
A Kezdet
kezdetében…
A Granum sinapis középkori teológiai-filozófiai
tanköltemény fordítása és elemzése

Ez a fordítás és tanulmány a legnagyobb hatású német keresztény misz-
tikusra, Eckhart mesterre  emlékezik születésének 750 évfordulója al-
kalmából. A következőkben olvasható vers — vagy inkább tankölte-
mény — kö zép-felnémet eredetije kilenc kéziratban maradt fönn, ám
egyikük sem adja meg a szerző nevét. A vershez terjedelmes — sko-
lasztikus iskolázottságról tanúskodó — latin nyelven írt magyarázat
is kapcsolódik. Ez a latin szövegbe ágyazva szó szerint idézi a népnyel -
vű szöveget, és a versszakokat egyenként elemzi. Ismeretes egy nép-
nyelven írott magyarázat is, de az későbbi, mint a latin, és legkoráb-
ban az 1400-as évekre datálható. A vers közép-felnémet szövege egyházi
himnusz, szekvencia formáját követi, így elképzelhető, hogy a kö-
zépkorban dallam is tartozott a szöveghez. Mindkét fajta magyarázat
szerzőségét elhallgatják a rendelkezésünkre álló források. A részletes
elemzés arról tanúskodik, hogy e vers a középkorban nagy becsben áll-
hatott, hiszen ilyen fajta magyarázatot többnyire az egyházatyák írá-
saihoz, vagy a Bibliához készítettek ebben az időben. E megbecsülést
részben meg is indokolja az egyik, Nürnbergben talált kézirat felira-
ta. Eszerint a Granum sinapis „nyolc olyan tanítást tartalmaz a Szent-
háromságról, amilyeneket Szent Dénes Misztikus teológia könyvében
is olvashatunk”. Ez egyértelmű kapcsolatot létesít az akkortájt elsőd-
leges tekintélynek számító Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész gon-
dolataival, amelyek latin fordítása és számos kommentárja volt ismert
a középkorban, a Dénes neve alatt szereplő művek pedig a misztika
és a skolasztika számára egyaránt fontos hivatkozási alapot képeztek.

Az alábbiakban az eredeti versszöveget, annak magyar fordítását
és saját elemzésemet közlöm, majd végezetül a tanköltemény datá-
lására és szerzőségének megállapítására teszek kísérletet. A hivat-
ko zott Eckhart szövegeket szintén saját fordításomban adom meg.

A költemény címe a latin magyarázatból ered. Eszerint ez a nép nyel-
 vén írott vers egyfajta „mustármag” — vagyis tömör összefog lalás
— az istenség dicsőségéről és nagyszerűségéről. A mustár mag pél-
dája egyben utal az evangéliumban olvasható két krisztusi tanítás-
ra. Közülük az elsőben Jézus Krisztus a hit erejét kívánja érzékel tetni,
azt, hogy az igazi hit hegyeket képes megmozgatni. „Bizony mon-
dom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt
mondjátok ennek a hegynek itt: ’Menj innét oda!’ —, odamegy, és
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nem lesz nektek semmi sem lehetetlen.” Másik példázatában Krisz-
tus a mustármagot a mennyek országával kapcsolatban használta.
Bár a mustármag kisebb más magoknál, de ha elvetjük és gondoz-
zuk, akkor olyan növény nő belőle, amely nagyobb minden vete-
ménynél, sőt fává terebélyesedik, „és az ég madarai fészket raknak
ágai között”. Ha ehhez felidézzük azt a kijelentést is, hogy „Isten or-
szága tibennetek van”, akkor úgy tűnik, igen hasonló módon hasz-
nálja a mag példáját Eckhart A nemes ember kezdetű prédikációjában:
„Bennünk Isten magva van. Ha jó, bölcs és szorgalmas gazdái len-
nénk, akkor egyre jobban megerősödnék és felnőne Istenhez.”

Erre tekintettel a Granum sinapis lelkivezetési-pedagógiai feladata
a könnyen megjegyezhető, rímekbe szedett és ritmikus szövegezés
segítségével a teremtés, Szentháromság, Isten lényege hittitkainak
olyan összefoglalása, amely a hit növekedését hivatott segíteni. Is -
ten országa és a hit bennünk olyan, mint a kicsiny mustármag, de
ha azt jó keresztény módjára gondosan ápoljuk, akkor megerősöd-
hetik és minden mást túlnőve a mennyekig elérhet.

Nicolaus Cusanus bíboros — aki Eckhart tisztelője és írásainak
gyűjtője volt — saját írásaiban is felhasználta a mustármag-hasonla-
tot Isten mibenlétének érzékeltetésére. Isten a legnagyobb annyiban,
hogy semmi nem képes Őt a maga egészében befogadni, Ő viszont
mindent átfogó, de egyúttal a legkisebb is, hiszen a legcsekélyebb te-
remtményben is bizonyos értelemben ott van, mint annak igaz lé-
nyege. Ha a mégoly kicsi mustármagot vesszük szemügyre és értel-
münk tekintetével a benne rejlő erőt és fejlődéslehetőséget vizsgáljuk,
akkor olyan jelet találunk, amely Isten csodálatára késztet. Amilyen
kicsi e mag alakját tekintve, oly határtalannak tetszik ereje, amelynek
folytán fává nő, leveleket hajt, ágakat növeszt és számtalan hozzá ha-
sonló magot érlel, amelyek mindegyikében ugyanez a hatalmas erő
szunnyad. Végül Cusanus megjegyzi, hogy az emberi értelem a mus-
tármaghoz hasonló hatalmas fejlődési lehetőséget és kibontakozási
képességet rejt magában.

Rögtön e tanköltemény elején megjelenik a vers egészére jellemző
azon beállítódás, amely Istent az emberi értelem fölött állónak tekinti,
olyannak, Akinek lényegét tér és idő, valamint emberi fogalmak nem

I. Az első versszak
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In dem begin
hô uber sin
ist ie daz wort.
ô rîcher hort,
dâ ie begin begin gebar!
ô vader brust,
űz der mit lust
daz wort ie vlôz!
doch hat der schôz
daz wort behalden, daz ist wâr.

