
A VAKMERŐ MISZTIKUS
Eckhart Mester: Az értelem fénye

A késő középkori német misztika legnagyobb
alakja, Eckhart Mester (1260–1328) viszonylag is-
meretlen a magyar közgondolkodásban. Művei
ugyan, főleg az utóbbi két évtizedben, tisztes for-
dításokban meg-megjelennek, de úgy tűnik, de-
rengő üzenetei még ma is keresik a mélyebb honi
szellemi rokonságot.

Pedig Eckhart nemcsak teológus, filozófus volt,
hanem — ahogy Ludwig Marcuse mondja — ra-
dikálisan felvilágosult gondolkodó, sőt költő is:
megrázóan eredeti írásművész, az egyik legfor-
róbb költői nyelven fogalmazó író-alkotó. Bárhol
ütjük fel hagyatékát, rögtön úgy érezzük: személy
szerint hozzánk, sőt belőlünk szól, mégpedig az
igazságkeresés páratlan hitelével. 49. németnyel -
vű szentbeszédében még Istennel szemben is pár-
tolja az igazságot, a szelíd vakmerőség hangne -
mé ben és lenyűgöző erejével.

Mi az igazság? — kérdezi előbb Pilátussal. És
így válaszol: Az igazság olyan nemes ügy, hogy ha Is -
ten elfordulhatna tőle, én az igazsághoz ragaszkodnék és
elhagynám Istent. (Mintha Lessinget hallanánk a 13.
század mélyéről.) Eckhart — többnyire éles, mag-
vas modorban — lépten-nyomon legmélyebb
kételyeink tükrében érinti meg eszméletünk és
hitünk ingatag pontjait. Istent megteremteni ön-
magunkban, állandó fohászkodásunk, hitbéli éber-
ségünk életre szóló erőfeszítésével — ez Eckhart
talán legkomolyabb ajánlata, létparancsa. Elsza-
kadni tértől és időtől, a test (a „hús”) kísértései-
től, az énesség béklyóitól, a „miértek” és „célsze -
rű törekvések” csábításaitól, és megalapozni
ma gunkban a „higgadtság” („Gelassenheit”), az
„elkülönülés” („Abgeschiedenheit”) szellemi ott-
honát: Eckhart erkölcsi parancsa, látjuk, a goethei
Stirb und werde! (Halj meg és legyél!) keménységét
előlegezi meg.

A nagy misztikus axiómái többnyire kérlel-
hetetlen, könnyítést kizáró hangnemben hang-
zanak el. De talán éppen ezért érnek fel egy nagy
író pontosságával. Egyetlen példát említek.
Eckhart a világtól való függetlenedést az „Ent -
wer dung” kifejezéssel jelöli. Ezt a kiüresedéssel,
lényegi változással és égi-földiekkel történő töl-
tődéssel járó folyamatot szinte lehetetlen egyet-
len magyar kifejezéssel visszaadni. A német ere-
deti pörölycsapásszerű, mámorosan száraz
alakzatait a legegyszerűbb, feltűnésmentesen
egyenértékű, dísztelen stílus tükrözhetné. Eck -
hart a meghökkentő állítások, a lassú eszmélke-
dést kívánó kijelentő mondatok, a ráolvasás-

szerű tőmondatok, a győzködő fokozások nagy-
mestere.

Hogyan ábrázolja az igaz embert? Az igaz
ember, aki az igazságosságnak szolgál, azt jobban sze-
reti, mint önmagát; úgyhogy ha az igazságos ügy a
poklot vagy az ördögöt hordaná magában, ő azt sze-
retné, ízlelgetné, örvendezéssel fogadná. Másrészt vi-
szont: még ha a paradicsomot hordaná is magában az
igazságos ügy, sőt Istent magát, az igazságos ember
ízlése elfordulna tőle.

Az üresség, a Semmivel rokon Isten hallatlanul
modern eszméje Eckhart egyik alapgondolata
(hány szor és hányszor olvassuk ugyanezt Shakes -
peare drámáiban…). A 70. szentbeszédben ezt
mondja Szent Pálról: Amikor a Semmit látta, akkor
látta meg Istent. Műveinek egyik vissza-visszatérő
sugallata ez a meggyőződés: Istenért ki kell üríte-
nünk szívünket, egész életgyakorlatunkkal meg
kell ágyaznunk a folytatódó teremtésnek. A 43.
szentbeszéd megkapó tömör séggel, szinte kor-
társi ihlettel fogalmaz: Említettem már néhányszor:
Isten ezt a világot, az egész világot, állandóan teremti
és teremti ebben a mostani időben. Mindent, amit Isten
egykor, jó hatezer évvel ezelőtt alkotott, most újra meg-
teremti.

