
Eckehart mester élete és tanítása.1) 

Általános bevezetés. Eckehart, a német spekulatív misz-
tika atyja, egyike a szellemtörténet azon alakjainak, akinek 
jelentősége felől a vélemények hullámzása nem tud nyugvó-
pontra jutni, akinek arcképe tehát folyton-folyvást változik. 
Amig némelyek igen magas talapzatra helyezik, addig mások 
meglehetős kicsinylóssel beszélnek róla és nemcsak a kor-
szaknyitó jelentőséget, hanem a nagyobb eredetiséget is 
megtagadják irodalmi tevékenységétől. Ez eltérő értékelés 
részben onnan származik, hogy E. megítélésénél csak ritkán 
érvényesül a tudományos tárgyilagosság követelménye és 
legtöbbször szubjektív pártszempontok, nemzeti ós felekezeti 
momentumok tévesztik meg a biráló szemét. így pl. azok, 
akik a reformáció előfutárának, vagy egy új vallásosság 
hirdetőjének fogják fel Írónkat, természetszerűen egészen 
más értékmérőt alkalmaznak, mint azok, akik E.-nak sko-
lasztikus voltára vetik a fősúlyt. Hadd soroljunk fel néhány 
konkrét példát a jelen helyzet illusztrálása céljából. 

így Lásson (aki a legszebb és bár részleteiben elavult 
de ma is nélkülözhetetlen monográfiát irta meg E.-ról, 
melyet e dolgozatban is mintául vettünk) azt véli, hogy az 
E.-tól először kimondott gondolatok hatása — ha zajtalanul 
ís — de mind e mai napig tart. (i. m. III.) 

Preger a nőmet misztikáról írott alapvető, de ma már 
sok tekintetben túlhaladott művében azt állítja, hogy igazá-
ban E. az, aki megteremtette a keresztyén filozófiát. Az ő 
misztikája a hajnalhoz hasonlít, mely új napot jelent a szel-
lem történetében, (i. m. I. 458.) 

Ballinger is a legnagyobb gondolkodók közé számítja 
és egyenesen Hegel mellé állítja. Szerinte kétszer delelt a 
német spekulativ szellem, először E.-ban, másodízben pedig 
Hegelben és egyúttal mindakettő teljes igazságot szolgál-
tatot t a keresztyén tanfogaimaknak is. Ha valaki, akkor — 
úgymond,— E. érdemli meg a „philosophus Teutonicus" nevet 
és, ha kora őt megérti és érdeme szerint méltatja, akkor 

*) Lásd ez értekezés folyamán idézett müvek betüsoros jegyzékét a végén. 
T h e o l . Szaklap . XI. é v f . 5 
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nem lett volna szükség sem reformzsinatokra, de sőt 
Lutherre sem. (i. m. 1 s. k.) 

Hasonlókép nyilatkozik Büttner, Ε. műveinek legújabb 
fordítója. Ő E.-ot ama férfiúnak tartja, akinek ép oly jelen-
tősége van a német szellem történetében, mint Danténak, 
a katholicizmus „Homéroszának" Itáliára nézve. B. szerint 
E. művei egy elsülyedt vallás dokumentumai, ő a Krisztus 
vallás filozófusa, aki legfeljebb az első századok gnosztiku-
saiban tisztelheti méltó elődeit. Ε mellett ő a magasabb 
értelemben vett német próza megteremtője, (i. m. I. IV. s. k). 

Egészen máskép hangzik és feltűnően elüt kivált a 
két legutóbbi (kétségtelenül túlzó jellemzéstől) Denifíe páter 
Ítélete, aki egyébként elévülhetetlen érdemeket szerzett az 
E. kutatás körül. D. Eckehartot mindenestül a skolasztiku-
sok közé sorozza és lekicsinyeli azokat, akik benne erede-
tiséget, önálló gondolatrendszert véltek feltalálni német 
művei alapján, holott szerinte E. csakis latin művei alapján 
bírálható meg teljesen. Akkor pedig kitűnik, hogy a mi E.-
ban jó, az a skolasztikából, főleg Aquinói Tamástól szár-
mazik, de ennek világossága és tökéletessége hiján. E. ön-
állótlan, ügyetlen utánzónál alig több, azért ignorálták teljesen 
a skolasztika nagy mesterei. Ami nála eredetinek tetszik, 
annak a törekvésének a gyümölcse, hogy a skolasztikát 
túllépje, hogy újat mondjon, de ez csak bajba keveri, mert 
zavaros elméje csak helytelen tanok formulázásához vezeti, 
ami azután munkái megrovását vonta maga után. 

íme, ennyire szétágazók az E.-ról szóló vélemények. És 
ehhez mindjárt hozzá csatolhatjuk azt a szomorú, de elvi-
tathatatlan tényt, hogy E. teljesen biztos alapon nyugvó 
objektiv méltatásának az ideje még ma sem érkezett el, 
sőt hogy még évtizedek múlhatnak el addig, mig teljesen 
tudományos E. kiadásunk lehet, annyi rengeteg munkát 
kell e téren még a filológiának elvégeznie. Ennek következmé-
nye, hogy jelen dolgozatunk is csak az E. kutatás jelen 
állását ismertetheti, melyet újabb adatok és eredmények 
eshetőleg módosíthatnak. Egyéb hiányait ez értekezésnek 
mentse az a körülmény, hogy tudtunkkal az első magyar 
munka, mely ez érdekes misztikussal speciálisan foglal-
kozik. Fejtegetéseink során igyekezni fogunk az E. kutatás 
összes legfontosabb kérdéseire nemi világot vetni, de leg-
főkép mégis magát Eckehartot és az ő tanítását szándéko-
zunk nagy vonásokban jellemezni. 

Ε célhoz föltétlenül szükséges a korviszonyoknak leg-
alább vázlatos megrajzolása. 

A kor. Végtelenül érdekes kor az, melyben E. élt 
(1260-1327). Még fel-fel tűnnek benne a középkor fény-
korának egyes sugarai, de mind jobban szaporodnak azok 
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a jelek, melyek egy új világ bekövetkezésére mutatnak úgy, 
hogy lehetetlen e korban, különösen E. életének vége felé 
az új kor pirkadó hajnalát föl nem ismerni. 

Kétségtelen, hogy az ó-világnak keresztyén hitre való 
térítése volt az európai emberiség legmélyebb forradalma. 
Ha valamikor, e korra vonatkozólag lehet az „értékek átér-
tékeléséről beszélni; mikor a régi világnézet megbukik, 
a régi ideálok elhomályosulnak ós az európai társadalom 
élete egészen új alapra helyeződik. A keresztyén eszme 
további hódításában döntő mozzanat volt a mindjobban elő-
térbe nyomuló transcendentalizmus (szupranaturalizmus) a 
klasszikus ó-kor naiv naturalizmusával szemben.1) Akeresztyén 
tanrendszer csúcsa a transcendens istenfogalom, melyből ki-
sarjadzik lassan-lassan az ön- és világmegtagadás, mint etikai 
elv, minek folyománya, hogy a földi javak értéke óriásit 
csökken a túlvilági lét boldogságával szemben. Mivel pedig 
a római egyház úgy lépett fel, mint az érzékfelettinek (trans-
cendensnek) földi megtestesülése, azért az összes földi javakat 
természetesen neki kellett áldozatul hozni, úgy hogy tulajdon-
kép az egyház hatalmának növelése a világ és önmegtagadás-
nak egy-egy formája. Leginkább a XI—XIII. sz. közelebbről 
a Cluny mozgalomtól kezdődő és a XIII. sz. 2-dik feléig tartó 
időszak tekinthető a középkor klasszikus korának, amennyi-
ben az egyház spirituális transcendens és aszkétikus szelleme 
akkor nyilvánul meg a legtisztábban. Ekkor valósult meg a 
nagy Augustinus álma a Civitas Dei-ről, megvalósította pedig 
sem a Merovingok frank királysága, sem a Karolingok csá-
szársága, sem a római-német szent birodalom, hanem a 
középkor legnagyobb szellemi hatalma: a pápaság jelesen 
VII. Gergely és utódai. Ők győzték le a császárságot, ők 
szorították vissza az államok túlkapásait azon egyszerű elv 
érvényesítésével, hogy a földi feltótlenül alá van rendelve az 
isteninek, s testi a szelleminek; következéskóp a világi dol-
gok is alá kell hogy rendelve legyenek az egyháznak: az 
érzékfölötti világ látható megtestesülésének. A középkor ezen 
szelleme és felfogása tetőfokára jut a keresztes hadjáratokban, 
általa lett a pápa a nyugati világ legfőbb birájává, törvény-
hozójává és hadurává. Mivel ugyanis a máshitűek az Istennel 
ellenséges világ fogalma alá estek, azért az ellenök (a pogá-
nyok és hitetlenek) indított vállalkozásokban a keresztyén 
világ legfőbb urának szükségszerűen vezérszerepet kellett 
vinnie. De ép a keresztes hadjáratok következtében, melyek 
segítségével a pápaság a keletet és nyugatot véglegesen a 
maga fennhatósága alá vélte hajtani, veszíti el addigi egyed-

') Lásd a következőkre főleg Eicken: Geschichte und System der mittel-
alterlichen Weltanschauung. 

5* 
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uralmát, mert váratlanul új erők jelennek meg a porondon, 
zárt sorokban felvonulnak az egyház ellen ós kezdik egymás 
után annak alaposzlopait (többé-kevósbbé öntudatosan) 
döntögetni. A középkori egyház nagyszerű hierarchiai és hi t -
tani rendszere oszlásnak indul, egymásután szakadoznak el 
a Nyugateurópát, sőt a Keletet is egy nagy keresztyén nép-
családdá egyesítő vagy egyesíteni törekvő hatalmas szerve-
zetet összetartó kötelékek. És ez kikerülhetetlen fordulat 
volt. Hiszen a földi „Istenállam" felépítésében egy mélyen 
tragikus vonás rejlett, melynek előbb-utóbb bukásba kellett 
sodornia a szemkápráztató épületet. 

A vallásos hit transcendentális eszméje között —- (a 
mint Eucken érdekesen fejtegeti) — ugyanis, mely az egyház 
alapját képezte és a földi élet létfeltételei között, melyekbe 
az egyház beállni kényszerült, oly ellentét volt, mely csirájá-
ban rejtette a vészthozó meghasonlást. Ismételten hangoz-
tattuk, hogy az egyházat e korban a vallásos eszmével 
azonosították, az érzékfeletti Istenállam földi képviselőjének 
tekintették, érvényre jutását, hatalmának biztosítását azonban 
mégis csak földi, világi, profán eszközökkel öregbíthették 
az egyház fejei, holott mindezekkel szemben — alapelvök 
értelmóben — a tagadás álláspontjára kellett volna helyez-
kedniük. Ezt hangoztatták sőt gyakorlatilag is megkisériették 
ugyan, de a brutális élet minduntalan megalkuvásokra kóny-
szerítette őket. A jelzett kényszerhelyzet következménye 
az volt, hogy abban a mértékben, amelyben az egyház emel-
kedik és terjed, szükségszerűen el is világiasodik. Az alapelv 
értelmében a római egyháznak távol kellett volna állnia 
minden politikai ténykedéstől, a tudománytól és művészettől 
egyaránt, egyszóval a világi kultura egészétől, de kényszerű-
ségből nemcsak, hogy megtűri mind e tényezőket, hanem 
hovatovább ezek annyira megerősödnek, hogy úrrá lesznek 
a vallásos eszme felett, mert a pápaságtól megkisérlett 
kemény megrendszabályozásuk végtére is csütörtököt mon-
dott. Ezzel pedig a specifikus középkori világnézetnek lejtőre 
kellett jutnia. Amíg a középkori keresztyén egyház hatalma 
virágkorát élte, oly kizárólagos befolyást tudott gyakorolni 
az emberekre, hogy a művészi teremtést és a tudományos 
kutatást is irányította ós céljainak megfelelőleg korlátozta. 
„Művész nem követhette a saját egyéniségéből merített ideált, 
tudós nem támaszkodhatott az egyéni meggyőződós állás-
pontjára, mert az egyház kiszabta a művész számára a mintát, 
a tudós számára a határt, melytől eltérni egyértelmű volt az 
eretnekséggel." Az egyháznak ezen univerzálizmusa kétség-
kívül fenséges gondolat volt, de az eszmefejlődés imma-
nens törvényénél fogva csakhamar az ellenkező törekvést 
segítette életre. Lássuk, mennyiben egyengette az egyház 
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maga ennek a sajátságos fejlődésnek az útját . VII. Gergely 
óta megmozgatták a tömegeket, hogy segitségökkel a vallá-
sos eszmét diadalra juttassák ós minden ennek útjába álló 
akadályt elsöpörjenek. Csakhogy a megmozgatott és öntu-
datra ébredt tömegek nem sülyednek többé passzivitásba, 
hanem csakhamar alkalmat vesznek arra, hogy maguk intézzék 
sorsukat (városi polgárság!) ós csakhamar megindul az indi-
vidualizmus fejlődése az egész vonalon: legelőször a vallásos 
hit szférájába nyomul be (eretnekek, szekták, vallásos egye-
sületek), majd a művészet, végül pedig a tudomány mezejére 
is. Mi volt a teendő a vallásos élet terén ? Miért volt az, 
hogy e korban sokan kinőttek a római egyház intézményeiből 
és nem annak előirt szabványai szerint, hanem közvetetlen 
úton keresték szívbeli áhítatuk kielégítését? A középkori 
keresztyén egyházban nagyon meggyöngült az az igazság, hogy 
a vallás nem kész tanok elfogadása, előirt gyakorlatok elvég-
zése, hanem személyes, közvetlen életviszony az Istennel. 
Századokon át úgy volt, hogy a hívő egyének nagy többsége 
nem is törekedett e közvetlen viszony elérésére, hanem egy-
szerűen az egyház hittóteleihez való ragaszkodás, az előirt 
formulák és jó cselekedetek pontos teljesítése által vélte az 
üdvösséget elnyerni. Csakhogy változtak az idők és változtak 
az emberek. A keresztes hadjáratok nyomán óriási módon 
terjed a felvilágosultság és behatol az alsóbb néprétegekbe is. 
Bizonyos világias szellem is kap lábra, mely ártalmára van 
a vallásos életnek, de ahol a vallásosság megmarad ós szóles 
körökben ép ez időben erős vallásos buzgóság lüktet, ott 
annak mélyülnie, bensőbbé válnia kellett. Akit elfogott a 
szent élet és a Krisztussal való egyesülés vágya, most ösz-
tönszerűen a külső törvényszerűségtől, a papság befolyásától 
való szabadulást is kereste. Az egyén személyesen akart 
Isten kegyelmében részesedni, Istennel személyesen érütközést 
keresni ós a maga erejéből megszerezni lelki bókéjét — min-
den papi közvetítés nélkül. Azonban minden élő meggyőződés, 
vallásos kegyesség csak erősbödik, ha rokon lelkekkel léphet 
érintkezésbe, mikor is egymást kölcsönösen támogathatják 
törekvéseikben. így ez a kor nemcsak a vallásos individuumok, 
hanem a vallásos egyesületek kora is. Ismoretes dolog, hogy 
Lüttichben, Lambert di Begues létrehozta a kegyes nők 
szabad egyesülését (XII. század vége 1), akik anélkül, hogy 
élethossziglan szerzetesi fogadalmakra kötelezték volna ma-
gukat, kolostorszerű szabályok szerint éltek ós életöket az 
áhitatoskodás és munka (különösen betegápolás) között meg-
osztották. Ezek az u. n. beginák. Csakhamar a férfiak is 
hasonló szövetségre léptek, őket begardoknak nevezték. 
Tulajdonkép az u. n. kolduló szerzetek is hasonló törekvésnek 
köszönik eredetöket. Ők is az igazi evangéliumi ideált akarják 
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föléleszteni, nem csak a negativ jellegű aszkézissel, hanem 
pozitív módon is a benső szeretetben és teljes utánzásban 
akarnak eggyé válni a Megváltóval. Legalább a keresztyén 
kegyesség egyik legtündöklőbb alakja, az olasz Assisi Ferenc 
eredetileg nem szerzetesrendet akart alapítani, erre csak 
mintegy rákényszerítették. Nem a világ kerülése, a tétlen 
szemlélődő élet volt az ő eszménye, hanem az Istenben való 
élet, az emberek és más teremtmények iránti szeretet, az 
emberek szolgálata és a lelkek megnyerése a keresztyén élet 
érdekében volt az δ evangéliuma. Igaz ugyan, hogy a másik 
koldulórend megalapítója a spanyol Domonkos már egészen 
más ember volt, bár az evangéliumi szegénységet hirdette δ is. 
Ferenc a belső sugallás, Domonkos az abszolút engedelmesség 
embere volt, azért lett amaz a „szegények atyja", emez az 
„eretnekek kalapácsa." Ε kolduló szerzetesek működésének 
óriási volt a jelentősége. Az egyház csakhamar fölismerte 
ez odaadó, szolgálatkész sereg használható voltát, befogadta 
hát a maga szervezetébe és az eredmény az lett, hogy ők 
mentették meg a római egyházat ez időben a bukástól. De 
ránk nézve fontosabb, hogy az a mozgalom, melyet ők meg-
indítanak, roppant hatást gyakorolt a laikus körökre is. A 
XII. sz. végéig a nyugati szerzetesség a maga lényege szerint 
arisztokrata intézmény volt. Ezek az új barátok ellenben 
leszálltak a néphez és az egyes emberekhez. Az egyes ember 
bajaival, szenvedéseivel törődtek, a néppel éltek, annak nyel-
vén prédikáltak ós érthető vigasztalást nyújtottak neki. Ε 
mozgalmak román földről eljutottak a német birodalomba is, 
ahol igen termékeny talajra találtak. Az új rendek kolostorai 
rohamos gyorsasággal lepték el az országot. Különösen 
megjegyzendő, hogy német földön a nők is nagy mértékben 
kiveszik részüket e vallásos mozgalmakból ós a két új szer-
zetesrend feles számmal közülök szedegeti tagjait, különö-
sen a domonkosrend (prédikátorrend) kebelében szaporodnak 
el annyira, hogy a XIV. sz. elején hetven apácakolostor állott 
ötven férfi kolostorral szemben. Ε kolostorok pedig a férfi 
szerzetesek lelki gondozása alatt állottak és mivel a nőkre 
a latin nyelv elsajátítása nem volt kötelező, a gyóntató atyák 
az u. n. kollációk1) alkalmával a német nyelvet használták. 
A papok nemcsak prédikációkat tartottak ilyenkor, hanem 
az apácák kérdéseket is tehettek úgy, hogy egy ily épületes 
társalgás az adóra ós befogadóra egyaránt gyümölcsözővé 
vált. Az ezzel járó lelki gyönyörből fakadt az a kívánság is, 
hogy a hallottakat írásban is megrögzítsék, hogy írásban is 

