkülisége, vagyis egysége révén minden 
benne van és maga a lét teljessége.

Nyolcadszor: jegyezd meg, hogy az egy lényege 
szerint az egészre és tökéletesre vonatkozik, ezért 
semmiben sem szenved hiányt.

Kilencedszer: jegyezd meg, hogy az egy lényege 
szerint magára a létre vagy a lényegre, mégpedig az 
egyetlen lényegre, vonatkozik. Mert az [ti. a lényeg] 
is mindig egy, és ebből adódóan járul hozzá az egység 
vagy az eggyé válás az egyesülés értelmében.

Továbbá meg kell jegyeznünk, hogy aki Istent 
igazán egyként és az egy és az egyesülés kedvéért 
szereti, az egyáltalán nem törődik vagy törekszik sem 
Isten mindenhatósága, sem
az Ó bölcsessége felé, mert ezek a számossághoz 
tartoznak és a számost tartják szem előtt. Mégcsak 
általában sem törődik a jósággal, mivel az a külsőre 
vonatkozik és a dolgokban található és a valamihez 
tartozásból áll. Zsoltár: "Nekem az Istenhez tartozni 
jó". (Zsolt 72, 28)

Tizedszer: jegyezd meg, hogy az egy magasabb 
rendű, korábbi és egyszerűbb, mint a jó, és közelebb 
áll a léthez és Istenhez, vagyis nevének sokkal 
inkább megfelel egy lét, ami magából a létből van, 
illetve a léttel magával azonos.

Tizenegyedszer: Isten azért kimondhatatlanul
gazdag, mert egy. Mert 6 az első és a legmagasabb 
rendű azon oknál fogva, hogy egy. Ezért ereszkedik le 
az egy mindenbe és minden egyes dologba, és mégis 
mindig egy és a megosztott egyesítője marad. Ezért a 
hat nem kétszer három, hanem hatszor egy.
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Istenedet egész szívedből szeretned kell.'
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300. Halld meg hát, Izrael népe, [hogy] Istened egy 
Isten. Itt azt jegyezd meg, hogy az egység vagy az 
egy kizárólag az értelein sajátjának vagy sajátosságá
nak látszik. Mivel az anyagból álló lényekről tudjuk, 
hogy [ugyan] egyek, mégsem egyek, mert mennyiségek, 
és anyagból és formából épülnek fel. A nem anyagból 
álló, tisztán szellemi lények, pedig vagy azért nem 
egyek, mert nem azonosak lényegükkel és létükkel, 
vagy talán érthetőbb módon azért, mert esetükben a 
lét és a tudás nem azonosak. Ezek tehát vagy létből 
és lényegből, vagy létből és tudásból állnak. Lásd 
ehhez "Az okokról" szóló könyvben az utolsó 
propozícióban található magyarázatot. így találó ez 
a mondás: Istened egy Isten, Izrael Istene, a látó 
Isten, a látók Istene, tudniillik aki gondolkodik és 
aki kizárólag az értelemmel fogható fel, aki csakis 
és teljességgel tudás.

Isten egy (deus unus est). Itt azt kell meg
jegyeznünk, hogy ez kétféleképpen érthető. Először 
igy: Isten, aki egy, létezik (deus unus est). Mert 
éppen azáltal, hogy egy, járul Hozzá a lét, ami azt 
jelenti, hogy 6 a maga léte, hogy 6 tiszta lét, hogy 
Ó minden dolog léte. Másodszor így: Istened egy Isten 
(deus tuus deus unus est) , azaz semmi más nem valóban 
egy, hiszen egyetlen teremtmény sem rendelkezik 
tiszta léttel vagy teljességgel tudással. Ekkor 
ugyanis nem lenne teremthető. Ezentúl valamennyi 
dolog esetében megvizsgálandó, hogy van-e benne tudás 
és értelem vagy pedig nincs. Ha nincs, akkor 
nyilvánvaló, hogy nem azonos Istennel, a dolgok első 
okával, [és] meghatározott célra irányul, [mert] 
hiányt szenved a tudásban. Ha pedig van benne tudás, 
akkor az vizsgálandó meg, hogy a tudás mellett van-e 
benne valamiféle lét is vagy nincs. Ha nincs, akkor 
nyilvánvaló, hogy az egy egyszerű egy, nem 
teremthető, első stb., tehát Isten. Ha azonban 
valahogy a tudástól különböző léttel rendelkezik, 
akkor összetett és nem tökéletesen egy. Ez érthetően 
megvilágítja azt, hogy valójában egyedül Isten 
létezik, és hogy Ó tudás vagy értelem, és kizárólag 
az, anélkül, hogy valami más dolog ehhez hozzá
járulna. Ezért Isten csakis az értelmen keresztül

p.267
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helyezi a dolgokat a létbe, egyedül Benne azonos a 
lét a tudással. Továbbá [nyilvánvaló], hogy Rajta 
kívül semmi nem lehet tiszta értelem, mivel [minden] 
a tudástól különböző léttel rendelkezik. Egyébként 
nem lenne teremtmény: a tudás ugyanis nem teremthető, 
illetve 'a lét az első a teremtett dolgok között'.

Mindezek alapján megjegyzem, hogy minden, ami az 
egyet vagy az egységet követi, így az azonosság, a 
hasonló-ság, a kép, a kapcsolódás és hasonlók, 
valójában csak Istenben vagy az Istenségben léteznek. 
Ezért mondja Szent Ágoston "Az igaz vallásról" 53. 
fejezetében: 'most azonban a valódi egyenlőséget vagy 
hasonlóságot' stb.

Az első oka ennek, hogy [mindezek] az egységet 
követik. Az pedig, mint azt kimutattam, Isten 
tulajdonsága.

Másodszor: mindez a számosban való egységet 
jelent. Az azonban soha sehol nem található meg a 
tudáson kívül, és abban sem létezik, hanem 
elgondoltatik. Ahol tehát a létet nem lehet 
gondolható el, ott soha nincs azonosság. A lét 
azonban csakis Istenben azonos a tudással.

Harmadszor: két hasonló vagy azonos dolog nem 
alkothatja a hasonlóságot vagy az azonosságot magát.

Negyedszer: soha nem létezik a világmindenségben 
sem két tökéletesen azonos, sem két mindenben meg
egyező dolog. Ekkor ugyanis azok már nem lennének 
kettő és nem is vonatkoznának egymásra.

Ötödször: az értelmen kívül csakis különbözőséget, 
különbözőszerűséget és hasonlókat találni és látni. 
Zsoltár: 'Te azonban örökkön ugyanaz vagy.' (Zsolt 
101, 28).

A mondottakból egyértelmű, mit jelent az, hogy 
'aki Istenhez tartozik, egy lélek Vele' (lKor 6, 17). 
Az értelem valójában Istenhez tartozik, Isten pedig 
egy. Tehát amennyi tudással vagy gondolkodni tudással 
rendelkezik valaki, annyit bír
Istenből, az egyből, az Istennel való egységből. Mert 
az egy Isten tudás és a tudás egy Isten. Ezért Isten 
az értelmen kívül soha és sehol nem Isten. Szent 
Ágoston a "Vallomások" X. könyvének 15. fejezetében 
így szól: 'Ahol az igazságra leltem, ott leltem

302.
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Istenemre, aki maga az igazság.' Ha felemelkedünk az 
értelemhez és magunkat annak vetjük alá, az nem 
jelent tehát mást, minthogy Istennel egyesülünk. Mert 
Isten egy, a tudás mellett minden lét, [ami] a 
tudáson kívül van, teremtmény, teremthető, Istentől 
különböző dolog, nem Isten. Mert Istenben nincs semmi 
egyéb.

305. Valóság és képesség osztják fel a teremtett létező 
egész létét. A lét azonban az első valóság és ez így 
az első felosztás. Az értelemben, azaz Istenben, 
azonban nincsen felosztás. Ezért int[i] a Szentírás 
arra [Ábrahámot], hogy hagyja el ezt a világot, hogy 
feledje el házát és atyái házát, hogy hagyja el 
földjét és ősei földjét, hogy nagy néppé lehessen és 
így valamennyi nemzet benne legyen áldott (vő. Tér 
12, 1—3). Ez elsősorban az értelemben játszódik le, 
ahol kétségtelenül minden mindennel egységet alkot, 
feltéve ha az értelemmel és csakis az értelemmel
azonos.
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I.

Vajon Isten esetében egyet jelent-e a lét a tudással?
(1302—1303)

p. 37 1.

Azt kell mondanunk, hogy tárgyát tekintve egyet, 
s6t talán mind logikailag, mind tárgyát tekintve.

Először azokat a bizonyítékokat sorolom fel, 
amelyeket olvastam: öt ilyen bizonyítékot hoz fel a 
Contra gentiles (Aquinói Szent Tamástól), a hatodik 
a prima pars-ban (Tamás: Summa Theologiae I. 14, 4) 
található, és valamennyinek az az alapja, hogy Isten 
elsődleges és egynemű: valami ugyanis csak akkor 
lehet elsődleges, ha egynemű.

A bizonyítás első módja, hogy a tudás immanens 
cselekvés, minden, ami az elsőben van, elsődleges. 
Isten tehát azonos a maga tudásával, és a maga 
létezésével is. Ezért stb.

