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„ E sse  est D e u s ”
Az Istennév exegézise Eckhart Mester 

Exodus-kommentárjában

Bakos T. Gergely OSB

Az itt következő tanulmány -  rövidsége ellenére -  már aránylag hosszú 
történettel rendelkezik. Első változata egy, a Leuveni Katolikus Egyetem Fi
lozófiai Intézetében az MA program keretében készült dolgozatra megy visz- 
sza, mely rövidített formában hangzott el Piliscsabán, a Pázmány Péter Kato
likus Egyetem által 1998-ban megrendezett „Interpretations ofTexts -  Sacred 
and Secular” c. konferencián. Ez utóbbi előadás angol nyelvű szövege 1999- 
ben megjelent a zürich-i Pano Verlag és a budapesti Hermeneutikai Kutató- 
központ közös gondozásában kiadott azonos című kötetben, mely az említett 
szimpózium anyagát tartalmazza.

Az alábbi szöveg azonban mégsem az előbb említett írások valamelyik
ének egyszerű magyar fordítása, mivel helyenként szükségesnek láttam átdol
gozását. E változtatások elsősorban a jegyzetanyagot és az irodalomjegyzéket 
érintik. így például az előző változatokban használt javított Vulgata helyett itt 
a Vulgata eredeti szövegét idézem, illetve a megfelelő helyen Szent Bernát 
művének kritikai kiadását használom. Helyenként magát a főszöveget is kor
rigáltam illetve kiegészítettem. Mindez azonban nem kényszerített arra, hogy 
az alapvető gondolatmenetet megváltoztassam.

Meg kell még említenem azokat, akik nélkül az itt következő írás nem 
készülhetett volna el. Elsőként professzor Jós Decorte-t, akivel az 1997/98-as 
tanévtől kezdve együtt dolgozhatok Leuvenben. Az évek során igen sokat 
tanultam tőle -  mind általában a középkori filozófiáról, mind Eckhart Mester
ről. Köszönet illeti Dóm Guibert Michiels OSB-t is, a keizersberg-i bencés 
apátság könyvtárosát, akinek készséges segítségére mindig számíthattam. 
Értékes kritikai megjegyzéseiért, melyeket e szöveg említett angol változatá
val kapcsolatban tett, köszönet illeti Antonio Calcagno barátomat is. Végül 
pedig hálára kötelezett Xeravits Géza is, aki az itt következő magyar szöveg 
publikálására lehetőséget nyújtott. -  Mondanom sem kell, hogy a nevezettek 
egyike sem felelős e cikk semmifajta fogyatékosságáért.
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E tanulmány tárgya a bibliai istennév („Vagyok, aki vagyok”, Ex 3,14) 
exegézise Eckhart Mester Exodus kommentárjában.' Három részre tagolódik, 
mégpedig oly módon, hogy első és harmadik része képezi mintegy azt a mód
szertani keretet, melyben Eckhart gondolatát értelmezem. Eckhart bibliama
gyarázata ugyanis jellegzetesen filozófiai, mégpedig abban az értelemben, 
hogy a domonkos mester a szent szöveggel kapcsolatos metafizikai követ
kezményeket deríti föl. Kommentárja tehát egyszerre teológiai és filozófiai. E 
vonás természetesen nem pusztán Eckhart sajátja, hiszen más középkori 
exegéták is hasonló módon bántak a kinyilatkozatott szöveggel. Ugyanakkor 
ez mégsem jelenti azt, hogy a középkorban ne lett volna különbség a teológia 
és a filozófia között. Kapcsolatuk azonban -  különösen is Eckhart esetében -  
jóval szervesebb volt mint manapság.

Akárhogy is áll a dolog, Eckhart exegézise igen közel jut ahhoz, hogy 
szétfeszítse annak a keresztény hagyománynak a kereteit, melyhez maga a 
mester is tartozik. Ez a szempont arra figyelmeztet, hogy Eckhart merész és 
szokatlan kijelentéseit alaposan meg kell vizsgálnunk. E vizsgálódás során a 
domonkos mester „nyelvjátszmá”-ját össze fogom hasonlítani két másik 
„nyelvjátszmá”-val, mégpedig a Szentíráséval illetve egy igen befolyásos 
keresztény lelki íróéval. Remélhetőleg mindez kettős tanulsággal fog szolgál
ni számunkra, egy specifikussal és egy általánossal. Azaz egyrészt némi fényt 
vet majd a keresztény istenfogalomra, másrészt megértet velünk valamit álta
lában a nyelv használatával kapcsolatban -  legyen szó eckharti avagy egyéb 
nyelvjátszmáról.