l) »Collatio dicta quasi collocutio vei confabulatio, quod de scripturis 
divinis aliis conferentibus interrogationes conferunt alii congruas responsiones.« 
(Wackernagel i. m. 379). 
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bírják a jobb emlékezetbentartás kedvéért. Ennek az volt a 
következménye, hogy a gyóntató atyák német nyelvű trak-
tátusokat (értekezéseket) kezdtek írni, melyeket másolás 
útján sokszorosítottak és terjesztettek. Az egyes kolostorok 
az ilyeneket aztán kicserélték egymással. Hasonló lelki szük-
séglet mutatkozott a beginák házaiban is (— ez a mozgalom 
is meghonosult Németországban a XIII. sz. folyamán) ezek 
is sokszor Domonkosok felügyelete alá helyeztettek, akik 
aztán vallásos igényöket hasonló módon elégítették ki, mind 
az apácákét. Mindez erősen fejlesztette a nők körében külön-
ben is élénken buzgó vallásos életet. A kolduló szerzeteknél, 
beginák és begardoknál még szabadabb szervezettel bírtak 
az r Istennek barátjai" és a „Szabad szellem testvérei" 
nevek alatt ismert vallásos tömörülések. Az Isten barátjainak 
(„Gottesfreunde") fogalma a XII. sz. lep fel, mint egy Clair-
veaux! Bernáttól befolyásolt vallásos irányzaté, (V. ö. Ján. ev. 
15, 14, 15.) de különösen a XIV. század misztikusai formu-
lázták élesebben a fogalmat és azzal az ideált, mely felé 
törekedtek. Egy benső élő, gyakorlati keresztyénségről volt 
szó ős az idevágó iratok vetélkednek egymással egy ilyen 
eszménykép minői fényesebb kifestésében. Ez a közös ideál 
hozza össze a papokat és a laikusokat, szerzeteseket és 
beginákat. Titkos szövetségről, szeparatisztikus tendenciáról 
szó sincs, hanem a rokon lelkek szabad, kölcsönös vonzalom-
ból eredő szorosabb viszonyáról, gyakoribb találkozásáról. Látnj 
való, hogy ezek az „Isten barátok" szigorúan nem is képeznek 
külön szervezetet, a szerzetesek, apácák, beginák ós begar-
dok, világi és egyházi kegyes lelkek mellett, hanem ezeknek 
mintegy a crémejét foglalják magukban. Kétségtelen, hogy 
ép β körökből kerültek ki Eckehart legrajongóbb hívei, taní-
tásai itt találtak a legfogékonyabb fülekre. Ezekhez intézte 
az δ prédikációit, ő nekik szánta traktátusait, csak másod-
sorban gondolt a nagy közönségre. 

Egészen más volt a. „Szabad szellem testvéreinek" a 
jellege. Már bátran eretnek szektának is tekinthetők, csak-
hogy jóval tovább monnek mint e kornak bármely „eretnek' 
szektája (pl. a valdéziek). Kiindulópontjuk ugyanaz, mint e 
korszak legtöbb vallásos mozgalmáé. Ok is személyes ke-
gyességet kerestek, az Istennel való közvetlen, teljes egye-
sülést, de ez egyesülés metafizikai lehetőségének fejtegetése 
körül aztán veszedelmes lejtőre jutottak. Nemcsak, hogy 
fantasztikus panteizmust hirdettek, hanem egyenesen odáig 
mentek, hogy az Istennel való egyesülőst, istenülesnek, 
istenné válásnak fogták fel, minek következményeképen 
magukat isteneknek képzelvén, bármely tett elkövetésére 
felszabadítottaknak érezték magukat, a törvényt, tradíciót 
lábbal taposták. Természetes, hogy ezen veszedelmes és úgy-
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látszik a gyakorlatba is átvitt tanok ellen az egyháznak fel 
kellett venni a küzdelmet. Mivel pedig e szellem itt-ott be-
jutott a beginaházakba is, ezek sem maradhattak mentek az 
üldözéstől és rendszerint csak úgy kerülték ki a gyanút, 
hogy egyes domonkosrendi kolostorok fennhatósága alá léptek. 
Ε szektára nézve sok érdekes okmányt tet t közzé Wattenbach. 
Az egyik (XIV. sz.-beli greifswaldi) kézirat szerint egy brünni 
János nevű ember, aki 20 évig volt az önkéntes szegényeknél 
(begardok) Kölnben, ez idő után belépett a tökéletesek 
sorába (ezek a szabad szellemek !) és 8 évig kicsapongó eletet 
élt abban a meggyőződősben, hogy eggyé lett az isteni 
lénnyel és így nem követhet el semmiféle bűnt, ha ösztöneit 
mindenben követi. Később megtért, belépett a domonkos-
rendbe és töredelmes vallomást tett. Ebből idézzük a követ-
kezőket; Si autem queratur, quidsit fundamentum libertatis 
et veritatis, et quomodo potest quis ad istam pervenire res-
pondeas: „Ego sum de libertate nature, et omnia que natura 
mea appetit, satisfacio et concedo-sufficienter. Eciam si mu-
lierem in sacratissima nocte peterem, ego satisfacio appetitui 
meo sine omni consciencia, nec debeo habere pro peccato, qui 
a spiritu über est, et cum hoc sum homo naturalis, et ideo 
oportet libere satisfacere operibus nature." Est autem per fecta 
libertás : omnia que oculus videt et concupiscit, hoc manus 
assequatur." (i. m. 533.) 

Hogy e sajátságos eltévelyedés, hogy az ember istenné 
válhat úgy, hogy közötte és az Isten között semmi külömb-
ség nincsen (unus est cum Deo et Deus cum eo unus absque 
ulla distinccione i. m. 539) rengeteg zavar okozója volt, 
könnyen érthető. E. némely kitétele veszedelmesen közeledett 
ehhez az állásponthoz, úgy hogy egyes szabad szellemek 
hivatkoztak is rá, miért aztán a mester tanításait tanítványai 
védelembe vették. Még csak azt említjük meg, hogy a szabad 
szellem mozgalma nem volt egészen új dolog, Delacroix 
helyesen figyelmeztet arra, hogy a testvérek nézeteiben 
Amalrich Bena tanai folytatódnak. 

Ennyi talán elég lesz a kor vallásos mozgalmaiból, mert 
az e korban napirenden levő eretnekségek (valdéziek) nagyon 
ismeretesek. Nagyjából megvan már a milieu, melybe E.-ot 
beleállíthatjuk. A mondottak kiegészítésére még néhány adatot 
szögezünk le a kor politikai történetéből. Ebből a szempont-
ból is igen mozgalmas az az időszak, melyben E. ólt. Ifjúkora 
az interregnum bonyodalmaiba esik, majd Nassaui Adolf, 
Osztrák Albert, III. Henrik küzdenek a német császári trónért. 
Ez utóbbi alatt egy időre helyre áll ugyan a béke, de utána 
ismét háborús idő következik be: Bajor Lajos és Szép Frigyes 
mérkőzése. A német császári hatalom e korban már teljesen 
lejárta magát. Ezt ma már tisztán látjuk, de ez a kor még 
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nem volt ennek tudatában. Arról volt szó, melyik nemzetre 
száll a világbirodalom. Nevezetes e korban a pápaság állás-
foglalása, mely szintén túl volt delelőjén. Tekintélyén pótol-
hatatlan csorba esik, midőn VIII. Bonifác pápa Szép Fülöp 
francia királlyal szemben vereseget szenved. Utána Kelemen-
nel megkezdődik a pápaság babyloni (avignoni) fogsága 
(1305—1376). A helyzet lényegesen megváltozott. 

Mindenfelé ébred a nemzeti öntudat, a polgári közszellem. 
A régi társadalom vezérlő osztályai elvesztik jelentőségöket. 
A nemesség elvadul, a papság, különösen a felső papság hátat 
fordít a tudománynak és az erkölcstelenségbe merül, a si-
moniarettentő módon el van terjedve és megmételyezi a világi 
papságot, de lassanként a szerzetesrendek is elvilágiasodnak, 
a sok adomány és alapítvány következtében eldurvulnak és 
kivéve az újonnan alakult koldulórendeket, elvesztik a súlyu-
kat. A nagypápák kora is lejárt és, akik most VIII. Bonifác 
után következtek, végtelen sokat ártottak a pápai tekintély-
nek: helyzetűknél fogva a francia király szolgái, a francia 
politika uszályhordozói. A pápaság ily méltatlan képviselőinek 
láttára a gondolkozó elmék magukra eszmélnek és a pápaság 
intézményét vizsgálat és bírálat tárgyává teszik, mitsem 
törődve az egyházi fenyítékkel. Midőn XXII. János pápa, (aki 
bámulatos energiájú, makacs aggastyán volt és valóságos 
pénzkapacitás) háborúba keveredik Bajor Lajossal, a tudósok 
tekintélyes száma ez utóbbi mellé áll (Occam, paduai Marsilius, 
Michael de Cesena a ferencrend generálisa stb.) és Marsilius 
„hires Defensor pacis" című munkájában, moly valószínűleg 
még E. életében jelent meg, hihetetlenül éles támadást intéz 
a pápaság ellen fejtegetvén, hogy nagy különbség van az 
apostoli kor egyháza és a pápaság között, amennyiben amaz 
a Krisztusban hívők közösségéből állott, míg emez csakis a 
római hierarchiára szorítkozik. A legtöbb békételenség a 
papság helytelen felfogásából és a pápaság azon igényéből 
származik, hogy igazságszolgáltatást akart gyakorolni nem-
csak a papok, hanem világiszemélyek ós fejedelmek felett is. 
Pedig Krisztus csak a tanának hirdetését ós a szentségek 
kiszolgáltatását hagyta a papságnak. Krisztus követőitől tehát 
meg kell követelni, hogy a szegénység állapotában és világ-
legyőzésében is kövessék. 

Ép e zavaros, züllött viszonyok miatt fordulnak el a 
vallásos lelkek a világtól és fölülemelkedve a világ bajain 
önmagukba temetkeznek, ott keresik töprengő, álmadozó 
elmerülésben az Istent, kit az élet viharai között meg nem 
találhattak. Kétségtelen, mint láttuk is már, hogy bele vegyült 
ebbe sok rajongás, egészségtelen érzelmi kéjelgés is, sőt mél-
tatlanok is csatlakoztak egyes körökhöz ós kompromitálták 
őket, de igaz az is, hogy e sok vallásos jelenségnek igaz 
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kegyesség képezte az alapját. Ezt érezte a pápaság is és 
eleinte ingadozó magatartást tanúsított pl. a begardok és begi-
nákkal szemben, majd később, mikor mégis kénytelen ellenök 
fellépni, ép XXII. János pápa legalább különbséget próbál 
tenni az igazhitű ós eretnek beginák között. Csak a feddhetetlen 
életű és őszinte vallásosságú valdézieket üldözik követ-
kezetesen, rémhíreket terjesztenek róluk és sokszor a szabad 
szellemekkel tévesztik össze. Ε szerte ágazó törekvésekkel, 
hangulatokkal, eszményekkel találkozik össze a tudós 
Eckehart. Beginák, begardok, valdéziek rendesen tanulatlan 
emberek voltak, akikre a nyomozó, vallató papok megve-
téssel néztek le, mint akik tanulatlanságok dacára mertek a 
vallás legmélyebb titkairól, a hivatalos egyházi tantól eltérő 
véleményeket mondani. De most föllép a szentírás magistere 
a párisi egyetem ünnepelt theológiai doktora ós magas egyházi 
állásában oly keresztyén tanrendszert állít fel, mely sok 
pontban érintkezik azzal, amit a hivatalos egyház eretnek-
ségnek nyilvánított. El lehet képzelni, hogy e körökre milyen 
nagy hatással volt E. prédikációja. 

Eckehart élete.1) Tragikus fuvalom csap felénk E. élete 
képéből. Egy folyvást felfelé lendülő pálya: fokozatosan emel-
kedő ifjúkor után a férfikorban valósággal az élet magaslatain 
jár, köztiszteletnek örvend rendje ós a laikus nagy közönség 
körében, Köln városa és messze vidékek személyiségének 
varázshatása alatt állnak. És ekkor lecsap a derült égből a 
villám: heresissel vádolják, pörbe keverik, melynek végét, 
teljes rehabilitációját már nem érte meg. 

Az E. név egyébként sűrűn szerepel a régi német iro-
dalomban és különösen kedvelt volt Türingiában a XIII—XV. 
századokban a papság körében. A mi hősünk is Türingiából 
származott és valószínűleg 1260-ban született nemesi család-
ból. (Hohenheim) Ifjúságáról semmiféle adat sem maradt 
ránk. Bátran föltehetjük, hogy legalább 15-ik életévének 
betöltése után lépett a domonkos rendbe, melynek egyik 
disze lett Németországban. Szintén kézenfekvő dolog, hogy 
a szülő városához legközelebb eső kolostorba adták, neveze-
tesen Erfurtba, a hol annak rendje és módja szerint elvé-
gezte az előirt tanfolyamot. Majd pedig felkereste rendjének 
németországi „Studium generale"-ját Kölnben. A következő 
(de némely kuta tó által kétségbe vont) adat az, hogy egy-
ideig erfurti perjel és türingiai vikárius volt. Ha ez igaz, 
akkor ennek még 1208 előtt kellett meglennie, mert ép ez 
évben tiltotta meg az egyetemes káptalan e két hiva-
talnak egy kézben való egyesítését. Ennél jóval bizto-

') Lásd a következőkre főleg Pummerer , Büttner, Deutsch és Denifle 
i. művei t Lásson és Preger adatai elavultak. 
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sabb életrajzi adat, hogy 1300-ban E.-ot Parisba küldték, 
hogy az ottani egyetem alsóbb fakultásán előadásokat tart-
son és egyúttal a theológia fokozatokat megszerezze. Min-
den kétséget kizárólag arról értesülünk, hogy egymásután 
elnyerte a theológiai baccalaureatusát, licentiatusát és ma-
gisteriumát az egyetemi szabványok szerint, tehát nem a 
pápától. 1303-ban a besanconi nagy káptalan végérvényesen 
keresztülviszi a német rendi tartomány felosztását és ezzel 
együtt kimondják, hogy az idegen provinciákban tartózkodó 
barátok térjenek vissza hazájukba. Bizonyára ezen határo-
zat következtében került E. is haza. Az Erfurtban még ez 
évben megtartott tartományi káptalan őt választotta pro-
vinciálissá ós ezt a választást a következő évben lefolyt 
toulousei nagykáptalan jóvá is hagyta. Mintegy nyolc éven át 
(1304—1307-ig) állott E. a provincia élen, mely Német-
alföldtől Livlandig terjedt. Közben (1307) teljhatalmú meg-
bízatással Csehország fővikáriusává nevezik ki, bizonyos 
rendetlenségek megszüntetése céljából. 1311-ben ismét 
Fárisba küldik (fűit absolutus apud Neapolim anno Domino 
MCCCXÍ. et missus Parisius ad legendum.) Előzőleg a Teu-
tonia nevű tartomány provinciálisává választotta a tarto-
mányi káptalan, de ezt a választást a nagy káptalan nem 
hagyta jóvá, bizonyára már az E. leendő párisi kiküldetésére 
való tekintettel. Sajnos, hogy E. ezen második párisi tartóz-
kodásának tartamára és tevékenységére vonatkozólag ismét 
cserben hagynak az okiratok. Általában E. életének 1311— 
1326 időszakára nézve igen hézagosak az adataink. Annyi 
okmányilag igazolható, hogy ezen idő alatt E. megfordult 
Strassburgban, de hogy mennyi ideig volt ott, teljesen 
bizonytalan. Ép oly kevéssé tudjuk, hogy mely évben került 
Kölnbe, ahol nemsokára eletének tragikus fordulata bekövet-
kezett. Annyi tény, hogy 1326-ban ott találjuk mint a theológia 
tanárát és hitszónokot, mely utóbbi minőségében szélesebb 
körökre is fejthetett ki hatást. Már 1325-ben a velencei nagy-
káptalan alkalmával panasz merült fel oly rendtagok ellen, 
akik „in predicatione vulgari quedam personis vulgaribus ac 
rudibus in sertnonibus propronuntur, que possunt anditores 
facile deducere in errorem." Ez a panasz ugyan nem vonat-
kozik kifejezetten E.-ra, de bizonyos, hogy ez időben szabad 
igehirdetését aggodalommal nézték egyesek és kiválólag 
Heinrich von Virneburg kölni érsek, aki végtére is 1326-ban 
E.-ot a kúria előtt azzal vádolta, hogy heretikus tanokat 
hirdet. Egyelőre ugyan nem ért célt, mert XXII. János pápa 
csak annyit tett, hogy a vikáriusi és vizitatori minőségben 
úgyis Németországban időző strassburgi Miklóst E. jóakaróját 
bízta meg a vizsgálat vezetésével, aki az E. ellen felmerült 
gyanút alaptalannak találta és őt teljesen·felmentette. Az 
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érsek azonban ebbe nem nyugodott bele, hanem saját tör-
vényszéke által vezetteti tovább az E. ellen megindított pört 
és ebbe belevonja E. „protektorát" Miklóst is. Ε pör mene-
téről több fennmaradt okmány tájékoztat, bár itt is vannak 
kellemetlen hézagok (a legtöbbet Denifle közölte). Legújabban 
Keller Lajos megtalálta E. terjedelmes latin igazolását 
(1326 október), mely a inkvizitoroktól kifogásolt tételek 
latin fordítását tartalmazza, ezek közül tizenöt a Liber Bene-
dictas (Buch der göttlichen Tröstung) cimü német munkából 
vétetett. Felette sajnálatos, hogy ez okmányt máig sem tették 
hozzáférhetővé és így a pör lefolyását csak a következő 
(1327) évtől kisérhetjük nyomon. Az első idetartozó okmány 
1327. január 24-éről van keltezve. Veleje körülbelül ez. E. 
megjelenvén inkvizitorai előtt, egy magával hozott rendtár-
sával saját erélyes tiltakozását olvastatja fel az ellene 
tanúsított méltatlan eljárás ellen. Igazságtalan támadásnak 
minősíti az ellene felhozott vádat és általa egész rendjét 
látja megsértve. Szemökre veti bíráinak, hogy ok nélkül 
húzzák és halasztják a pört ős hogy gyanús és kétes értékű 
rendtársakat hívtak fel tanukul, akik vádaskodásaikkal csak 
érdemeket akarnak szerezni, hogy saját kihágásaikért annak-
idején enyhébb büntetésben részesüljenek. (Kőt ilyen férfiú 
neve fenn is maradt: Hermannus de Summo ós Guillelmus 
deNidecken). Ezen megjegyzésből kiviláglik, hogy a személyes 
ellenérzés és irigység is erősen befolyt a pör tárgyalásába. 
Egyébként kijelenti, hogy mindenkép aláveti magát a szent 
egyház és a jog követeléseinek: sí forsan in aliquo contra 
ipsam (ecclesiam) deviassem dumrnodo pronunciatum et 
cognitum de errore meo fuisset legitime. (Denifle i. m. 628.) 