A Kezdet kezdetében
Ahova ész nem ér el
Lakik a bőséges kincs:
Az Ige, a párja nincs.
És kezd a Kezdet szülni egyre.
Óh, Atyának benseje,
Amelyből a szeretet
Ezt az Igét kiárasztja!
Mégis legbelül Ő ama
Igét ott tartja, így tökéletes.
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képesek megragadni. Ez a felfogás karakterisztikusan jelenik meg a
középkorban a „negatív (apofatikus) teológia” alakjában, amely Is-
tenhez tagadások (apophaszeisz, tagadás szóból) próbál közelebb ke-
rülni és a középkorban nagy tekintélynek számí tó Pszeudo-Dionüsziosz
Areopagitész-művekhez köthető.

A Dénesnek tulajdonított Az isteni nevekről szóló mű Isten lényeg -
felettiségét, ember számára az isteni lényeg kimondhatatlanságát, meg-
ismerhetetlenségét hangsúlyozza. Ahogy a megismerésben a maga-
sabb rendű dolgokhoz emelkedünk, úgy lesznek kifejezéseink egyre
tömörebbek, de Istenhez közeledve egyfajta sötétségig jutunk el, ahol
szavaink lassan elfogynak, és még az Istenre vonatkozó azon embe-
ri fogalmaink, hogy Ő a Jóság és az Igazság —, nos, ezek sem alkal-
mazhatóak Rá, hiszen a transzcendens Isten lényegileg más, mint az
immanens emberi. Másik művében erről így ír: „Ő fölötte áll minden
lényegnek (…) minden szó, minden értelem mérhetetlenül távol áll
attól, hogy hasonlítson hozzá (…) lényegfeletti, megismerhetetlen és
kimondhatatlan határtalanságát nem ismerjük (…) a lét fölött álló Is-
tenség (…) maga a tökéletesség és megelőz minden tökéletességet.”1

Eckhart gondolkodói-szellemi fejlődésének első korszakában
már épít Pszeudo-Dionüsziosz azon gondolataira, hogy mivel mú-
landó és korlátozott fogalmainkkal és evilághoz kötődő emberi sza-
vainkkal nem is tudunk Istenről megfelelően beszélni, ezért a leg-
helyesebb Istennel kapcsolatban a hallgatás. Erfurti ténykedésének
idején írott főművében, az Útmutató beszédekben tisztelettel és egyet-
értően idézi Dénest: „Szent Dénes mondja: mindennél szebben szól
Istenről, aki a benső gazdagság teljességéből fakadóan a legmélyeb -
ben tud hallgatni Róla.”

Ez a felfogás Eckhart más műveiben is megjelenik, de egyik szent-
beszédében mégis úgy véli, hogy az értelem áttör ezeken az Istenre
vonatkozó nem megfelelő szavakon és Istent mégis képes közvetle-
nül, emberi szavak közbeiktatása nélkül megragadni: „A meg isme-
rés áttör az Igazságon és a Jóságon, felkerül a tiszta létbe, és Istent
leplezetlen fogja fel, olyanként, amilyen nevek nélkül.”

Az „In dem Beginn (…) ist stets das Wort” szófordulatban a Gra num
sinapis egyik sajátossága mutatkozik meg, bár szövegszerűen János
evangéliumának kezdő mondatára utal, ámde azt nem szó szerint idé-
zi. Ez az apró eltérés azonban nagy valószínűséggel nem figyelmet-
lenségből adódik, hanem tudatos módosítás a bibliai szövegre vo-
natkozóan. Amennyiben az Igét (Szót, Logoszt) azonosítjuk a második
isteni személlyel, Aki lényegét tekintve ugyanúgy Isten, mint az Atya,
akkor az Ő isteni természetéről is azt kell állítani, hogy léte is az örök-
kévalóság. Ezt pedig a „kezdetben vala” múlt idejű alaknál hívebben
fejezi ki a jelen idejű létige, hiszen az öröklét az örök pillanat, állan-
dó jelen, miként azt Szent Ágoston megállapítja a Vallomások időre vo-
natkozó fejtegetései során. Eckhart éppen erre az ágostoni érvelésre
hivatkozik saját János Evangélium-kommentárjaiban, illetve veszi át ezt
a végkövetkeztetést több népnyelvű szentbeszédében, és gyakran hi-

1Pszeudo-Dionüsziosz
Areopagitész műveit az

alábbi kiadás alapján idé-
zem: A misztikus teológia.

A mennyei hierarchiáról.
(Ford. Erdő Péter.)

In: Az isteni és az emberi
természetről II. Atlantisz
Kiadó, Budapest, 1994.
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vatkozik is Ágostonra. Az el ső versszak a továbbiakban az emberi ér-
telmet meghaladó titokról szól: az Igéről, Aki a szeretet folytán örök-
től fogva árad, ámde mégis az Istennél marad.

Az első sorban használt kép és a megszövegezés erősen emlé-
kez tet Eckhart Homo quidam nobilis kezdetű szentbeszédének kez-
dősoraira: „Minden jó az isteni Jóság árjából árad.”

A továbbiakban verses formában olvashatjuk a Szentlélek eredését
az Atyától és Fiútól, lényegében azzal egyezően, ahogy azt a keresz-
tény szentháromságtan megfogalmazza. A Szentlélek az iste ni szere-
tet áradása. A mindennapi gondolkodás számára meghök kentő, hoz-
záférhetetlen titkot, hogy bár az isteni személyek szám szerint hárman
vannak, mégis ugyanazon lényeg szerint —, nos, ezt igazán csak
Maga Isten (a Logosz, a Fiú, az Ige) értheti meg. A tan költemény szö-
vegére nagyban emlékeztet, ahogy erről Eckhart a Nunc scio vere kez-
detű szentbeszédében beszél: „Mivel az Atya a Fiú számára teljes-
séggel jelenvaló és a Fiú (Istenként) azonos az Atyával, tehát más nem
is ismerheti meg az Atyát, csakis a Fiú.”