A második bizonyíték, hogy Istenben nincs semmi, 
ami nem szükségszerű, következésképp Istenben a lét 
és a lényeg azonos. Mivel tehát Isten tudása azonos 
Istennel és az 6 lényegével, ennek következtében 
stb.

p. 38.

A harmadik bizonyíték, hogy nincs magasabb rendű 
az elsőnél. Ámde a lélek ébrenléte annak második 
cselekvése az álomhoz képest, és magasabb rendű 
valami az első cselekvésnél. Ebből következik, hogy 
a tudás azonos Isten létével.

A negyedik bizonyíték, hogy Isten minden képessége 
aktív. De nem így volna, ha a tudás és a lét nem 
lenne azonos Benne.

Az ötödik bizonyíték, hogy minden dolog azért 
van, hogy működjék. Ha tehát a tudás más dolog 
lenne, mint Isten léte, akkor adódhatnék Isten 
számára egy olyan cél, amely más, mint Ó, mint az 6 
lényege.
Márpedig az lehetetlen, mivel a célnak oka van, de 
az elsőnek nem lehet oka. Továbbá: mivel az első 
végtelen, és a végtelennek se vége, se célja.

2.

p. 39
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A hatodik bizonyíték: hogy a megismerés úgy 
viszonylik [egy fogalom] képzetéhez, mint a lét a 
lényeghez. Isten lényege azonos az 6 fogalmi 
képzetével. Tehát, mivel Istenben a lét és a lényeg 
azonos, ezért mindezek általában is azonosak Őbenne.

A bizonyítás másik módját már másutt kifejtettem: 
jóllehet, az ''ember" és az "értelmes lény" 
felcserélhető fogalmak, ámde nem úgy, hogy mivel 
értelmes lény, azért ember, hanem inkább úgy, hogy 
ember, ezért értelmes lény. Mégis az is bizonyos, 
hogy ha a lét tökéletes, akkor minden Őálatala van: 
az élet is, a tudás is, és a léthez semmi egyebet 
nem kell hozzáadni ahhoz, hogy bármilyen cselekvést 
végrehajtson. Mert például ha a tűz a maga lényegi 
alakja révén mindenható volna, létezni és melegíteni 
tudna, akkor a tűz lényegi alakjához, amelynek révén 
mindezt minden dolgon meg tudná valósítani, nem 
kellene semmit hozzáadni, sem a szerkezetét nem 
kellene megváltoztatni. Mivel pedig a lét Istenben 
a legjobb és a legtökéletesebb, elsődleges cselekvés 
és mindenek tökéletessége, amely minden cselekvést 
végrehajt, amely nélkül minden megsemmisül, ezért 
Isten a maga létén keresztül munkál mindeneket: 
belül a maga Istenségében, kívül teremtményeiben, 
ámde a maga módján: ígyhát Istenben azonos a lét 
önmagával [és tudásával], mivel a maga létével alkot 
és tud.

3.

p. 40

Harmadszor kimutatom, hogy véleményem szerint nem 
úgy áll a dolog, hogy mivel létezik, azért tud, 
hanem mivel tud, azért létezik, úgyhogy Isten az 
értelem és a tudás, és létének alapja maga a tudás. 
Mivel a Szentírás szerint (Jn 1, 1) "Kezdetben vala 
az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az 
Ige". Az evangélista ugyanis nem azt mondta: 
"kezdetben volt a létező és Isten volt a létező". Az 
"Ige" szó teljes egészében a tudásra vonatkozik, és 
azt az Igét jelenti, amely szól vagy amely ki lett 
nyilatkoztatva, és nem keveredik a léttel vagy a 
létezővel. Ezt is mondja a Megváltó (Jn 14, 6): "én

4.
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vagyok az igazság". Az igazság pedig a tudáshoz 
tartozik, és vagy külső, vagy belső viszonyítást 
jelent. E viszonyítás egész léte viszont a lélektől 
van, és mint ilyen valós kategória, amiképpen 
az idő, amely noha a lélektől nyeri létét, mégis 
egyfajta valós mérhető kategória.
"igazság vagyok". Ezt a bibliai helyet tárgyalja 
Szent Ágoston a De trinitate VIII. könyvének 2. 
fejezetében. Ebből világos, hogy az igazság a 
tudáshoz tartozik, akárcsak az Ige.

Az idézett Jn 1 után az alábbi rész következik: 
"minden Őáltala lett" úgy, hogy minden teremtett 
dolognak meglegyen az önmagának megfelelő léte. 
Ezért mondja a De causis szerzője: "a teremtett 
dolgok közül az első a lét". Ezért ha eljutunk a 
léthez, tüstént a teremtményhez jutunk el. Vagyis a 
lét elsődleges értelme az, hogy megteremthető, s 
ezért mondják egyesek, hogy a teremtményen belül 
annak létezése pusztán mint előidéző okát tekinti 
Istent, lényege viszont olyan oknak, ami mintaképéül 
szolgál. A bölcsességnek azonban, amely a tudáshoz 
tartozik, nem az az értelme, hogy megteremthető. És 
ha azt mondják, hogy éppen ellenkezőleg, mivel a 
Sirák (24, 14) szerint "kezdettől fogva és az idők 
előtt lettem teremtve", ezt úgy is lehet magyarázni, 
hogy "teremtve" lettem, azaz születtem. Ámde így is 
mondhatom másképpen: "kezdettől fogva és a világ 
teremtése előtti idő óta" "vagyok". És ezért Isten, 
aki teremtő és nem teremthető, értelem és tudás, nem 
pedig létező vagy lét.

p. 41
"Én" tehát

Ennek kimutatására először is azt állítom, hogy 
a tudás magasabb rendű, mint a lét, és egészen más 
természetű.

Ugyanis valamennyien valljuk, hogy a természet 
megalkotása az értelem műve. Ezért minden mozgató 
értelmes, vagy pedig visszavezethető egy olyan 
értelmes lényre, amely mozgását irányítja. És ezért 
az értelemmel rendelkező lények tökéletesebbek, mint 
az értelem nélküliek, amiképpen a létrejövés 
folyamatában is a tökéletleneké a legalsó fok,

p.42 5.
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úgyhogy az értelemnél és az értelmes lénynél mint 
legfőbbnél és legtökéletesebbnél megáll az elemzés. 
Ezért a tudás magasabb rendű, mint a lét.

6. Egyesek azonban azt mondják, hogy a lét, az élet
és a tudás kétféle sorrendben szemlélhető: egyfelől 
csupán önmagukban, és így nézve első a lét, második 
az élet, 
harmadik részeltetőhözp. 43 tudás;
viszonyítva, és így az első a tudás, a második az 
élet és a harmadik a lét.
Én azonban ennek épp az ellenkezőjét hiszem. Ugyanis 
"kezdetben volt az Ige", amely teljességgel az 
értelemhez tartozik, így tehát maga az értelem áll 
az első helyen a tökéletességek között, azután 
következik a létező, illetve a lét.

másrészta a

Másodszor elfogadom, hogy maga a tudás, illetve 
az értelemhez tartozó dolgok egészen más 
természetűek, mint maga a lét. A Metafizika III. 
könyvében ugyanis az áll, hogy a matematikában nincs 
sem cél, sem jó, következésképpen létező sem, mivel 
a létező és a jó egymással azonos. A Metafizika VI. 
könyvében pedig a következő áll: a jó és a rossz a 
dolgokban rejlik, az igaz és a hamis a lélekben. 
Ezért található ugyanott, hogy az igaz, ami a 
lélekben rejlik, nem egy létező valami, amiképpen a 
véletlenül létező sem az, hiszen nem létező, mivel 
nincs oka.

Ami a lélekben létezik, éppen, mert a lélekben 
létezik, nem rendelkezik a létező természetével, és 
mint ilyen nem-létté válik. Amiképpen a képmás mint 
olyan sem
létező, mert minél inkább a lényegét nézzük, annál 
jobban eltávolít bennünket ama dolog megismerésétől, 
amelynek a képe. Ugyanígy —mint másutt mondottam— 
ha a lélekben levő képzet a létező természetével 
rendelkeznék, általa nem ismerhetnénk meg azt a 
dolgot, amelynek a képzete, mert ha a létező 
természetével rendelkeznék, mint ilyen önmaga 
megismeréséhez vezetne, és eltávolítana bennünket

7.

p. 44
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annak a dolognak a megismerésétől, amelynek a 
képzete.

Az értelemhez tartozó dolgok tehát mint ilyenek 
nem létezők. Belátható ugyanis, hogy Isten nem képes 
elérni, hogy a tűzre gondoló lény ne gondoljon a tűz 
melegségére. Tehát Isten nem teremthetett olyan 
tüzet, amely nem melegít.

8. Harmadszor elfogadom, hogy itt képzeletünk csődöt 
mond. A mi tudásunk ugyanis különbözik Isten
tudásától, mivel Isten tudása okozza a dolgokat, a 
mi tudásunkat viszont a dolgok okozzák. És nivel a ni 
tudásunk az őt előidéző létezőnek van alávetve, maga 
a létező pedig hasonlóképpen Isten tudásának 
alárendelt, ezért minden, ami Istenben van, a lét 
fölött áll és teljes egészében tudás.

