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Heidl György

Szent Ambrus misztikája és antropológiája 
a De Isaac et anima alapján*

Az alábbiakban a De Isaac et anima c. munka segítségével szeretném összefoglalni 
Ambrus misztikus tanítását. Rámutatok a szoros kapcsolatra a tanítás tartalma és ki-
fejtésének mikéntje között, kiemelem a mű szerkezeti csomópontjait, hangsúlyoz-
va a szerkesztésben tükröződő rendkívüli tudatosságot. Amellett fogok érvelni, 
hogy Ambrus misztikája lényegileg szentségi természetű, vagyis az ő felfogásában a 
misztika azonos a mysterionnal, a szentséggel, illetve a szentségi beavatással.

A szöveg nem csupán esztétikai erényei, hanem az allegorikus exegézis módsze-
rével kifejtett tanítások miatt is előkelő helyet érdemel a patrisztikus és a nyugati 
keresztény spirituális irodalomban. Okkal tartják „Ambrus misztikus spiritualitása 
főművének,”1 „a nyugati misztika első nagy mesterművének.”2 A beszéden végig-
húzódó Canticum-magyarázat a lélek-menyasszony és Krisztus-vőlegény misztikus 
egyesülését, annak fokozatait, mibenlétét buzdító beszéd formájában adja elő, s 
célja a beavatás a legfőbb misztériumokba. Ez röviden szólva azt jelenti: Ambrus 
szeretné elérni, hogy olvasója/hallgatója ugyanúgy személyesen találkozzék Isten 
Igéjével, ahogyan Rebekka találkozott Izsákkal, és ahogyan az Énekek éneke meny-
asszonya találkozott és egybekelt vőlegényével. Saját munkájára is alkalmazható 
irodalomelméleti elve szerint az artisztikus szövegek végeredménye és célja maga 
Isten Igéje, amely a megértésben közvetlenül „kiárad” az olvasóra (Ep. 55 [8]. 5). 
Minden megértés találkozás Isten Igéjével, ami különösen igaz a Szentírás eseté-
ben, hiszen annak nem csupán szellemi lényege Isten Igéje, hanem szövegteste is 
sajátosan az Ige teste. E különleges szövegek olvasója ugyanabban a helyzetben 
van, mint amelyben az Énekek Éneke menyasszonya. Ahogyan a menyasszony ke-
resi a vőlegényt, a Szentírás olvasója úgy keresi a szövegek értelmét, Logoszát, s 
éppen úgy vágyakozik a megértésben egyesülni az Igével, amint a mennyasszony 
vágyakozik arra, hogy vőlegénye bevezesse hálókamrája mélyére. Az Énekek éne-
ke pars pro toto maga a Szentírás, e szöveg megértése tehát a megértés megértése. 
Aki a könyv magyarázatára vállalkozik, mint Ambrus, az par excellence mystagógos, 

* A tanulmány az OTKA K 81278 „Teológiai antropológia a patrisztikus korban” c. kutatói pályázat 
keretében készült.

1 G. Nauroy: La structure du De Isaac vel anima et la cohérence de l’allégorèse d’Ambroise de Milan, Revue des 
Études Latines 63 (1985) 210-236, különösen 211.

2 B. McGinn: The Presence of God: A History of Western Christian Mysticism, vol. 1. The Foundations of Mystic-
ism: Origins to the Fifth Century, New York 1994, 203.
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hiszen azt ígéri hallgatóságának, hogy elvezeti annak a tevékenységnek a legmélyé-
re, amelyet a Szentírás olvasásakor végez, s amely a szöveg megértésében megvaló-
sul: meglátja Isten Igéjét.