Krisztusnak a Máté és Lukács evangéliumában olvasható fent hi-
vatkozott mondataihoz kötődik és azoknak az emberi értelemre és
teremtményekre vonatkozó következményeit fogalmazza meg
Psze u do-Dionüsziosz Areopagitész a Misztikus teológia 5. fejezeté-
ben. Isten, mint minden érzékelhető és minden elgondolható oka,
„nem mondható ki és nem is gondolható el (…) gondolkodással
nem érhető el (…) a létezők nem ismerik meg Őt, úgy, amint van.”

A vers az emberi és az isteni megismerés ontológiai szintű külön -
bözőségét hangsúlyozza. Az örökkévaló Isten és az időbeliségnek
alávetett létezők, a teremtő és a teremtmény közti különbözőséget
Eckhart a Vigasztaló könyvben így fejezi ki: „Isten, a mennyei Atya
a Fiúnak atyja, és nem ura, de nem ura a Szentléleknek sem. Az
Atya isten–Fiú–Szentlélek azonban már úr, éspedig a teremtmények
Ura. Azt mondjuk, hogy Isten Atya volt öröktől fogva, Úr viszont
attól az időtől, amikor megalkotta a teremtményeket.”

Teljességgel Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész nyelvezetére
utal és a Granum sinapis e versszakának szellemiségével rokonít-
ható Eckhart másik szentbeszéde, ahol Isten megnevezhetőségére

II. A második versszak
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Von zwęn ein vlűt,
der minnen glűt,
der zweier bant,
den zwein bekant,
vlűzet der vil sűze geist
vil ebinglîch,
unscheidelîch.
dî drî sîn ein.
weiz du waz? nein.
iz weiz sich selber aller meist.

Kettőnek egy az árja —
Hő Szeretet parázsa.
Mint köti Őket egybe,
Csak ők tudják rendre.
És árad a Lélek édese,
Lényegében,
Egy az egyben.
Három Ő, és mégis Egy,
Lényét te nem ismered,
Hisz Magát Magával érti meg.
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vonatkozóan ezt mondja: „Erre a ‘valaki’-re nincs szó, nincs senki
hozzá fogható; mert ez a valaki Maga Isten! Istennek azonban nincs
neve (…) Istenről semmilyen nyelv találó szót ki nem mondhat lé-
tének fölsége és tisztasága miatt (…) Ezért nem lehet beszélni Is-
tenről Hozzá illő módon, mert semmi sincs Isten fölött és Istennek
nincsen oka.”

Eckhart e szentbeszédében a későbbiekben megerősíti a Pszeudo-
Dionüsziosz Areopagitész gondolataihoz kötődést, de előbb részle-
tesebben is kifejti a megnevezhetetlenség indokait. Ha azt vesszük,
hogy a világ dolgairól a hasonlóság segítségével beszélünk, akkor ily
módon azért nem tudunk szólni Istenről illő módon, mert Hozzá
semmi nem hasonlítható. Ha pedig a hatás alapján beszélünk vala-
miről, akkor megint csak nem tudunk Istenről szólni, hiszen: „Va-
lamennyi teremtmény túl csekély értékű ahhoz, hogy Istent kifejezze,
a teremtett létezők együttesen is semmik Istenhez képest. Így hát egy
teremtmény se képes Istenről egyetlen megfelelő szót is kimondani
az Ő alkotásai alapján. Ezért mondja Dionüsziosz, hogy tévednek
mindazok, akik Istenről akarnak valamit állítani, mert semmit nem
tudnak kimondani Róla. Azoknak viszont igazuk van, akik nem ál-
lítanak Róla semmit, mert Istent egyetlen (emberi) szó sem képes ki-
fejezni, Ő viszont kimondja Önmagát Maga-magában.’”

A második versszak utolsó sora (különösen a Granum sinapis elő -
ző sorait is figyelembe véve) olyannyira emlékeztet Eckhart egyik
szentbeszédének megfogalmazásaira, hogy jó érvként hivatkoz-
hatnánk rá, Eckhart szerzőségét bizonyítandó. Eckhart a Homo
quidam nobilis kezdetű szentbeszédében ezt mondja: „Az Atya az
isteniség kezdete, mivel Magát Önmagában ragadja (érti) meg. Be-
lőle, ám mégis bennmaradóan származik az Örök Ige a Szentlélek
kettejükből, ám mégis bennmaradóan árad ki.”

Ennek tárgya az isteni személyek hármassága, kapcsolódásuk
egymáshoz és az isteni lényeg egysége. A latin kommentár kiemeli, hogy
az isteni szubsztancia egyszerűsége megfoghatatlan, az emberi érte-
lemnek megragadhatatlan. Ez olyan titok, amely feneketlen mélységnek
tűnik és átláthatatlan az emberi ész számára. Ezzel kap csolatban a tér-
re, az időre és a formákra vonatkozó hétköznapi képzeteink és racio-

III. A harmadik versszak
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Der drîer strik
hat tîfen schrik,
den selben reif
nî sin begreif:
hîr ist ein tűfe sunder grunt
schach unde mat
zît, formen, stat!
der wunder rink
ist ein gesprink,
gâr unbewegit stęt sîn punt.

Háromból egy hurok,
Borzasztó nagy titok.
S hogy ad ki karikát,
Ember nem látja át,
Akár a mélységes-mély katlant.
Itt sakk-mattot kap
Idő, tér, s a forma.
Gyűrűje csodás,
Mindennek forrás,
S Eredet: mozdít mozdulatlan.
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nális fogalmaink csődöt mondanak, ezek híján a tanköltemény ha-
sonlatok és képek segítségével próbálja érzékeltetni Isten milyenségét.