A továbbiakban először Eckhartnak az ún. „Opus Tripartitum”-hoz írt 
Prológusát, majd az istennév exegézisét tárgyalom. Ezek után pedig Eckhart 
ortodoxiájával kapcsolatban ajánlok megfontolásra néhány megjegyzést.

1. A z  Opus Tripartitum p ro lógu sa

E lső  p ro p o z íc ió

Fő müvében, az Opus Tripartitumban, Eckhart a lét (esse) ill. a létezés 
(existentia) fogalmát transzcendentális (transcendentale) fogalomként kezeli,1 2 
s ez első prepozícióban Isten és a létezés egyenlőségét állítja (esse est Deus). 
Bár nyilvánvalóan metafizikai gondolatmenetet követ, az is kétségtelen, hogy 
a keresztények Istenéről beszél. Alapjában véve éppen azt mondja, hogy 
amennyiben ragaszkodunk ehhez a keresztény istenfogalomhoz, akkor a léte
zést egyenlővé kell tennünk Istennel. Ellenkező esetben a keresztény tanítás 
több tétele (Isten mint abszolút és független realitás; Isten mint teremtő és első

1 Bár e cikkemben közvetlenül nem idézem, mégis meg kell említenem Reiner 
Ivlanstetten „E sse est D eus"  c. munkáját, mely aligha megkerülhető bárki számára is, aki ko
molyan kíván Eckhart Mesterrel foglalkozni.

2 Vö.: O pus Tripartitum  Prologi p.l. nn. 6-10, Bascour szerkesztésében.
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ok; Isten mint a teremtés egyedüli fönntartója) veszélybe kerül. Ezért a kérdé
ses prepozíciónak magától értetődőnek kell lennie.

Az Opus Tripartitum első kérdése
Az Opus Tripartitum első kérdése így hangzik „ Van-e Isten ?” (Utrum 

Deus sit?) Az imént tárgyalt prepozícióból tulajdonképpen már következik is 
erre a válasz. Amennyiben ugyanis Isten maga a létezés és minden létező oka, 
akkor Neki -  Istennek -  biztosan léteznie kell. Ha nincsen első ok (causa 
príma), akkor nincsen semmi egyéb sem. Tapasztalati tény azonban, hogy 
igenis vannak létezők. Akkor viszont Istennek is léteznie kell.

Eckhart beismeri, hogy amennyiben a létezést egyenlővé tesszük Isten
nel, akkor a fönti kérdésre tautologikus választ kell adnunk: „Esse est Deus”, s 
mivel „esse est” (azaz a létezés bizonyosan létezik),3 4 5 le kell vonnunk a követ
keztetést: „Deus est'\ Mindazonáltal e tautológia egyáltalán nem ostobaság. 
Éppen azt mutatja meg nekünk, hogy szükségszerű posztulálnunk Isten létezé
sét.

Eckhart szerint igazából nem oszthatjuk föl Istent egyfelől létezésre 
('existentia) és másfelől még valami a létezéstől különbözőre. A létezés Isten 
lényege. Vagy még inkább maga Isten.' Ha pedig a létezés és az Isten meg
egyeznek, akkor nem tagadhatjuk az első prepozíció igazságát, mely szerint 
Isten létezik.

A Prepozíciók Könyvének Prológusa
Itt Eckhart kijelenti, hogy a transzcendentális fogalmak (lét, egy, igaz, jó) 

igazából csak Istenről állíthatók. Az a tény, hogy Isten igazából Isten a lét, 
magától értetődő mind a Bibliából,3 mind a filozófiai hagyományból.6 Eckhart 
szerint Mózes története is ezt erősíti meg, hiszen mikor ő az Isten neve után 
érdeklődött éppen ezt a választ kapta: az Isten neve a létezés. A kapott válasz 
ugyanis, azaz a „ Vagyok aki vagyok” mondat azt jelenti, hogy Isten a lét 
(existentia) és semmi más. Annak érdekében, hogy jobban megérthessük e 
gondolatot, térjünk rá témánkra, s nézzük meg, mit mond Eckhart a jól ismert 
bibliai locusról.