Az Énekek Éneke szellemi jelentése csak Krisztus eljövetele után tárulhatott fel. 
Amíg az Ige közvetett módon van jelen a szövegben, az exegézis szükségképpen 
allegorikus, hiszen más az, amit közvetlenül olvasunk, és más a szöveg mögöttes ér-
telme. Az ószövetségi könyveket olvasva folyvást a szószerinti jelentés mögé kell te-
kintenünk, hogy megpillantsuk Isten Igéjét. A prófétai írásokban ugyanis Krisztus 
csak mintegy ablakon keresztül látható (4.32-33).3 Az írott szöveg áttetsző közvetítő 
eszköz, amely által Krisztus és a lélek egymásra tekint. Az értelem faggatja, kutat-
ja a próféták írásait, és ebből a távolságból, az előzmények felől, meghallja az Ige 
hangját is, mégpedig maguknál az ószövetségi szerzőknél is előbb. Azért lehetséges 
ez, mert a prófétai írások értelmezése az újszövetségi beteljesülés felől történik. Az 
értelmező azon előzetes tudás birtokában olvassa és kutatja a próféták írásait, hogy 
azok beteljesedtek, sőt beteljesedésük mikéntjét is ismeri. Mivel a próféták még 
nem rendelkezhettek ezzel a – múltbeli eseményekre vonatkozó – biztos tudással, 
az értelmező a prófétai írásokat jobban érti szerzőiknél, vagyis értelmezése során a 
próféciákat mélyebb jelentéssel tudja felruházni, többletet ad a szövegükhöz.

A Szentírás megértése ugyanakkor nem az értelmező egyoldalú erőfeszítése.  
A szöveg végső értelme, a személyes isteni Logosz maga is keresi a szöveg értelme-
zőjét, ahogyan a Vőlegény keresi a menyasszonyt. Az Ige nem csupán betekint az 
ablakon, hanem benyújtja a kezét (vö. Én 5,4), azaz közvetve, tevékenységei ál-
tal megmutatkozik a léleknek, amelyben így felébred a közvetlen istenlátás utáni 
vágy. A közvetlen istenismeretre való eljutás folyamatát Ambrus részletesebben le-
írja, utal a lélek előrehaladásának (processus) különböző szakaszaira, de mindezt oly 
sűrű allegorizálás keretében teszi, amely szinte ellehetetleníti szövegének fogalmi 
nyelvre fordítását (vö. 6.53-54). A homályosságnak részben a hallgatóság, részben 
a tárgy összetettsége az oka. Ha Ambrus élőszóban elhangzott tanításait talán nem 
is, de azok szerkesztett változatát ugyanis bizonyosan egyszerre hallgatták/olvas-
ták keresztények és nem keresztények, akik ráadásul a lelki élet és az iskolázottság 
különböző fokain állhattak.4 Ambrus ezért nem logikus érvekkel, nem fűrészpor 
szárazságú fogalmakkal kívánja meggyőzni e színes hallgatóságot, hanem epideik-
tikus beszéddel egyszerre hat az értelemre és a képzelőerőre. Ami ennél is fonto-
sabb: nem csupán hallgatósága volt összetett, hanem beszédének alapgondolata is. 
A De Isaac-ban ugyanis az előrehaladás lépcsőfokai egyszerre jelentik a szentírási, a 
liturgikus és a spirituális beavatás szakaszait, amelyek szorosan összekapcsolódnak 

3 Vö. H. Savon: Maniérisme et allégorie dans l’oeuvre d’Ambroise de Milan, Revue des Études Latines 55 
(1977) 203-221, ld. 209.

4 Bővebben: A. Fitzgerald: Ambrose at the Well: De Isaac et anima, Revue des Études Augustiniennes 48 
(2002) 79-99, különösen 80-81. 
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az üdvtörténet nagy korszakaival és Jézus Krisztus fokozatos, az emberi természet-
től az istenihez emelkedő megismerésével.