Az istenivel kapcsolatban használt „mélységes-mély” kifejezés
Eckhart egyik prédikációjában is előfordul, az e versben olvasha-
tóhoz hasonló üzenettel. Eszerint az isteniség bősége és mélységes-
mélye feltárul, de olyan tisztaság által, amely nincsen sem a Világban,
sem kívül a Világon, amely nem az időben van, de nem is az örök-
kévalóságban, sem benső, sem külső. Másik prédikációjában a kife -
jezés Isten fönségének és az emberi alázatnak az összekapcsolásá-
nál szerepel. Eszerint amikor az ember önként lekicsinyíti magát,
akkor kerül közelebb a magasságos istenség határtalan mélyéhez.
A mélység és magasság mintegy feltételezik egymást, összekötőd-
nek. Ha valaki saját magához megfelelően viszonyul, az istenihez
is közelebb juthat. E prédikációban úgy tűnik, ha az emberi ész ön-
magában nem is, de egyfajta lelki alkat, beállítódás közelebb visz az
elérhetetlen magassághoz, illetve mélységhez. Így az isteni sem
marad olyannyira radikálisan más, megközelíthetetlen, mint ahogy
ebből a versből kitűnik.

Eckhart az Ige meghallásáról, az isteni meglátásáról másutt azt
mondja, hogy Igéjét a mennyei Atya örökkön-örökké hangoztatja,
és ebben az Igében benne van a teljes isteni természet. Az Ige szá-
munkra elrejtve nyugszik, csak a mélységes-mélyben, a töké letes
csendben, ahol minden zaj és nesz megszűnik, ott hallhatnánk meg,
azonban nincs rá se szemünk, se fülünk.

Az e versben olvasható „ész sosem látja át” kategorikus kijelen-
téssel ellentétben Eckhart más műveiben nem zárja ki, hogy az em-
beri értelem törekedjék az eligazodásra a hit dolgaiban és a Szentírás
megértésére. Szerinte a lehetőségekhez képest az érti meg a Bibliában
olvashatóakat, aki a Szentírás értelmét és igazságát abban a Lélek-
ben keresi, amelyben az elhangzott és íródott, tehát Isten Lelkében.
Hogy az ember számára nem teljesen kizárt a kapcsolat a Szentlé-
lekkel, sőt hat is egyesekben, nos, erre nézve Szent Péter azon kije-
lentésére hivatkozik, hogy minden szent Isten Lelkéből beszélt.

A forrás a Bibliában, más keresztény szerzőknél, de a neoplatoni ku -
soknál is gyakran előforduló hasonlat. Eckhart különféle összefüggé-
sekben használja ezt a képet egyéb műveiben. Így beszél arról, hogy
mivel a kegyelem Istenből, mint forrásból árad, ezért a kegyelem ha-
tása teszi a lelket fogékonnyá és derűlátóvá Isten minden műve iránt.
Isten az egyedüli forrása minden jónak, igazságnak és valódi vigasz-
nak. Használja Eckhart ezenkívül ontológiai értelemben is, miszerint
az Egy az ereden dő forrás, Aki Atyja mindeneknek a Mennyben és a
Földön, az Ige, Krisztus Szentlélek által sugalmazott szavainak hall-
gatása olyan, mint élő vizű forrásból inni, amely az örök élethez vezet.

A gyűrű képe a versben feltehetőleg arra a középkori szerzőknél
gyakran olvasható elképzelésre utal, hogy a mennybolt alatt egy
tűz gyűrű van, és ezáltal semmi oda nem illő nem érintheti a Meny-
nyeket, és Istenhez nem juthat.
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Az utolsó sor azt emeli ki, hogy a teremtés során Isten nem vál-
tozott, maga nem kényszerült mozgásra, hiszen az önmaguktól
nem létező, nem öröktől fogva mozgó dolgok mindegyikének egy
előző mozgatóra van szüksége, Isten azonban e láncolat elején áll és
nem szorul más mozgatóra, illetve Maga önazonos marad tevé-
keny sége (a teremtés) során is, vagyis mozdulatlan, nem változó,
nem mozgó marad. A versben olvasható sajátos megfogalmazás is-
mételten emlékeztet Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész A mennyei
hierarchiáról című művének nyelvezetére: „Egyhelyben állva szilár-
dan megmarad önmagán belül mozdulatlan azonosságban.”

Az első sorban olvasható magaslat, csúcs hasonlata ismét csak
Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész a középkorban nagy becsben
álló és Eckhart számára is jól ismert művének szövegére emlékeztet.

E versszakban jelenik meg a határtalan, csodálatos pusztaság képe,
amely a misztikusoknál sajátos értelmezést nyer. Eckhart kortársá-
nak, a híres flamand misztikus Jan van Ruusbroec Lelki nász című ér-
tekezésében e negyedik versszak szövegére rímelő gondolatot ol-
vashatunk. „Isten maga az Egy-szerűség, megközelíthetetlen
Magasság és elérhetetlen Mélység, felfoghatatlan Szélesség és örök
Hosszúság, homályos Csend és puszta Sivatag.” Ezt a pusztaságot
nem könnyű megtalálni, se országút, se gyalogút nem vezet oda, ma-
 gunknak kell kitaposni saját ösvényünket, egyfajta úttalan-úton jár-
va juthatunk el e pusztasághoz. Ez az evangéliumokban (Mt 3,3 il-
letve Lk 3,4) olvasható azon kijelentéshez kapcsolódik, miszerint
Keresztelő János Izajás próféta jövendölését teljesíti be, amikor ezt
mondja: „készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!”

A pusztaság az emberi lélek földi kötődésektől, múlandó dolgok-
tól való azon mentességét jelképezi, amely szükséges előfeltétele az
Istenhez közelítésnek és majdan az unio mysticának. Eckhart szerint
ha bekövetkezik egyfajta lélekben való szegénység és pusztaság, üres-
ség mindentől, ami nem Isten, akkor a lélek annál tisztábban fogad-
hatja be az istenit, és a lélek Istenre néz, Isten pedig őrá tekint szem-
től-szembe. Az Eyn meister sprichet kezdetű szentbeszédében pedig az
emberben meglévő lélekszikrácskáról mondja, hogy az a legvégső lét
forrását kutatja, és abba a csendes pusztába vágyódik, amelybe kü-

IV. A negyedik versszak
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Des puntez berk
stîg âne werk,
vorstentlichkeit!
der wek dich treit
in eine wűste wunderlîch,
dî breit, dî wît,
unmęzik lît.
dî wűste hat
noch zît noch stat,
ir wîse dî ist sunderlîch.

