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A 14. századi misztika atomizmus intellektualizálásából fakad, de
neoplatonikus alapokon áll. Megfigyelhető azonban a neoplatoniz
musból a tomizmus felé való visszatérés is. A tomizmus kiindulása
szerint a megismerés előzetes kategóriája a lét, a platonizmus sze
rint viszont az idea. Ebből érthető, hogya 14. századi misztikában
olyan fontossá válik a neoplatonikus filozófiában és a Bibliában is
szereplő logosz-fogalom. A bibliai könyvek közül szintén fontossá
vált a Bölcsesség könyve. Ugyanakkor a létfogalom is fontos szere
pet játszik akár Eckhart mester gondolkodásában is. A két külön
böző kiindulópontú tanítás egyeztetése nem kis problémákat jelen
tett Eckhart mester számára. Egyházi elítélése azt mutatja, hogy ezt
megnyugtató módon nem is tudta megoldani.

A neoplatonizmus több tanítása igen kedvező kiindulópontnak
bizonyult a misztika számára. Már a görög filozófia is foglalko
zott a sokféleség és az egység problémájával. A keresztény misz
tikának alapvető kérdése, hogya teremtmény milyen módon
egyesül az ő teremtő Istenével. A misztika alapvető kérdései közé
tartozik, tehát a különállóság feloldásának, megszűntetésének kér
dése és a visszatérés az egyhez problémája. Ezzel a problémával
a neoplatonikus filozófia is foglalkozott. nA szellem maradandó
középpontja az Egy s így a reális sokaság összefoglalása: lényege
a lét és gondolkodás azonossága.?" Mivel Szent Ágoston az ideá
kat Istenbe helyezte, ezért a patrisztikus bölcseletből az ő tanítása,
valamint Areopágita Dénes tanítása fontos lépés volt e misztikus
irányzat kialakulásában.

A 14. századi misztika kibontakozását elősegítette az/ hogy eb
ben az időben kialakult egy mélyebb vallásosság iránt érdeklődő

laikus réteg. Ugyancsak ebbe az irányba hatottak a keresztes had
járatok és az ezzel kapcsolatban kialakult - a nőket is saját szol
gálatukba állító - lovagrendek. A kornak további jellemzője,

hogy megsokasodtak a női kolostorok. Ez utóbbi elsősorban a do
monkosoknak köszönhető, akik a misztika fő terjesztői voltak. IV.
Kelemen pápa 1267-ben kelt és a német domonkos tartományfőnök,

Herman von Minden 1286-87 közötti rendelkezései a domonkosok,
különösképpen az egyetemi lektorok és magiszterek lelkére kötötték
a rend női kolostorainak lelki gondozását. Ennek a gyümölcse
olyan gyakorlati teológia, mely a misztikával párosult.
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Azok között a domonkosok között, akik a misztika szolgálatá
ba állították a skolasztika elemeit neoplatonikus elemekkel vegyít
ve, kiemelkedik Theodorick von Freiburg (t13lO után). A De íríde
et radíalíbus ímpressíoníbus (A szívárványról és a sugárzó hatásról) cí
mű műve a szivárvány magyarázatával foglalkozik. A mű a neo
platonizmus ismeretanyagának a területén mozog. Az emanatíó-t
(kiáradás) úgy értelmezi mint teremtést. Ennek megfelel az egy
hez való visszatérés, reversío ad Unum. A cselekvő értelem (intellec
tus agens) skolasztikus fogalma az ő számára azonos értékű Szent
Ágoston belső emlékezés (memoría ínterior), az isteni valóság az
emberben fogalmaival, melyekben jelen van az igazság. Ezzel egy
alapvető sémát készített, melyre a többi misztikus építeni tud, így
Eckhart mester és Tauler is.2