Mindezek alapján kimutatom, hogy Istenben nincs 
sem létező, sem lét, mivel nincs semmi közös lényeg

p. 45

az okban és az okozatban, ha az ok valódi. Isten 
viszont minden létezés oka. Tehát a lét 
természeténél fogva nincs meg Istenben. És ha a 
tudást a létnek akarnád nevezni, azt elfogadom. 
Mindazonáltal leszögezem, hogy ha Istenben van 
valami olyan, amit létnek akarnál nevezni, az csak 
a tudás révén van meg Benne.

9. Továbbá: a kezdet soha nem azonos a folytatással, ^ 
amiképpen a pont soha nem azonos a vonallal. És 
mivel Isten a kezdet, tudniillik mind a lét, mind a 
létező kezdete, ezért Isten nem azonos a létezővel, 
illetve a teremtmény létezésével; semmi nincs meg 
Istenben, ami megvan a teremtményben, legfeljebb 
csak mint okozóban, de nincs meg Benne lényegileg.
És mivel a létezés a teremtmények osztályrésze, 
nincs meg Istenben, legfeljebb mint okozóban. Tehát 
Istenben nincs meg a lét, csupán a létezés tiszta 
szubsztanciája. Mint amikor valakitől, aki rejtve 
kíván maradni és nem akarja megnevezni magát, 
megkérdezik a sötétben: Ki vagy?, mire az válaszol: 
"Vagyok, aki vagyok.", ugyanígy az Úr is, meg 
akarván mutatni, hogy Benne a lét tiszta

•:
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szubsztanciája van meg, ezt mondotta: "Vagyok, aki 
vagyok." Nem azt mondta egyszerűen, hogy vagyok, 
hanem kiegészítette: "Vagyok, aki vagyok.": Istennek 
tehát nincs léte, hacsak a létezésnek ezt a tiszta 
szubsztanciáját nem nevezzük létnek.

Továbbá: a k6 mint lehetőség még nem kő, és a kő 
az 6 előidézőjében sem kő, így tehát a létező a maga 
előidézőjében sem egy létező valami. Minthogy pedig 
Isten minden létező egyetemes oka, nincs Benne 
semmi, ami egy létező természetével rendelkezik, 
hanem természetére nézve értelem és tudás, mert 
Isten jellegéből következik, hogy nincsen oka, ahogy 
a létező jellegéből viszont az következik, hogy 
okozat; Istenben tökéletesen van meg a mindenttudás, 
mint mindennek végső okában és előidézőjében.

p.46 10.

11. Továbbá: olyan esetekben, amikor hasonlattal
fejezünk ki valamit, ami a két hasonlított dolog 
egyikében megvan, az lényegileg nincs meg a 
másikban. Például az egészség lényegileg csak az 
élőlényben van meg, és a táplálékban vagy a
vizeletben nincs több egészség, mint a kőben. Mivel 
tehát minden okozat lényegében véve létező, Istennek 
nem az a lényege, hogy létező. Ezért —mint 
másutt járulékos
tulajdonságokat a lényeghez való viszonyuk alapján 
nevezzük el, vagyis ahhoz viszonyítva, ami a létező 
lényege és létezésének lényegéhez tartozik, a 
járulékos tulajdonságok nem létezők és nem 
kölcsönöznek létet a szubsztanciának, hanem a 
járulékos tulajdonság valójában csak mennyiség vagy 
minőség, és csupán mennyiséget vagy minőséget 
kölcsönöz a létnek: kiterjedést, hosszúságot vagy 
rövidséget, fehér vagy fekete színt 
neki létet, és 6 maga sem létező.

Az a megállapítás sem állja meg a helyét, amely 
szerint a járulékos forma is keletkezik, mégpedig 
viszonyított létrehozással, tehát maga is egy 
viszonylagos létező. Mert én azt állítom, hogy 
viszonyított létrehozással sem jön létre. Mert azt

p. 47 mivelmondottam—, a
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tanultam, hogy amikor egy differenciálatlanabb 
szubsztanciából egy differenciáltabb szubsztancia 
jön létre, akkor abszolút létrehozásról van szó, 
fordított esetben pedig relatív létrehozásról. 
Amikor pedig valami csak járulékos tulajdonságát 
változtatja más járulékos tulajdonságra, azt 
tanulmányaim alapján nem relatív alkotásnak nevezik, 
hanem változásnak. Ezzel nem vitatom el a járulékos 
tulajdonságoktól azt, ami a sajátjuk, csupán nem 
akarok olyasmit ruházni rájuk, amivel nem 
rendelkeznek.

Ugyanígy állítom, hogy Istenhez nem járul 
létezés, nem is létező, hanem a létezőnél magasabb 
rendű. Amint Arisztotelész mondja: a látásnak 
színtelennek kell lennie ahhoz, hogy 
minden színt láthasson, és az értelemnek is azért 
nincs a természetben fellelhető alakja, hogy mindent 
felfoghasson, ugyanúgy én is azért vitatom el 
Istentől magát a létezést stb., hogy oka lehessen 
minden létezésnek és mindent eleve magába 
foglalhasson. Amiképpen nem vitatjuk Istentől el 
azt, ami a sajátja, úgy vitassuk el Tőle azt, ami 
nem a sajátja. Ióannész Damaszkénosz 1. könyve 
szerint ezek a tagadások Istennel kapcsolatban

12.

p. 48

bőséges igazolást nyernek. Én tehát semmi olyat nem 
vitatok ami természetévelIstentől,
összeegyeztethető. Hiszen azt állítom, hogy Isten 
eleve magában foglal mindent a maga tisztaságában, 
teljességében, 
terjedelmében, mivel Ó mindenek gyökere és oka. És 
ezt akarta kifejezni, amikor így szólt: "Vagyok, aki 
vagyok.".

el

teljestökéletességében,
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II.

Vajon az angyal tudása, amennyiben e tudás 
cselekvést jelent, alkotja-e az 6 létezését?

(1302—1303)

p. 49

A válaszom erre: nem.
Egyesek helyesen erre úgy mutatnak rá, hogy 

minden cselekvés vagy túllép a cselekvőn, vagy 
megmarad őbenne. Márpedig a lét nem kívülre ható 
cselekvés, hiszen ez a fajta cselekvés egyfajta 
külső dologra, a lét viszont befelé irányul. De a 
lét nem is immanens cselekvés, mint például a tudás 
vagy az érzékelés, mivel az immanens cselekvés 
határtalan, vagy abszolút módon, mint a tudás, vagy 
relatív módon, mint az érzékelés. Ezzel szemben a 
lét véges, nemét és fajtáját tekintve meghatározott.

Én ezt azonban másképp bizonyítom.

1.

Bizonyításom első pontja az, hogy az értelemben 
mint olyanban nincs semmi közös azokkal a 
jelenségekkel, amelyeket megért, hanem 
szükségszerűen "mentes" azoktól, "semmivél nincs 
semmi közös vonása", hogy mindent megérthessen. 
Ugyanezt mondja Arisztotelész a De anima III. 
könyvében: a látásnak teljesen színtelennek kell 
lennie ahhoz, hogy mindent megláthasson. Ha tehát az 
értelem mint olyan semmi, akkor ebből következően a 
tudás sem valamiféle létezés.

p.50 2.

3. Továbbá: a cselekvőképesség mint lehetőség a 
tárgyától kapja létezését, mivel tárgya mintegy 
alanyként létezik számára. Ámde az alany kölcsönöz 
létezést annak, aminek a tárgya, tudniillik a 
cselekvőképességnek. Ámde a tárgy kívül van, a 
létezés pedig belső valami. Tehát a tárgytól 
származó tudás és ugyanígy a cselekvőképesség mint 
olyan nem rendelkezik semmiféle léttel, 
valamiféle létező.

nem

Továbbá: a képzet az érzékelő, illetve a felfogó4.
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tevékenység alapja. De a képzet semmiképpen sem 
valami létező;
a tevékenységnek nincs több léttartalma, mint a 
képzetnek vagy a formának, amely a tevékenység 
okozója. Azt pedig, hogy a képzet, amely magának a 
tudásnak az okozója, és semmiképpen sem valami 
létező, 
létezik,
kategóriára oszlik, különbözik a szubsztanciától és 
a járulékos tulajdonságoktól, ahogy ez a Metafizika 
VI. részéből nyilvánvalóvá válik. Ámde ami különbö
zik a szubsztanciától és a járulékos tulajdonságok
tól, az nem létező, tehát ami a lélekben létezik, 
nem létező. A képzet azonban a lélekben létezik. 
Ezért stb.

p. 51

azzal bizonyítom, hogy ami a lélekben 
különbözik attól a létezőtől, amely tíz

Továbbá: ha a képzet létező lenne, akkor
járulékos lenne, mivel [semmiképpen] 
szubsztancia. Ám a képzet nem is járulékos 
tulajdonság, mivel ehhez alany kell, amitől a létét 
nyeri. A képzetnek viszont tárgya van, de nincs 
alanya, mivel a képzet és az alany esetünkben másutt 
helyezkedik el. A képzet a lélekben nem úgy van 
benne, mint alanyban, hanem mintegy helyileg. A 
lélek ugyanis a képzet helye, ám nem az egész lélek, 
hanem csupán az értelem. Nyilvánvaló pedig, hogy ha 
a képzetnek volna alanya, akkor az a lélek volna. 
Tehát a képzet nem létező.

5.
nem

p.52 6. Továbbá: ha a képzet vagy a tudás létező volna, 
akkor azt a teremtett lény megismerhetné, ami nem 
igaz.