E nagy magaslatot
Magad meg nem kapod.
Légy bármily agyafúrt,
Nincs ekként odaút,
Csodás pusztaság az.
Melynek hossza-széle
Szemnek mérhetetlen.
Üres, kietlen e puszta,
Idő-térnek semmi jussa,
Páratlan önmagában.
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lönbözőség soha nem hatolt, ahol még az isteni személyek sincsenek
elkülönülve, vagyis a Szentháromság maga az Egy-ség.

A pusztaság mint egyfajta tisztaság szerepel Eckhart Ego elegi vos de
mundo kezdetű prédikációjában, amely nem az időben van, de nem is
az örökkévalóságban, és amelyen keresztül Isten feltárja isteniségé-
nek teljes bőségét. Scitote, quia prope est regnum Dei kezdetű prédiká-
ciójában pedig a Mennyről mondja, hogy kívül van az időn, és nem
köthető testi értelemben vett helyhez, ekként nem érinti se tér, se idő.

Eckhart időskori főművében is felbukkan a függetlenség tértől és
időtől, ezúttal a lélek legmagasabb rendű erőivel kapcsolatban. Ezek-
ről az erőkről itt annyit árul el, hogy a „testtől függetlenül működnek
és tisztán, tértől-időtől elszakadva vannak a lélekben”. Ebben a mű-
vében később az ember olyan belső cselekvéséről (képességéről) be-
szél, amelynek tér és idő nem szabnak határt. E tekintetben ez a „cse-
lekvés” Istenhez hasonlatos, hiszen Ő mindenhol és mindenkor
jelenvaló: nem határolja, nem korlátozza a tér és az idő. Az ember ese-
tében ez azt jelenti, hogy mindig és mindenkor Istent szeressük tisz-
tán és teljes akaratunkkal, valamennyi tettünkkel a Jóságot célozzuk.

Modicum et non videbitis me kezdetű prédikációjában viszont nem zár-
ja ki eleve, hogy elménk tekintetével esetleg megpillanthassuk Istent,
de ennek alapfeltétele, hogy az egész világ (a tér) és minden múlan-
dó (vagyis az idő) egyre kisebb és kisebb legyen bennünk, semmit ne
jelentsen számunkra, ilyen úton-módon léphetünk túl a világon és az
időbeliségen.

A „hossza-széle mérhetetlen” szófordulat megjelenik Eckhart Sta in
porta domus Domini kezdetű prédikációjában, amikor Isten házáról be-
szél, amelyet szentség illet, és amely imáink háza. Ez a ház fölötte áll
az időnek, és oly hosszú, hogy végét nem láthatjuk, oly széles, hogy a
szélét nem találjuk. Ehhez hozzáteszi, hogy a léleknek is tágassá kell vál-
nia, ha a legnagyobbat, vagyis Istent be szeretné fogadni saját házába.

E versszakban megtudjuk, hogy a pusztaság nem más, mint az
ember által keresett, de értelmével a maga mivoltában fel nem fog-
ható Jó. A Jó Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitésznél nem pusztán Isten
egyik neve — még ha a legfontosabb is —, hanem a lényege. Minden
teremtmény ugyanis a Jónak köszönheti a létét, és mindennek a vég-

V. Az ötödik versszak
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Daz wüste gűt
nî vűz durch wűt,
geschaffen sin
quam nî dâ hin:
us ist und weis doch nimant was.
us hî, us dâ,
us verre, us nâ,
us tîf, us hô,
us ist alsô,
daz us ist weder diz noch daz.

A Jó e pusztaság,
Sosem tapodta láb.
Teremtett értelem
Hozzá nem érhet el.
Örökös lét, de hol van hona?
Lám itt, lám ott,
Közel, s távol,
Völgy és orom,
Mégis sehol.
Sem ez, sem az, csak önmaga.
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célja is a Jó. A Jó fölötte áll a teremtett dolgok lényegének, fölülmúl
minden létezőt. Bár Ő alakít, s ad mindennek formát, Ő maga alakta-
lan, forma nélküli (erre utal a versben a puszta képe), földi értelemben
nincs sehol (nem azonos egy heggyel, mélységes szakadékkal vagy
völggyel), mégis mindenhol megvan a nyoma, és olyan értelemben,
hogy minden általa nyer létezést, mintegy alapul a Jón.

A versszakban olvashatók jobb megértése érdekében utalunk
Eckhart Et cum factus esset Iesus kezdetű prédikációjára, amelyben
a pusztaság egyfelől azt jelenti, hogy eltávolodunk minden te-
remtménytől, idegenné válunk azok számára, így a teremtett dol-
gok vonatkozásában mintegy sivatag leszünk. Másfelől ezt az el-
távolodást, kiüresedést önmagunkra is vonatkoztatja. A pusztaság
képe tehát azt is jelképezi, hogy a világról mit sem tudókká, ilyen
értelemben véve tudatlanokká legyünk, olyan egyedüllétet érjünk
el, ahol az ember önmagának és minden sokaságnak pusztaságává
lesz, azoktól elidegenedik. Eckhart ilyen összefüggésben hivatko-
zik Ozeás próféta szavaira: „Ezért majd magamhoz édesgetem, ki-
viszem a pusztába, s a szívére beszélek.” Ily módon az ember ki-
üresedése, „tudatlansága” és az ilyen értelemben vett pusztaság
az előfeltételei annak, hogy az örökkévalóságban kimondott Igére
igazán odafigyelhessünk.

Eckhart a gondolatvilágában kulcsfontosságú szerepet játszó
egyik prédikációjában a mindenkiben meglévő belső (szellemi-
lelki) embert azonosítja azzal az Evangéliumban leírt nemes em-
berrel, aki „messze tartományba ment, hogy az országot átvegye”,
vagyis Isten országának részese lehessen. Eckhart ezt a belső,
nemes embert hasonlítja később ahhoz a jó fához, amely mindig jó
gyümölcsöt terem, hiszen az ilyen ember mindig jóra hajlik és azt
a Jót akarja, amely úgy áll önmagában, hogy nem érinti sem ez,
sem az. Ez a megfogalmazás erősen emlékeztet az ebben a vers-
szak ban olvasható szófordulatra. Ami mindennek a végső oka, az
abszolút lét, azt nem lehet semmi mással azonosítani, arról csak
annyit mondhatunk, hogy önmagával azonos, Szent Ágoston ki-
fejezésével az „idipsum”.