Eckhart mester 1260-ban Türingiában Hochheimben, Erfurt
vagy Gotha közelében született. Szent Domonkos rendjének tagja
lett. Tanulmányait Kölnben és Párizsban végezte. Rendjében ko
moly tisztségeket töltött be. A tanítás feladatában is kivette a ré
szét. Életének utolsó öt évében a kölni studium (rendi tanulmányi
ház) igazgatója és buzgó prédikátor volt. 1326-ban a vimeburgi
érsek eretnek tanítással vádolta. Ez alkalommal sikerült megvéde
nie magát, azonban később XXII. János pápa In agro domíníco (A
domonkosok földjén) kezdetű bullájában 15-2 tételét mint eretneket,
valamint II feltevését mint eretnekségre gyanúsat elítélt? Ezt a
kölni egyháztartomány határain belül kihirdetették.

Latin művei közül kiemelkedő az Opus tripartítum (Hármas
könyv). Nagyon vitathatóak, de igen hatásosak voltak német írá
sai: Reden der Unterscheídung (A megkülönböztetés beszédei), Buch der
göttlíchen Tröstungen (Az ísteni vigasztalások könyve), a Von dem
edeln Menschen4 (A nemes emberről) című prédikációja és még mint
egy százhatvan prédikációja.5

Ha misztikáját egész röviden össze akarjuk foglalni, akkor a
következőket mondhatjuk: minden dolgok ideálja az Istenben
van. Isten az Igéjében kimondta önmagát. Az Ige által létesíti az
összes dolgokat. Ezért az Istennel való találkozás az emberi lélek
ben történik, legfőként oly módon, hogy az Atya ott is megszüli
a Fiút. Ebből a születésből ered a Szentlélek. Így pedig a lélek a
Szentháromság lakóhelyévé válik.

Az istenismeret területén a negatív teológiát követi, azaz sze
rinte jobban meg lehet mondani, hogy mi nem az Isten, mint az,
hogy mi az Isten. Istenismeretének kiindulópontja, hogy az Isten
neoplatonikus értelemben vett gondolat." Ennek a tanításnak meg
vannak az arisztotelészi és tomista alapjai is? Kortársai számára a
gondolat, hogy Isten a nemlét, megbotránkoztató volt. Pedig filo
zófiájának a célja nem az volt, hogya létet tagadja, hanem a ne
gatív teológia eszközeivel a voltaképpeni létet, a minden fölött
való létet akarta állítani róla. Ugyanakkor azt is kimondja, hogy
Isten a létezés: esse est Deus. Ezen azt érti, hogy Isten a létezés-
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nek a teljessége, mert benne van meg minden dolognak az ideája.
Az ideák ugyan a logikai sorrendben megelőzik a létet, de nem
feltétlenül előzik meg időrendben. Ilyen módon az Isten mint esz
me és mint létező nyugodtan lehet egy és ugyanaz. Mivel minden
dolgok ideája Istenben van, Isten is benne van minden dologban.
Isten azonban mégis több a létezőknél. mert a létezők nem önma
gukban, hanem Istenben hordják ideájukat. Ezzel a misztika prob
lémáját oldotta meg, mert elmondta, hogy Isten mindenkihez
rendkívül közel van.

Az isteni eszméket azonosítja a Fiúval. Az Atya ebben az Igé
ben mondja ki magát, egész isteni természetét, úgy, amint azt
megismeri, persze egyben úgy ismeri meg, amint van. Így lehet a
Fiú tökéletes mása az Atyának. Isten azonban nemcsak magát
mondja ki az Igében, immár a másik személyben, hanem az
összes dolgokat is, és ugyanazt a természetet adja nekik, amivel ő

maga rendelkezik. Ugyancsak ebben az Igében mond ki minden
értelemmel felruházott szellemi természetű lényt. Ezek lényegüket
tekintve az előzetes kép szerint hasonlítanak az Igéhez. Van azon
ban egy különbség is, mégpedig az, hogy minden egyes dolog el
különítve birtokolja a létet. Eckhart mester tanítása szerint tehát
az isteni Igét létesítő tevékenység létesíti a reális világot is. Ez az
állítása nagyon jelentős abból a szempontból. hogy Jézus Krisztus
személyének is nagy szerepet tulajdonít a mísztíkában," Jézusnak
mint logosznak, azaz ideának ez a kiemelkedő szerepe mindegyik
német misztikusnál megmarad.