Továbbá: ha az emberről alkotott képzet létező, 
akkor vagy az emberrel azonos létező, vagy az 
emberrel nem azonos létező. Ámde az emberrel nem 
azonos létező, ez nyilvánvaló. Ugyanakkor nem is az 
embertől különböző létező, mivel ez esetben nem 
volna az ember megismerésének kindulópontja. Tehát

Ugyanis az, ami valamilyen cél 
alkalmas, megfelel a cél

létező, 
szolgálatára
követelményeinek. Ezért a fűrész, mivel fúrészelés

nem
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céljából jön létre, ugyanabból az anyagból készül a 
király és az ács számára. Minthogy pedig a képzet 
célja az, hogy a dolgot megjelenítse az értelem 
számára, olyannak kell lennie, hogy azt minél jobban 
megjelenítse. Márpedig ha nem létezó, jobban 
megjeleníti azt, semmint ha létezó. Sót, ha létezó 
volna, gátolná a megjelenítést. Tehát nem létezó, 
hacsak nem mondjuk azt, hogy a lélekben létezó.

A tudás viszont minőség, valódi létezó, jóllehet 
csak potenciális létezó, mivel mint lehetőség 
létezik. Ezért a tudás inkább az alany szférájához 
tartozik, ami viszont egy immanens valami. Az 
értelem és a képzet viszont a tárgy szférájához 
tartozik, amely egy kívül létezó valami. S mivel a 
létezés immanens, az értelemnek és a képzetnek nincs 
léte.

7. Továbbá: az értelem mint olyan független a
helytől, az időtől, és nem konkretizálható.
Ám minden létezó és létezés nem és faj szerint 
meghatározott. Tehát az értelem mint olyan nem 
valamiféle létezó és nincs léte. így az értelem nem 
adhatja meg a megértésnek sem azt, hogy létező 
legyen, mivel a tevékenység nem rendelkezik több 
léttel, mint a ténykedő, hanem inkább kevesebbel.

Ha erre valaki azt mondaná: ha az értelem
időtől

p. 53

független
konkretizálható, akkor egyáltalán nincs, arra azt 
válaszolom, hogy az értelem a lélek természetes 
képessége. Ezért hát [egy] valami, minthogy a lélek 
valóságos létező, s mit valóságos létező saját 
természetes képességeinek okozója.

helytől, ésa nemaz

Továbbá: a "létező" és a "jó" egymással 
felcserélhető fogalmak. Ámde az értelemben nem 
található meg sem a jó, sem a létesítő ok, sem a cél 
fogalma; ez kiderül a Metafizika III. könyvéből. Ott 
ugyanis az áll, hogy a matematikai absztrakciókban 
a fentiek közül egyik sem található meg, mivel azok 
[ti. a matematikai absztrakciók] mint olyanok 
kizárólag az értelemben vannak meg. Tehát az

8.

Jőzseí Attila Tudományegyetem 
Magyar Irodalomítríé-eti Tanszékek

Könyvül-
6732, Szeged, Egyetem u. 2—

t.
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értelemben nincs meg a létező fogalma, így a tudás 
sem valamiféle létezés a cselekvés értelmében.

9. Továbbá: az általános fogalom nem létezik. Az 
általános fogalom azonban az értelem révén jön 
létre. Következésképpen az értelem, amely az 
általános fogalmat létrehozza, sem létezik.

Továbbá: a létező meghatározott valami. Ezért a 
nem [ti. a fajta] sem létezik, mivel egy meg nem 
határozott valami. Az értelem és a tudás 
meghatározatlan valamik, tehát nem létezők.

Továbbá: amíg a létező [csupán] a maga okozójában 
van, addig nem létező. Ahol valamit univok módon 
nevezünk meg, ott valójában soha nincs értelme az 
"okozó,,-nak. A létező fogalma onnan ered, hogy oka 
van. Tehát az okozottságban rejlik benne a létező 
fogalma. Ezért Istenből, akitől minden létező ered, 
hiányzik a létező fogalma. Minthogy pedig tudásunk 
oka az, hogy létezünk, ezért tudásunk a létünkből 
fakad; következésképpen tudásunk létezésünkkel 
együtt a nemlét felé halad, így nem ura létének.

Mindebből nyilvánvaló, hogy az angyalok tudása, 
amennyiben e tudás cselekvést jelent, nem azonos a 
létükkel.

Eckhart domonkos szerzetes.

p.54 10.
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III.

p. 55 Gonsalvus mester kérdésfeltevése, amely felsorolja 
Eckhart mester érveit is arra vonatkozóan, hogy 
vajon értékesebb-e Isten dicsérete a mennyekben, 
mint szeretete e földön

(1302—1303)

Annak bizonyítása, hogy igen: [mert] az, ami 
Istenhez közelebb van és közvetlenebbül kapcsolódik, 
és aminek révén mi is közvetlenebbül kötődünk 
Istenhez, az magasabb rendű. Ez áll a mennyei 
szeretet és a földi dicséret viszonyára is.

Továbbá: A magasabb rendűek cselekvése magasabb 
rendű. Mármost Isten dicsőítése a mennyekben a 
magasabb rendűek cselekvése, mivel a szentek 
cselekvése; a földi szeretet pedig a nyomorultak 
cselekvése, mivel olyanok cselekvése, akik csupán 
átutazók e földön.

Továbbá: az, aminek célja van, magasabb rendű 
annál, ami csak eszköz a cél eléréséhez. A tudásnak 
van célja, a szeretet azonban csak a cél elérésének 
egy eszköze; a szeretet ugyanis csak annyit jelent, 
hogy törekvés valami felé.

Továbbá: az a cselekvés, amelynek oka Isten, 
magasabb rendű annál a cselekvésnél, amelynek oka az 
akarat. Isten mennyei színelátásának közvetlen oka 
Isten; ámde az Isten iránti szeretet oka, még a 
mennyekben is, az akarat. Tehát stb. Ez is 
megerősíti azt az érvet, hogy a magasabb rendű és 
erősebb cselekvő tevékenysége is magasabb rendű. 
Isten ugyanis magasabb rendű cselekvő, mint az 
akarat.

1.

p. 56

Ellenvetés

Azt kell mondanunk, hogy ha a földi szeretetet és 
a mennyei dicsőítést önmagukban és lényegük szerint, 
tárgyilagosan szemléljük, a földi szeretet magasabb 
rendű a mennyei dicsőítésnél, sőt Isten mennybéli

2.

I
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színelátásánál is.
Mivel minden bizonnyal az a cselekvés a magasabb 

rendű a másiknál, amelyet valamilyen tökéletes 
cselekvés előnyben részesít a másikhoz képest. 
Hangsúlyozom, hogy "tökéletes", mivel 
tökéletlenség következtében az ember előnyben 
részesíti a kevésbé jót, amiképpen az Etika III. 
könyve szerint a szűkölködő is inkább választja a 
meggazdagodást, mint a bölcsesség elsajátítását.

Ámde a tökéletes törekvés inkább fogja választani 
Isten szeretetét e földi életben, semmint Isten 
színelátását a mennyekben, mivel semmiképpen sem 
helyes az a törekvés, amely előnyben részesíti a 
véges kisebb jót a végtelen nagyobb jóval szemben. 
Ámde ez a helyzet állna elő akkor, ha valaki 
inkább Isten mennyei színelátását választaná Isten 
evilági szeretete helyett, mivel az ilyen ember 
jobban szeretne egy olyan dolgot, amely Istenen 
kívül van, nevezetesen Isten színelátását, semmint 
Istent, s inkább színelátását választaná, semmint 
Istent [magát], hiszen aki jobban szereti Isten 
színelátását az iránta való szeretetnél, az 
szívesebben mond le Isten szeretetéről, mint 
színelátásáról. Ámde aki hajlandó lemondani Isten 
szeretetéről, az nem szereti Istent. Aki tehát 
jobban szereti Isten színelátását az iránta való 
szeretetnél, az Isten színelátásánál is jobban 
szereti azt, ha megvonja magát Istentől. Tehát 
jobban kívánja, szereti Isten színelátását, mint 
magát Istent. Ebből következik, hogy az ember nem

a

p. 57

szeretheti jobban Isten színelátását az iránta való 
szeretetnél anélkül, hogy ne szeresse jobban Isten 
színelátását magánál Istennél. Márpedig az ilyen 
törekvés nem helyes. Viszont ha valaki jobban

Isten iránti szeretetet Istenóhajtja
színelátásánál, abból még nem következik, hogy 
Istennél jobban szeret olyas-valamit, ami nem azonos 
Istennel. A következtetés tehát az, hogy amennyiben 
a törekvés helyes, úgy Isten szeretete e földön 
magasabb rendű, mint Isten színelátása a mennyekben.