Annál inkább tiltakozik E. az érseki törvényszék maga-
tartása ellen, mert az ő ügyében strassburgi Miklós már 
jogerős Ítéletet hozott. (,,cum de predictis articulis vei eorum 
similibus jamdudum ante cognitum fuerit sufficienter et per-
tinenter discussum per religiosuin virum fratrem Nicholaum 
vicarium auctoritate domini summi pontificis speciali"). 
E. végül a szent székhez appelál, kéri a litterae dimissoriae-t 
és felhívja vádlóit, hogy jelenjenek meg vele együtt a pápá-
nál Avignonban május 4-őn. Közben azon volt, hogy a nagy 
közönség előtt is tisztázza magát. Ezért 1327. február 13-án 
pénteki napon miután elvégezte prédikációját a domonkos-
rend szószékén, halberstadti Konráddal felolvastat egy latin-
nyelvű nyilatkozatot, melyet német nyelven pontról-pontra 
haladva megmagyaráz az egybegyűlt híveknek. Ebben kije-
lenti, hogy minden hitbeli tévedést és erkölcsi fogyatékot 
mindenkor teljes erőből útált. Ép azért, ha ilyen tévedést 
rábizonyítanának, melyet akár írt, akár mondott, akár prédi-
kált volna a múltban, titkon vagy a nyilvánosság előtt 
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bármely helyen vagy időben, akár zavarosságból avagy ma-
kacsságból, úgy az ilyen tanokat kifejezetten és nvilvánosan 
egyenkót és összesen visszavonja és ezentúl sem nem mon-
dottnak, sem le nem írtnak nyilvánítja. Ezenkívül példakép két 
illetve három rosszul értelmezett helyet helyesbít. Specialiter 
etiam quia male intellectum me audio, quod ego pedicaverim 
minimum meum digitam creasse omnia, quia illud non 
intellexi nec dixi prout verba sonant, sed dixi de digitis illius 
parvi pueri Jhesu. — Et quod aliquid sit in anima, si ipsa tota 
esset talis, ipsa esset increata, intellexi verum esse et 
intelligo etiam secundum doctores meos collegas, si animus 
esset intellectus essentialiter. Nec etiam unquam dixi, quod 
sciam, nec sensi, quod aliquid sit in anima, quod sit aliquid 
anime, quod sit increatum et increabile quia tunc anima esset 
peciata excreato et increato cujus oppositum scripsi et docui, 
nisi quis vellet dicere: increatum vei non creatum, id e s t non 
per se creatum, vei concreatum. v. ö. Pummerer i. m. 30). Hogy 
E. ezen nyilatkozata általános visszavonás bizonyítja főkép 
a befejező szakasz: „Salvis omnibus corrigo et revoco, ut pre-
misi, corrigam et revocabo in genere et in specie quando cum-
que et quotiescumque id fuerit opportunum quecunque reperiri 
poterunt habere intellectum minus sanum. E. ezen nyilatko-
zatáról a kommiszárusok nem vettek tudomást, mikor ellenben 
E. február 22-én tanúk kíséretében megjelenik előttük, hogy a 
litterae dimissoriae-t átvegye, mindaketten E. felebbezését 
mint „frivol"-t elutasítják, tehát nem adnak neki helyet. 
Egyéb adatok hiányában nem tudjuk, hogyan folyt tovább 
a per, de kétségtelen, hogy Kölnben nem nyert befejezést, 
hanem a pápai kúria elé került. Erről tanúskodik az 1329. 
március 27-én megjelent pápai bulla, mely azonban E.-ot már 
nem találta életben, mert ő ügyének végleges eldölése előtt 
1327 végén vagy 1328. elején elhunyt volt. A nagyobb való-
színűség az első dátum mellett szól (Pummerer i. m. 34). 
Ε nevezetes bulla 28 cikkelyt sorol fel, melyek kétségkívül 
szószerint E. műveiből vannak kiszedve és közülök 17-et 
heretikusnak, a többi 11-et pedig mint a heresisben gyanúsat 
(de heresi suspectos) bélyegzi meg. Kijelenti, azonban a bulla, 
hogy E. élete végén a megrótt cikkeket a heretikus értel-
met illetőleg visszavonta és kárhoztatta. Az utolsó szakasz, 
melyért igen sok tinta folyt a tudósok között, (különösen 
Preger és Denifle állanak itt egymással szemben) szórói-
szóra így hangzik: Porro tam illis, apud quos prefati articuli 
predicati seu dogmatisati fuerunt, quam quibuslibet aliis, ad 
quorum devenere notitiam, volumus notum esse, quod prout 
constat per publicum instrumentum inde confectum, prefatus 
Ekardus in fine vite sue fidem catholicam profitens predic-
tos vigwtisex articulos, quos se predicasse confessus extitit, 
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necnon quecumque alia per eum scripta et docta, sive in 
scolis sive in predicationibus, que possent generare in men-
tibus fidelium sensum hereticum vel erroneum ac vere fldei 
inimicum, quantum ad ilium sensum revocavit ac etiam 
reprob avit et haberi voluit pro simpliciter et totaliter revo-
catis, ac si illos et ille singillatim et singulariter revocasset, 
determinationi apostolice sedis et nostre tarn se quam srcipta 
sua et dicta omnia summittendo. (Denifle i. m. 640). Preger 
tagadásba veszi, hogy Ε. csakugyan visszavont volna minden 
heretikus színezetű tant, mert δ a kölni visszavonást nem 
tekinti annak, más visszavonásról pedig nem lehet szó, úgy 
hogy szerinte (és Büttner szerint is) a kúria meghamisította 
volna a tényeket, mert feltétlen visszavonásról beszél, holott 
E. Kölnben 1327 február 13-án a visszavonást azon feltéte-
lekhez kötötte, hogyha tévedéséről meggyőzik, (i. m. I. 366.) 
Mi azonban a helyett, hogy rosszhiszeműséget tulajdonítanánk 
a pápának, inkább arra utalunk, hogy éppenséggel nem bizo-
nyos, hogy a kölni manifesztum feküdt a bulla szerzője előtt, 
hiszen jeleztük, hogy erről a hivatalos bíróság tudomást nem 
vett. Sokkal valószínűbbnek tart juk tehát — amire Keller 
Lajos újabb felfedezése is jogosít és amire bizonyára világot 
is vet, — hogy létezett egy másik okirat, mely E. ünnepélyes 
retrakcióját tartalmazta, de ez eddigelé nem került elő, eshe-
tőleg talán örökre elkallódott. Ez képezhette a bulla vitatott 
állításának az alapját. Lehetne talán nyilt kérdésnek is hagyni 
E. visszavonását, de mi a magunk részéről igen valószínű-
nek, mert E. egyéniségével megegyezőnek tartjuk a vissza-
vonást. E. szabad, bátor szellem volt, de tulajdorikép mégsem 
a harcnak az embere. Sokkal mélyebb tisztelettel viseltetett 
a római egyház iránt, semhogy harcba szállt volna annak 
tanai és intézményei ellenében. Egészen bizonyos, hogy hű 
fia volt ós maradt is egyházának, és ha egyik-másik tekin-
tetben belsőleg el is fordult tőle mint egy Assisi Ferenc, 
vagy E. kartársa, Dante eszeágában sem volt egyházából 
kiválni és nyíltan valamely eretnekséghez csatlakozni. Bizo-
nyos, hogy nem is volt világos tudatában annak, hogy 
mennyire eltávolodott az egyház hivatalos tanától. Számos 
bibliai hely értelmezésénél abban a véleményben volt, hogy 
allegorikus értelmezése fedi a hivatalos keresztyénség állás-
pontját. Egyébként, ő aki kora politikai zavaraiba semmikép 
sem elegyedett, ha nem húnyt is szemet a korabeli egyház 
árnyoldalai előtt, maga a tiszta vallásosság hirdetésével, nemes 
példaadásával igyekezett hatni és az erkölcsi jobbulás útját 
egyengetni. Delacroix mégis felveti azt a kérdést, hogy 
őszinte volt-e E. visszavonása? Hiszen úgymond i. m. 229. E. 
ünnepélyesen védi a maga igazát, félremagyarázottnak jelenti 
ki egyes tanait és aztán mégis hajlandó visszavonni mindent. 
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Pedig kettős igazság nincs, vagy neki van igaza, vagy az 
egyháznak. Erre azzal felelhetünk, hogy nemcsak E. hanem a 
katholicizmus sok más szelleme is túltette magát ezen a két-
ségen, visszavonta a megrótt tanokat és mégsem érezte, hogy 
„sacrificium intellectus"-t követett el. Pedig még nem volt 
érvényben a Fr. X. Kraus óta hangoztatni szokott alávetés, 
mely szerint az olyan pap, aki magát egy felsőbb határoza-
tnak aláveti, nem tesz mást mint az olyan tiszt, aki magán-
véleményét feljebbvalója ítéletének alárendeli, úgy hogy az 
ilyetén alárendelés a szubordináció aktusa, de nem jelenti 
a saját meggyőződésről való teljes lemondást. De tagadha-
tatlan az is. hogy mégis jobban megragadnak bennünket 
az olyan alakok, akik az általuk vallott igazságtól nem 
tágítanak és érte kockára vetnek mindent, életöket is. 
Ezért igyekeztek némelyek E.-ot ilyen hősnek feltűntetni, 
Némileg elképzelhetjük, hogy a hithű E.-nak mennyire fáj-
hatott bevádoltatása és hogy utolsó napjait, hogy megkese-
ríthette az eretnekség vádjának disszonáns hangja. Hívei 
szemében azonban ez a pör éppenséggel nem ártott neki, 
ellenkezőleg tragikus vége hőssé, vértanúvá magasztosította 
és csakhamar a legenda szőtte élete körül arany szálait, 
annál is inkább mert tiszta, feddhetetlen jellemét ellenfelei 
sem vonhatták kétségbe. A pápai bulla is ilyen hangon 
ítél róla. 

Igaz, a tudósvilágnak napirendre kellett térnie fölötte, 
különben is alkonyata felé közeledett az a skolasztikus 
szellem, mely bélyegét rányomta E. latin munkáira. Ez eléggé 
megmagyarázza, hogy latin munkái nagyrészt veszendőbe 
mentek, de nem úgy történt német munkáival is. Prédikációit, 
egyes mondásait titkon lemásolják és kézről-kézre adják. 
Lelkes és congenális tanítványok (Tauler, Seuse a Deutsche 
Theologie szerzője stb.) pedig terjesztik, népszerűsítik, egy-
szerűsítik az ő főgondolatait és úgyszólván közkinccsé teszik. 
Ezenkívül igyekeznek nemes alakját és tanait minden félre-
értés ellen megvédeni ós különösen a megbélyegzett eretne-
kektől („szabad szellemek ') megkülönböztetni, mert ezek is 
szerettek E.-ra mint mesterökre hivatkozni, úgy hogy E. 
mintegy gyújtópontnja e kor vallásos (heretikus és egyházias 
jellegű) mozgalmainak. Egyfelől annak kimutatására, hogy 
az eretnekek nem minden alap nélkül hivatkozhattak E.-ra, 
másfelől azért is. mert E. tanának némely kinövésére vet 
fényt, itt közöljük, magyar fordításban némi rövidítéssel a 
megrótt cikkeket.1) 

1. Az Isten nem teremtette előbb a világot, mert a 
dolog nem cselekedhetik addig, a míg meg nincs, annálfogva 

') Egyes tételekkel találkozni fogunk E. tanának tárgyalása közben. 
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mihelyt az Isten volt, azonnal megteremtette a világot. (V. 
ö. ezzel E. következő passusát Unde cum quaeretur aliquando, 
quare Deus mundum prius non creasset, respondebatur, quia 
non potuit, eo quod non esset nec fuerat prius antequam 
esset mundus idézi Denifle i. m. 474 vagyis arra a kérdésre, 
hogy miért nem teremtette Isten előbb a világot, az volt a 
felelet: Azért nem, mert nem volt ós nem lehetett az „előbb", 
mielőtt a világ volt. Ε hely egyébként vitás. így pl. Bullinger 
i. m. 35 azt hiszi, hogy az első tétel semmikép sem szár-
mazhatok E.-tól (az t. i., hogy Isten azért nem teremthette 
meg előbb a világot, mert maga sem volt a világ teremtése 
előtt) és hogy ezt a konfúziót az inkvizició csinálta. Ezzel szem-
ben azt kell hangoztatnunk, hogy mivel a megrótt tanokat 
szószerint szokták átvenni avagy lefordítani, szükségszerűen 
föl kell tennünk, hogy egy ilyenféle mondat mégis csak 
előfordult E. műveiben. 

2. így tehát megengedhető (az a felfogás), hogy a világ 
öröktől fogva volt. 

3. Épúgy, mikor az Isten fiát, a vele együtt örökkévalót 
és egyenlő Istent szülte, ugyanakkor teremtette a világot is. 

4. Szintúgy minden cselekedetben, a rosszban is egy-
aránt megnyilvánul az Isten dicsősége. 

5. Az is, aki valakit gyaláz, maga által a gyalázat bűne 
által az Istent dicséri és minél jobban gyalázza, minél súlyo-
sabb bűnt követ el, annál jobban dicséri az Istent. 

6. Hasonlóképen az Istent káromló is, e káromlás által 
magát az Istent dicséri. 

7. Ép úgy, aki ezt vagy azt (hoc et hoc = a véges) kéri, 
rosszul és rosszat kér, mert a jónak és Istennek a tagadá-
sát kéri. 

8. Mert még az olyan emberekben is, akik nem törőd-
nek a vagyonnal, sem a tisztséggel, sem a haszonnal, sem 
a kegyességgel, sem a szentséggel, sem a jutalommal, sem az 
Isten országával, sőt akik mindezekről lemondtak — az Isten 
tiszteltetik. 

9. A minap azon gondolkoztam, akarnék-e az Istentől 
valamit elfogadni vagy kívánni. Nagyon helyesen akarok 
erről tanakodni, mert mikor én az Istentől valamit elfogad-
nék, akkor én neki alatta lennék, mint egy alattvaló vagy szolga, 
ő maga pedig mintegy az adás által uram lenne, pedig nem 
ilyen viszonyban kell az örök életben lennünk. 

10. Mi teljesen átalakulunk és átváltozunk Istenné: 
épen úgy, mint a szentségben a kenyér átváltozik a Krisztus 
testévé, úgy változom én át Istenné, 

11. Amit csak adott az Atya Isten az ő egyszülött fiának 
az emberi természetben, mindazt az egészet adta nekem is 
kivétel nélkül. 
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12. Mindaz, amit a szentírás mond a Krisztusról, igaznak 
bizonyul minden jó és isteni emberben. 

13. Ami csak sajátja az isteni természetnek, minden 
teljesen sajátja, az igazságos és isteni embernek; ennél-
fogva, amit csak ez az ember cselekszik, mindazt az Isten 
cselekszi ós δ teremtette az Istennel együtt az eget és a földet 
és teremtője az örök igének és az Isten ilyen ember nélkül 
semmit sem tudna tenni. 

14. így a jó embernek a maga akaratát az isteni akarat-
hoz kell alkalmazni, mert ő maga akarja mindazt, amit az 
Isten akar, mivel az Isten valami módon akarja, hogy én bűnt 
kövessek el, úgy én nem akarnám, hogy ne kövessek légyen 
el bűnt és ez az igazi bűnbánat. 

15. Ha az ember ezer halálos bűnt követett volna el, ha 
az ilyen ember helyes észjárású volna, nem kellene azt akarnia, 
hogy δ azokat a bűnöket el ne követte volna. 

16. Isten tulajdonképpen nem parancsol külső csele-
kedetet . 

17. A külső cselekedet tulajdonkép nem jó, sem nem 
isteni eredetű ós tulajdonkép nem is az Isten cselekszi azt 
és nem is δ hozta létre. 

18. Vigyünk (elébe) nem külső cselekedetek gyümölcsét, 
amelyek bennünket jókká nem tesznek, hanem benső csele-
kedetek gyümölcsét, amelyeket a bennünk maradó élő Atya 
cselekszik és hajt végre. 

19. Isten a lelkeket szereti, nem a külső cselekedetet. 
20. Mert a jó ember az Istennek egyszülött fia. 
21. A nemes ember Istennek amaz egyszülött fia, 

akit az Atya mindörökre (eternaliter) szült. 
22. Az Atya szül engemet mint fiát, még pedig mint 

egyetlen fiát. Amit az Isten cselekszik, az egy, ezért szül δ 
engemet saját fiává minden megkülönböztetés nélkül. 

23. Isten egy . . . úgy hogy ő benne nem találhatni 
sokaságot, aki kettőt lát vagy különbségeket lát, nem látja 
meg őt, mert az Isten számon felül és számon kívül csak 
egy. Következik tehát, hogy magában az Istenben semmiféle 
megkülönböztetés nem lehet és nem is gondolható. 

24. Az Isten fogalmával nem fór össze semmiféle meg-
különböztetés, sem a természetben, sem a személyekben. 

25. A mikor az mondatik: Simon jobban szeretsz-e en-
gemet ezeknél? ennek az az értelme : jobban mint ezeket és 
ez helyesen van ugyan mondva, de nem tökéletesen. Mert az 
elsőben ós másodikban van több is, kevesebb is, fokozat is, 
sorrend is, az egyben azonban sem fokozat, sem sorrend 
nincs. Aki tehát az Istent jobban szereti, mint felebarátját, 
az helyesen cselekszik ugyan, de nem tökéletesen. 