2. Az Istennév exegézise Eckhart szerint

1.) Eckhart először azt mutatja meg, hogy a „ Vagyok, aki vagyok” mon
dat szavai igazából Istenről állíthatók a leginkább. Természetesen Eckhartnak 
a latin szöveggel van dolga, s annak első szava nem más, mint az egyes szám

3 A létezés létezését tagadni képtelenség volna, hiszen az „esse non est” mondat logikai 
szerkezete megegyezik az ,/ i  est non A ” mondatéval.

4 „...esse est essentia Dei sive D eus” -  Bascour, p. 14. n.4.
5 Ex 3,14; Jób 14,1; Dt 6,4; Gál 3,20.
6 Lásd Parmenidészt és Melisszoszl, hiszen mindketten az Egy Létről beszélnek.
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első személyű személyes névmás (ego). A grammatikai hagyomány szerint e 
szó a tiszta szubsztanciát, azaz a jól definiált, meghatározott forma nélküli 
szubsztanciát jelöli. Ha ez így van, akkor csak Istenre alkalmazható e termi
nus, hiszen Ő tiszta szubsztancia.7 8 Hasonlóképpen az aki (qui) névmás egy 
határozatlan szó, azaz egy határozatlan (infinitumf és általános szubsztanciára 
vonatkozik. Mivel azonban csak Istenről mondható el, hogy Ő egy meghatá
rozatlan és általános szubsztancia ezért e kifejezés is csak Rá alkalmazható 
igazán.

A következő szó a létige egyes szám első személyű alakja: a vagyok 
(sum). Ez pedig egy szubsztantív ige (verbum substantivum). A latin nyelvű 
keresztény irodalomban azonban az ige (verbum) magára Istenre -  pontosab
ban a Második Isteni Személyre, a Fiúra -  utal.9 A substantivum olyasvalamit 
jelent, ami valami „alatt áll” („sub-stare"), azaz alapul szolgál valaminek. 
Nos, a keresztény hit szerint egyedül Istennek nincs szüksége egyéb megala
pozásra, s minden egyéb létező létének Ő az alapja.10 * Ezért Ő a szubsztantív 
ige.

2.) Eckhart második pontjában a már tárgyalt létigéhez tér vissza. Az 
idézett mondatban ugyanis a létige nem kopulaként szerepel, hanem ún. má
sodik pozícióban (secundum adiecens) áll. Amennyiben a létige nem kopula
ként szerepel egy mondatban, akkor minden esetben tiszta és puszta létezést 
(purum et nudum esse) jelent. Állítmányként az alany lényegét (essentia) ne
vezi meg. Ebben az esetben tehát az alany lényege (essentia) és létezése 
(iexistentia) megegyezik: egyetlen szóval, mégpedig a létigével kifejezhető. 
Úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a „Létezik-e?" és a „Mi is az?" kérdésekre 
adott válaszok megegyeznek. Ugyanis mindkét kérdésre így kell felelnünk:
„Ő létezik?' -  „Ő vari". Ahogy Eckhart mondja, a dolog „volta" (anitas)u és 
„mivolta" (quidditas) ugyanaz. Léte és mibenléte nem különbözik. Ez azon
ban csakis Istenről állítható.

3.) Harmadik pontjában Eckhart arra a tényre figyelmeztet, hogy az Ex 
3,14-ben a vagyok ige kétszer szerepel. E szó megismétlése nem véletlen, 
hanem éppenséggel így kell beszélnünk Istenről. A második vagyok ugyanis 
mintegy még egyszer megerősíti az elsőt. A vagyok kétszer állítva az állítás 
igazságát fejezi ki és hangsúlyozza. Ily módon kizár mindenfajta tagadást. Ha 
Istenről van szó, akkor csakis ‘affirmatív’ nyelvet használhatunk, abban az

1 L W II. pp. 20.,,singulariter sum ego" -v ő . Ps 140,10.
8 Az „infinitum” itt le-nem-határoltságot, azaz határtalanságot avagy meg nem határozott

ságot jelent. Isten azért infmitus azaz határozatlan, mert nincsen Rajta kívül semmi amivel Ot 
Magát meg lehetne határozni. Nicolaus Cusanus (1401-1464) hasonló gondolatot fejez ki, 
mikor arról beszél, hogy az Isten „non-aliud", azaz „nem-más” -  nem más, mint Önmaga. Lásd 
De Li Non-AIiud 4,1-6,18.