Eckhart az Ego elegi vos de mundo kezdetű szentbeszédében azt a
kérdést, hogy milyen is az isteni természet önmagában, idegen föld-
höz hasonlítja, amelyen sok teológus is eltéved. Ennek a „puszta-
ságnak,” sivatagnak nincs neve, nekünk inkább ismeretlen, sem-
mint ismerős. Csak úgy lennénk képesek akár egy pillanatra is
belelátni — teszi hozzá —, ha önös mivoltunkat félretennénk, le-
mondanánk énünkről, magunkat mintegy elhagynánk.

VI. A hatodik versszak
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Us licht, us clâr,
us vinster gâr,
us unbenant,
us unbekant,
beginnes und ouch endes vrî,

Fény és sugár,
Mégis homály,
Névtelen,
Ismeretlen.
Kezdettől, végtől szabad,
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Ebben a versszakban jelenik meg a középkorban oly sokszor elő-
bukkanó fénymetafizika, amelyet János evangéliumának kezdő so-
raiból kiinduló fejtegetéseivel és sajátos nyelvezetével Pszeudo-Dio -
nüsziosz Areopagitész ihletett. Mint az több helyen is olvasható nála,
a fény tulajdonképpen a Jó megnyilvánulása. A Világosság Atyjától
jön ez a fény, és mindent megvilágít, mindenkit megvilágosít.
Ugyanakkor e versre és Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész műve-
ire is jellemző, hogy az említett fényszimbolikát összeköti a „nega-
tív teológiával”, vagyis azzal a szemlélettel, hogy a teremtett világ-
tól különböző Teremtőről, a minden emberi fogalmat meghaladó
isteni lényegről úgy próbálunk beszélni, hogy Vele kapcsolatban ta-
gadjuk a földies, múlandó, emberi léthez kötődő kifejezéseket. Erre
tekintettel kapnak egyfajta jelentőséget és jelentést az e versszakban
olvasható olyan paradoxnak ható szófordulatok, mint „fény és sugár,
mégis homály”, illetve a „csendben áll, bármerre jár”.

Eckhart több művében is használja a fénymetaforát, így például
38. prédikációjában a lélekben lévő azon fényről beszél, amely Istent
fogadja be, a 3. prédikációjában pedig azt mondja, hogy ha az isteni
fény vetül az értelmünkre, akkor lesz biztos a tudásunk, mert ez a
fény nem csal meg senkit és ezt a fényt el nem fedheti semmi. Ezzel
Eckhart azon fejtegetésekhez kapcsolódik, amelyekben Szent Ágoston
Istent az emberi értelmet megvilágító Fényként magasztalja, amely
által az értelem fényét sugározza a teremtmény. Eckhart másik mű-
vében hozzáteszi e gondolatmenethez, hogy szerinte bárki lemon-
da na a szeme világáról, ha cserébe Istent egyszer megláthatná az
isteni Fényben, és ezáltal az örök boldogság részese lehetne. Még in-
kább szembeötlő az egyezés e versszak szövege és Eckhart Homo
quidam nobilis kezdetű prédikációjának azon része között, ahol arról
beszél, hogy minden létező végcélja az elnyugvás, a béke és nyuga-
lom. A lét legvége pedig egyfajta isteni sötétség, a rejtőző Isten isme-
retlensége, Istené, Aki a Fényt és létet adja a létezőknek.

Az isteni fény és sötétség kettőssége markánsan megjelenik Psze -
udo-Dionüsziosz Areopagitész leveleiben is, megerősítve ezáltal a
Granum sinapishoz fűzött latin kommentár állítását, amely a tanköl-
teménynek Dénes általi ihletettségéről szól. Gaiushoz írott levelében
Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész kiemeli, hogy bár a világosság el-
űzi a tudatlanság sötétségét, de a Fény el is homályosít minden más
fényt, lényege rejtve marad, hiszen Istent nem ismerjük. Emberi ér-
telmünk számára Isten végtelen sötétségnek tűnik, homályban ma-
rad. E fejtegetésével a szerző Pál apostol azon mondatához kapcso-
lódik, miszerint Isten megközelíthetetlen fényességben lakik. Ezt egy
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us stille stât,
blôs âne wât.
wer weiz sîn hűs?
der gę her űz
und sage uns, welich sîn forme sî.

A csendben áll,
Bármerre jár.
Ki ismeri lakását?
Adja elő tudását,
S mondja meg, mifajta az.
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másik levelében megerősíti, ahol arról ír, hogy az isteniség fénye, Is-
ten „lakása” megközelíthetetlen fény, amely nekünk nem más, mint
sötétség. Ezek mellett meg kell azonban említenünk, hogy Eckhart más
helyeken ezen kijelentéseivel ellenkező állításokat is tesz, amikor nem
zárja ki a színről színre látás lehetőségét, így egyik német nyelven mon-
dott prédikációjában, amikor a Heródes fogságából megszabadult Péter
apostolt idézi: „Most tudom bizonnyal”, majd hozzáteszi, hogy van
olyan tudás, amely az isteni fényben látásból ered, és ott színről-szín-
re, fedetlenül és igazán ismerünk meg, semmi által el nem fedve.

A Granum sinapis hatodik versszakában olvashatókkal rokonít-
ható Eckhartnak Szent Ágostont méltató latin prédikációja, amely-
ben azt mondja, hogy „éppoly lehetetlen Istenről bármit kijelenteni,
mint amilyen nehéz Őt meghatározni”.

Homo quidam nobilis kezdetű német nyelvű szentbeszédében az
Ószövetség szövegére utalva Istennel kapcsolatban csak annyit tart
kimondhatónak Róla, hogy Ő van, majd e versszakra igen emlé-
keztető szófordulattal hozzáteszi, hogy Ő az, akinek nincs neve, aki
minden név tagadása, akinek soha nem is volt neve.