Az emberi lélek képes Isten befogadására. Nála is fontos az a
fogalom, mely már korábbról származik, a scintilla animae (a lélek
szikrája, a lélek mélye). Ez az, ami képes nemcsak a kegyelem, ha
nem az Isten befogadására. Jézus itt időzik nemcsak a munkája
által, hanem a létezés rendjében is. Itt lép be ismét a szerithárom
ságos gondolat. A Lélekben Isten megszüli a Fiút, kevésbé és nem
jobban, mint az örökkévalóságban. Ezért az embemek az a fel
adata, hogy az Isten fiává váljon a kegyelem által. A léleknek el
kell távolodnia az összes teremtménytől. Mégis egy ponton vissza
kell térnie azokhoz, ugyanis aki bensőleg egyesült az Istennel, az
megtalálja az összes dolgokban Istent.9

Eckhart mester hatása óriási volt. lO Köréhez tartozik az a szer
ző, akitől a Theologia deutsch című munka származik, melyet Lu
ther saját ajánlásával ellátva kinyomtatott. II Ma is vita tárgya,
hogy milyen kapcsolat áll fenn a reformátorok és Eckhart mester
gondolkodása között. Talán a legelfogadhatóbb válasz az, hogy
nincs közvetlen kapcsolat a mester tanítása és a reformátorok ta
nítása között. A misztikának két ellentétes irányzata volt. Egy in
tellektuális és egyantiintellektuális irányzata. Ez utóbbit képviseli
a devotio moderna imodern lelkiség), az intellektuális irány pedig
Eckhart vonala. A spekulatív teológiában nyilván ez utóbbi ha-
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tott. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni azt a szaka
dást, mely Luther és a korábbi teológia között van. 12

Eckhart mester legkiemelkedőbb tanítványa Johannes Tauler
(ca. 1300-1361) és Heinrich Seuse (1295-1366) volt. Mindketten
azon fáradoztak, hogy mesterük igazhitű mivoltát bizonyítsák, és
megakadályozzák, hogy a fanatikus spirituálisok visszaéljenek ve
le. Valószínű, hogy Tauler írásain keresztül ismerte meg a mes
tert. Ebben azonban a külőnböző kutatók nem értenek egyet. Az
újabb irodalomban is előfordul olyan állítás, miszerint Kölnben a
rendi studiumon Eckhart mester tanítványa volt. Többségében
azonban a történészek ezt tagadják.v' 1330-tól prédikátor volt sa
ját szülővárosában Strasbourgban. A város 1329-1353-ig interdic
tum alatt állott. Bajor Lajos úgy rendelkezett, hogy ennek ellenére
végezzék a szertartásokat. Ekkor Tauler és konventie Bázelbe köl
tözött. itt került kapcsolatba Heinrich von Nördlingennel és az
"Isten barátai" mozgalommal, amelyre valószínűleg1342-ben visz
szatért saját konventjével Bázelből Strasbourgba, ahol a prédikáci
ónak és a lelkek gondozásának szentelte magát. Itt halt meg 1361.
június 16-án.

144 prédikációjából 80 az, melyet autentikusnak lehet tartani.
Műveinek kritikai kiadása még várat magára. Misztikája Eckhart
mester gondolataira épül, de nagyon erősen etikus-pszichológiai
tartalmú. Amikor mesterének gondolatait ismétli, de nem szolgai,
hanem kreatív módon, nagyon vigyáz arra, hogy Isten létezéséről,

valamint a lélek isteni életben való részesedéséről szóló eckharti
kifejezéseket tompítsa és visszavezesse a tomizmus biztos talajára.
Ez a folyamat egyébként Seuse-nál tovább folytatódik. A megtisz
tulásban (via purgativa) nagy jelentőséget tulajdonít az akaratnak.
Legfőként abban különbözik mesterétől, hogy az Istentől való
születést nem az isteni ismeretből vezeti le, hanem az Isten akara
tának való megfelelőséget hangsúlyozza. Ismételten felhívta hall
gatói figyeimét arra, hogya szemlélődést át kell vezetni az aktív
életbe, de az aktív élet nem előkészület a szemlélődésre.