Fényes kiváltság volna kimutatni, milyen ele-
venen él a későbbi szellemtörténetben Eckhart
öröksége. Ismét csupán egyetlen példa: Goethe
számos eredetinek rémlő eszméje a középkori
misztikus írásaiban gyökerezik. Wär nicht das Auge
sonnenhaft, / Die Sonne könnt es nicht erblicken; / Läg
nicht in uns des Gottes eigne Kraft, / Wie könnt uns
Gött liches entzücken? E bámulatos töredék ötlete
felbukkan már Eckhart 70. szentbeszédében (ott
Szent Bernát-idézetként): semmi nem képes be-
fogadni olyan benyomást, amely legalább kész-
ség, lehetőség vagy öntudatlan csíra formájában
ne szunnyadna benne eredetileg.

Eckhart Mester fiatalkori műveit, német szent-
beszédeinek egy részét, híres tankölteményét és
értekezéseit Bányai Ferenc fordításában, bevezető
tanulmányával és jegyzeteivel jelentette meg a
Kairosz Kiadó. Bányai gondos, már-már aggályos
munkát végzett: tüzetes elemzéssel, viszonylagos
nyíltsággal és araszoló mérlegeléssel vázolja a
nagy misztikus életrajzát, nyelvhasználati jegyeit
és szellemtörténeti utókorának némely részletét.
Szempontjai szeretettel, elmélyült ismeretanyag-
gal érzékeltetik Eckhart gondolkodói jelentőségét,
megvesztegethetetlen alkatát, emberi nagyságá-
nak számos jelét. A válogatás, úgy tűnik, méltá-
nyos arányban közöl fontosat s hagy el kevésbé
fontosat. A prédikációk között, mi tűrés-tagadás,
én magam szívesen láttam volna mást is, például
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az Intravit Jesus in quoddam castellum címzetűt. Ez
a szöveg — miközben elemzi Mária és Márta új-
szövetségi alakját — példásan vetíti elénk Eckhart
poláris gondolkodását, földiekre összpontosító,
érzékletes szemléletét és az evilági lét káprázata
iránti misztikus rajongását. Hogy is mondja Eck -
hart? Márta jobban ismerte Máriát, mint Mária Már -
tát, ő ugyanis már régen és helyesen élt; márpedig az
élet ajándékoz meg a legnemesebb ismerettel. (Másutt
azt mondja: a világ dolgait nem ismerhetjük meg me-
neküléssel.)

Bányai Ferenc tetemes ismeretanyagot gör-
gető, átszellemült kötete egyetlen komoly hibát
nem tud feledtetni: a szövegek gyötrött magyar-
ságát. Hagyján, hogy a másodlagos betétek (elő-
szó, bevezetések, lábjegyzetek, magyarázatok)
fakón sorjáznak, lomposan ömlenek elénk. A leg-
főbb hiba: az Eckhart-szövegek fordítása. Nem
rejthetem véka alá tartózkodásomat: a magyar
változat még csak sejtetni sem képes az eredeti

költői minőségét, megdöbbentően közvetlen tó-
nusát, minden köntörfalazást kerülő igyekezetét,
objektív-érzéki plaszticitását és művészi érettsé-
gét. Úgy tűnik, Eckhartot csak írói szövegformáló
képesség birtokában lehet közvetíteni. Bizonyos:
nem elég a szellemi azonosulás — szükség van a
flaubert-i helyes szóra is. A szó önmagában semmi
— de éppen itt látjuk: keresett-megtalált szavak
és egyedi mintázat nélkül a lángelme varázsa is
meg-megrokkan.

De ne legyünk túl szigorúak: micsoda erőre
volna szükség ahhoz, hogy egy ilyen szellemi-
lelki orkánban a magyar nyelv — egyenértékű
tükrözéssel — megállja a helyét? Eckhartot így is
szívünkbe zárjuk, Bányai Ferencnek pedig hálát
adunk, hogy néhány napra megkímélte életünket
a felületességtől. (Kairosz Kiadó, Budapest, 2010)
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