A tanköltemény e részében bizonyos szemléletváltás figyelhető
meg az értelem számára hozzáférhetetlen Szentháromságról, az is-
teniség titokzatos jelképeit a hallgatónak előtáró narratív-elbeszélő
jelleget személyes hangvétel váltja fel. Itt már a vers szerzője taná-
csokat ad ahhoz, hogy az olvasó egyéni útját hogyan keresse ehhez
a titokzatos pusztasághoz.

A második sorban olvashatjuk a misztikus szövegekben gyakran elő-
forduló utasítást a szem becsukására. Ez utal a misztika fogalmának
görög eredetére, a müo (szemet lecsukni, bezárkózni) igére. Ennek a köz-
vetlen jelentésén túlmenő általánosabb üzenete az elfordulásra a kül-
sődlegestől, a testi-érzéki észlelés felfüggesztésére vonatkozik. Ennek
célja, hogy a bensőnkre jobban tudjunk odafigyelni, és ezáltal mintegy
felülemelkedhessünk a múlandó világon és közeledhessünk Isten felé.
A hallás és testi értelemben vett látás szüneteltetése egyben az elsza-
kadást is jelképezi az érzékiségtől, amely mint via purgativa a miszti-
kus látás előfeltétele. A misztikus útján a következő lépés az önösség,
az önző-földies én teljes visszaszorítása. Eckhart szentbeszédeiben több-

VII. A hetedik versszak
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Wirt als ein kint
wirt toup, wirt blint!
dîn selbes icht
műz werden nicht,
al icht, al nicht trîb uber hôr!
lâ stat, lâ zît,
ouch bilde mît!
genk âne wek
den smalen stek,
sô kums du an der wűste spôr.

Légy olyan, mint egy kisgyerek,
Füled tapaszd, hunyd le szemed.
Önös lényed
Semmisítsed,
Majd semmid is elvetheted.
Hagyj el időt, teret
És mind a képeket.
Menj, hová út nem vezet,
Taposd ki ösvényedet.
S utad e pusztához, ím, megleled.

Eleje:Layout 1  2010.04.19.  14:18  Oldal 336    (Fekete/Black lemez)



ször is előfordul énünk ilyen értelemben vett felfüggesztése, zárójel-
be tétele, megsemmisítése. Erről a 28. prédikációjában azt mondja, hogy
ha önös-magunkat akárcsak egy szempillantásnyi időre képesek len-
nénk semmíteni, akkor arra az időre a végső valóság közvetlen köze-
lébe jutnánk, de amíg a külső dolgokra, vagy magunkra figyelünk, ad-
dig nem is fogjuk megtudni, hogy mi is valójában Isten.

Eckhart erfurti ténykedése idejéből fennmaradt collatiójában ennek
a semmítésnek egy másik összefüggését fejti ki. Eszerint az igazi le-
mondás — amelyet Jézus Krisztus kér tőlünk — nem a külsődleges
javak elhagyása, hanem a lemondás magunkról, önösségünkről. Itt
tárul fel a „megsemmisítés” igazi értelme. Ha ugyanis valaki Istenért
mond le mindenről, akkor senki más nem marad neki, csak Ő, mint-
egy Istenhez köti magát, és semmi nem akadályozza többé. A teljes
lemondás ekként a legnagyobb mértékű gyarapodás lesz, és a sem-
mi önkéntes vállalása a mindenből részesedéshez vezet.

A testi-érzéki világhoz kötődéstől elszakadás, önös magunk sem -
mítése azonban nem az utolsó lépés a misztikus útján. A továbbha-
ladás, az így elnyert semmi az előzőek hiánya, de még azokra emlé-
keztet, ezért ezt a semmit is el kell vetni és az Isten Semmijébe, a
pusztába eljutni. Ez azzal jár, hogy a teret és időt is elhagyjuk. A tér
a testiséget, anyagi világot általában jelenti (a test az, ami térben ki-
terjedt), az idő pedig az egymásutániságot, változandót, múlandóságot
jelenti, valamint a képeket hagyjuk el. Erről a mentális útról, szem-
lélődésről Szent Ágoston is beszámol Vallomásaiban. Azt mondja, hogy
bizonyos dolgokról érzékszerveinkkel nem alkotunk képet, és azokat
nem is külsődleges képek segítségével ismerjük meg, hanem ben-
sőnkben, elménkben szemléljük azokat, méghozzá nem közvetítve,
hanem úgy látjuk ezáltal, amilyenek önmagukban.

Ágoston más műveiben is leírja ezt a bensőnkben lezajló, szel-
lemi-lelki értelemben vett látást. Ágoston szerint ez a fajta látás fe-
lülmúlja a testi érzékelés szerinti látást. Ilyenkor ugyanis nem testi
képekre, képmásokra figyelünk, hanem közvetlenül szemléletünk
tárgyára. Ágoston a Szeretet példájára hivatkozik (a versben az ön-
magában vett Jó tölti be ezt a szerepet), amelyet nem hozzá esetle-
gesen kapcsolódó képek által, amelyek csak hasonlítanak rá, hanem
önmagával azonos mivoltának szemlélése által ismerhetünk meg.

VIII. A nyolcadik versszak
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Ô sęle mîn
genk űz, got în!
sink al mîn icht
in gotis nicht,
sink in dî grundelôze vlűt!vlî ich
von dir,
du kumst zu mir.
vorlîs ich mich,
sô vind ich dich,
ô uberweselîches gűt!

Szépséges lélek, enyém,
El innen, Istenbe térj!
Merülj bele, énem,
Isten semmijébe.
Feneketlen mélye lesz takaró.
Tőle, ha elfutok,
Hozzá bizton jutok.
Magamtól elszakadva,
Reád találok nyomba’.
Jóság, te mindenek fölött való!
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Az énnek, önösségnek feladása és a léleknek Istenben való el-
merülése olvasható az Eckhart tanítványi köréhez tartozó Seuse
1327-ben keletkezett, Az igazság könyve című művében is. A IV. fe-
jezetben arról olvashatunk, hogy Isten hű szolgája elszakad a te-
remtményi vágyaktól, önmagát elhagyva elmerül Isten akaratának
feneketlen mélyében, illetve elveszíti, odahagyja önös-magát és Is-
tenbe merül, ott feloldódik, mint egy csepp víz a hordónyi borban.