Tauler fogalomrendszere egy kicsit más, mint mesterének foga
lomrendszere. Fogalomrendszerében az Eckhart-i gondolat (Ver
nunft) átalakul a lélek (Gemüt - lényeget akarni), fons aciious
(aktív forrás), avagy mens (gondolkodás, lélek) fogalmává. A lélek
mélye (Grund), nála azt a helyet jelöli, ahol az Istennel való talál
kozás történik képek nélkül. Sokszor a lélek mélye és a lélek fo
galmát azonosítja egymással abból a gondolatból kiindulva, hogy
az Ige megszületése a lélekben történik, hasonlóképpen itt törté
nik az isteni életben való részesedés is. Itt ismer rá a teremtmény
a teremtőre.

Szent Pál fogalomrendszerének megfelelően az embert három
részre osztja: test (caro), lélek és szellem. Antropológiája precí
zebb, mint Eckhart mesteré, A külső ember az erkölcsös cseleke
detek által tisztul meg. Az ember mint értelmes lény, a szellemi
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képzés által, a belső ember pedig az Isten ott lakása által tisztul
meg. Ebben a pillanatban azonban meg is világosodik a szernlé
lésben és a szerelet aszkézisében. Ez a szerétet egyébként több,
mint az ismeret. Az aszkézis jobban visszatér misztikájában, mint
ahogy azt mesterénél találjuk. Tauler komoly hatást fejtett ki a
protestáns egyházakra. Megtérésének történetét magyar nyelvre is
Íefordrtották." Néhány költeménye magyar nyelven is olvasha
tó. IS Keresztes Szent Jánosra is hatással volt.

A tüzesség és az érzelem mélysége lobban fel Seuse írásaiban.
Ez elsődlegesen annak köszönhető, hogy volt egy ifjúkori belső,

misztikus élménye. Írásaiban nem annyira az értelem dominanci
ájával, mint inkább a belső, lelki átélés mélységével találkozunk.
Mivel a szeretet, az empátia nem elválasztó, hanem egyesítő érzé
sek, ez különösképpen jól fest neoplatonikus talajon. Gazdag lo
vag-családból származik. Apja világias gondolkodású gazdag pol
gár volt. Konstanzban született 1295-ben. Tizenhároméves korá
ban domonkos lett. Utána Konstanzban tanult, majd Kölnbe
küldték a Studium Ceneralé-ra. Itt Eckhart mester lelkes tanítvá
nyává vált.

1327-től egyetemi lektor volt Konstanzban. 1330-ban Eckharttal
való szoros kapcsolata miatt fegyelmi intézkedésnek veti alá ma
gát, és elmegy Kölnből. Többé nem tudott tudományos pályán
maradni. Belső világa is másfelé hajtotta. Szoros kapcsolatot tar
tott fenn "Isten barátaival". Seuse az Igazságról írt könyvecskéje
ben megvédte mesterének misztikáját. Az Örök Bölcsességről 1 6 írott
könyvében, és különösen annak latin fordításában, Harolagium Sa
pientiae-ben17 (Bölcsesség órája) egy olyan gyakorlati jellegű miszti
kát ad, melyben együtt van a szenvedő Krisztus tisztelete és a ke
reszt alatt álló Mária tisztelete. Megjegyzendő, hogy ez nem telje
sen az ő ötlete, hiszen a Krisztus szenvedésében való részesedés
Taulernek is témája volt.