A De Isaac nem rendszeres értekezés, ami nem jelenti azt, hogy ne volna rendkí-
vül tudatosan kimunkált a felépítése. Ennek belátásához érdemes kiindulni abból 
az alaptanításból (8.68), mely szerint a lélek Istenhez emelkedésének három sza-
kasza van: felkészítés (institutio), előrehaladás (profectus) és beteljesülés (perfectio). 
A három szakasz ugyanis a beszéd nagyobb szerkezeti egységeiben is tükröződik. 
Az első az Én 2,11 vers („elmúlt a tél, elvonult az eső”) magyarázatáig tart. Eddig a 
prófétai írások jövendölései, Izsák és Rebekka, a vőlegény és a menyasszony előképi 
násza, a salamoni könyvek hármas bölcsessége állt az exegézis gyújtópontjában, 
egyszóval az ószövetségi írások, amelyekben az Ige közvetve van jelen, s amelyek 
előkészítik közvetlen eljövetelét. Az Én 2,11 vers fordulatot hoz: „Elmúlt a tél, vagyis 
eljött a Pászka, eljött a megbocsátás, elérkezett a bűnök elengedése, megszűnt a 
kísértés, elvonult az eső, elvonult a vihar, a megrázkódtatás. Krisztus eljövetele előtt 
tél van, eljövetele után virágok nyílnak” (4.35). Ezt követően Ambrus már közvet-
lenül Krisztusról, az ő megtestesüléséről, kereszthaláláról, mennybemeneteléről 
beszél, amely teljesen új korszakot nyitott a világ és az istenkereső ember életében. 
A következő, a szöveg szerkezetében is tetten érhető jelentős váltás egy pillanatnyi 
szünet az előadásban az 5.49 szakaszt követően, miután a kertjébe alászálló vőle-
gényről, a lélekbe belépő Igéről beszélt az Én 5,1 vers exegézise során:5 „Szálljon alá 
fívérem kertjébe, és szakítsa le gyümölcsfáinak termését! Alászálltam kertembe, le-
szüreteltem mirhámat balzsamaimmal együtt, elköltöttem kenyeremet mézemmel, 
megittam boromat tejemmel. Egyetek, barátaim, és igyatok, ittasodjatok meg!”  
A lélek kertjébe, azaz önnön bensőjébe hívja Krisztust, a vőlegényt, aki alászáll oda, 
és lakomát tart, a lélek pedig a mennyei misztériumoktól megrészegülve elalszik. 
Az Ige alászállása, a szellemi lakoma, a megittasult lélek józan részegsége, az alvás 
Ambrus misztikájának legmélyére vezető metaforák. A későbbiekben vissza fogok 
térni erre a tanításra, egyelőre az Én 5,1 vershez kapcsolódó szerkezeti váltásra sze-
retném hangsúlyosan felhívni a figyelmet. Ezen a ponton, mielőtt a szónok folytat-
ná beszédét, szükségesnek tartja röviden összefoglalni mindazt, amit korábban a 
lélek előmeneteléről (processus) mondott, a szöveg folytatásában ugyanis már arról 
a lélekről beszél, aki teljes jogú tagja az Egyháznak, mert megtisztult a keresztség-
ben, és részese az eukharisztikus közösségnek. Erre számos utalást találunk: a lélek 
„megragadta” Krisztust, „hogy többé ne veszítse el” (6.50); már nem egyszerűen 
menyasszony, hanem Krisztus nővére (6.51); a „temetkezés jeleinek illatát árasztja”, 
lemosakodott (6.52); eltemetkezett Krisztusban (6.53); csatlakozott a szentek kö-
zösségéhez, ahol Krisztus táplálja szentségeivel (6.56); immár tökéletessé lett (7.57); 
az Egyház egységében élve őbenne is teljessé lett a szellem egysége (7.59), és még 
folytathatnánk a példák sorát. Ennyi is elég azonban annak belátásához, hogy a 

5 Vö. M. Sanders: Fons Vitae Christus: Der Heilsweg des Menschen nach der Schrift De Isaac et anima des Amb-
rosius von Mailand. Altenberge: 1996, 137. o.
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beszéd harmadik nagy szerkezeti egysége a tökéletesség vagy beteljesedés fogal-
mához kapcsolódik. Ily módon az első szakasz az institutio-nak felel meg (1.1-4.34), 
amásodik alaptémája a profectus (4.35-5.49), ezt követően pedig a perfectio motívuma 
lesz a beszéd vezérgondolata (6.50-től a mű végéig).

A beszédben kifejtett Énekek éneke-magyarázatnak alapvetően három rétege 
különíthető el, s mindegyikben felismerhető az előkészítés, előrehaladás, betel-
jesedés hármassága. A lélek és az Ige egymást keresik a Szentírásban, az Egyház 
szentségeiben és a másik személyében, amit hagyományosabban úgy fogalmazha-
tunk meg, hogy a lélek és az Ige benső egyesülésében. Az Énekek éneke tehát olyan 
szöveg, amely allegorikus tanítást ad az exegetikai tevékenységről, a liturgikus be-
avatásról és a lélek tökéletesedésének folyamatáról. Exegézis, szentségi közösség és 
szellemi gyakorlat egymástól elválaszthatatlanok. Mindegyiknek az a célja, hogy 
az Ige közvetett jelenlétének tudatától a közvetlen jelenlét megtapasztalásához ve-
zessen. Lássuk ezt közelebbről előbb az exegézis, azután a liturgia, végül a lélek 
tökéletesedésének szempontjából!