az
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3. Másodszor: ha két dolog egyazon kategóriába
tartozik, és egyikük vitathatatlanul magasabb rendű 
egy harmadik dolognál, akkor a másik is magasabb 
rendű a harmadiknál. Ámde a földi és a mennyei 
szeretet egyazon kategóriába tartozik, és a mennyei 
szeretet magasabb rendű, mint Isten színelátása a 
mennyekben. Mivel pedig a boldogság a legmagasabb 
rendű dolog, [ezért] az a dolog magasabb rendű, 
amelyben több boldogság rejlik. Ámde a mennyei 
boldogság inkább az Isten iránti szeretetben van, 
semmint a színelátásban, hiszen a boldogság
elsősorban abban a tulajdonságban rejlik, melynek 
révén inkább különbözik ellentététől, 
nyomorúságtól. De a boldogság inkább a szeretet 
révén különbözik a nyomorúságtól, semmint a 
színelátás vagy a megismerés révén: ugyanis a 
mennyei boldogsággal ellentétes nyomorúság állapota 
nem a földi élet, hanem a kárhozat állapota. Mert a 
boldogokban megvan a helyes értelem, amely együtt 
jár a megértés, valamint a helyes akarat, amely 
együtt jár a szeretet gyakorlásával; a kárhozottak
ban viszont bár nagymértékben meglehet a helyes 
értelem, nincs meg a helyes akarat. Mivel tehát a 
boldogok osztozhatnak a nyomorultakkal a helyes 
értelemben, ám semmiképpen nem osztozhatnak velük a 
helyes akaratban, ezért a boldogok jobban 
különböznek Isten szeretete révén a nyomorultaktól, 
semmint Isten színelátása révén. A boldogság 
vonatkozásában tehát Isten színelátásánál előbbre 
való a szeretet, következésképpen magasabb rendű is 
nála, amiből pedig az következik, hogy a földi 
szeretet magasabb rendű a mennyei színelátásnál.

a

p. 58

4. Harmadszor: az arisztotelészi II. Analitika II. 
könyve szerint az a jobb, aminek az ellentéte 
rosszabb: ám a földi szeretet ellentéte, azaz Isten 
gyűlölete rosszabb, mint Isten mennyei dicsőítésének 
ellentéte, azaz a pokolbéli Istenkáromlás. Ugyanis 
Isten földi gyűlölete a gonoszságból fakadó bún, a 
gonoszság betetőzése, míg a pokolban történő Isten- 
káromlás a tudatlanságból ered. A tudatlanságból
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eredő bún [pedig] kisebb rossz, mint a gonoszság. 
Ezért stb.

5. Negyedszer: ha valamely faj lényeges tulajdon
ságaiban felülmúl egy másikat, akkor a magasabb 
rendű faj bármely egyede is teljességgel felülmúlja 
az alacsonyabb rendű faj bármely egyedét, noha egyes 
képességeit teintve alulmaradhat. Ahogyan az emberi 
faj lényeges tulajdonságait tekintve felülmúlja az 
oroszlánét, úgy bármely emberi egyed teljességei 
magasabb rendű minden egyes oroszlánnál, jóllehet 
egyes tulajdonságaiban, például futása sebességében, 
bátorságában és testi erejében alatta maradhat 
annak.

Ámde a földi szeretet lényeges tulajdonságai 
alapján felülmúlja a mennyei színelátást, mivel a 
szeretetben és a színelátásban a lényegileg közös 
pontok a képesség, a készség és a tárgy. Ámde a 
földi szeretet képesség, készsége és tárgya 
feltétlenül magasabb rendű a mennyei meglátás 
képességénél, készségénél és tárgyánál, mint azt 
fentebb kimutattuk. Tehát a földi szeretet bármely 
egyedi jellemvonása magasabb rendű a mennyei 
színelátás bármely fajtájánál. Ezért stb.

Eckhart érvei

Azonban ezzel az okoskodással szemben egyesek úgy 
érvelnek, hogy kimutatják:

6. (1) az értelem a maga cselekvésével és jellegével 
magasabb rendű valami, mint az akarat a maga 
cselekvésével és jellegével. Mert az a képesség, 
cselekvés és jelleg a magasabb rendű, amelynek 
tárgya egyszerűbb, magasztosabb és elsődlegesebb. 
Ámde az értelem tárgya, jellege és cselekvése, 
vagyis a létező, elsődlegesebb, egyszerűbb és 
magasztosabb az akarat tárgyánál, azaz a jónál, 
mivel a jónak a lényege az, hogy van. Ezért stb.

(2) Továbbá: az a képesség a magasabb rendű,p.60 7.
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amelynek alkotóelemei magasabb rendűek. Ámde az 
értelmi erények, nevezetesen a bölcsesség, a 
felfogóképesség és az okosság, [azaz] a szerzett 
tulajdonságok, amelyek az értelemben vannak, 
magasabb rendűek az erkölcsi erényeknél, amelyek 
akarati eszközökkel szerezhetők meg. Ezért stb.

8. (3) Továbbá: az a képesség a magasabb rendű, 
amelynek a tevékenysége magasabb rendű. Ámde a 
megértés mint értelmi tevékenység magasabb rendű az 
akarat tevékenységénél, mivel a megértés a lényeg
telent lehántva jár el, és ezáltal jut el a jelenség 
puszta lényegéhez.

9. (4) Továbbá: maga a tudás egyfajta hasonlatosság 
Istenhez, egyfajta Istenhez hasonulás, mivel Isten 
maga a tudás, nem pedig a lét.

(5) Továbbá: a tudás mint olyan független létező.10.

(6) Továbbá: a tudás mint olyan nem teremthető. 
Ezért az agyunkban lévő láda nem teremthető meg. 
Ezek a tulajdonságok azonban nem illenek a 
szeretetre. Ezért stb.

11.

12. (7) Továbbá: az a dolog a jobb, amely 
határozottan megindokolja, hogy miért vagyunk 
kedvesek Isten szemében. Ez pedig a megismerés. 
Ezért egy lény határozottan azért kedves Isten 
előtt, mivel tudással rendelkezik. Mert vedd el a 
tudását, a maradék a puszta semmi.

13. (8) Továbbá: az a képesség a magasabb rendű, 
amelyben elsődleges a szabadság. De a szabadság 
elsődlegesen az értelemben van meg, mert valami 
azért szabad, mivel mentes az anyagtól, ahogy ez 
nyilvánvaló az érzékek esetében. Ámde az értelem és 
a megértés teljességgel független az anyagtól, 
[hiszen] minél anyagibb valami, annál kisebb 
mértékben képes önmagára visszahatni. Ugyanis a 
reflexió nem a létezésben, hanem a tudásban
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nyilvánul meg, amiképpen az "önmagával azonos" a 
tudás révén érti meg önmagát.

p.62 14. (9) Továbbá: Nyssai Gergely a De anima 39. és 40. 
fejezetében azt mondja, hogy a szabadság a 
megértésből az akarásba megy át. Ezért stb.

Továbbá: valami azért szabad, mert különféle 
döntésekre határozhatja el magát. Ámde az akarat 
különféle döntésekre csak az értelem alapján és az 
értelem révén juthat.

15.

Továbbá: a választás a megfontolás eredménye, a 
megfontolás viszont értelmi tevékenység, ezért a 
szabadság az értelemben gyökerezik. így a szabadság 
elsődlegesen és eredendően az értelemben rejlik, de 
az akaratban valósul meg.

16.

(10) Továbbá: a "jó" és a "legfőbb jó", azaz a 
cél az akarat tárgya. Valamely dolog azért a 
legjobb, mivel ésszel felfogható, hogy 6 a legjobb. 
Valamiről tehát csak akkor mondhatjuk, hogy jobb, ha 
van
fogalmunk a "legjobb"-ról. Ámde a "legjobb" fogalma 
csak akkor értelmezhető, ha létezik, mivel ha 
megfosztjuk létezésétől, semmi sem marad [vissza]. 
Tehát az értelem tárgyát képező lét magasabb rendű 
az akarat tárgyát képező legjobbnál is.

17.

p. 63

Továbbá: A "legjobb" fogalma az értelemben
rejlik, mivel az "igaz" fogalma is az értelemben 
van, és az "igaz" fogalma azonos a "legjobb" 
fogalmával. Az ezüst azért "jó" és "tökéletes", mert 
valódi. De vegyük el a "legjobb"-tói a maga 
szubsztanciáját: semmivé válik. Ezért a "legjobb" 
fogalmának a forrása együttesen az értelem és 
tárgya. Valami tehát azért a "legjobb", mivel benne 
van az értelemben. Mivel pedig az értelemben van, 
elindul a "jó"-tól és a "legjobb" megértése felé 
tart, majd isteni alakot ölt és teremtőjéhez 
közeledik. Tehát a "legjobb" fogalma inkább az

18.
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értelemből,
Következésképpen az értelem tárgya magasabb rendű, 
magasztosabb és előbbre való, mint az akarat tárgya, 
és az értelem magasabb rendű, mint az akarat.

semmint fakad.akaratbólaz

(11) Továbbá: az szabadabb és magasabb rendű, 
aminek a mozgásformája magasabb rendű. Ámde az 
értelem azért mozgat, mivel a cél mozgásformája 
szerinti mozgatás a legmagasabb rendű, hiszen a cél 
—a Fizika II. könyve szerint— a végső ok. Ezért 
Isten is úgy mozgat,
hogy vágyódást kelt maga iránt, mint a Metafizika 
XII.
formájával mozgat, 
mozgásformájával.

19.

p. 64
könyve mondja. Ámde az értelem a cél mozgás- 

az akarat pedig előidézőjének

Továbbá: az értelem mint a mozgás oka a maga 
mozgásformájával mozgat, az akarat viszont pusztán 
mozgatóként mozgat.

20.