Ebben az utolsó versszakban újra megjelenik a szövegszerű pár-
huzam Eckhart korábban hivatkozott prédikációval. Ahogy e vers
úgy szól Isten mindenhol jelenvalóságáról, hogy közben azt mondja,
mégsem találjuk Istent konkrét helyeken, úgy a prédikáció is a prófé-
tára hivatkozva Istent „rejtőző Istennek” nevezi. Ezen túlmenően
Eckhart e prédikációjában paradoxnak hangzó megfogalmazással azt
mondja Istenről, hogy: „Minél jobban keres Téged valaki, annál ke-
vésbé talál Rád. Úgy keressük tehát Őt, mintha sehol se találnánk
meg. Viszont, ha nem keresed, akkor megtalálod.” A versben erre em-
lékeztet a „Tőle, ha elfutok, Hozzá bizton jutok” fordulat. Ez a 15. pré-
dikáció szövegkörnyezetére tekintettel úgy is érthető, mint Istennek,
az Alfának és Ómegának, vagyis kezdetnek és végnek összekapcso-
lása, együvé tartozása. Ott ugyanis azt mondja, hogy az Atya az iste-
niség kezdete, Aki Magát Önmagában érti meg. Belőle, ám mégis
bennmaradóan származik az Örök Ige, a Szentlélek pedig kettejük-
ből árad ki, és a Szentlélek a „végződése az isteniségnek, s Benne tiszta
nyugalom van és megpihen minden, ami létet nyert. A kezdet a végért
van, mivel a legvégsőben nyugszik el.”

A Jóra vonatkozó sor kapcsolódik Aquinói Tamásnak a tankölte -
mény írásakor már minden bizonnyal zsinórmértéknek számító
művéhez, amelyben a szerző a jót és a létet alapjában véve azonos-
nak tartja. Aquinói Tamás a továbbiakban Arisztotelész Etikájára hi-
vatkozva hozzáteszi, hogy jó az, amire minden törekszik, ami min-
denkinek kívánatos, így a lényegi azonosság mellett a jónak a
kívánatos mivolta mintegy sajátosságát is jelenti. A léttel kapcsola-
tos az igazság is, de az értelem, a megismerés felől kapcsolódik a
léthez, és ekként megelőzi a jót, hiszen amit nem ismerünk, amiről
nem tudunk, azt nem is kívánhatjuk. Ettől az állásponttól annyiban
eltér a tanköltemény, hogy a jót mindenek fölé, vagyis mintegy a
lét fölé helyezi.

Az utolsó mondattal kerek egésszé válik a tanköltemény, mintegy
lezárul a gondolatmenet. Az első sor ugyanis a Mindenek fölötti,
az időt mint kezdetet is „megelőző” örökkévaló Istenre vonatkozik, a
továbbiakban az Igéről, Krisztusról, majd a Szentlélekről beszél, majd
a teremtményekről, akik Istentől kapják létüket, majd ez az utolsó
sor a teremtmények végcéljáról beszél, akire végül is a Lélek ráta-
lál, s ez a létezők fölötti — vagyis örökkévaló — isteni Jóság.

Az eddigi elemzés és hivatkozások alapján úgy véljük, hogy a tan-
költemény Eckhart mestertől, de legalábbis az ő misztikáját jól ismerő

A magyar fordító
záró következtetése
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szerzőtől származik. Eckhart 15. prédikációjának szövegével való né-
hány — szinte szó szerinti — egyezés, valamint egyéb műveiben sze-
replő gondolatokkal és használt képekkel való hasonlóságok alapján
akár azt is feltételezhetjük, hogy a Granum sinapis is az ő alkotása.
Ugyanakkor a tankölteményben erősebben érezhető a dionüszioszi
hatás, mint Eckhart egyéb műveiben, így az sem kizárható, hogy nem
maga a mester a szerző. A vers néhol Seuséra, illetve Taulerre em-
lékeztető nyelvezete és a versnek a latin kommentárral való szoros
kapcsolata arra enged következtetni, hogy nem Eckhart prédikáci-
óinak valamely egyszerű hallgatójától, vagy krónikásától, hanem
egyik tudós tanítványától származhat. A tanköltemény és a magya -
rázat arról tanúskodnak, hogy szerzőjük ismerte az evangéliumokhoz
fűzött kommentár-irodalmat. A szövegelemzés arra utal, hogy a
Granum sinapis a 14. század első felére datálható, ugyanis e nagyfokú
kötődés egy közeli hatással, és nem évtizedek vagy évszázadok múl-
tán fellépő utánérzéssel magyarázható. Ha ezeket elfogadjuk, akkor
a tanköltemény Eckhart kései alkotói korszakához kapcsolódik, mivel
a 15. szentbeszédét minden valószínűség szerint 1326-ban Kölnben
mondta el.
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A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA

Sylvie Robert:
Isten útjain Loyolai Szent Ignáccal

Sylvie Robert a szentignáci lelkiség szak  -
értője, a párizsi Centre Sèvres okta tó ja.
Könyvében áttekinti Loyolai Szent Ig nác
életútját, de a fő hangsúlyt a jezsuita rend-
 alapító írásainak, elsősorban a Lelkigyakor -
latos könyv, a Rendalkotmány és a Zarándok
elemzésére helyezi. A lelkiségi irodalom
által szívesen használt képet átvéve az
ignáci írásokból kirajzo lódó lelkiséget
úton levésként írja le. A szerző annak a
lelki útnak a szívét, belső összetartó ere-
jét, sajátos ismérveit, útjelzőit és tágabb
környezetét tárja fel, amelyet, miután ő
maga már bejárta, Loyolai Szent Ignác
nekünk is ajánl, hogy „mindenben Istent
keressük és találjuk meg”.

Ára: 2.700,–Ft
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