9 Eckhart szintén idézi Ján 1,1-et: „Isten volt az ige" („deus erat verbum").
10 Vő. Zsid 1,3.
"  Német fordításban „Obhed". Az Eckhart által használt kucjczés számára a latin un 

szócskára utal, mely eldöntendő kérdésekben kérdőszava (vajon) illetve vagylagosságot kifeje
ző kötőszó (vagy) lehet.
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értelemben, hogy Istenben nincsen semmiféle negativitás. A létige megismét
lése Eckhart számára egyben reflexivitást is jelent. Isten tehát reflexív való
ság, mintegy visszahajol önmagára, mégpedig nem pusztán intellektuális vagy 
racionális értelemben. Eckhart a Szentháromságon belüli emanációra illetve a 
személyek örökkévaló dinamikus kapcsolatára utal itt olyan kifejezéseket 
használva, melyek egyként visszhangozzák a neoplatonikus hagyományt és a 
görög egyházatyákat.

Eckhart egy ágostoni párhuzamot is hoz. Ágoston ugyanis Istent ,jó  Jó- 
ság”-nak (bonum bontan) hívja. Azaz Isten maga a Jóság -  a Jó önmaga. Első 
hallásra ez e kijelentés éppen olyan furcsán hangzik, mint az Ex 3,14. Talán 
még az is eszünkbe jut, hogy a mondat nyelvtanilag hibás. Valójában azonban 
mindkét kijelentés értelmes és megérthető, ha elvonatkoztatunk az egyes, 
lehatárolt, teremetett létezőktől. A jó  megismétlése a legnagyobb jóságot 
{summum bonum) jelöli, és hasonló a helyzet a vagyok igével: a lét tisztaságát 
és teljességét mutatja nekünk.12

4. ) Negyedik pontjában Eckhart visszatér az aki névmáshoz. Mivel a latin 
alakilag nem különbözteti meg a kérdő (magyar ki ?) és a vonatkozó névmást 
(magyar aki), Eckhart sem tesz különbséget a kettő között.13 Eckhart szerint a 
qui névmást -  akárcsak a mi? névmást -  igazából olyan kérdésekben hasz
náljuk, amelyekben valaminek a lényegét (essentia) tudakoljuk. „Mi ez?” -  
„Ki vagy?” -  mindkét kérdés a kérdéses dolog vagy személy lényegére vonat
kozik. A mivoltot (quidditas) szeretnénk tudni. Ahogy már föntebb jeleztük, 
ez a kérdés egyértelműen különbözik attól a másik kérdéstől {„Létezik-e?” -  
„Van-e?”), amelyikben éppen az anitas-1 tudakoljuk, azaz azt a tényt, hogy a 
kérdéses dolog vagy személy létezik-e vagy sem. Ezért ostobaság is volna a 
két kérdést összekevernünk, s a mivoltra vonatkozót az anitas-ra vonatkozó 
kérdésre adott felelettel megválaszolni. Mikor azonban Mózes föltette Isten
nek a mivoltra vonatkozó kérdést, éppen ez történt: kérdésére olyan választ 
kapott, amely igazából a létezésre vonatkozó kérdést válaszolja meg. A ki
nyilatkoztatás éppen ezáltal mutatta meg, hogy Isten esetében nem beszélhe
tünk külön lényegről és létezésről, sőt igazából meg sem különböztethetjük e 
két szempontot.14

5. ) Áz ötödik pontban Eckhart lényegében azt mondja, hogy Isten túl van 
az alany (subjectum sive agnominatum) és állítmány (predicatum sive

12 LW  II. p.23. nn.7-8: „impermixtionem esse et eiusplenitudinem indicat”. E fajta tiszta 
és teljes létet talán ‘summum ewe’-nek nevezhetnénk.