Eckhart azon érveinek megdöntése, hogy az 
értelem magasabb rendű, mint az akarat

21. Eckhart első érvére azt kell mondanunk, hogy 
abból, hogy valami elsődlegesebb és egyszerűbb, nem 
következik, hogy tökéletesebb; sőt a teremtmények 
esetében gyakran az ellenkezőjét találjuk, amint ez 
nyilvánvaló az általános kategóriák esetében.

A második érvére azt kell mondanunk, hogy jeles 
szerzők állítása szerint az erkölcsi erények 
magasabb rendűek, mint az értelmiek. Ezért mondja 
Cicero a De officiis II. könyvében, hogy az 
igazságosság magasabb rendű az okosságnál.

Eckhart érvelése egy másik szempontból is gyenge 
lábakon áll, hiszen a tökéletességek közti magasabb- 
rendűséget a legnagyobb tökéletességek magasabbren- 
dűsége alapján kell bizonyítanunk. Egy tökéletesség, 
mint például a látás élessége, könnyen fejlettebb 
lehet az állatban, mint az emberben. Ámde az ember 
végső tökéletessége magasabb rendű az állaténál, így

22.

1
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az ember magasabb rendű bármely állatnál. Azonban 
nem a szerzett erények, hanem a belénk oltott 
erények
tartoznak az értelem és az akarat legmagasabb rendű 
tökéletességei közé. Ezért egyszerűen az a képesség 
a magasabb rendű, amelyben a legmagasabb rendű 
belénk oltott tökéletesség rejlik, tudniillik a 
szeretet. Ez viszont az akaratban rejlik. így tehát 
az érvelés nem helytálló.

Az érvelés [azonban] más szempontból is hiányos. 
Azt feltételezi ugyanis, hogy ha a szeretet magasabb 
rendű az érdem szempontjából, attól még nem magasabb 
rendű önmagában véve. Ez azonban nem áll, hiszen ha 
valami Isten szempontjából jobb, az nem érték- 
csökkentó meghatározás. Ebból az következik, hogy 
ami Isten szempontjából jobb, az önmagában is jobb. 
A szeretet pedig ilyen.

p. 65

Amikor [Eckhart] harmadsorban azt állítja, hogy 
az értelem a dolgok belsejébe hatol, azt kell 
mondanunk, hogy következtetése helyes, mert az 
értelem valóban a megismerő képességek között a 
legfelső helyet foglalja el, és igaz az is, én is 
így vallom, hogy az akarat a legfelsőbb helyet 
foglalja el a célcselekvések között. Ám ebből még 
nem következik, hogy az értelem magasabb rendű az 
akaratnál. Ugyanis amiképpen az értelem kétféle
képpen jár el, [tudniillik] egyfelől alkot, másfelől 
a legapróbb részletekig elemez, úgy ennek az akarat 
részéről is kétféle eljárás felel meg.

23.

A negyedik érvre azt kell válaszolni, hogy a 
szeretet nagyobb hasonulás Istenhez, mint a 
megértés. Ezt mutatja, hogy az angyalok legmagasabb 
rendjét a szeretetről nevezték el. A szeráfok neve 
ugyanis onnan származik, hogy a szeretet tüze 
gyújtja lángra őket.

És amikor azt fűzik mindehhez, hogy Isten a 
tudás, nem pedig a lét, arra azt felelem, hogy Isten 
valóban nem létezés a mi azon felfogásunk és 
kifejezésmódunk értelmében, ahogy a létet a dologi

24.
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létben látjuk, hanem Isten maga a lét a 
szó igazi értelmében, aminek az ellenkezőjét 
állítani nyilvánvalóan ellentétes a szentekkel és a 
Szentírással, [lásd] például Jánosnál (8, 58)
"bizony mondom néktek, én vagyok, még mielőtt 
Ábrahám lett volna", és Jób 33-ban "6 van egyedül". 
Ezt magyarázza Gergely a Moralia XVI. könyvében, 
mondván, hogy minden aláhullana a semmibe, ha a 
Teremtő keze nem tartaná fenn.

p. 66

Az ötödik és a hatodik érvre ezt kell válaszol
nom: amit ott állítanak, tudniillik, hogy a tudás 
független létező és nem teremthető, az igaz Isten 
tudására, ám nem a teremtmény tudására vonatkozóan. 
Ezért tudunk agyunkban ládát és egyéb dolgokat 
teremteni. Ugyancsak ezért születhetnek értelmes 
lények, hiszen másképp nem is születhetnének. És ők 
is ugyanabból az anyagból születnek, mint minden más 
teremtmény: egyértelműen ezt állítja Szent Ágoston 
a Genezisről a manicheusok ellen írott könyve 
elején.

25.

A hetedik érvre: ha azt mondják, hogy "valaki 
pontosan azért kedves Isten szemében, mert tudással 
rendelkezik", úgy az eretnek állítás, és téves az a 
feltételezés, hogy van szeretet nélküli tudás.

És ez az állítás: "vedd el a tudást, nem marad 
semmi" szintén hibás, mert Arisztotelész Topicája 
szerint a két ellentmondó állításból levont követ
keztetés önmagában nem érvényes,
hanem meg is kell [tudni?] fordítani azt, mert 
egyébként nem lehet érvényes következtetést levonni. 
Az előbbi megállapítás tehát éppúgy nem állja meg a 
helyét, mintha ezt mondanánk: ha elvesszük a 
képzelőerőt, nem marad felfogóképesség, tehát a 
képzelőerő magasabb rendű, mint a felfogóképesség. 
Hasonlóképpen téves az a megállapítás is, hogy vedd 
el a mennyiséget, megszűnik a hatás, következés
képpen a mennyiség a hatás elsődleges oka.

26.

p. 67

Továbbá: Mint mondani szokás egy abszolúte igaz27.
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kijelentés minden esetben igaz. Ha tehát ’’valaki 
pontosan azért kedves Isten szemében, mert tudással 
rendelkezik’’, akkor mindenki kedves Isten szemében, 
aki tudással rendelkezik, ez pedig nyilvánvalóan 
téves, ahogy az kiderül Pál apostolnak a Rómaiakhoz 
írott levelének 1.20. részéből: "nincs tehát 
mentségünk" stb. Továbbá: ha valaki pontosan azért 
lenne kedves Isten szemében, mert tudással 
rendelkezik, akkor a több tudással rendelkező 
kedvesebb és a legtöbb tudással rendelkező a 
legkedvesebb lenne Neki. Ez azért téves, mert sok 
olyan egyszerű férfi és nő van, akik kedvesebbek 
Istennek, mint az igen tudós emberek. Továbbá: 
semminek sem lehet az az oka, ami az ellentétére is 
érvényes, márpedig a "tudás" érvényes a "kedves" 
ellentétére is.

28. Továbbá: A nyolcadik érvvel kapcsolatban, 
amelyben azt állítják a szabadságról, hogy annak oka 
az anyagtól való mentesség, azt mondhatjuk, hogy ez 
nem igaz. Úgy vélem ugyanis, hogy az angyalok és a 
lélek inkább anyagból és formából vannak megalkotva, 
és nem egyneműek. Ezt már máshol kifejtettem.
De ha feltételezzük is, hogy ami mentes az anyagtól, 
az szabad, az anyagtól való mentesség akkor sem 
elegendő a szabadsághoz, mivel ez esetben az 
anyagtalan képesség birtoklása jelentené a szabad 
mivoltot, ami téves. Továbbá: az anyagtalanság közös 
vonása az értelemnek és az akaratnak is, ezért 
amiképpen ebből az értelem szabadsága, ugyanúgy az 
akaraté is következik.

p. 68

A kilencedik érvvel kapcsolatban: az az állítás, 
hogy az akarat különböző döntésekre csak az 
értelemmel történő megragadás alapján képes, igaz. 
Ebből azonban nem következik, hogy csupán a 
különböző dolgokat megragadó akarat esetében áll 
fenn a szabadság. Ellenkezőleg: a következtetés 
félrevezető.

Nyssai

29.

hivatkozássalA Gergelyre
kapcsolatban azt válaszolom, hogy az idézett helyen

való
*
íl
I
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nem az említett szavakat találtam, hanem a 
következőket: "minden gondolkodó lény úgy fontolja 
meg cselekvését, mintha a választás rajta állna" 
stb. És alább: "szabad elhatározással, mivel 
értelmes lény". Azt mondom, hogy ez igaz, amennyiben 
az értelmes szó a lényeg, és nem a lehetőség 
meghatározását jelenti.

A tizedik érvvel kapcsolatban: amikor azt 
állítják, hogy egy dolog az értelemtől nyeri a 
"legjobb" minősítését, azt kell válaszolnom, hogy ha 
ezt ügy-értik, hogy a "legjobb" kritériuma oly módon 
az igazság, hogy egyik dolog fogalma előidézi a 
másikat, illetve, hogy az igazság okozza azt, hogy 
valami a "legjobb", úgy ez téves; ha pedig úgy 
értelmezik, hogy mindkettőnek ugyanaz a kritériuma,

30.