Ami az exegézist illeti, Ambrus éppen a Szentírást olvasó lélekről mondja jól 
érthető biblikus képek segítségével, hogy az végigjárja az institutio, profectus és 
perfectio útját: 

Eleinte, mintegy a felkészülés során, csak árnyékokat lát a lélek, amelyeket a kö-
zeledő Ige kinyilatkoztatása még nem űzött el, s ezért még nem ragyogott rá az 
Evangélium nappali világossága. Másodszor zavaró árnyak nélkül kegyesen illa-
tozó virágokat szakít. Harmadszor, már beteljesedve, nyugalmat biztosít önma-
gában az Igének, hogy az felé forduljon, ráhajtsa a fejét és megpihenjen. (8.68)

Az institutio azt jelenti, hogy az ószövetségi írásokban az égi valóságok és eljövendő 
dolgok árnyékait látja (vö. Zsid 8,4; Kol 2,17). Az ószövetségben tehát látható az 
Ige, ámde közvetve, rejtetten (4.33), ezért az Igére vágyakozó olvasónak tovább 
kell lépni az Evangélium felé. A profectus éppen abban áll, hogy a lélek megismeri és 
megérti a próféciák és előképek beteljesülését az evangéliumban, abban a szöveg-
ben, amelyben Jézus Krisztus személyesen megszólal. Az emberré lett Ige itt köz-
vetlenül jelen van, a szöveg azonban képletes, mert „az Evangélium által jelképesen 
mennyei misztériumokat látunk a földön,” vagy merészebben fordítva: „mennyei 
misztériumokat látunk kirajzolódni a földön” (per euangelium in terris videmus cae-
lestia mysteria figurata, 4.42). A perfectio, a nyugalom és beteljesedés részesedés e 
mennyei misztériumokból. Ahogyan a prófécia beteljesedett az evangéliumban 
(1.1-2; 4.22), úgy az evangélium beteljesedik az egyház életében, mert az egyházban 
megvalósul Jézus Krisztus kérése: „hogy mindnyájan egy legyenek, ahogyan te, Atyám, 
bennem vagy, és én tebenned, úgy ők is egy legyenek mibennünk. Ez a beteljesülés és a 
tökéletesség. Ezért tette hozzá: hogy egy legyenek, ahogyan mi is egy vagyunk: én őben-
nük, te énbennem, hogy teljességében eggyé legyenek (Jn 17,21-23)” (7.59). Az exegézis a 
próféciáktól az evangélium megértésén keresztül az egyház szentségi közösségéig 
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ível, a sokaságtól az egységhez: a lélek ily módon eljut a közvetettől a közvetlenig. 
A szöveg Logoszától indul el, hogy a személyes Logosszal való közvetlen találkozás-
ban teljesedjék be az értelmező folyamat.

A szentségi beavatás esetében a három szakaszra vonatkozóan elsősorban Amb-
rus kateketikus és misztagógikus beszédeiből vonhatunk le következtetéseket.  
A bizonyosan hitjelölteknek elmondott beszédek közül ismerjük a hatnapos terem-
téstörténetet értelmező homíliákat és a De Abraham-ot, egy megjegyzésből pedig 
tudjuk, hogy katekéziseinek középpontjában a pátriárkák élete és a Példabeszédek 
könyvének erkölcsi tanítása állt (Myst. 1.1.; vö. Expl. 118. prol. 2.).6 A keresztségre 
való felkészítés, az institutio tehát az ószövetségi-profetikus olvasmányok segítségé-
vel történt, mégpedig azért, hogy a hívek majd képesek legyenek felismerni Krisz-
tus kereszthalálának üdvözítő erejét. (Exp. Lc 6.107-109). Liturgikus értelemben a 
profectus időszaka a misztagógikus katekézis hete. A misztagógikus tanítást Ambrus 
a már megkeresztelt híveknek adta elő, beavatva őket a szentségek titkaiba, és el-
magyarázva a Miatyánk kéréseit. Ez Húsvét hetében történt, valószínűleg keddtől 
vasárnapig tartott. Milánói szokás szerint a neofiták csak a misztagógikus katekézi-
sek után, a Húsvét utáni első vasárnapon vehettek részt az eukharisztikus liturgián 
a közösség teljes jogú tagjaiként.7 Az ő életükben ezzel lett teljessé a Húsvét. Ily mó-
don a perfectio liturgikus értelemben maga az eukharisztia, az a szentség, amelyben 
közvetlenül és valóságosan egyesül a hívő Krisztussal; s ahol a menny közvetlenül, 
de már nem jelképesen, hanem szentségi valóság formájában megjelenik a földön.