13 Régies magyar szövegekben találkozhatunk hasonló nyelvtani jelenséggel, azaz a ki 
állhat vonatkozó értelemben is.

14 Természetesen ez egyben azt is jelenti, hogy Isten kinyilatkoztatása, önközlése egy
szerre elrejtezés is. Talán maga a szentíró is sejtette ezt, hiszen Isten válasza után hosszan 
tárgyalja Mózes tétovázását. A próféta vonakodásán aligha csodálkozhatunk: hiszen azt sem 
tudja igazán, hogy kivel, milyen Istennel beszél. Az isteni válaszban kinyilatkozatott istennév 
különös tulajdonsága ugyanis éppen az, hogy nem rendes név. Jahve nem kontrolálható a nevé
vel úgy, mint a többi istenek. Bár „megmondja” nevét, mégsem „adja ki” ezzel magát.
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agnominans et agnominatió) közötti szokásos megkülönböztetésen.15 A min
dennapi beszédben az állítmánynak az a szerepe, hogy valami olyasmit állít
son, fejezzen ki az alanyról, amit az önmagában még nem mond ki kifejezet
ten. Az alany nem árul el mindent önmagáról, s ami a legfontosabb: nem 
mondja meg vajon ő maga létezik-e. Azaz az anitas-át nem árulja el. Istenben 
azonban nincs különbség alany és állítmány között. Lényege és léte ugyanaz. 
Éppen léte az O lényege. A léten kívül neki nincs szüksége semmi egyéb to
vábbi meghatározásra, sőt igazából még magára a létre sem, hiszen O maga a 
Lét. Eckhart utal Avicennára, aki Istent szükségszerű létezőnek mondta. 
Eckhart fogalmazásában a létezés (existentid) nem szorul semmi másra -  és ez 
igazából csakis a létezésről mondható el. Minden egyéb dolog függ a létezés
től. Azt is mondhatnánk: ‘ Vedd el a létet, és semmi sem marad. Vedd a létet s 
vele egyszerre mindent fogsz venni’.

Amennyiben a létezés nem szorul semmi másra, nem hiányzik belőle 
semmi, akkor a szóban forgó létezés maga a legteljesebb és legtisztább lét.16 17 
Tehát minden szempontból tökéletes is, azaz rendelkezik az össze „perfectio”- 
val (élet, bölcsesség, stb.), hiszen nélkülük nem volna teljes és tökéletes.1. Ily 
módon a létezés, azaz Isten önmagában elégséges minden teremtménynek,18 
valamint minden létező léte Őbenne tökéletes. Miközben erről beszél, Eckhart 
hangsúlyozza, hogy minden létező Istentől függ.

3. Eckhart ortodoxiája

ígéretemhez híven e cikk utolsó részében Eckhart ortodoxiájáról lesz szó. 
E kérdés fontosságát -  mind a középkori filozófia és teológia közötti már 
említett szoros kapcsolat, mind pedig az Eckhart ellen indított inkvizíciós 
perek mutatják. Célom az itt következőkben azonban nem elméleti vagy tör
téneti, hanem inkább „analitikus”. Azaz pusztán arra akarok rámutatni, hogy 
Eckhart egyik merész -  és elítélt -  tételének lehetséges egy teljesen ortodox 
olvasata, és kijelentése a maga részéről éppenséggel visszhangra lel a keresz
tény hagyományban. Egyúttal remélem, hogy e vizsgálat során az olvasó kö
zelebbjut majd Eckhart exegetikai módszerének megértéséhez is.

Amikor Eckhart a legtisztább létről beszél, kifejezetten tagadja, hogy e 
létnek a teremtmények létéhez valami köze volna. „Minden teremtmény

15 Meglepő módon e gondolatával Eckhart igen közel jut egyes modern exegéták vélemé
nyéhez.

16 LH'TI.p.27.n.l5: „plerissimum et purissimum esse est".
17 Hadd idézzük Canterbury Anzelmet, akire Eckhart e helyen utal: „Tu es igitur ipsa vita 

qua vivis, et sapientia qua sapis, et bonitas qua bonis et malis bonus es, et ita de similibus... " -  
Monologion c.5. Opera Omnia 1 pp.28-29. („Te vagy maga az élet, mely által élsz, és a bölcses
ség, mely által bölcs vagy, és a jóság, mely által jó  vagy jóhoz és rosszhoz, és így tovább...”)