Theo l . S z a k l a p . XI. évf. 6 
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26. Minden teremtmény merő semmi, nem azt mondom, 
hogy kellő mértéket el nem érő (— modicum) vagy valami, 
hanem azt, hogy egy csupa merő semmi. 

Ezt a 26 cikket E. a magáénak vallotta, az utolsó kettőt 
nem. Ezek a következők : 27. Valami van a lélekben, ami nincs 
teremtve ós nem teremthető, ha az egész lélek ilyen, akkor 
az nincs teremtve és nem teremthető és ez az értelem. 28. 
Mivel az Isten nem jó, nem is jobb, nem is legjobb, csak 
kisebbítem őt, mikor jónak mondom, mintha a fehéret feke-
tének mondanám. Hogy itt különbség van téve az E.-tól 
vallott, ós E.-tól nem vallott cikkelyek között, újból arra a 
következtetésre késztet, hogy kellet t léteznie egy okiratnak, 
ahol E. 26 cikket magáénak vallot ta és egyben visszavonta 
az utolsó kettőt pedig később m á r E. halála után vették ki 
műveiből és csatolták a többihez. Kétségtelen, hogy ezek is 
E.-ra vallanak1) és hogy akadt a kifogásoltak között olyan is, 
mely nemcsak a hagyományos egyházi tantól eltér, hanem 
— ha csak látszólag is — oly szubjektivisztikus és panteisz-
tikus ízű hittételeket tartalmaz, melyek E.-ot a szabad szelle-
mekkel hozzák közeli rokonságba. Hívei az ilyen tanok élét 
enyhíteni, gyöngíteni esetleg elmagyarázni voltak kénytelenek, 
hogy szeretett mesteröket az ilyen társaságból kivonják. 
Mindamellett nincsen egészen kizárva, hogy itt-ott hiba nem 
történt E.-nak paradoxonokat kedvelő, sokszor nehézkes 
előadásának szószerinti értelmezése körül, ellenfelek ós bará-
tok részéről. Hiszen ma is sokszor zavarban vagyunk egy-
egy hely magyarázatánál és bizony elcsodálkozunk, ha olva-
sásába mélyedünk, azokon az abs t rak t kérdéseken és abstrakt 
tárgyalási módon, melyekkel E. a hívei elé lép, akik a XIV. 
sz. emberei; bizony a szó igaz értelmében a mestert csak 
legjobb tanítványai érthették meg, a gyengébbek a sasként 
a magasban szárnyaló szónokot és előadását nem tudták 
követni. Ez magyarázza meg nagyrészt, hogy miért maradtak 
német művei oly vigasztalan állapotban reánk. 

Eckehart művei. Pfeiffer kiadása előtt (1857) E. ismerete 
csak igen kevés prédikációra szorítkozott, körülbelül a tőle kö-
zölt iratok egy harmadára, a latin iratok teljesen ismeretlenek 
voltak, minek oká t már megmondtuk. Nyomtatásban egyes 
beszédei először a Taulor kiadásokhoz csatolva jelentek meg 
ilyen pl. Conrad Kachelouen-ó Leipzig 1498; de legfontosabb 
Adam Petri-é (Basel 1521), mely 50-nél több ilyen prédikációt 
tartalmaz. Akik 1857-ig í r t ak mint pl. Martensen, Schmidt 
stb. csakis ezekre a kiadásokra támaszkodtak, de éles eszök-
kel ők is észrevették E. nem kis jelentőségót a német 
kultúrtörtónelem szempontjából. 1857-ben adta ki Pfeiffer a 

4) Lásd a t a n u l m á n y végén az „irodalmat ." 
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faires germanista egy vaskos kötetben azt, amit E.-ra vonat-
kozólag 18-évi gyűjtés eredményekép nyomtatott könyvek-
ből és kéziratokból összeszedhetett. 

Egy második kötet tartalmazta volna az irodalomtörté-
neti bevezetést, a jegyzeteket ós esetleges pótlékokat, de ez az 
E. kutatás pótolhatatlan kárára sohasem jelent meg. Ez I kötet 
tartalmaz 1. 110 prédikációt, 2. 18 traktátust, 3. mondásokat 
(E.-i „szállóigék"), 4. szintén rövidebb darabokat. (Liber 
positionum) A nagytudományú kutató verőfényes optimizmus-
sal eltelve kijelenti, hogy δ annyira beleélte magát E. irataiba, 
hogy amit δ a gyűjteményébe felvett, az biztosan mind E.-tól 
való és a későbbi kritika sem fogja tőle elvehetni i. m. XII. 
De már ő is beismeri, hogy nem egy darab hézagos, vagy 
későbbi kevésbbé hiteles kéziratban maradt fenn, és hogy a 
kéziratok tetemesen különböznek egymástól. A Pfeiffer-féle 
anyagot bővítették egyes darabokkal Preger Zeitschrift für 
hist. Theologie 1864. Wackernagel Altdeutsche Predigten und 
Gebete 1876. Jundt : Histoire du panthéisme. 1875. Sievers: 
Zeitschrift für deutsches Altertum 1872. (Deutsch i. m. 146 
s. k.) Jelentős fordulatot idéz elő az Ε. kutatás terén a már 
több ízben említett Denifle, aki 1880-ban az erfurti könyv-
tárban (Cod. Amplon, fol. n. 181 alatt) ráakadt E. latin mű-
veinek egy részére, melyekről századokon át semmit sem 
tudtak. Pedig Nicolaus Cusanus (1401—1464) a renaissance kor 
filozófiájának érdekes alakja és bizonyos tekintetben E. 
szellemi rokona, de mindenesetre nagy tisztelője még látta 
E.-nak a szentírás legtöbb könyvéhez irt kommentárjait, sok 
prédikációját és vitakérdéseit, így a Jánosról írt kommen-
tár ja egyes kiszedett cikkeit. Trithemius János sponheimi apát 
pedig ( 4 - 1516) E. latin iratainak a jegyzékét közli — bár 
nem teljesen. A Denifle-től felfedezett művek E.-nak nagy Opus 
tripatitumából valók, melynek, mint a neve is mutatja, három 
része volt: I. Liber propositionum, mely 1000 tantételt tartal-
mazott, 14 traktátusra elosztva. Ε rész feladata a tantételek 
felállítása és azok magyarázata. II. Opus vagy Liber quaes-
tionum, egyes kérdések tárgyalása, illetve a tantótelek rész-
letes kifejtése. III. A tételeket a bibliából igazolja a két 
részből állott opus expositionum, a) opus sermonum: bibliai 
textusok magyarázata, b) kommentárok a szentírás egyes 
könyveihez. A kéziratban a két bevezetésen kivül (az egyik 
az egész opusba, a másik az opus prop.-ba vezet be) csak a 
III. rész van némileg képviselve. Ennek második alrészéhez tar-
toznak a Genesis, Exodus és Sapientiához írt kommentárok, az 
elsöhöz a töredékesen fennmaradt Ekklesiastikus. Ezenkívül 
Denifle Cuesben egy papirkóziratra bukkant ezzel a jelzéssel: 
Expositíones et sermones in scripturas sacras. Ez a kézirat 
ugyan fiatalabb mint az erfurti, amennyiben 1443-ból, való 

6* 
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mégis értékesebb az előbbinél, amennyiben hibátlanabb példány 
képezi az alapját, továbbá egyes i ra tokat teljesebb alakban 
bír és végül többet is tartalmaz, mint az erfurti Kodex. 
Tartalma ím ez: 1. Egy index után következnek az opus 
trip. és opus prop. szolgáló prológusok. 2. Expositiones a 
Gensbe. 3. Expositio aliquarum auctoritatum famosarum 
et utilium libri Exodi. 4. Expos, in librum Sap. illetve Prol. 
az opus Exp.-ba. 5. Articuli condemnati istius doctoris (sc. 
Heckardi). 6. Eccl. 7. Expos, in Ev. Joh. 8. Oratio dominica. 
9. Az opus sermonum egy része. (Lásd Denifle i. m. 419- 20 
és 673-687). 

Denifle olybá vette felfedezését, hogy általa az eddigi 
E. kutatás összes eredményei és megállapításai érvényöket 
vesztették és hogy az ujabb vizsgálódásnak az általa tört 
úton kell megindulnia. Annyi minden vitán felül áll, hogy 
ezentúl E. jelentőségének megállapításánál a latin művek 
különös figyelemben rószesítendők. A baj csak az, hogy 
egyelőre nincsenek közrebocsátva, Denifle csak szemelvénye-
ket közölt és legújabban igen keveset Spanier is. Amíg 
tehát a latin művek tudományos kiadásban nem kerülnek 
forgalomba, addig mégis csak" a német művekre vagyunk 
első sorban ráutalva, különben is ezekben határozódik E. 
sajátlagossága. Ε téren legújabban Jostes, Spamer, Strauch, 
Pahnck stb. fejtettek ki szorgos tevékenységet, melynek az 
az eredménye, hogy a Pfeiffer-féle optimizmus homályba 
borult, a teljesen hiteles eckeharti iratok száma lényegesen 
alá szállott és általában az eddigi E. kutatás filologiai appa-
rátusa igen kétségessé vált. 

A pontos vizsgálódások nyomán kitűnt, hogy mai for 
májában talán egyetlen eckeharti prédikáció sem származik 
magától a mestertől, hanem hogy bizonyára túlnyomólag 
utánjegyzésnek köszönik eredőtöket. A leirók pedig legtöbb-
ször nem az egész beszédet ír ták le, hanem csak a kimagasló 
mozzanatokat és ezeket sem fűzték mindig pontosan egymás 
mellé. Ehhez járul, hogy a buzgó feljegyzők nem voltak 
mindig egyformán ügyesek, sokszor meg sem értették a 
mester szavait és értelmetlenségeket csúsztattak be a szö-
vegbe. A másolás folytán még jobban romlott a szöveg, mind 
több hiba csúszott be, hasonló darabokat összevontak, meg-
rövidítettek, másokat szétdaraboltak mind oly momentu-
mok, melyek a kutató munkáját felette megnehezítik. A kéz-
iratok is nagyon eltérnek egymástól, amire pl. Jostes és Sie-
vers is utalnak. Spamer pedig megvizsgálván Pfeiffer kiadását 
és összehasonlítván az egyes kéziratokat, megállapította, hogy 
a hírneves germanista sem jár t el mindig kellő óvatossággal 
és sok oly b e s z ^de t és t raktátust tulajdonított kedves 
írójának, amelyeket ma már alig, vagy csak fenntartással 
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merünk E.-óinak tekinteni. így Spamer (i. m. 307—420) ki-
mutatja, hogy Pfeiffer tizennégy oly prédikációt tulajdonit 
E.-nak, melyeknek kéziratai egy szóval sem említik E. nevét. 
28 beszéd a baseli Tauler kiadásra támaszkodik, 54 prédikáció 
eckeharti volta mellett egy-egy kézirat tanúskodik, 13 prédi-
káció mellett 2—2 kézirat szól, végre 1—1 prédikáció 3—4—5 
kézírat által igazolható. Mindazonáltal a mai E. kutatás mégis 
első sorban a prédikációkra kénytelen támaszkodni, különö-
sen az első 105-re. Sokkal rosszabbul állunk a traktátusokkal. 
A tizennyolc közül csak kettőt hagyott meg a kritika E. 
tulajdonának, ezek: Pfeiffernól az V. ós XVII. számúak. 
Mindaz az állítás tehát, mely a többire támaszkodik, homokra 
épült és módosítandó. így pl. Lásson nagybecsű munkájának 
némely részei is. A két hiteles értékezés közül is az V. számú 
a biztosabb. Cime: Das Buch der göttlichen Tröstunge. 
(Legújabban kiadta Philipp Strauch: Μ. E. Buch der göttlichen 
Tröstung und von dem edlen Menschen (Liber Benedictas) 
Bonn. 1910). Magyar szempontból is érdekes. Wenck János 
heidelbergi theológiai tanár ugyanis egyik Nicolaus Cusanus-
nak Docta ignorantia c. műve ellen írt vitairatában megem-
líti ezt a munkát a következő szavakkal: Huic conclusioni 
alludit magister eghardus in libro suo volgari, quem e didit 
pro regina rugarie sorore ducum austrie, quod incipit: Bene-
dictus deus stb. Az a magyar királyné, akiről itt szó van 
Ágnes, III. Endre felesége, Albrecht király leánya (1280— 
1364). Igen érdekes nőalakja a középkor végének. Egy ideig 
atyja meggyilkoltatása után az aargaui Habsburgág legki-
válóbb reprezentánsa, érdeklődéssel viseltetett a tudomány 
és művészet iránt, de első sorban mólyen vallásos lélek volt 
erős egyházias érzéssel, sok kolostor bőkezű pártfogója. Ura 
halála után (1301) eleinte Bécsben lakott, majd pedig Königs-
feldenben különösen 1318-tól, ahol a két kolostor közötti kis 
házban lakott. A német misztika történetében nagy szerepet 
játszott tössi kolostornak is gyámolítója, itt végezte be 
napjait III. Endre leánya Erzsébet. (Liebenau i. m. 438. Pór 
Antal: Ágnes magyar királyné és leánya Erzsébet Bdp. 1888). 
Ε kitérés után megemlítjük még, hogy minden valószínűség 
szerint 1305 körül ajánlotta fel Ε. e munkáját Ágnes király-
nénak, akinek bizony akkoriban sok lelki vigaszra volt szük-
sége. — A VI. számú traktátusról (das ist swester katrei-
meister eckehartes tochter von strásburg) bebizonyosodott 
Denifle nyomán, hogy nem E. hanem a szabad szellemek környe-
zetéből került ki. Tartalmánál fogva igen érdekes mű, mely 
tükrözi a kornak azt a tendenciáját, hogy a nőket vallásos-
ság tekintetében a céhbeli theológusok fölé állítsák. — A 
Pfeiffertől mondások („Sprüche") alatt közölt gyűjtemény 
részben töredékeket tartalmaz. E. prédikációiból és egyéb 
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műveiből, továbbá elbeszéléseket és legendákat, melyek Spamer 
szerint női kolostorokból kerültek ki ős melyeknek E. a hőse. 
A Liber positionum feltevése pedig Denifle lelete óta önma-
gától elesik. Ε szakasz egyébként szintén töredékeket tar-
talmaz E. műveiből, de itt is mint a mondásoknál idegen 
elemek hatoltak be. íme így fest a legfontosabb E. kiadás a 
tudomány mai nézőpontjáról 1 A sok nehézséghez, mellyel itt 
a filológiának meg kell küzdenie, még csak egyet csatolunk, 
jelesen azt, hogy nemcsak egy, hanem több E. nevű író ember 
volt az időben a domonkosrendben, mint ifj. Eckehart, 
Eckhardus von Gründig, E. Rube stb. ezenkívül voltak a 
mesternek tanítványai is, akik egészen az ő hatása alatt 
állottak vagy hasonló szellemben í r tak : Johann Franke, 
Thomas von Apolda, Hehvic von Germar, Johann Sterngassen 
s i. t. ami az összetóvesztésre szintén sok alkalmat ad. 

Mindezek után értjük Spamert (i. m. 418), aki azt 
mondja: „Die Arbeit um die Erkenntnis der deutschen Schrif-
ten von E. beginnt erst." Hasonlókép nyilatkoznak Behaghel, 
Pahncke, Strauch. így tehát az Ε. filológia első feladata 
egy tudományos E. kiadás eszközlése, ami, bármilyen szor-
galmas munkásság folyik is e téren — egyelőre még a jövő 
zenéje. Tudományos apparátussal eddig csak két E. kiadás 
dicsekedhetik: Strauch-é, aki kiadta az „isteni vigasz" könyvét 
(lásd fönt) és Spamer-é (Texte aus der d. Mystik des 14 u. 15 
Jahrh. Jena 1912), ezeknek, továbbá Pfeiffer prédikációinak 
Sievers Jostes, végül Denifle latin szemelvényeinek felhasz-
nálásával készült a jelen tanulmány. Büttner sok szempont-
ból becses fordítása nem tekinthető tudományosnak, mert 
nem veszi figyelembe a kritika (főleg Spamer) eredményeit, 
vagyis több oly prédikációt és értekezest vesz fö!, melyeknek 
eckeharti szerzősége nincs eléggé igazolva. Kilátásba van 
helyezve E. kiadára a „Deutsche Mystiker" c. derék vállalat-
ban (Verlag Kösel. Kempten und München), melyben eddig 
kőt kötet jelent meg (I. Seuse, II. Mechthild von Magdeburg). 
Végül megemlítjük, hogy a Szellem c. folyóiratban (Budapest 
1911 december) megjelent E.-nak négy prédikációja magyar 
nyelven („Az örök születésről") Balázs Béla fordításában. 

Mivel e sorok írója nem annyira filológiai, hanem főleg 
filozófiatörténeti és theologiai szempontból foglalkozott E.-tal, 
csak az E.-ról adandó kép kikerekítésére emlékezhetik meg 
néhány szóval E. nyelvéről, mely külön tanulmányt igényelne. 
Oly komoly ember, mint Lásson e tekintetben, azt mondja 
írónkról: E. ist der Urheber einer philosophischen Prosa in 
Deutschland. Kirchliche Predigten und mystische Erbauungs-
schriften von hoher Vorzüglichkeit und Meisterschaft der 
Sprache hat es auch vor ihm gegeben. Aber für seine Speku-
lation hat er das sprachliche GeAvand sich selber erschaffen 
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müssen. Und mit welcher Genialität hat er das vollbracht! 
Für die philosophischen Begriffo der Schule deutsche Aus-
drücke zu formen, hat er zuerst und in musterhafter Weise 
versucht" (i. m. 67). E. tehát, midőn a skolasztikus gondolatrend-
szert és saját spekulációját a németnyelvű közönségnek igye-
kezett tolmácsolni, oly úttörő érdemet szerzett a filozófia 
német terminológiája terén mint pl. Cicero (ós nagyobb mór-
tékben a skolasztika) a latin és a mi Apácai Cseri Jánosunk 
a magyar terminológia terén. Ebbeli érdemét még Denifle is 
elismeri (i. m. 529). Pár érdekesebb szavát ide iktatjuk: Ver-
ständnisse (intellectus), gehügnisse (memoria), wille (volun-
tos), bilde (képzet, eszme), vorgéndiu bilde (istenben létező 
örök eszmék), wesen (lót ós lényeg), gemüete (== felső lelki-
erők foglalatja, kedély), gegenwurf (tárgy) s. i. t. (Lásd bő-
vebben Kramm i. m. 1—47). Nyilvánvaló, hogy E.-nak ezen 
szerepe csak fokozza jelentőségét a német kulturtörténelem-
ben. Mindezek iután eljutottunk dolgozatunk főtárgyára : E. 
tanításának bemutatására. 