A Szentírás tanulmányozása és a liturgikus beavatás folyamata nem csupán egy-
mással állnak szoros kölcsönhatásban, hanem megkívánják az erkölcsi tisztaságot 
és a lélek tökéletesedését is, hogy a testi dolgoktól elkülönülve egyesülhessen az 
Igével. A felemelkedés három alapfeltételét a hármas bölcsesség foglalja magában, 
amelyet Órigenész nyomán, és az ókor jelentős filozófiai iskoláinak tanításával és 
gyakorlatával összhangban fejt ki Ambrus (Isaac 4.23-30; Expl. Ps. 36, 1-2; Exp. Lc. 
prol.; Exp. Ps. 118.1.). A morális, a természeti és a misztikus bölcsesség megfelel az 
előkészítés, előrehaladás és beteljesedés hármasságnak. A filozófia hármas felosztá-
sa nem tantételek három csoportját jelenti, hanem az isteni jelenlétet megtapasztal-
ni vágyó ember három, hierarchikusan egymásra épülő tevékenységét. 

„A bölcs ugyanis elkülönül a testi-érzéki élvezetektől, lelkét fölemeli és elvonja 
a testtől: mert ezt jelenti az, hogy megismeri magát az ember, akit káldeus nyel-
ven Enósnak, latinul homo-nak nevezünk [vö. Ter 4,26; 5,6-11]. Enós volt az, aki 
először hívta segítségül reménységgel Istent, és ezért, mint vélik, elragadtatott 
[Ter 4,26]. Úgy tűnik tehát, valójában azt lehet embernek nevezni, aki Istenben 
remél, aki pedig Istenben remél, ahogyan a szó valódi jelentése világossá teszi, 

6 Ld. J. Schmitz, Bevezető, in: Szent Ambrus: A szentségekről; A misztériumokról. Jel Kiadó 2004, XVI-
XVII.

7 Schmitz, art. cit. LVII-LIX. o.
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nem marad a földön, hanem mintegy elragadva Istenhez kapcsolódik.” (Isaac 
1.1)