úgy azért hamis. De ha a kettőt együttesen értik, 
akkor igaz, mivel egyik sem létezik a másik nélkül. 
Ámde vizsgált
állításunkra nézve. Az sem igaz, hogy valamit azért 
tartunk "legjobb"-nak, mivel ismerjük.

ebből semmip. 69 következiknem

A tizenegyedikkel kapcsolatban: hamis az az 
állítás, hogy az értelem célként mozgat. Az értelmi 
megragadás ugyanis önmagában szükséges az akarat 
megmozgatásához, ámde nem célként mozgatja azt, 
mivel ez esetben az értelmi megragadás elsősorban 
önmagát ragadná meg, ami tévedés. A megragadható 
valóság mozgat célként, de nem volna képes mozgatni, 
ha nem előzné meg a megragadás. Az értelem 
cselekvése ugyanis önmagában szükséges az akarati 
cselekvéshez, önmagában véve olyan ok, amely nem 
kikényszeríti azt, hanem ily módon segíti elő. Ahhoz 
ugyanis, hogy a cselekvő hasson a szenvedőre, 
szükség van arra, hogy a cselekvő közeledjék a 
szenvedőhöz. És a cselekvőnek nem volna elégséges 
oka a cselekvésre, ha e megközelítés nem állna fenn, 
jóllehet a megközelítés nem előidéző oka a 
cselekvésnek, hanem a cselekvő egy megnyilvánulási 
formája. Hasonlóképpen áll a dolog tételünk 
esetében. A megragadás ugyanis annyiban hasonló a

31.
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megközelítéshez, hogy a megragadás révén kerül a 
tárgy hatalmunkba, és amiképpen a megközelítés nem 
oka a cselekvés előidézésnek, hanem a cselekvő egyik 
megnyilvánulási formája, ugyanúgy nem a megragadás 
az előidéző oka a cselekvésnek, hanem az akarat 
maga.

Pótlás a négy fóérvhez.

Az első érvre azt kell válaszolni, hogy a 
közelebbi és közvetlenebb kapcsolódás nem bizonyítja 
a cselekvés magasabbrendűségét, ha nem jár együtt 
vele a képesség magasabb rendű természete.

A másodikra azt kell mondani,' hogy Isten 
dicsőítése a szentek olyan tulajdonsága, amely nem 
lényükből kifolyólag, hanem járulékosan válik azzá. 
És akik átutazók e földön, azok nem emiatt 
nyomorultak, hanem mindenki a saját akaratából válik 
nyomorulttá.

p.72 32.

problémafelvetés 
vonatkozásában azt kell mondanunk, hogy a szeretet 
Isten felé irányuló törekvést jelent. Ámde Isten 
felé törekedni magasabb rendű dolog, mint egy másik 
dolog, például a tudás mozgásának tárgya lenni.

A negyedikre azt kell válaszolni, hogy mindkét 
képesség önmagában hajtja végre cselekvését. Ha 
feltételezzük, hogy az akarat is önmagában hajtja 
végre cselekvését és hogy Isten az értelemben 
mutatja meg önnön képét, az még nem döntő érv. 
Ugyanis ha az akarat önmagában hajtja végre 
cselekvését, az nem zárja ki, hogy ugyanezt a 
cselekvést elsődleges okként Isten hajtsa végre.

Továbbá: Ha feltételezzük, hogy Isten nem vesz 
részt konkrétan az akarat cselekvésében, attól meg 
nem bizonyított ama állítás igazsága, hogy a 
magasabb rendű cselekvő által okozott cselekvés csak 
akkor magasabb rendű, ha teljes erejével cselekszik, 
ellenkező esetben nem szükségszerűen magasabb rendű. 
Amikor ugyanis Isten előidézi az 6 boldogságos 
színelátását, akkor nem veti latba teljes erejét. Az 
akarat viszont teljes erőből hajtja végre

harmadik érvreA a
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cselekvését.
A nagyobb szenvedés sem szünteti meg a szenvedő 

magasabbrendúségét, hacsak nem olyan szenvedés, 
amely az ördög karjába taszít. Egy olyan szenvedés

eltűrése, 
szünteti

p. 71

üdvözít és 
a szenvedő

nagyobb mértékű 
tökéletesít, 
magasabbrendűségét. 

Gonsalvus minor.

amely
megnem
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IV.

Vajon ellentmondás-e az, hogy valamely mozgás határtalan?
(1311—1313)

Nyilvánvalóan nem, mivel találunk határtalan 
mozgást, például az ég mozgását.

p. 72 1.

2. Ellenvélemény: a mozgás határa azonos az 
elmozdulással. Aki tehát tagadja a határ létezését, 
az tagadja a mozgást.

Ki kell jelentenünk, hogy ez ellentmondás, mivel 
nincs mozgás, ha nincs mozgatás. Továbbá: ez 
lehetőség volna megvalósulás nélkül.

Az ég mozgásával kapcsolatos érvre azt kell 
mondanunk, hogy az ég mozgásának kiindulópontját el 
kell vetnünk. így tehát nem marad más hátra, mint 
arról a határról elmélkedni, amelyben az elmozdulás 
lejátszódik és amely felé irányul.

3.

Ami azt a határt illeti, amelyben az elmozdulás 
lejátszódik, az alá van vetve egy mozgásnak, 
tudniillik az elsődleges mozgónak. Az első mozgó 
test az elsődleges test, ezen oknál fogva az első 
testnek kisebb lehetősége van, következésképpen 
kisebb a mozgása? amennyiben tehát első mozgó, úgy 
az 6 mozgása a legisebb. Mert vannak olyan fogalmak, 
amelyek tökéletességet, 
tökéletlenséget fejez ki. így hát minél tökéletesebb 
valami, annál kevésbé mozgatják és szabják meg a 
helyét, [sőt] ellenkezőleg: 6 mozgat mindent és 6 
szabja meg mindennek a helyét. Mert a föld nem 
lokalizál semmit, a víz már több dolgot, és így 
felfelé haladva az ég mozog a legkevésbé, mivel 
egyetlen térben mozog, ott, ahol van, egyébként csak 
elképzelésünk szerint mozog az egyik helyről a 
másikra.

Továbbá: egyetlen mozgásról van szó. Az ég részei 
mozognak, de a középpontja nem. Az ugyanis

4.

mozgattatás pediga

p. 74
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elsődleges mozgó a benne rejlő mozdulatlansághoz 
képest, hiszen ez a tökéletesség tulajdonsága. így 
hát önmagában kell mozognia, de a középpontja nem 
mozdul el.

És ha valaki azzal érvel, hogy a részek csak 
lehetséges
válaszolnunk, hogy 
bizonyítja. Mert pusztán annál fogva, hogy a részek 
a lehetőség állapotában vannak, az eget ők 
mozgatják, mivel a mozgás a lehetőség állapotában 
lévő létező cselekvése. Mert a változandóság és a 
változatlanság oka minden esetben a rész és az 
egész: a lét teljességével rendelkező jelenségek 
változatlanok, mint például Isten, ezzel szemben 
minden, ami a létezésből csak egy résszel 
rendelkezik, változékony. Ezt mondta ki Tamás az 
Értekezés a rosszról című művének a démonokról szóló 
fejezete második kérdésfeltevésében egy érv 
boncolgatása kapcsán.

így tehát az ég, mivel elsődleges, részei révén 
mozog; ezért van csupán egyetlen egységes mozgása, 
amiből pedig az következik, hogy nincs ellentéte. A 
csillagászok viszont, mivel a csillagos égen eltérő 
mozgásokat észleltek, azt állították, hogy az ég nem 
az első mozgó.

5.
léttel rendelkeznek, azt kell 

ez éppen az ellenkezőjét

p. 75

Az ókor szerint az ég mozgásának a célpontja nála 
alacsonyabb rendű dolgok létrehozása és pusztulása. 
Ámde nekünk azt kell mondanunk, hogy az ég a maga 
mozgásában ugyanarra tart, amerre az anyag. Mivel az 
anyag nem rendelkezik teljes léttel, csak rész
legessel, ezért mindenféle formák felé törekszik. 
Ugyanígy, mivel az ég egy kvantitás, vannak részei, 
s mivel "nincs helye", "keresi" azt. Tehát azért 
mozog, hogy valamennyi része elhelyezhető legyen a 
jobb és a bal tájolás szerint.

Úgyis mondhatnánk, hogy az ég mint test a 
legmagasabb rendű. Ámde a magasabbrendűség 
természetéből következik, hogy befolyásol és 
létrehoz, az alacsonyabb rendű természetéből pedig

6.
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az adódik, hogy létezésre törekszik. A magasabb 
rendű természetéből következik, hogy hat egyrészt a 
maga totalitásával, másrészt lényegének bármely 
megnyilvánulásával minden nála alacsonyabb rendűre 
mint totalitásra és lényegének bármely meg
nyilvánulására. S mivel ezt nem képes egyszerre 
megtenni, ezért folyamatosan
hat az alacsonyabb rendűre. Mi tehát az 6 végcélja? 
Azt kell mondanunk, hogy nem a maga hasznát keresi, 
amiképpen a szem sem öncélúan lát, hanem az egész 
test érdekében, mivel az egész kedvéért létezik. 
Tehát a cél, amely felé az ég a maga mozgásában 
törkeszik, a világegyetem léte, illetve a 
világegyetem fenntartása.

p. 76

*
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V.

Vajon amikor Krisztus haldoklott a kereszten, 
testében megmaradtak-e a négy elem formái?

(1311—1313)

p. 77 1. Egyfelől azzal érvelnek, hogy igen, mert ha az 
elemek teljesen megsemmisülnének, akkor semmi sem 
maradhatna. Krisztus testén azonban szembetűnnek a 
négy elem tulajdonságai. Ezek tehát megmaradnak.