Eckeharí tanitása. Lélektan és ismeretelmélet. E. mólyen 
vallásos lélek volt, akit nem hivatala, hanem belső tüze arra 
késztetett, hogy szent lelkesültséggel hirdesse azt, amit 
igazságnak megismert. Vallásos hevületével bensőleg össze-
olvad teoretikus lelkesedése az igazságért. Prédikálnia kell, 
ha nem is értené meg senki. („Swer dise predie hát verstanden, 
demgan ichs woi. Wére hie nieman gewesen, ich müeste si disem 
stocke geprediet han. Pfeiffer 181, 19—20). Ezért nem lehetett 
népszónok, mint egy Berthold von Regensburg. Ha némely-
kor nagyobb közönség előtt prédikált is, igazi hallgató-
sága mégis csak az apáca kolostorok ós begina házak lakói 
meg az Isten barátjai voltak. Ez a német misztikus prédiká-
ció érdekes jellemvonása. Amikor E. tanát akarjuk megis-
merni, első sorban a latin műveihez kellene fodulnunk, melyek 
a tudósok köréhez vannak intézve és a skolasztika módsze-
rével fejtik ki a gondolatokat. Mivel azonban ez egyelőre 
nem lehetséges, mégis csak német prédikációira kell támasz-
kodnunk. Már pedig az egyházi beszéd ós az építő tárgyalás 
nagyon kevéssé alkalmas egy összefüggő gondolatrendszer ki-
fejtésére.1) E. főgondja, alapeszméit a fogékony szivekben 
meggyökereztetni, azért fáradhatatlanul ismétli őket, képek, 
hasonlatok segítségével világítja meg, hogy jobban bevésőd-
jenek. Előadása ennélfogva nein fűzi e gondolatokat lassú 
haladással láncszemekként egymáshoz, hanem inkább afo-
risztikus, drámai; a főgondolatokat kidomborító az ellenök fel-

') Ugyancsak ez okból, de a források megbízhatatlansága miatt is szó 
sem lehet .arról, hogy E. gondolatvilágának fejlődéséről beszéljünk, mint Preger 
teszi. V. Ö Delacroix i. m. 168. 
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hozható érveket megcáfoló; sőt a közbeeső gondolatokat 
elhanyagolván nem egyszer egyik gondolatról a másikra 
ugrik, ahogy éppen hangulata magával hozza. Mint a töredé-
kekből is megállapíthatjuk nem volt izgató, magával ragadó, 
a szenvedélyeket felkorbácsoló szónok, de azért mélyen meg 
tudott hatni. Jól mondja Wackernagel (Rieger) „Er hat wo 
er will eine schwungvolle eindringliche Beredsamkeit 
aber keine Rhetorik (i. m. 428). Színpompa nincs nála, de 
mesterkéltség, hatásvadászat sem. Sokat szeret idézni, de 
valamint a szentírásból úgy az ő „tekintélyeidből (Aristo-
teles, Tamás, Augustinus, Dionysios Areopagita stb.) saját 
véleményét szereti kiolvasni. Mindamellett megvolt arról 
győződve, hogy gondolkozása a kinyilatkoztatással, sőt az 
egyházi tannal is a legszebben összhangzik. Igazi polémiát 
nála nem találunk, még a szellemi harc is távol állt békés 
érzületétől. Legkevésbbé bántja az egyházat és annak intéz-
ményeit. Távol áll tőle, hogy szektát alapítson, bár érzi, hogy 
tanait csak a fenkölt lelkűek fogják megérteni. Az isteni 
vigaszról irott értekezésében azt mondja, nem egy ember azt 
fogja állítani, hogy nem igaz, amit itt vagy másutt írt. Erre 
csak Augusztinusszal felelhet, hogy nem tehet róla, ha valaki 
meg nem érti. Arra a szemrehányásra pedig, hogy miért tanit 
műveletleneket, az a válasza, hogy ha őket senki sem 
tanítja, hogyan lehessenek tanultakká ? („sol man nit leren 
ungelerte lute, so wirt niemer nieman gelerte, so mag nie-
man lern noch leben noch sterben. Wann dar umb leret man 
die ungelerten, das su werden von ungelerten gelert." Strauch 
kiadása 40. 28—31 sor). Általában bizonyos önérzettel beszél 
ós több helyen hangoztatja tanának eredetiségét és saját-
szerűségét (pl. 64, 31; 65, 20; 71, 16; 73, 34; 100, 8; 282, 28; 
stb. ilyenformán: sehent, diz ist wider alle die meister die 
nu lebent vagy: ez sprechent die meistere gemeinlich . . . . 
aber ich spreche gewerlich). És bizonyos eredeti gondolat-
kört lehetetlen megtagadni tőle, bár kétségtelen, hogy Tamás, 
Augusztinus és a neoplatonikus misztika erős hatása alatt 
áll. A misztika alapvonásai (az intellektuális szemlélet, az 
éniség megtagadásának a követelése, az embernek az Isten-
nel való teljes egységesülése, a tér és idő ideálítása, a véges 
világ tagadása stb.) mind megvannak benne, de sajátszerű 
színezéssel. Hogy nem csak tizedrangú skolasztikus, mint 
Denifle állítja, hanem jóval több, mutatja az is, hogy gondo-
latköre korlátolt. Főproblémái az Isten mint egység és szent-
háromság, Isten és az emberi lélek viszonya, de különösen 
a lélek lényege vagy alapja („Seelengrund"), Isten megszüle-
tése a lélekben. 

Szükségesnek tartottuk ez általános megjegyzéseket, 
hogy E. tanának ismertetésében minden fennakadás nélkül 
haladhassunk. 
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E. lélektana általában Tamás ós Augusztinusénak a ha-
tása alatt áll; de bizonyos eredetiségre itt is igényt tart. Sze-
rinte a lélek a testnek egyszerű formája, (17, 32) mely osztat-
lanul áthatja a test minden részét. (116, 26). (Itt ragadjak 
meg az alkalmat arra a figyelmeztetésre, hogy E. nyelvhasz-
nálata éppen nem pontos, hanem hogy ugyanazon szavakat 
pl. a lélek szót is különböző értelemben használja: a zavart 
aztán az ügyetlenebb leírok és másolók csak növelték.) E. 
szerint különbséget kell tenni maga a lélek ós a lélek erői 
között, vagyis a lélek alapja, lényege és abból eredő funkciók 
között.1) A lélek ezen erőit felosztjuk alsó és felső erőkre — 
ezekhez csatlakoznak a külső érzókek.2) Az alsóbb erők át-
menetet képeznek a felsőbb erők és külső érzékek között. 
Három felső ós háröm alsó erő van. Az alsó erők ezek : be-
scheidenheit (=i-ationale = ésszerűség = érzéki értelem) zür-
nerin (irascibilents = indulat), begerunge = (concupiscibilis = 
vágy érzéki vágy). A felső erők: haldendiu Kraft: ( = memoria), 
verstendikeit, wille; vagy verstantnisse, = (intellectus, ész), 
gehügnisse (memoria), wille (voluntas). 319-320. 240). A lélek-
nek tehát két arca van: alsóbb erőivel a világ ós a test felé 
fordul, felsőbb erőivel pedig az Isten felé, ezekben tulajdonkóp 
az Isten világossága működik, de ez nem jut tudomásukra, mert 
a lélek itt nincs magában, hiszen a „lélekalap" az erők felett 
van. A megismerés úgy megy végbe, hogy az alsó erők az 
érzókek adatait rendezik és tovább jut tat ják a felsőbb erők-
höz. Ha a lélek erői a teremtményt megérintik, akkor for-
mákat (képeket) merítenek a dolgokról és ezeket magukhoz 
vonzzák, úgy hogy minden érzéki megismerés közvetített meg-
ismerés (5, 8, 107, 12). Nyilvánvaló, hogy itt az érzéki dolog 
bizonyos megfinomításáról van szó. így pl. ha képet akarok 
nyerni egy kőről, a durva anyagit (das gröbeste) nem vonom 
magamba, hanem kint hagyom. (83, 11). Minél feljebb emel-
kedünk a megismerésben, annál inkább válik le minden érzék, 
végtére le kell válni a tér ós időnek is. (Nicht 'en hindert 
die séle so sere an der bekentnisse gotes als Zit und stat. 
Ztt unde stat sint stücke unde got ist ein. 222, 24.) A megis-
merés legmagasabb fokon az, midőn minden érzéki vonás kép, 
meghatározottság, különbség megszűnik. Rendesen az ész 
(de nem következetesen) szerepel mint „kép nélküli" erő, de 
igazában csak lélek alapja vagy feneke és az istenség között 
nincsen elválasztó medium, csak itt jön létre a közvetlen érint-

4) E. gondolat alapja előfordul Tamásnál is, de E. egészen sajátszerű irány-
ban fejtette tovább. Lásd Werner i. m. II. 448. 

' ) V. ö. Tamásnál sensus exteriores, interiores, potentiac intellectivae. 
Werner i. m. II. 96. sk. A helyzet mindig ugyanaz. E. elfogadja a skolasztika 
terminológiáját kiindulópontul, de aztán legtöbbször más színezetet ad egyes 
fogalmaknak. 
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kezés, az az abszolutum megismerése. Ez állapot megrajzo-
lásánál különös szeretettel időzik Ε. (V. ö. Lásson i. m. 94). 
Minél több dologban részes valami, annál nemesebb, annál jobb, 
az általános értékesebb mint az egyes. Tovább haladva meg 
kell jegyeznünk, hogy megismerés E. szerint az alany és tárgy 
reális egyesülése — már az érzéki megismerésben is. Itt 
vagyunk tehát a fontos pontnál : a lélek maga is istenné 
lesz, ha az istent megismeri. (157, 10). 

Minden, amit meg akarunk ismerni, a tárgyakról lehán-
tott képek segítségével ismerhető meg. Magáról azonban a 
lélek ilyen képeket nem alkothat, azért maga előtt isme-
retlen. (der umbe ist der sele enkein dine als unbekannt 
si ir selber. 5, 19. V. ö. az ind filozófia Atman-jával!) 

Ezzel kapcsolatban E. szóvá teszi az akarat és ész 
prioritásáról folytatott harcokat és mint telivér tomista ez 
utóbbinak ad elsőbbséget. Az akarat — úgymond — Istent 
a jóság leple alatt ragadja meg (unter dem kleide der güete), 
az ész ellenben leplezetlenül, menten a jóságtól és létezéstől 
(270, 26). A megismerés vezeti és megelőzi az akarat nyil-
vánulását, a szeretetet, nem lehet tehát Istent szeretni, 
mielőtt meg nem ismertük (273, 37). A megismerésben van 
a boldogság (selikeit), mert csak benne lehetek eggyé 
Istennel. Az ész fensőbb az akaratnál, de mindakettő még 
maga fölé emelkedik ama titokzatos „alapba" (fünkelin, 
ganster, geist 255, 20, szikra = scintilla) úgy, hogy az igazi 
boldogság sem az észben, sem az akaratban nincsen, hanem 
csak a kettő fölött (256, 13). Itt nincs különbség emlékezet, 
akarat és ész között. Ezzel a rejtelmes „lólekalappal" kell 
most közelebb foglalkozunnk. A lélekalap, vagy lólekfenék, 
melyet, mint láttuk, E. igen sok néven emleget — felette 
áll térnek ós időnek. Mult, jelen ós jővó itt egybeesnek — 
itt csak egy örökké jelenvaló pillanat van, (dar umbe erken-
net er in eime éwigen nű 162,12) tehát nincs különbség itt ós 
ott, fent ós alant között, ami a tengeren túl van, ép oly 
közel van, mint az, ami helyben van (297, 29). Az Isten világit 
benne, ő teremtette meg 113, 33. De sokszor teremtetlen-nek 
is mondja E., hogy megkülönböztesse minden végestől pl. 
193, 16. 286, 17. („Ich hän etwenne gesprochen von einem 
lichte, ist in der sele, daz ist ungeschaffen und unschepfe-
lich"). A lélek ezen része az Isten megismerésének a szerve, 
egyedül ő képes az istenit befogadni. Lásson az ellentmon-
dást e két állítás között (a lélek alap = szikra teremtett vagy 
nem teremtett volta) azzal próbálja eloszlatni, hogy a szikra 
ugyan nincs megteremtve, de megszülte az Isten; vagyis 
úgy ered Isten sajátos lényegéből, hogy semmifele véges 
meghatározottságot nem ölt fel, hanem isteninek marad meg 
minden izében (i. m. 104). E. azért illeti oly sokféle elneve-
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zéssel a lélekalapot, mert nincs meghatározottsága. Ilyen 
nevek: scintilla, szellem, belső ember, szikra, szikrácska és 
sinderesis (=synteresis). 113, 40. Ez utóbbi szónak eredeti 
jelentése erkölcsi tudat, lelkiismeret V. ö. Lásson i. m. 105 
és Kramm i. m. 44. Werner i. m. II, 104. A lélekalapról szóló 
tan eltekintve a következetlen terminológiától, egyike E. 
legeredetibb gondolatainak, az a körülmény, hogy sokszor 
az ésszel azonosítja, tehát mégis teoretikus erőnek tekinti, 
E. intellektualizmusának beszédes tanújele. A helyes gondolat 
egyébként, mely a lélekalapról szóló tanban lappang az, 
hogy a vallásosság nem a szellem bizonyos funkciójához 
van kötve, hanem hogy az ember lelke a maga totalitá-
sában éli meg az Istent. Az ész ezen előtérbe tolásához, 
mely E.-ra oly jellemző, van egy érdekes analóg jelenség a 
német vallásfilozófia történetében, melyre Lásson találóan 
útal: „Es ist ganz ähnlich, wenn beiSchleiermacher das Ver-
mögen, welches als Totalität der Seele intendiert ist, mit 
Ausschluss aller einseitigen Kräfte, durch den Gebrauch des 
Terminus „Gefühl" unvermerkt zu der Bedeutung herabsinkt, 
die das Gefühl als mit Vernunft und Willen coordinierte 
Kraft hat, diese ausschliessend, nicht ihnen übergeordnet und 
sie in sich aufhebend ', (i, m. 106.) 

Feltűnő, hogy amilyen gyakran beszól Ε. az ész is aka-
ratról, annyira hallgatni látszik a lélek harmadik alapirányáról: 
az érzelemről (kedély). Pedig elvitathatatlan érdeme a misz-
tikus pszichológiának, hogy nagy mértékben hozzájárult az 
érzelem önálló értékének elismertetéséhez. Láttuk, hogy E. 
terminológiája éppen nem biztos, de annyit mondhatni, hogy 
a kedély fogalmának tartalma megvan E.-nál, ha nem is 
használja mindig a megfelelő kifejezést. A megismerés ama 
legmagasabb foka, midőn Isten megnyilatkozik a „lélek-
alapban" (szikrában) ós a lélek lényege eggyé válik az Isten-
nel, mindenesetre oly állapot, melynél mi modernek okvetet-
lenül az érzelem közreműködésére gondolunk, sőt magát 
ezt az állapotot érzelemszerűnek képzeljük. Oly megismerésről 
van itt szó, mely az értelmen túl van, melynek tehát voli-
tiv-affektiv jellege van. (Lásd erre nézve Szelényi: A misz-
tika lényege és jelentősége c. tanulmányát, továbbá Siebeck 
i. m. 13 sk. és Kramm i. m. 21). 

E. tehát az ismerésnek sajátságos módját állapítja meg. 
Ha Istent megakarjuk látni és ismerni, az csak oly világos-
ságban történhetik meg, mely maga az Isten. Ha külső dol-
gokat ismerünk meg, akkor valami idegen dolog hatol be a 
lélekbe, de ha Istent ismerem meg, akkor semmi sem jut a 
lélekbe, csak Isten egyedül, mert Istenben csak Isten van 
és semmi más. Vagyis Istent minden eszköz nélkül kell 
megismernünk, tehát közvetetlenül, de ez nem mehet végbe 
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Isten akarata nélkül, a lélek csak azt teheti, hogy vakká, 
holttá válik a teremtett dolgokra nézve, csak ha a földire 
irányuló szervei becsukódnak, csakis akkor kezd benne 
világolni az Isten. Ebben a megismerésben csak Isten aktiv, 
mi ellenben szenvedők vagyunk, a mikor aztán Isten mintegy 
magához emel. (80, 23; 82, 15; 113, 3; 177, 18; 182, 39). 

E. lélektanát ós ismeretelméletét itt egyelőre lezárjuk, 
de a mint már eddig lépten-nyomon metafizikai elemek 
ötlöttek a szemünkbe, úgy viszont E. ismeretelmélete és 
lélektana is csak a metafizika hátteréről nyeri teljes meg-
világítását, mellyel a dolog természete szerint: a középkori 
filozófia erős metafizikai jellegének megfelelőleg sokszorosan 
összeszövődik. 

Metafizika. A lélektan és ismeretelmélet utolsó szakasza 
elvezetett bennünket E. metafizikájának a küszöbéig, E. rend-
szerének fő, de egyúttal legnehezebb részéig. A megismerés 
végcélja az Isten, helyesebben az istenség megragadása, mert 
E. különbséget tesz e kettő között. Az „istenség" felette áll 
a háromságos Istennek, mint tiszta meghatározhatatlan ab-
szolútum, mely egyebek mellett (Gilbertus Porretanus) Philo, 
a neoplatonizmus, Dionysios Areopagita és Eriugenából isme-
retes. Az ember erről nem tudhatja, hogy mi, csak azt, hogy 
mi nem. (21, 6). (Sajnos, hogy E. nem pontos az istenség és 
Isten elválasztásában, gyakran vegyest használja). Az Isten 
legáltalánosabb tulajdonsága a lét, az istenségről ez sem 
mondható 263, 10. Ezzel nem tagadunk meg az Istentől sem-
mit, mert az istenségben minden van, csakhogy magasabb 
formában. („Daz ich aber gesprochen habe, got st nicht ein 
vvesen unde si Überwesen, hie miten habe ich im nicht wesen 
abe gesprochen, sunder ich habe es in ime gewirdiget unde 
gehoehet." 269, 3). Az istenség tehát tulajdonságok és mű-
ködés nélkül váló.1) Az a kérdés, hogyan származik ebből az 
abstrakt Egyből a sokaság? Az eleaiak problémája új formu-
lázásban ! Minden előtt E. is kénytelen a legmagasabb egy-
ségben különbséget tenni az isteni „lényeg" és a természet 
között. A lényeg sem nem cselekszik, sem nem szenved, a 
természet cselekszik, de nem szenved. („Gotlich wesen enli-
det noch enwürket nicht aber diu näture würket, aber si 
enlidet nicht" 191, 19). A természet tehát az istenség (lényeg) 
kisugárzása, kinyilatkoztatása. Hogyan lesz a természet sze-
méllyé? A magára eszmélés útján és akkor mint személyt 
a természetet atyának nevezzük, aki magát teljesen fölis-
meri (6, 9) és ebben a megismerésben megszüli a fiát, az igét 

' ) Dorum ist die gotheit in ir selber die unbeweglich einikeit und die 
uberswebend stillheit und ist ein an fank aller auzfliesung. Jostes i. m. 85. 
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(das wort), a szentháromság második személyét.1) Az atya 
és fiú szeretetéből származik a szentlélek. Atya és fiú egyéb-
ként csak a természetben, tér és időben való működésük 
szerint különböznek, az istenség lényegében ellenben különb-
ség nélkül valók. (94, 9, 94, 20—26). Látnivaló, hogy valamint 
E. különbséget tett a lélakalap (vagy lélekfenék) és a lólek-
erők között, óp úgy választja el egymástól az istenséget és 
az Istent, mely utóbbinak három személye megfelel a lélek 
három főerejének: még pedig a memoria az atyának, az in-
tellectus a fiúnak, a voluntas a szentléleknek (320). 