Aki a bölcsességre törekszik, előbb elkülönül a testi-érzéki élvezetektől (morá-
lis bölcsesség); majd lelkét fölemeli a testi világ fölé (természetfilozófia); s végül  
Istenhez kapcsolódik (misztikus bölcsesség). Az istenismerethez vezető út az  
ember benső helyreállításával kezdődik, amelynek alapja az önismeret. Az önis-
meret nem elméleti tudás, hanem gyakorlat: az aszketikus, önmegtartóztató élet-
mód kialakítása, eltávolodás a testi vágyaktól, az érzékiség legyőzése, az érzelmek 
féken tartása és az indulatok megszelídítése (vö. 4.16). Csakis az erkölcsileg tiszta, 
saját testét uraló lélek képes arra, hogy felemelkedjék az egész testi világ fölé, és 
reményét Istenbe vesse. Ekkor megformálódik bennünk az ember, aki per definiti-
onem Istenben remél. Aki nem Istenben remél, szoros értelemben nem nevezhető 
embernek. Figyelemreméltó gondolat, hogy az ember nem mint kész, teljes, kiala-
kult szubjektum érkezik az Istennel való találkozásra, hanem éppenséggel ebben 
az Isten által kezdeményezett találkozásban születik meg az, akit embernek, mai 
fogalommal: személynek lehet nevezni. A bűnesettel az ember nem csupán Istentől 
távolodott el, hanem önmagától is, elveszítette ember voltát, hús-vér test (caro) és 
lélek (anima) köteléke (copula) lett. Ambrus felhívja a figyelmet a Szentírás sajátos 
szóhasználatára. Olykor úgy tűnik, mintha a homo, az ember csak a caro-val, olykor 
mintha csak az anima-val lenne azonos, de a szövegösszefüggés fényt vet a szóhasz-
nálat erkölcsi jelentésére: a bűnös ember hús-vér test, az Istenhez kapcsolódó ember 
pedig lélek (vö. 2.3). Az ember az Istenhez fűződő szeretet-kapcsolatában nyeri el 
önazonosságát, személyiségét. Az Istenhez kapcsolódás közelebbről meghatározva 
az isteni Logosszal való egység, nem platonikus unio mystica a legfőbb istenséggel. 
Az adhaerere ige, amelyet Ambrus előszeretettel használ e kapcsolat jellemzésére, 
az ószövetségi könyvek (vö. Mtörv, 13,4; 30,20, Józs 22,5, Én 8,5), különösen a zsol-
tárok kifejezése (Zsolt 63 (62),9 és 73 (72), 28), és kitüntetett szerepet játszik az 
ige jelentésének alakulásában Ter 2,24 vers, amely szerint „a férfi elhagyja apját és 
anyját és feleséghez kapcsolódik (adhaerebit), és a kettő egy test lesz”, s amelyet Pál 
mint magnum mysterium-ot Krisztus és az Egyház egyesülésére értelmez (Ef 5,31-32). 
Ambrus szerint a Krisztushoz kapcsolódott lélek valójában megszűnik léleknek len-
ni, mert az Úrral egy szellem (spiritus) lesz (1Kor 6,16-17, vö. Expl. Ps. 118, 11.4; Abr. 
2.8.59). Szellem és lélek nem két különálló képesség, nem két antropológiai entitás. 
A lélek akkor kapja a szellem nevet, ha már átalakult a test-lélek viszonyrendszer, és 
az ösztönök, indulatok, érzelmek, gondolatok a teljesen Istenre irányuló figyelem 
szolgálatában rendezetten működnek. Az átalakult, a testi természeten felülemel-
kedő ember mintája Pál apostol. Ahogyan Pál „lelke fölemelkedett a testből, eltávo-
lodott és elemelkedett a hús-vér test zsigereitől és kötelékeitől, idegen lett önmaga 
számára, és kimondhatatlan szavakat őrzött bensőjében, amelyeket meghallott, de 
nem tudott közölni,” úgy ragadtatik el a tökéletességre törekvő lélek, és megtalálja 
önmagában az istenséget, mint Jót (4.11).
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A Pálra vonatkozó bekezdésben a keresztény misztikus hagyomány fogalmi 
készletének számos eleme felbukkan (pl. raptus, abalienatio, ascensus). Ambrus azon-
ban nem tartja Pál elragadtatását közvetlen istenlátásnak, a tökéletes színről-színre 
látás szerinte a földi életben egyáltalán nem lehetséges (vö. B. mortis 11.49). Ha tehát 
Ambrus határozottan tagadja ennek lehetőségét, akkor kérdés, miképpen értsük az 
Én 5,1 vershez fűzött magyarázatait a lélek kertjébe belépő isteni Igéről, az Ige lako-
májáról, és a józan részegségről, amelyet a De Isaac-ban költői szavakkal a lélek eksz-
tázisaként jellemez: „Ezt hallva a lélek megrészegült a mennyei misztériumoktól, 
és úgymond a bortól elnehezülve mintegy eksztázisban vagy kábulatban megszó-
lal: én alszom, de a szívem virraszt (Én 5,2)” (5.49-6.50). A De bono mortis párhuza-
mos szakaszában (5.19-20) egyenesen Platón elgondolásával – valójában Plótinosz  
Lakoma-értelmezésével –, a nektártól ittas Porosz mítoszával szemben hivatkozik 
a platóninál sokkal magasabb rendű keresztény misztika józan részegségére, és az 
Énekek éneke hortus conclusus-át szembeállítja Zeusz, az értelem kertjével. 