Ellenérv: ez esetben négy különböző anyagról 
volna szó.

p. 78 2. Itt elsősorban azt kell megvizsgálni, hogy vajon 
minden kevert testben több szubsztanciális forma 
létezik-e. Én azt állítom, hogy minden kevert 
testben csak egy szubsztanciális forma létezik. 
Másodszor el fogom mondani, miképpen rejlenek benne 
az elemek egy kevert testben. Harmadsorban ki fogom 
mutatni, hogy egy halott élőlényben nincs 
szubsztanciális forma; illetve ha van, az nem 
elégíti ki e fogalmat; amennyiben pedig kielégíti, 
akkor azt csak negative teszi; s ha Krisztusban 
megmaradt volna a szubsztanciális forma, akkor nem 
mondhatnánk azt, hogy ezt magára öltötte.

A fentiekkel kapcsolatban elsőként azt mutatom 
ki, hogy másképp áll a dolog az elemek, és másként 
a kevert testek romlása esetén. Másodszor kimutatom, 
hogy a létezés az egésznek a tulajdonsága, nem pedig 
a részé; harmadszor, hogy minden egésznek csak 
egyetlen homogén léte ven; negyedszer, hogy minden 
hatás rejlik a maga okozójában rejlik, minden 
alacsonyabb rendű benne rejlik az őt létrehozó 
magasabb rendűben, mégpedig a maga minőségében és 
helyén.

3. Az első ponthoz azt állítom, hogy az elemek 
esetében elpusztul a levegő és tűz keletkezik. Az 
egyetemes természet, amely mindnyájunk atyja, 
pusztítani akar, mivel másképp nem gondoskodhat a
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világegyetemről. A természet azonban nem lényegéből 
fakadóan törekszik a pusztításra, hanem járulékos 
tulajdonsága folytán. Azonban minden járulékos 
tulajdonság a lényegi tulajdonságra megy vissza, 
mégpedig azért, mert a közös nembeli fogalomra megy 
vissza. Ámde
a tűz természete visszavezethető a levegő 
természetére, éppen azon légneműség révén, amelyet 
levetett. De csakis a maga anyagára vezethető 
vissza.

p. 79

Teljességgel más a helyzet a kevert testek 
esetében. A kevert testek ugyanis keletkeznek és 
elpusztulnak, más alakzatok lépnek a helyükbe. Mivel 
a természet az egész világegyetemről gondoskodik, az 
egyedek létrehozására törekszik, ám pusztításukra 
is, hogy ezzel szolgálja a létrehozást. Elsődleges 
célja ugyanis a világegyetem fenntartása, s csupán 
ennek alárendelten a megsemmisítése. Másodlagosan: 
vannak olyan formák, amelyekre a természet csak 
esetlegesen törekszik, éppen az említett megsemmisí
tés következtében. E közbülső alakzatok éppen ezért 
már nincsenek sem a nembeli, sem a faji létezés 

mivel nemükre és fajukra csak azonállapotában,
szubsztanciák révén vezethetők vissza, amelyeket
elveszítettek. Alakjuk tehát nem tételez állítást, 
csupán megfosztottságot, s ez a természetnek nem 
célja. A holt elveszített szubsztanciáját tehát az 
elevenre kell visszavezetni.

Másodszor azt állítom, hogy a totalitásnak és 
csakis a totalitásnak van léte. S mivel a totalitás 
egység, s mivel a rész mint olyan mindig többed- 
magával van, ezért a számosság
alapja a rész, ezzel szemben az egész az egyen 
alapszik, az egy pedig az egészen. Ezért a résznek 
nincs léte, hiszen többedmagával van, az összes rész 
együtt viszont egy, mivel a létezés egysége. A rész 
mint olyan nem rendelkezik semmiféle léttel, de 
mivel egy egészhez mint létezőhöz tartozik, ilyen 
értelemben létezik. Ezért az olyan rész, amely nem 
tartozik egy egészhez, nem létező, de amennyiben egy

4.

p. 80
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egészhez tartozik, létezik. Ezért amiképpen kelet
kezés annyiban van, amennyiben a létezésre irányul, 
ugyanúgy a rész utat jelent az egészhez és a léte
zéshez; a járulékos tulajdonság is csak a totalitás
tól kapja létét; ezt jelenti az elsődlegesség. 
Tízféle olyan járulékos tulajdonság van, amelyek 
azért elsődlegesek, mivel valamennyiük magától a 
szubsztanciától nyeri létét. Ugyanis minden rész az 
egésztől nyeri létét, az egészben és az egészért 
létezik, mivel "minden Őáltala, Őbenne és Őérette 
van" (vő. Kol 1, 16). És mert "Őbenne és Őáltala van 
minden" (vő. Róm 11, 36).

5. Harmadsorban azt állítom, hogy az egésznek az a 
tulajdonsága, hogy egy és egynemű, és a létezés ezt 
jelenti. Mivel elsődleges, így hát szükségszerű, 
hogy legyen.

Továbbá: a részek nem hordozzák magukban a léte
zést, hanem kapják azt. Ezért csak egy lehetséges 
létezésük van. Mert az egység a létezésen alapszik. 
Ezért mondja Boethius: "minden a lét felé törek
szik" .
A számosság semmi, mivel nem egy. A számosság, mivel 
nem esik az egy fogalma alá, nem rendelkezik léttel. 
Mivel az idő is számosság, ezért semmi, hiszen nem 
egy, hanem számosság. Ezért a "létező" és az "egy" 
felcserélhető fogalmak. Ezért mondja Boethius: 
"minden létező azért létezik, mert számosságára 
nézve egy".

p. 81

6. A negyedikre azt mondom, hogy minden hatás a maga 
okozójában és csakis abban rejlik. Ugyanis 
Polükleitosz nem azért előidézője a háznak, mert 
ember vagy mert Polükleitosz, vagy mert lényegi 
tulajdonsága volna a házépítés. Ez csak járulékos 
tulajdonsága. Ám amikor ténylegesen megépíti a 
házat, akkor a háznak, a ház létezésének előidézője 
lesz. Azonban az építkezés tüstént leáll, amikor 6 
abbahagyja az építést, mivel az építkezés azon 
alapszik, hogy valaki épít. így hát benne, tőle és 
általa van. 1 * ! «

i
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Ugyanígy minden, a maga nemében alacsonyabb rendű 
mindig egy nála magasabb rendűben és csakis annyiban 
létezik, amennyiben az utóbbi létezik. Ezért 
szükséges a rend a természetben, azaz a fölé- és 
alárendeltség. Például a víz apadhat és emelkedhet 
a Hold mozgásának hatására, és emelkedése gyorsabb 
és nyugodtabb [lehet]. Más példát is lehetne hozni 
a Nappal kapcsolatban.

p.82 7. Az elsó ponttal kapcsolatban azt állítom, hogy 
egy kevert testben csupán egyetlen szubsztanciális 
forma van, mivel ez a forma teszi a létet és nem 
esetleges, és minden dolog eme szubsztanciális 
formától nyeri a maga létét.

Továbbá: a lét egy. Ámde a létet a szub
sztanciális forma adja. Tehát e forma is egy.

Továbbá: ez a forma alapvetően lényegi. Azaz 
alapvető lényegén keresztül nyújt létezést. Tehát 
egy. Az anyag viszont meztelen, ha nem adunk hozzá 
valamit.

Továbbá: minden szubsztanciális forma teljes 
egészként van meg minden totalitásban és annak 
bármely részében, mivel előbb létezik valamennyi 
esetleges formánál, és minden tőle nyeri a létét.

Továbbá: mind az anyag, mind a forma elsődleges, 
ám együtt keletkeznek és együtt léteznek, [s] 
minthogy együtt léteznek, nem alkotnak két különböző 
valamit. Például: az Atyában és a Fiúban ugyanaz a 
Szentlélek van meg.

Másodszor: az elemekről azt kell mondanunk, hogy 
Avicenna a Sufficientia I. könyvének 10. fejezetében 
azt állítja, hogy az elemek a szubsztanciális formák 
esetében megmaradnak,
míg Averroes a De coelo et mundo végén, valamint a 
Physica I. könyvének magyarázatában azt mondja, hogy 
az elemi formák az anyaghoz való hasonlóságuk miatt 
gyarapodhatnak és fogyhatnak. Tamás pedig azt 
állítja, hogy a kevert test rendelkezik egy olyan 
sajátos tulajdonsággal, amely meghatározza ezt a 
formát. Ez azonban [ti. a forma] annál korábban

8.

p. 83
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létezik és egységes. Mint például az értelmileg 
megragadható forma, mivel ez a legtökéletesebb, az 
érzékieket is magában foglalja és így tovább. És 
mivel a kevert test formája is a totalitásra 
törekszik, ezért nem osztják fel alkotórészeire és 
ezért foglalja potenciálisan az egészet magában, és 
egységesebb és bensőségesebb egyes alkotórészeinél. 
Ennyit a kevert test alakjáról.

9. Harmadsorban: a haldokló Krisztus esetében azt 
kell mondanunk, hogy eme forma, amennyiben valós, 
nem meghatározó, csak negative az, mivel a "sápadt" 
nem állít semmi pozitívat; s még ha feltételezzük 
is, hogy valós, Krisztus nem öltötte magára, mivel 
csak másodlagos állapot maradt, és valaminek a 
folyománya.
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