Az atya mint atya csak a flu által jut öntudatára. 
(198, 17). A három személy egy lényegű ós egyazon lényeg 
van bennök. A különbség csak az, hogy az atya magától van, 
a fiút ellenben az atya nemzette vagy szülte, a szentlélek 
pedig e kettőtől együtt ered (175, 2, 34, 38). Valamint a lélek 
erői a fenékből, úgy erednek a személyek az abszolút isteni 
egységből. A szentháromság az istenség önkinyilatkoztatása, 
ez egyúttal egyértelmű ezekkel a fogalmakkal: önmegis-
merés, az ige szólása, a fiú megszülése.2) 

Isten (vagyis az abszolutum, mint személy) legfőbb 
tulajdonítmánya az ősz és a jóság (szeretet) 188, 29, 134, 29, 
145, 18. Esze készteti a cselekvésre (működésre). így a 
trinitásban megkezdett kinyilatkoztatás folytatódik a teremt-
ményekben. Ha az atya sajátlagos műve a fiú megszülése, 
mely örökkétartó processus, (160, 15, 120, 28.), úgy a világ(= a 
teremtmények) megteremtése a három személy közös mun-
kája (179, 23.) Isten örök lényege nyilvánul meg a teremt-
ményekben is, csakhogy egyiknél sem a maga teljességében 
(273, 27). A teremtmények („teremtett állatok" Balázs Béla) 
csak neki köszönik létöket, ha Isten csak egy pillanatra 
elfordulna tőlük, nyomban semmivé válnának. (51, 36, 136, 
29.) A világ teremtése szükséges Isten önmegismerése szem-
pontjából, de egyben az ő jóságának a folyománya. Isten 
öröktől fogva magában birja az összes dolgok ősképeit 
(eszméit — vorgendiu bilde 324- 325.) V. ö. Denifle i. m. 604. 
Ez értelemben a világ örökkévaló ős a teremtés sem az 
időben végigment, hanem időtelen aktus. (254, 9, 266, 27. 
V. ö. Lásson i. m. 129.) Vagyis Platón, illetve Tamás mód-
jára különbséget kell tennünk az eszmék világa ós az érzéki 

*) Das gotlich verslentnuzz ist der sun personlich. Dorum ist der sun 
ein exemplar aller creaturen und ein bild des vaters in welchem bild swebet 
wesen aller creaturen Jostes i. m. 93. 

*) Der vater cheret das aug seines grundlosen herzen in sein eigen 
wesen, das sin natur ist und siht sich selben an und als er sich selben ansibt, 
so siht er im selben alle werld, alle gerung und alle edelheit und alle dinc 
ze-mal. In demselben ansehen, da er sich selben ansiht, so formt er ein wort 
und spricht sich selben in das wort und alle werlt und alle gerung und alle 
dinc zemal Jostes i. m. 48. V. ö. Sievers i. m. 414. 
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világ között és csak amaz előbbit illeti meg az örökkévalóság; 
a véges világ — mint már láttuk is — magában semmi. E. 
tehát harmóniában akar maradni az egyházi tannal, ki akarja 
kerülni a panteizmust, de nem igen sikerül neki. Nem tudja 
elbszlatni azt a homályt, mely a kétféle világ fölött lebeg : 
azt értjük, hogy az eszmék világa Istenben van, de nem 
azt, mikép lehet a véges világ — mely magában semmi — 
Istenen kivül? (Lásson 135.) Ép oly homály borong a terem-
tés fogalma körül. E. szereti az istenséget, a szenthárom-
ságot (a fiú megszületését) ós a világ teremtését nem három 
időbeli, hanem dialektikai sorrendet képező mozzanatnak 
felfogni (Deutsch), de hogy az egyházzal összhangzatban 
maradjon, beszél a teremtésről úgyis mint időbeli tényről, 
legalább a véges világ létrehozására vonatkozólag és ezért 
mégsem szabadulhatott a panteizmus gyanújától,1) (Lásd fent 
a megrótt kitételeket!) A teremtményekről ós materiális 
dolgokról hol azt mondja, hogy ők Isten nyomai, hogy Isten 
mindenkép bennök van (11, 6,) melyekből Istent meglehet 
ismerni (271, 33), hol meg semmiségöket hangsúlyozza, mely 
elvezet az Istentől (238, 31), csak annyiban vannak, ameny-
nyiben Isten bennök van,2) egyébként csak látszat az egész 
véges világ a maga sokféleségével, csak hogy ezt a látszatot 
nem tudja megmagyarázni: miért és honnan van ez a sem-
mis, térben és időben lévő véges világ ? Ε problémát E. sem 
oldja meg. Nem időzünk tovább θ talányoknál, hanem tovább 
haladunk a főtanok ismertetésében. 

Minden teremtményben — mondja E. — van valami Is-
tenből, mert különben nem létezhetnék. Sok teremtményt 
teremtett az Isten, hogy őt kifejezésre juttassák, de minde-
nik a maga módján teszi, egyik sem tükröztetheti az Isten 
teljességét, amint egy vízcsöpp sem fejezheti ki a tenger 
lényegét. (173, 26). Ε „teremtett állatok között" a legfőbb az 
emberi lélek, vele közölte az Isten egész lényegét. Minden 
teremtményben van valami Istenből, de a lélekben Isten is-
teni, azaz teljesseggel Isten, mert a lélek az ő nyugvóhelye. 
(230, 36). Modern kifejezéssel azt lehetne mondani, hogy a 
többi teremtményben Isten csak objektive, a lélekben ellen-
ben szubjektív módon van meg. (Deutsch i. m. 152). 

A lélekalap egyenesen azonos az istenséggel (66, 2). Ez 
a lélek teremtetlen része (193, 16, 286, 18). Minden teremt-
mény Isten lábnyoma, a lélek ellenben a képmása. De ha ez 
így van — itt jön a veszedelmes fordulat, akkor a lélek 

' ) Simul enim et semel quo deus fűit, quo filium sibi coeternum 
per omnia equalem deum genuit et iam mundum creavit. Deniüe i. m. 652. 

*) Qui enim aliquid extra deum vei preter deum aut etiam aliquid cum 
deo querit, non bene sentit de deo, nichil enim postes esse extra deum, 
Denifle i. m. 599. V. ö. 539. 

> f 
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maga Isten,1) én vagyok a magam ós a dolgok teremtője. 
Ha én nem volnék, Isten sem volna: „in miner geburt wer-
den olliu dinc geborn und ich was sache In selbes und 
aller dinge, unde wolte ich, ich wére noch niht alliu dinc, 
wére ich nicht, só en wére niht got." (284, 8.) Itt a „szabad 
szellemek" bizony bátran hivatkozhattak rá, itt E. legalább 
a kifejezésben elvótette a mértéket! Eddig azt láttuk, hogy 
az istenségből áramlik ki minden: az isteni természet, mely 
szentháromsággá fejlik és a világ a maga teremtményeivel. 
E. kétségtelenül neoplatonikus nyomokon halad, midőn az 
istenségbe visszatérő folyamatot vesz föl, bár ezt a fogalmat 
is sajátszerűen színezi. Sajnos azonban, hogy erre vonatkozó 
fejtegetéseiben is vannak hézagok, azt halljuk, hogy a teremt-
mények mind mozgásban vannak és visszatörekszenek Isten 
felé. (Die hánt alle ein ruofen, wider ínze kommende, dä sie 
öz geflossen sint 93, 14). Itt csak az a baj, amire főleg 
Lásson figyelmeztet, hogy nem tudjuk, hogy az Istenből kifolyt 
dolgok mennyiben szakadtak el tőle, hogy vissza kell tórniök? 
Mert E. ezt a visszatérést nemesülősnek, tökőlesedősnek 
fogja fel (180, 12, 286, 8), már pedig a legtökéletesebb teremt-
mény az ember, különösen annak lelke, következéskép feléje 
halad, irányul minden. Az ember mintegy a többi teremt-
mények foglalatja. (273, 13). Az ember lelke segítségével kell 
tehát a teremtményeknek Istenhez visszajutni. íme az ember 
mint egy kosmogoniai, illetve teogoniai processus közép-
pontja ! Az istenségnek a maga önmegismerése céljából 
szüksége van az önkinyilatkoztatására, moly a szenthárom-
ság ós a világ kifejlése révén megy végbe. Ε processusnak 
legfőbb mozzanata az emberi lélek, miáltal az összes dolgok 
Istenhez visszavezettetnek, ami más szavakkal annyit is jelent, 
hogy ez úton tér vissza az isteni lényeg önmagához. „Hogy a 
lélek ismét Istennel egyesüljön és benne az összes dolgok 
eredőtökhöz térjenek vissza, ez minden történés végső célja." 
A keresztyénség tanának megfelelőleg a bűnbeesés volt az, 
mely a lélek eredeti állapotát megrontotta. Ezt fogadja el E. 
is, de tényként, magyarázni ellenben nem igen magyarázza, 
mert szigorúan véve nem is illeszkedik bele az δ rendsze-
rebe. Érdekes itt, hogy a reformáció álláspontjával szemben 
nem annyira a bűnösségünket, mint inkább az Istenhez való 
hasonlatosságunkat hangsúlyozza és vele együtt az akarat 
szabadságát. (130, 37). Az Istennek az emberrel való egye-
sülése nem jön létre az Isten kegyelme nélkül, de szükséges 
hozzá az ember segítsége is (216, 20). Újból kiélezi, hogy 

*) Godis bekentnisse ist ein lebin das dá fűzit in deme wesine godis 
und der séle w a n got und di séle habin ein wesin unt sint ein in deme 
wesine wan alle were also ΰζ gode flizin. das si doch inne blibin. Siewers 
i. m. 397. 
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Isten és ember egymásra van utalva (179, 35). Isten valóság-
gal isteni voltát veti latba, hogy a léleknek tessék, hogy 
mintegy meghódítsa. (148, 22). Akaratunk csak az akadályo-
kat hárítja el a kegyelem útjából, mely egyébként természet-
feletti módon ömlik a lélekbe (327, 37). Mit kell ezek után a 
léleknek tenni, hogy az isteni kegyelmet befogadhassa, azaz 
hogy az Istennel egyesülhessen ? Ennek főfeltétele az, amit 
E. „Abgeschiedenheit" vagy Gelassenheit-nak („önmagába 
szállás") nevez. Nem egyéb ez, mint az az állapot, midőn a 
lélek elvonul a külvilágtól ós teljesen a maga lényegére 
koncentrálja magát. El kell tehát fordulnia minden teremtett 
állattól. Amig őket el nem hagyjuk és amig általok még 
örömben és fájdalomban részesülünk, mindaddig távol vagyunk 
az Istentől. (298, 16.) Hogy Isten beléd mehessen, a teremt-
ménynek kell belőled kitakarodnia. (12, 10.) De nem csak a 
dolgokat, önmagát is el kell hagynia és megtagadnia az 
ilyen léleknek. (222, 37.) A nemes lélek jellemzéke, hogy 
énisógét teljesen leveti és csak Istent keresi mindenben. 
(264, 38.) Sőt E. még annál is tovább megy, még Istentől is 
meg kell szabadulnia a léleknek, ha az az istenségtől külön-
bözik. (281, 37.) Mikor így a lélek minden meghatározott 
tartalmon túladott, akkor szállhat alá saját fenekére, mely 
feneketlen.1) (258, 31.) V. ö. a modern tcozófia alapgondo-
latával ! 

Ez a fenék pedig az istenséggel azonos : a lélek tehát 
eltemetkezik a puszta istenségbe, (daz si sich wirfet in die 
wüesten gotheit . . . 242, 2.) A sötétség, vagy nem tudás 
állapota tehát az, mely a lélektől szükségeltetik, hogy Isten 
beléje szállhasson. Ez az önmegsemmisülés, mely különben 
a legmagasabb fokú fogékonyság (26, 5.), Isten kegyelmi 
behatásának a föltétele. Ekkor kezd hatni a lélekben az 
Isten és ez a hatása nem egyéb, mint a fiú megszülése, 
mely azonos azzal a folyamattal, mikor az atya fiát nemzi 
az istenségben. Mivel pedig a lélek, ha ide eljutott, azono-
sult az istenséggel, azért fordítva is mondható, hogy a lelek 
szüli meg a fiút. (256, 4.) Istennek ebben merül ki minden 
működése és öröme. (254, 19; 166, 29.) Az egyszülött fiú és 
a lélek között nincs is különbség. (266, 5.) Azt már tudjuk, 
hogy a születés a lélek legbelsejében a „szikrában" (fenékben) 
megy végbe, de az Isten a világosság oly bőségével ömlik 
be, hogy kitör a lélekalapból és behatol a lélekerőkbe, sőt 
a külső emberbe is és azt megdicsőíti. Ennek következ-
ményekép az összes erők ős a külső ember mintegy átvilá-
gíttatnak. (109, 32.) A fiú megszületése pedig tulajdonkép az Isten 

!) Als nun di sele sich verleuset in aller weis, so vindet di sele da , 
da si selb ist, daz si gesucht hat sunder zugank. Jostes i. m. 96. 
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önmegismerése, vagy, hogy E. magyar fordítóját idézzük: 
„Az atya úristennel sajátos a tökéletes belátás önönmagába, 
feneketlen általismeróse önönmagának — csak sajátmagának 
közbenvetésével, nem pedig valamely képével. Ez a fiúnak 
a megszületése" . . . Isten valósítja a lélekben az δ születését, 
szüli benne az δ igéjét: a lélek pedig csak elveszi ós tovább 
adja az erőknek sokféle módra, hol vágy képében, hol jó-
szándék képében, hol a szeretet cselekedete gyanánt, hol 
hálaórzés kópében, vagy bármely alakban is jelentkezik 
benned. Minden az övé és éppenséggel nem a tied, amit 
Isten eképpen hat és úgy fogadjad, mint az övét. (A Szellem 
II, 136 és 150). 

Az ige megszületése nyomán bekövetkezett ama meg-
változása az embernek — mely egyébként megfelel annak 
az állapotnak, melyet a keresztyén dogmatika újjászületés-
nek nevez — azonban ideiglenes valami, ennélfogva arra kell 
törekedni, hogy az állandóvá váljék és ez az, amit irónk az 
Istennel való egyesülés néven emleget. Ekkor visszanyeri 
az ember, helyesebben a lélek régi méltóságát — megsza-
badulván minden érzéki bilincstől. Ha minden végestől ós 
minden tökéletlenségtől megtisztultunk, akkor Istennel egyen-
lőkké leszünk, (41, 12.) eggyé válunk vele. Akkor nekem is 
adja Isten mindazt, amit egyszülött fiának adot t ; akkor az 
én lelkem az atyával együtt működik. (56, 5 ; 161, 30.) Sőt 
nem is az ón lelkem működik, hanem Isten működik helyette. 
A léleknek és Istennek ezen szoros egyesülése, sőt egysé-
gesülése, bárha megindulhat és meg is indul e földi lót alatt, 
de teljesen itt nem valósulhat meg, hanem csak az örökké-
valóságban. (252, 3.)1) 

Látnivaló, hogy E. itt tulajdonképpen egy eszményt 
állit fel ós ép azért, hogy ezt bevésse hallgatói lelkébe és 
e magasztos cél felé lendítse minden iparkodásukat,|;sokszor 
úgy kiélezi alapgondolatát, hogy túlzásba esik. Láttuk, hogy 
egyes kitételei az eretnekség színezetét viselik magukon. 
Helyenként a veszedelmet maga is észreveszi és rajta van, 
hogy a mondottat enyhítse, megszorítsa. így némely helyből 
az tűnik ki, hogy a lélek mégsem teljesen azonos az Isten-
nel. Azt mondja pl. hogy az Isten természeténél fogva, tehát 
a maga erejéből az, ami a lélek kegyelemből. (185, 2.) A 
lélek, ha Istennel egyesül, istenivó lesz ugyan, de az Isten 
nem lesz lélekké, a lélek Istenben maradt mint csöpp a 
tengerben, Isten pedig magában. (314, 20—23.) A kimondott 
szót azonban nem lehet visszavenni 1 E. tehát kevésbbé 

*) Tehát csak ideiglenes állapot lehet, amire e szavai vonatkoznak : 
homo interior nullo modo est in tempore aut loco, sed prorsus in eternitate. 
S p a m e r : Texte 15. 

T h e o l . Szak lap . XI . év f . 7 
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óvatos mondásaival maga szolgáltatott alkalmat a támadá-
sokra és zaklatásokra. Az az eszmény azonban, amely mind-
untalan felónk csillámlik az ő prédikációiból, mégis csak az 
erkölcstanában leli teljes megvilágítását, mely egyébként is 
rendszerének legértékesebb része. 