Fogalmi rendszere kevésbé merész, mint Eckhart mesteré. A
szeretet űzi őt a bölcsesség felé, keresi, hogy eljegyezze magát ve
le. Azaz rendelkezik előzetes ismerettel a bölcsességről, melyet a
világ dolgaiban nem talál meg, hanem ettől el kell távolodnia
(dacta ignarantia),18 hogy megtalálja azt, ami felé vonzódik. Az
örök bölcsesség neoplatonikus módon a jóval azonosítja magát.
Az isteni jóság kiáradása az egyik komoly lehetősége az Istennel
való egyesülésnek.l" Misztikájának tartalma így foglalható össze:
a tiszta embernek el kell szakadnia a teremtményektől, egyesülnie
kell Krisztussal, és el kell vesznie az istenségben. Amikor bemu
tatja a szentírási történeteket. a képekben való konkretizálás felé
halad, ezért misztikája komoly hatással volt a képzőművészerre

nemcsak saját századában, hanem utána is. Hatása a magyar kó
dexirodalomban is jelentkezett/" A ma?yar hagiográfiai iroda
lomban is szerepel a boldogok között? Néhány írása magyar

I . I h ,22nye ven IS o vas ato.
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Németalföld flamand területén a német misztika a csúcsot
Ruysbroeck működésével érte el. Brüsszel és Hal között 1293-ban
egy hasonló nevű helységben. Pappá szentelése után vikárius lett
a brüsszeli Szent Cudula-ternplomban. Tizenegy írásának na
gyobb része ebből az időből származik. A misztika iránt való ér
deklődést az általános műveltség, valamint a beginák és begardok
jelenléte tette lehetővé, Ötvenéves korában más kanonoktársaival
együtt ugyanazon gondolattól vezérelve visszatért groenendaeli
magányába. Itt remeteéletet éltek Szent Ágoston regulája szerint.
1381-ben halt meg nyolcvannyolc éves korában.

Ruysbroeck kiindulópontja a három személyű egy Isten. Isten
végtelen, ezért termékeny. Így az atyaság nem fér meg az egység
ben/ ezért szükséges az Örök Bölcsesség Atya által történő nem
zése. Minthogy az Atya az Örök Bölcsességet, azaz saját Fiát
szemléli, és ugyanazon Örök Bölcsességben az összes dolgokat,
így megszületik az Atyától különböző személy a Fiú. A Fiú az
Atyát szemléli és az Atyában az összes dolgokat. Mindebből meg
születik a szeretet, amely a Szentlélek, aki egyesíti az Atyát és a
Fiút. Így három személy lesz a természet egységében.

Az Istenhez való visszatérést vagy inkább a vele való egyesü
lést három lelki képességben látja. Az első a lényegi "meztelen
ség". Hasonlók vagyunk az Atyához, ővele egyesültek és az ő is
teni természetének részesei. A másik a lélek felső értelme. Ez át
tetsző világosság, amellyel mi fogadjuk Isten Fiát, az örök igazsá
got. A világosságban hasonlók vagyunk hozzá, ezt magunkba fo
gadván egy dologgá válunk ővele. A lélek harmadik képessége a
scintilla animae. E a lélek természetes képessége a saját eredete
felé, ahol a Szentlelket/ Isten szeretetét fogadjuk. Amikor a scintil
la animae-ben az Isten megérintette az embert, három fokozatban
történik az Istenhez való visszatérés: vita activa (aktív élet), vita in
teriora (belső élet), és contemplatio Dei (Isten szemlélése).23

A késői középkor misztikájának filozófiai jelentősége abban áll,
hogy a nominalizmussal szemben új megismerési mód keresésé
nek lett az ösztönzője. Innét veszi kezdetét a reneszánsz korban
divatos alanyi kiindulás is.24 Befejezésként megjegyezheljük, hogy
a misztika, melynek szerves része a szemlélődés, önmagában is
veszélyes lehet, mert függetlenné válhat a kinyilatkoztatástól és
legfőként az üdvösségtörténettől. A misztika értékeit és nehézsé
geit egyaránt fellelhetjük a 14. századi német misztikában.
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