Ami a De Isaac-ban és a De bono mortis-ban csupán utalás, az a De Sacramentis-
ben és a De mysteriis-ben félreérthetetlen tanítás, ezért e szövegekből megbízható 
választ kapunk a kérdésünkre. A lélek és az Ige találkozása és egyesülése szentségi 
módon történik, az eukharisztiában:

 
„Az oltárhoz jöttetek tehát, megkaptátok Krisztus kegyelmét, elnyertétek a 
mennyei szentségeket. Örül az egyház, hogy sokak megváltást nyertek, és szel-
lemi ujjongással vigadozik, mert ide járult fehérbe öltözött családja. Ezt találod 
az Énekek énekében. Örvendezve hívja Krisztust, mert immár előkészítette a 
lakomát, amely méltó lehet a mennyei vendégséghez. Ezért mondja: Szálljon alá 
fivérem kertjébe, és szakítsa le gyümölcsfáinak termését,” stb. (Sacr. 5.3.14-17)

Én 5,1 hasonlóan szentségi és eukharisztikus értelmezését találjuk a De mysteriis-
ben (55.58), amint a valószínűeg ambrusi Splendor paternae kezdetű himnuszban 
szintén az eukharisztiában jelenlévő Krisztusra utal a költő: a hit italára és a Szent-
lélek józan részegségére. Ágoston a Vallomásokban a milánói püspök prédikációira 
és liturgikus-szentségi szolgálatára emlékezve azt mondja, hogy „szónoklataiban 
buzgón osztotta népednek java búzádat, olajod örömét, borodnak józan részeg-
ségét” (5.13.23, Balogh J. ford.). Mintha felidézné azt az ambrusi tanítást, mely  
szerint a tökéletes lélek nem elégszik meg azzal, hogy virágokat szedeget az Írásból, 
és élvezi a Krisztusban megtalált békét, hanem kimegy a mezőre, „ahol nemcsak 
bájos virágok vannak, hanem búza és árpa is, vagyis a szilárdabb erények alapjai”, 
azaz szilárd táplálékot ad másoknak, cselekvő a szeretetben, másokért munkálko-
dik, másokért imádkozik (Isaac 8.69.) Az Egyház misztériumaiba beavatott lélek 
ugyanis azért tökéletes, mert egészen új létrendbe került: a megváltottak közös-
ségébe. Tökéletessége nem végső beteljesülés, hiszen ilyesmi a jelen életben nem 
lehetséges. A tökéletes lélek voltaképpen az Ige nővére lesz, és nem a felesége, mert 
nem csupán egyvalakié, hanem mindenki iránt elköteleződött (4.19; 6.51). Nem 
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szűnnek meg számára a kísértések, nem emelkedik ki a világból, hanem egész ben-
ső életét átformálva tökéletessé lesz a szeretetben. Ambrus misztikája éppen intéz-
ményes keretei: lényegileg szentírási és szentségi jellege miatt cselekvő-tevékeny 
misztika. Az újjáalkotott, Istenhez kapcsolódó ember – Isten szeretetének benső 
logikája szerint – teljes egészében átadja magát embertársai szolgálatának. Ha tehát 
korábban megállapítottuk, hogy az ember valójában az Istenhez fűződő szeretet-
kapcsolatában nyeri el személyiségét, akkor ehhez most hozzá kell tennünk, hogy 
az Isten-szeretetben elnyert személyiségét a felebaráti szeretetben teljesíti ki.

György Heidl
Anthropology and Mysticism in Saint Ambrose’s De Isaac et anima

This paper aims at summarizing Ambrose’s mystical-spiritual teaching as it emerges from 
his sermon on Isaac and the Soul, i.e. on the spiritual wedding of Christ-Bridegroom and 
Soul-Bride. Form and content of the work are strongly connected. Two substantial structural 
junctions divide the text into three important sections. The first shift is linked with Song 2:11, 
whereas the second one with Song 5:1. In this way, Ambrose’s basic concept about the three 
phases of the soul’s spiritual progress, i.e. institutio, profectus and perfectio appears in the 
threefold structure of the text. The first part is devoted to the theme of preparation, the second 
to that of progress, while in the third part the idea of perfection is explained. For Ambrose, the 
Song of Songs is a text that includes teachings on exegetical activity for the reader, on liturgi-
cal initiation for the Christian believer, and on the spiritual progress of the soul. Each of these 
activities reflects the threefold scheme of preparation, advancement, and fulfillment. Exegesis, 
sacramental community and spiritual exercises are, thus, inseparably connected. The aim of 
the three activities is to lead the soul from the awareness of the indirect presence of the divine 
Word to experiencing His direct presence. Ambrose’s mysticism is considered to be sacramen-
tal in its nature. In his belief, mysticism is identical to mysterion, that is, to sacrament and 
initiation into the sacramental life of the Church.