Eckehart etikája. Tanának némi következményei. Lásson 
helyesen utal arra (i. m. 216), hogy E. nagy nehézséggel 
állott szemben, midőn a földi élet erkölcsi céljait és feladatait 
megrajzolni igyekezett; mert hiszen szerinte minden erkölcsi 
cselekvés elve és előfeltétele az embernek Istenben való léte, 
a vele való reális egyesülés, vagyis a tér és idő, az összes 
földi feltételek ós viszonyok föle helyezkedés; hisz ép az az 
„Abgeschiedenheit" lényege, melynek legmagasabb foka az 
ú. n. lelki szegénység. Misztikus álláspontjának legegyenesebb 
következése volna tehát a quietizmus sőt aszkótizmus hirde-
tése. És mégis csodálattal fogjuk látni, hogy E., bár nem egy 
pontban korának szülötte, etikai tekintetben szerzetesi elfo-
gultsága mellett is nem egyszer messze jövőbe tekint. Fejtege-
tései e kérdésnél különösen érdekkeltők. Az ideáljában rejlő 
passziv jelleget a pozitív erkölcsi ténykedés követeléseivel úgy 
próbálja kiegyeztetni, hogy szerinte mintegy a „szikrába" hatolt 
isteni világosság az az elv, melynek érvényre kell jutnia az 
egyes életfunkciókban. A fiúnak ama megszületése a lélekben 
tér és időtelen momentum, az pedig, hogy átmenjen az egész 
emberbe egy fokonként haladó fejlődés, (tehát idői valami). 
(Lásson). E. minden előtt az érzületi etika egyik legnemesebb 
képviselője és e téren tanai természetesen szintén kiváltot-
ták a hivatalos egyház dorgálását. És méltán, mert ő a külső 
cselekedetektől minden önértéket megtagad, fáradhatatlan 
annak hirdetésében, hogy az érzület, az akarat nemes voltá-
ban határozódik az erkölcsiség, a jellem, nem pedig a külső 
cselekedetekben, („swaz din enae meinende ist in den werken, 
daz ist ouch daz werc" 297, 11). Ha valaki 100 márka aranyat 
adna az Istenért, nagy dolgot cselekedett. De én azt mondom : 
ha meg van a komoly akaratom 100 márkát adni feltéve, 
hogy megvan, akkor Istennek valósággal megfizettem. Ellen-
ben, ha a pápát saját kezem ütné agyon, de ez nem törtónt 
meg az akaratommal, én mint eddig elmennek az oltárhoz 
és misét mondanék, mintha semmi sem történt volna (56-57). 
Teljesen azonban nem veti el E. a külső cselekedeteket sem. 
A következőket tanítja róluk: „Minden külső cselekedetek 
azért vannak megszabva és elrendelve, hogy a külső ember 
általok Isten felé forduljon ós szellemi életre és jó cseleke-
detekre (tkp: zuo guoten dingen) indíttassék, hogy el ne 
keveredjék, önmagától távol valamely nem illő foglalkozásba, 
hogy ezáltal zabola tétessék rá, mely őt abban megakadá-
lyozza. hogy önmagától megfusson idegen dolgokba 
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Ha azonban az ember magát igazi bensősegére alkalmasnak 
ítéli, akkor vessen félre bízvást minden külsőséget, még ha 
oly gyakorlatok is, melyekre esküvel fogadkoztál, melyek 
alól sem püspök sem pápa téged fel nem menthetnek 
Bármennyit fogadott volna is egy ember, bár imádságot, 
böjtöt, zarándoklást, ha valamely szerzetbe lép, minden foga-
dalmától felmentetett, mert akkor minden üdvöshöz és Isten-
hez magához kötve vagyon. Egészen ekkép mondom itt is: 
bármily erősen kötötte volna is magát valamely ember sok 
dolgokra, ha a valóságos belső életbe belép, akkor mind-
egyik alól fel vagyon mentve! Valamíg a belső átélés (diu 
innerkeit) tart, bár egy hétig, vagy egy hónapig, bár egy évig 
tartson, addig valamely barát avagy apáca egy vigiliát sem 
mulaszt el: Isten, akinek foglyai ők, helyt áll értük." (A Szel-
lem II, 151). 

Nem a külső cselekedet tehát, hanem az, a mi a lélek 
bensejében történik, a döntő az emberre nézve. Szállj magadba 
és hass ottan, az ott végzett művek élők, mondja E. (189, 29). 
Ez a belső mű pedig az önakaratunkról való teljes lemondás 
és az Istennek való teljes odaadás, a passzivitás, a csend 
állapota. A csend és némaságban hangzik fel Isten szava. 
(14, 3 1). E. egészen következetes magához, ha az erkölcsi cse-
lekvésnél minden jutalomra való igényt elvet. Az ember sem 
hasznot, sem jutalmat nem kereshet, csak egy célja lehet cse-
lekvésének az abszolút cél: Isten. De még Istenben sem szabad 
mást keresnie, mint az Istent. Akik keresnek valamit az Isten-
ben, tudást, megismerést, áhítatot vagy bármi mást, megtalál-
ják azt, de nem találják meg az Istent. De ha nem keres, nem vár 
az ember semmit, akkor megtalálja az Istent és vele mindent. 
Aki bármit kér az Istentől, részt kér, tehát nem az Istent, 
mert Isten egy (egész) (177, 20—27). Akik Istent szeretik a 
külső gazdagságért vagy belső vigaszért, azok nem szeretik 
igazán, hanem úgy nézik mint a legtöbb ember a tehenet, 
melyet azért kedvelnek, mert sajtot ós tejet ad nekik. (70, 
17—20). Az igazságos ember semmit sem keres műveiben, mert 
aki azt teszi és egy miért-ért cselekszik az szolga és bérenc. 
189, 15. Ha volna barátom ós én csak azért szeretném őt, hogy 
jót tegyen velem és minden kívánságomat teljesítse, akkor nem 
a barátomat, hanem önmagamat szeretném, mert barátomat 
semmi másért, pusztán magáért kell szeretnem. Ép így az 
Isten iránti igaz szeretet abban áll, hogy menten minden 
önzéstől, Istent azért szeressük, a mi ő magában. (256, 17—26). 
Aki földi vagyont, birtokot csak azért hagy el, hogy a lelkét 
megmentse, csekély áldozatot hozott; ha azonban magadat 
hagytad el, akkor helyes a lemondás. (Hastű dich selber 
geläzen, so hast dű rehte geläzen. 260, 4—10). Az igazságos 
emberben csak az Isten hasson és semmi más 190, 17. Min-

7* 
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den eudaimonisztikus motívum ily merev elutasítása E.-nak 
etikájának egyik legjellemzőbb sajátsága, mely egyébként 
az újabb német filozófiában is sűrűn felüti a fejét. (Kant, Fichte). 
E.-nál csak az a baj, hogy az önzetlenséget minden külső 
dolog és képzettől való elvonatkozásban, a tiszta semmiségbe 
való bevonulásban látja, már pedig ez úton lehetetlen az 
akarat pozitív elvéhez eljutni. (V. ö. Lásson i. m. 239). 

E. etikája távol tar t ja magát a szabad szellem testvé-
reinek antinom következtetéseitől. Igaz, hogy sűrűn hangoz-
tat ja az ember magasztos rendeltetését, nem egyszer vak-
merő és félreértésre alkalmat nyújtó szavakkal, de azért 
nem felejti el kiemelni, hogy a lélek arra mégsem képes, 
amire az Isten, hogy tulajdonkóp nem is a teremtmény cselek-
szik, hanem az Isten. (161, 29.) Igaz, hogy nem külső törvénynek 
engedelmeskedünk, hanem belsőnk parancsának, de ez utóbbi 
isteni eredetű. Sűrűn int az alázatosságra. Az igazi alázatosság 
pedig az, ha az ember tudatában marad annak, hogy ő a 
semmiből teremtett valami („daz er natürlich ist geschaffen 
iht von nihte."), hogy nem maga választ, hanem a kegyelem 
által való megvilágításra bízza magát, hogy a helyeset 
eltalálja. (295, 21—24.) 

Bizonyítja ezt az is, hogy E. Krisztust állítja oda köve-
tendő mintaképül. Ismételten hangoztatja: Gyakorolja magát 
a lélek a Krisztus emberi volta követésében. Utánozza őt a 
szenvedésben, mert Istenen kívül nincs nagyobb dolog mint 
a szenvedés. Annál nemesebb az ember, minél többet szen-
ved. (337, 35.) De van különbség szenvedés és szenvedés 
között. Ha ugyanis magadórt szenvedsz, akkor fáj a szen-
vedés, ha ellenben egyedül Istenért szenvedsz, akkor a szen-
vedés nem fáj, mert Isten viseli a terhét. (45, 23—27.) 

De ennél is fontosabb a lelki szegénység. Szegény ember 
az, aki semmit sem akar, semmit sem tud és akinek semmije 
nincs; aki tehát végleg elfordult a romlandó dolgoktól és az 
Isten felé hajlik. (280, 24.) Az Abgeschiedenheit magasabb 
foka ez, a passzív szemlélődés állapota, kontempláció. És 
E. mégsem hirdeti a merő quietizmust. A csendes szemlé-
lődés igazában a lólekfenék tulajdona, ezt pedig meg kell 
őrizni a lólekerők mozgalmainak közepette. Isten szemlélése 
azonban éppen nem zárja ki szeretettevókenységet. A testről 
való teljes megfeledkezés nem fér össze a földi élettel és 
azért az Isten hol elrejti a legfőbb jót, ( = önmagát) hol 
meg megmutatja magát, mint a jó orvos, (17, 40.) mert Isten 
nem rombolója a természetnek, hanem betetőzője. 

Érdekesen illusztrálja a szemlélő és cselekvő élet közti 
különbséget Márta ós Mária példájával (Luk. X, 42) és mint 
gyakran, most is erőszakot követ el a szövegen annak kimu-
tatására, hogy Krisztus szavai szerint is Mártáé a magasabb 
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álláspont : hogy a tevékeny élet fölötte áll a szemlélő életnek. 
Azaz: Mártának már osztályrésze lett a legfőbb jó és igy 
bátran léphet az élet küzdőterére, mert megerősödött benne 
az erény, a kedély szabadsága. („Martha stuont in hérlicher 
wol gevester fügende und in einem fríen gemüete, ungehin-
dert von allen dingen." 51, 29.) Mária még csak halad feléje. 
Igaz, hogy magában véve a belső élet a jobbik, de némely 
esetben mégis a külsőé az elsőség. így jobb az éhezőnek 
táplálékot nyújtani, mint magát a belső szemléletben gyako-
rolni. (330, 30—34.) Sok ember kolostorba menekül, hogy 
az érzéki dolgok megkisértetésétől meg legyen óva. Ez jó 
dolog volna, ha ennél csak Istenre gondolnának, de félő, 
hogy némelyek többet magukra gondolnak, mint az Istenre. 
(340, 30.) 

Az Istennel való egyesülés igazában a szeretet tettei-
ben nyilvánul meg. Ha rád szorul embertársad, ott légy 
legjobb tehetséged szerint. Az Istennel egységesült szellem 
pedig szabad. Isten nem kényszeríti az akaratot, hanem 
szabaddá teszi, hogy nem akar mást, mint amit az Isten 
akar és ez az igazi szabadság. (232, 23.) És aztán így foly-
ta t ja E., (ami szinte polémiának látszik a szabad szelle-
mekkel szemben.) vannak némelyek, akik azt mondják, ha 
Istent birom és az ő szeretetét, akkor mindent tehetek, amit 
akarok. Ezt azonban sokszor helytelenül értelmezik. Mert 
ha képes vagy oly dologra, mely Isten és az ő parancsa 
ellen van, akkor nincsen benned Isten szeretete, hiába veze-
ted félre az embereket. (232, 27—31.) Az olyan ember, aki 
mindenben Isten parancsa szerint cselekszik, Istenben van 
és Isten ő benne. Az igazságos ( = erkölcsös) emberben 
csak Isten hat és semmi más. (190, 17.) A nemes (belső) 
embernek a képét E. is nagy kedvteléssel rajzolta meg ós 
még részletesebben kifestette a „Theologia Deutsch" szerzője1) 
aki kétségtelenül E. hatása alatt állt. Hadd részletezzük 
meg egy kissé E. ezen eszményét, hogy két leghitelesebb 
traktátusáról is némi képet kapjunk, ha esetleg ismétlé-
sekbe kell is bocsátkoznunk. Az emberek úgymond, ne 
arról gondolkozzanak, hogy mit tegyenek, hanem inkább 
fontolják meg azt, hogy mik legyenek. Ha ők maguk jók, 
tetteik is jók és igazságosak. Mert nem a tettek szentelnek 
meg minket, hanem mi a tetteket. Azon fordul meg minden, 
hogy mi a tetteink alapja, ez pedig attól függ, vájjon kedé-
lyünk egészen Istenre irányult-e. Azért lankadatlanul arra 
kell törekedni, hogy a dolgok közepette ragadja meg az 
ember Istent és szoktassa szivét ahhoz, hogy mint jelen-

*) Szelényi Ö: Luther kedvenc o lvasmánya . Evangélikus Lap I. évf. 
25-ik szám. 
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valót bírja a kedélyben, érzületben ős akaratban. Akiben 
ellenben Isten nem belső birtok, hanem aki kivül keresi, az 
éppen nem birja. Hogy ez lehetséges legyen, sok buzgóság, 
odaadás és bensőnkre való felügyelet kívántatik. Ezt pedig 
nem tanulja meg az ember világkerülős által, hanem az 
életben] állva kell megtanulnia azt, hogyan kell keresztül 
törve a dolgokon bennök az Istent megragadni; e célból belső 
magánosságra kell szert tenni. Mivelhogy az embernek sok-
féle munkában kell részt venni e földön, meg kell tanulnia 
birni Istent minden dologban, minden ügyben, minden helyen. 
(543- 551.) . . . Nem egy úton juthatni Istenhez, hanem min-
denki a maga módján és érte senkit sem kell lenézni . . . 
(Man sol mé ahten der liute wíse, das ist ein guotiu andäht 
unde versméhe niemannes wíse. (562.) 

A nemes emberről szóló sermo, mely hozzá van kap-
csolva a „Göttliche Tröstung-hoz," a belső lelki (új) emberről 
szól, aki több fokon át fejlődik az örök élet felé. Az első fok 
az, midőn az ember a jó ós szent emberek példája szerint 
él. A második fok az, hogy már nem tekint külső előképekre, 
hanem önállóan magához az isteni igazsághoz siet. A har-
madik fok, midőn Istennel oly szorosan össze van kötve a 
szeretet által, hogy tűrhetetlen ránézve mindaz, ami az Isten-
től idegen. A negyedik fok abból áll, hogy mindinkább erős-
bödik a szeretetben, minél fogva minden szenvedést öröm-
mel magára vesz, az ötödik fok, hogy csendesen pihen a 
kimondhatatlan bölcseséggel való érintkezésben, a hatodik 
fok végül, midőn az ember a tökéletesség fokára jutott és 
teljesen átformálódik az Isten képmásává: Isten fiává lesz. 
Ezen túl nincsen magasabb fokozat, ezzel el van érve az 
örök nyugalom és boldogság. (Strauch 41—51.)1) 

Elértünk tehát a célponthoz, előttünk van az igazságos, 
erkölcsös belső embernek a képe, aki által a teremtmények 
visszatérhetnek az abszolutumba, aki ily értelemben igazán 
a „teremtés koronája," az összes teremtmények ura. Az 
emberen keresztül folytak ki (űzgeflozzen) a teremtmények 
és ő általa megy végbe visszafolyásuk (widerfluz) (183, 7.) 
Sajnos, az ember és a teremtmények e sajátságos viszonyá-
nak az ecsetelősót E. elmulasztja, mint sok egyéb részlet-
kérdést is. 

') Ugyané műben találjuk a következő érdekes mondatot : nu sprechent 
die meister, das, so m a n bekennet die creaturen in ir selber, das heisset ein 
abentbekentnusse, un t da sieht man die creaturen in bilden etlicher unter-
scheide, so man aber die creaturen in got bekennet, das heisset ein morgen 
b<?kenntnis unt alda so schouwet m a n die creature ane alle underscheit unt 
al ler bilden entbildet unt aller gelicheit entglichet in dem einen, das got 
se lber ist. Strauch 48. Önkénytelenül Fechner »Tagesansicht és Nacht-
ansicht«-ja jut eszünkbe. 
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E. etikai ideálját az eddigiekkel, úgy hisszük, eléggé 
jellemeztük. Becses volta első tekintetre szembetűnő. Fensé-
ges erkölcsi eszményt állit fel, az erkölcsiség formai kellé-
keit igen tüzetesen elemzi, és az érzület hangoztatásában 
Abelardon (egyik legfontosabb elődjén) is túltesz. Modern 
szemmel tekintve vannak természetesen hiányai is. A javak, 
erények és kötelességek rendszerét hiába keressük nála, a 
földi élet céljai és feladatai iránt mégis általában kevés az 
érzéke, nézetei olykor-olykor mégis egyfelől az antinomizmns, 
másrészt a quietizmus határán járnak. Az Istenben olvadozó, 
magában mélyedő lelke számára eltörpült az érzéki lét. E. 
gondolkodása oly magasra szárnyal, ideálja oly éteri magas-
latokban lebeg, hogy a földi lót feltóteleit nem nézheti 
hasonló érdeklődéssel. Praxisa tulajdonkóp oda megy ki, hogy 
meg kell semmisíteni ezt az érzéki világot, hogy az időt örökké-
valósággá kell változtatni, ahelyett, hogy az örök életet a 
földi életben is kifejezésre juttassuk. A belső ember ideálja 
itt-ott a sztoikus bölcsre emlékeztet, az erkölcsi rigorizmus 
pedig helyenként Kantot ju t ta t ja eszünkbe, csakhogy E. 
minden gondolata misztikus vallásosság színében jelenik 
meg. Az ő erkölcsi parancsa, hogy teljesítse az ember min-
denkor Isten akaratát tulajdonkép annyit jelent, „hogy rea-
lizálja az ember az Istent." 

Fejtegetésünk folyamán nem egyszer volt alkalmunk 
E. oly tanítására figyelmeztetni, melyre nézve a hagyo-
mánytól eltér, tudatosan vagy öntudatlanul. Nagyon messze 
vezetne célunktól, ha részletesen ismertetnők E.-nak elté-
réseit a hivatalos tanrendszerről, mert hiszen ezúttal csak 
általános képet igyekszünk nyújtani E. tanáról. Egyébként e 
kérdésre a megrótt 28 tétel felsorolása élénk világot vet. 

Néhány pontot azonban mégis szóvá akarunk tenni. E. 
minden előtt igen szabadon, sőt önkényesen jár el a biblia 
értelmezésében. Egyes mondatokat kiragadva belőle bizonyí-
tékul hozza fel misztikus tana mellett. így a Luk. X. 38. említett 
hajadon neki az az ember, aki megszabadult minden idegen 
képtől. (42, 25). Pfeiffer XXXÍ. prédikációjában szó van egy 
nőről, aki urát elvesztette, kinek két fia van ós aki vizet 
kér az Úrtól. (Itt tehát bibliai részek össze vannak keverve). 
Mindezt E. a lélekre vonatkoztatja. A nőnek első öt ura az 
öt érzék, a mostani ura, aki meghalt, a lélek feje, a lélek 
férfias része, az ész. Ha ez elhalt a lélekben, akkor baj van 
mindenfelé. A viz maga az Isten vagy az isteni kegyelem, 
mely az egész embert elárasztja; vagy Mát. 18, 20 ahol vala-
hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben . . . 
úgy értelmezi, hogy a kettő: a test ós a lélek teljes egyesü-
lésben, úgy hogy a test csak azt akarja, amit a lélek. (128, 
25); vagy végül a saját szemünkben lévő gerenda, minden 
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teremtmény (alliu geschepfede), mely megakadályozza a lélek-
nek Istennel való egyesülését. (241, 30). 

Az ilyetén elmagyarázása a bibliai szövegnek nem csak 
az δ sajátossága, hanem általában koráé, δ bizonyára oly jó-
hiszeműleg járt el mint a többi híres hitszónak. Ε tekintetben 
nem is kerül összeütközésbe egyházával. Máskép áll a dolog, 
ha a prédikációiban hirdetett tanok következményeit levonjuk. 
Midőn minduntalan azt hangoztatja, hogy a fő a szívbeli érzület, 
a belső ember, akkor a jó cselekedetek tanát tulajdonkép 
elejti, vagy legalább lényegesen megszorítja. Az egyház mint 
üdvintózmény a maga szentségeivel, törvényszerűségével ós 
papirendjóvel második helyre szorul, sőt egészen fölöslegessé 
válik, minden egyén tulajdonkép magára van állítva, amely ha 
eljut az Istennel való egységre, külön isteni nyilatkoztatásra 
tesz szert. Nem túlzás, ha e szempontból azt mondjuk, hogy 
E.-nál az egyetemes papság elve csírájában megvan, csakhogy 
kifejezetten nem hirdette és álláspontjának következményeit 
sem látta át. Sokkal nagyobb nyomást gyakoroltak rá a tör-
téneti hatalmak, semhogy reformátori munkára, az egyház 
nyilt megtámadására gerjedhetett volna. Alapjában békés 
természet volt, amely erélyesen tudott védekezni, ha megtá-
madták, de nyíltan harcba szállani egyháza ellen, nem volt 
képes. Mélységes kegyessége mégis ebben az egyházban gyöke-
rezett, gondolkozásának iránya és módja pedig rendjének 
hagyományaihoz volt kötve. Mesterünk a tomizmusnak fel-
tétlen híve a scotizmussal szemben, az esz primátusát illető-
leg, a realizmus vallója minden nominalisztikus árnyalattal 
szemben. Egyébként E. azon viszonyának részletes tárgyalása, 
melyben elődeihez és kartársaihoz áll, csak akkor tisztázható 
véglegesen, ha latin munkáit is hozzáférhetővé teszik. Ekkor 
bizonyára ki fog derülni, hogy azoknak van igazuk, akik 
Tamás, Eriugena, Dionysios, Avicenna stb. hatása ellenére E. 
relativ önállóságát vitatják és azt Deniíle ellenére is fenn-
tar t ják. Bizonyos kiszabott határok között lehetetlen E.-nak 
eredeti motívumait észre nem venni. Ha E.-ra nézve a biblia 
és vele az egyház meg is szűnt, legfőbb tekintély lenni, mégis 
nagy érdeme, hogy távol maradt a misztikusok némely vég-
letétől. Amint idegen tőle a Krisztus sebeiben való vájkálás 
az édeskés Józusszerelem, mely a román és női misztikára 
oly jellemző, ép úgy az ektázisnak, a víziókban való kéjelgés 
sincs Ínyére. (240, 19). 

Igen érdekes, de éppen nem egyöntetű E. krisztológiája. 
Láttuk, hogy nála Krisztus egyfelől a szentháromság második 
alakja, az ige, de másfelől, oly személyiség, mely az általunk 
követendő erkölcsi ideál megtestesülése. Krisztus szerinte 
ember és Isten egy személyben, mint ember, az időben szüle-
tett, mint Isten öröktől fogva volt és marad az Istenben. 
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Krisztus az első ember, akit az Isten teremtett, csakhogy ő-
nem egy meghatározott embert vett föl, hanem az emberisé-
get magát, mely mint eszme öröktől fogva létezett az Isten-
ben (158, 4; 250, 25). De a Krisztus mint teremtmény, (akiben 
az emberiség eszméje testet öltött) az idő egy bizonyos pont-
jában Mária testében az örök igével egyesíttetett. (292, 4). 
„Krisztus személyisége tehát földi megvalósulása az emberiség 
tiszta nemi fogalmának, mely öröktől fogva a fiúistenben 
megvolt. . . . Azáltal pedig, hogy Isten Krisztusban egyszer 
egyesült az emberi természettel, megdicsőítette az egész 
emberi nemet." De világos E. tanítása értelmében, hogy ezzel 
Isten oly példát mutatott, mely felé nekünk is törekednünk 
kell. Krisztus Isten követe volt, aki az üdvösséget hozta le 
számunkra. (65, 2). Isten azért lett emberré, hogy mint ugyan-
azon Isten megszülessem és Isten meghalt, hogy meghaljak 
a világra és valamennyi teremtett állatra nézve. (233, 35). 

Amire az Atya csak képes, azt mind beleszülte a fiába, 
hogy az a lélekben szülje meg. (165, 14). Amit pedig Krisz-
tás elért, az lehet az én sajátom is. Az én természetemben 
mindazt bírom, amit Krisztus emberi mivolta szerint végez-
het. (64, 36.) Krisztus tehát a mi mintaképünk, aki megmu-
tatja, hogy mire vagyunk képesek. Isten szüntelenül szüli 
meg a fiát, de mi haszna, ha én bennem nem születik meg. 
(3, 7). Isten nem csak emberre lett, de felöltötte az emberi 
természetet is, ehhez kell nekem is fölemelkedni és ép 
Krisztus mutatott erre utat. Ha minden teremtménytől 
elszakadunk és az igazság útjára térünk, az a Jézus Krisz-
tus. (241, 20). Mivel a szenvedés a legközelebbi út az üdvös 
séghez, Krisztus első sorban ebben példaszerű. (183, 21). 
íme a helyettes elégtétel tana teljesen háttérbe szorul 
Eckehart-nál. Krisztus mindenben csak mintakép, ő nem 
lényegileg, csak fokilag különbözik tőlünk. E., és ez is 
igen nevezetes vonás, nem is a Krisztus személyisegét helyezi 
előtérbe, mint a modern liberális theologia, hanem mindenben 
a metafizikai jelentőséget domborítja ki. És az újabb némot 
filozófiában találni nem egy hasonló gondolatot, csak Hegel, 
Straussra utalunk. Schmitt Jenő pedig szószerint ezt mondja: 
Nincs közünk ama korlátolt felvilágosodáshoz, amely úgy-
szólván történelmi fejtegetésekben kimutatni iparkodik, hogy 
Krisztus egy erkölcsileg a többi emberek fölött álló jó ember 
volt . . . midőn kinyilatkoztatá az emberi szellemben rejlő 
isteni lényeget és annak belső végtelenségét, legyőzte szá-
munkra a halált és így ő a szabadság, az út, az igazság és 
az élet. . . . Csakis az foghatja fel az isteni lényt, akiben 
maga az isteni lény felébredt, mert különben nem tud-
hatna mindezekről. Csakis a fiú tud az Atyáról, nem a szolga. 
(Krisztus istensége a modern ember szellemében Bdp, 1892. 
5, 7, 22). 
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íme ebben nemcsak annak a régi tételnek az igazolását 
kell látnunk, hogy nincs semmi új a nap alatt — hanem 
egyúttal annak tanúbizonyságát is, hogy E. gondolatai nem 
vesztek el a szellem háztartásában, hanem az „energia meg-
maradása" törvényének értelmében, fennmaradtak, hogy * 
későbbi időkben is hassanak a keresztyén szellemélet fej-
lődésére. 

Összefoglalás. Nem lesz fölösleges röviden E. alapvető gon-
dolatait összegezni, hogy hozzá fűzzük a jelentőségnek össze-
foglaló méltatását. E. rendszere monizmus, melynek közép-
pontja az Isten. A legutolsó, amihez gondolkodásunk eljut, 
E. szerint a meghatározhatatlan egy istenség, melynek a 
szentháromság és a teremtmények világa a kinyilatkoztatásai. 
Isten tehát mindenben van, a dolgok csak annyiban léteznek, 
amennyiben Isten lényege bennök van. Minden mintegy kifolyt 
az istenségből. Itt azonban nem állhat meg a kozmogoniai 
P r o c e s s u s , hanem mindennek vissza is kell térni és újra 
egyesülni az istenséggel. Ennek eszköze az ember istenülése, 
melyre Krisztus mutatott példát. Ez a folyamat a lélek fene-
kén megy végbe és általa, mivel az ember magában egye-
síti az egész teremtett világot, lehetővé válik a teremtmények 
visszatérése az ősegységhez. Az ember istenné válása e 
progressziv-regressziv fejlődés legfontosabb stációja, azért 
foglalkozik E. vele a legrészletesebben, míg a processus egyéb 
mozzanatai pl. a bűn kérdése, némileg homályban maradnak.1) 
Kétségtelen, hogy E. metafizikai alapnézete annyira nagy-
szabású kora nézőpontjáról, hogy e szempontból méltán elne-
vezhetjük a nemet vallásbölcseleti spekuláció megindítójának. 
Éppenséggel indokolt tehát, ha 0. Pfeiderer a vallásbölcselet 
történelmét ő vele kezdi meg. Jóllehet E. az egyházi tan gon-
dolatkincséből merít, ós általában a kiszabott határok között 
filozófál, az átvett gondolatoknak mégis sajátságos, újszerű 
színezetet ad, helyenként pedig, bár nem öntudatosan, áttöri 
az Istenre összpontosuló spekulációja a hagyományos kerete-
ket és a hivatalos dogmatikával összeütközésbe kerül. Mély 
tisztelettel viseltetik a római egyház mint az üdv letétemé-
nyese iránt, tiszteli a papi rendet, a szent cselekményeket, 
imát és sakramentumokat és mégis mindezek fölöslegesekké 
váltak rá nézve, mert rövidebb, közvetlenebb útat talált az ő 
Istenéhez. A misztikus álláspont következései szükségkép ő 
nála is megnyilvánulnak. Ha Isten minden dologban jelen 
van, vagy jelen lehet, akkor a kegyelemben, a kinyilatkozta-
tásban is mindenki részesedhetik és akkor nincs többé szük-

*) Valamint Platónt ismeretelméleti dual izmusa szükségszerűen elvezette 
a metafizikai dualizmushoz (eszmék világa — érzéki világ), hasonlókép vezeti 
Eckehartot a lélekalapról szóló t ana Istennek a lélekben létező immanenciá járó l 
szóló feltűnő és legeredetibb gondolatához. 
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ség a papi közvetítésre és sakramentális apparátusra. Az egész 
történeti keresztyénség tulajdonkép csak ideálja lesz az istenült 
embernek. Ez az a pont, melynél a modern vallásos miszticiz-
mus hivei, akik a vallásból minden történeti elemet ki akar-
nak küszöbölni, nagy előszeretettel hivatkoznak E.-ra (külö-
nösen a németek) és kétségtelen, hogy ebben E. mestertől 
ma is lehet tanulni, bárha ő a mai radikális álláspontra 
távolról sem jutott el. Ebből tehát következik, hogy E. nem-
csak történeti jelentőséggel bír, hanem közvetlon érdeklődé-
sünkre is tarthat számot. De nemcsak metafizikai spekulációja, 
hanem etikai nézetei is megérdemlik a jelenkor gyermekének 
behatóbb figyelmét. Minden előtt hangsúlyozandó, hogy mint 
akárhány kortársa e forrongó átmeneti korban, ő is elvileg 
inár szakított a középkori aszkétikus óletideállal, és a maga 
működésével önkéntelenül is előkészíti az új idő eljöttét, az 
individualizmus nagyobb térfoglalását, az egyházi tekintély 
hanyatlását, noha saját élete tnóg az abstrakt ideál ós tevé-
keny életre való törekvés között ide-oda ingadozott. Fellengző 
ideálja pedig igazában csak a kiválasztottak számára való, 
nem pedig egyetemes életideál. Mégis úgy ezzel, mint az 
érzület előtérbe állításával, az akarat ideálizmusának a hir-
detésével, mély hatást gyakorolt szélesebb körökre és erő-
teljes fermentuma volt (amire már Martensen is ráutalt) a 
reformációi elvek mégórlelődésének. 

Amint E. jellemében szépen egyesül a mély kegyesség 
a tudományos szellemmel, úgy munkáiban is a kettő egybe-
olvad, de a gondolati elem bennök mégis túlnyomó. A meg-
ismerés vágya nála szinte azonosul az Istennel való egye-
sülés folytán létrejött boldogsággal, vagy elnyeli azt. Ebben 
és az ezzel kapcsolates jellemvonásokban E. igazi nemet 
elmének bizonyul. 

A német szellem erős metafizikai hajlama, gondolko-
dásának merész röpte, a bensősóg, a misztikus elmélyedés, 
fellengző idealizmus (lét és gondolat = egy) a vas szorga-
galom, az erkölcsi komolyság, de már a nehézkes gondolat-
kifejtés, a szisztematizálás és kategorizálás kedvelése (mely 
később ,, szisztematomániává" fajul) mindez csirájában meg-
van már E.-nál és ezzel mintegy első jellemző megtestesítője 
a német filozófiai géniusznak a XIV. sz. elején. (Cusanust is 
megelőzve.) Csak azt kell megjegyeznünk, hogy az ő német 
műveiben nem annyira a rendszeralkotót látni, mint inkább 
egy mély elme geniális villanásait. Ez azonban összefügg 
prédikációinak építő célzatával. Közvetlen tanítványainak 
többsége Tauber, Seuse, egyelőre nem is követte a speku-
láció mezejére, hanem főleg praktikus építő irányát fejti 
tovább nagy sikerrel. Csak a Theologia Deutsch ismeretlen 
szerzője („a frankfurti") egyesíti a mester spekulátiv erejét 
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a tanítványok gyakorlati tendenciájával, de ő is lehetőleg 
enyhiti a mester tanításának éleit. E. mű hatása alatt állt 
a nemetalföldi Jan von Ruisbroek (1293-1381), aki szintén 
hozzájárul az eckeharti alapgondolatok életben maradásához. 
A gyakorlati vallásosság iránya pedig a német reformáció-
ban találja mintegy nagyszabású forradalomszerű kitörését. 
Csakhogy Luther nem egyszerűen misztikus, hanem jóval több 
ennél, magába olvasztva a misztika értékes (gyakorlati) 
elemeit, legyőzi annak intellektualizmusát, panteizmusát és 
quietizmusát, hirdetve, hogy Isten személyiség és hogy a 
vele való egyesülésnek (tehát nem egybeolvadás, egysége-
sülésnek) az útja az erkölcsi személyiség megvalósítása mi 
bennünk, a belénk helyezett isteni célgondolatnak kialakítása 
a felebarátaink érdekében folytatott becsületes munka segít-
ségével. A misztika spekulátiv tendenciáiban ellenben nem 
osztozik, ezeket némileg, a protestáns misztikusok Schwenck-
feld, Francke, Weigel, de különösen Böhme veszik föl úira 
később pedig Fichte, Schölling, Hegel, Baader a misztikus gon-
dolat e továbbfejlődésének kiemelkedő fázisai; legújabban pedig 
Eucken, de az aktivitás határozott hangoztatásával. E. meta-
fizikájának idealisztikus monizmusa (az egy valóság szellemi, 
isteni), a fenomenalizmushoz közeledő gondolata a tér ós 
idő ideálitásáról, erkölcstani rigorizmusa, továbbá az isteni 
élet törvényszerű kifejlósének a gondolata, végre az a csak 
homályosan jelentkező gondolat, hogy minden ember más 
módon tükrözi az Universumot (Leibniz, Schleiermacher!), 
vagy hogy az egyén egy kisistenség: mikroteosz, mely egye-
sül a nagyistenséggel (makroteosz); nem vesztek el a filozó-
fiai gondolkodásra nézve. A lólekalapról szóló tannak mintha 
visszhangját hallanók a nemrég elhunyt amerikai vallásböl-
cselő William James azon gondolatában, hogy a lélek 
tudattalan részében történik Isten és az ember közlekedése, a 
közvetlen megismerésről szóló elmélete pedig a modern intui-
cionizmusban találja mintegy folytatását. Az által pedig, hogy 
a hitbeli megismerést az objektiv kinyilatkoztatással szem-
ben a szubjektív tapasztalat regiójába útalja, az u. n. moder-
nisztikus vallásos irányok is indítást vehetnek és vesznek 
is tőle. Mint prédikátornak, mint a német filozófiai műnyelv 
egyik megalapozójának és végül mint a kedólypszichológia 
előkészítőjének ellenben csak történeti érdeme van. E. misz-
tikus vonásairól itt nem mondok részletes ítéletet, mivel a 
misztika értékelését másik tanulmányomban kísérlettem meg. 

Annyit talán sikerült elérnem jelen úttörő értekezésem-
mel is, hogy a legújabb adatok felhasználásával és a tőlem 
telhető tárgyilagossággal kijelölhettem E. helyét a nőmet 
filozofálás és vallásos élet történelmében. Ezt a szerepót elég 
magasra kellett értékelnünk, ha egyébként a skolasztika 
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terén működése nyomot is alig hagyott. Valószínű, hogy a 
részletekben fog változni az E.-ról való ítélet összes 
műveinek kritikai alapon készült kiadása és esetleg újabb 
adatok napfényre kerülése révén, de azt nem hisszük, hogy 
az elismerés ama babérkoszorúja, melyet a mesternek kor-
társai nyújtottak, teljesen semmivé foszlanék. Eckehart kiál-
lotta századok tűzpróbáját, azért nincs miért tartania a jelen-
kor és a jövő kritikájától sem. Igaza van Carlyle-nak: „Bizzuk 
az időre, ami sikert arat, valódi volt." 

Dr. Szelényi Ödön. 
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