18 L W II. p.28. ntl.2-3: „ ipse sibi et omnibus sujjicit, ipse sua et omnium sujjicientia est". 
Eckhart itt Pál apostolt idézi: „sufficinetia nostra ex deo est” (2Kor 3,5). A késő latin 
„sufficinetia” „elégséges mennyiség” jelent. Vö. 2Kor 9,8.
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puszta semmi',v> -  mondja. XII. János pápa elítélő bullája is tartalmazza ezt a 
mondatot.19 20 21 22 23 Eckhart késői éveiben a számunkra már ismerős „esse est Deus”- 
tétel gondolkodásának alapvető sarkkövévé vált. Ennek megfelelően a do
monkos mester több helyen is kijelenti a teremtmények semmiségét.2' Magá
nak az elítélt tételnek a további szövege is világossá teszi, hogy valóban ezt, a 
teremtmények „semmiségé”-t tanítja: „...nem azt mondom, hogy csak csekély 
vagy valamilyen mértékben léteznek, hanem hosv puszta semmik12” (kiemelés 
tőlem). Nem arról van tehát szó, hogy Eckhart a teremtmények ontológiai 
státuszát pusztán kisebbíti, hanem egyszerűen megtagad tőlük bármifajta létet. 
Amint már láttuk, tulajdonképpen ugyanez a gondolat van jelen az Opus 
Tripartitumban is, mely azt állítja, hogy igazából egyedül Isten nevezhető 
létnek.

„Proprie” -  „igazátóh’ -  azaz amennyiben helyesen beszélünk -  mondja 
Eckhart, s már maga ez a kifejezés is jelzi, hogy pusztán egy bizonyos nyelvi 
játszmáról van itt szó, mégpedig éppen arról, amelyről Eckhart szerint el
mondható, hogy helyes. Azonban ebben az igaz és helyes beszédmódban ép
pen az az érdekes és nyugtalanító, hogy első hallásra az eretnekség jeleit mu
tatja. Hiszen a keresztény hit szerint a teremtmények igenis rendelkeznek 
valamifajta önállósággal és legalábbis bizonyos értelemben nem függnek Is
tentől. A keresztény teremtéstan szerint a létezőket Isten teremti, éspedig egy
ben szabadnak is teremti őket. E világ dolgai tehát nem pusztán semmik. 
Nemcsak látszatlétük van, mint a hindu maya-nak. A teremtmények igenis 
valóságosak. Egészen bizonyosan léteznek. Hogyan beszélhet tehát a mester a 
Teremtőről és a teremtményekről egy a keresztény hittől látszólag teljesen 
idegen nyelvjátszma keretében?

Nos, amint azt a következőkben látni fogjuk, a kérdéses nyelvjátszma 
egyáltalán nem teljesen idegen, sőt egyáltalán nem heterodox. Bizonyítékul 
először néhány bibliai szöveget fogok megvizsgálni, majd egy olyan teológus
ra hívom föl az olvasó figyelmét, akire maga Eckhart is utal.

A Biblia
Természetesen nem kérhetjük számon a Biblián ugyanazokat a filozófiai 

kifejezéseket, amelyeket Eckhart használ, de ennek ellenére megállapíthatjuk, 
hogy az Ószövetség több helyen is a domonkos mesteréhez egészen hasonló 
nyelvet beszél. Dániel pl. azt mondja, hogy „a fö ld  minden lakója semminek 
szám ír23 Isten előtt. Izajás pedig így ír: „íme, a nemzetek olyanok mint egy 
csöpp a vizesvödrön, mint a mérleg kis mozdulása; a szigetek mint egy kevés-

19 „Omnes creaturae sunt műmpurum nihil.”
20 Lásd: J n  agro dominico” 1329. március 27-i dátummal. A kérdéses tétel könnyen 

megtalálható az Enchiridion Symbolorum2\6. oldalán, 26-os számmal.
21 Vö. Proc.Col I n. 73 és DW  1,69-70.
22 Latinul: „...non dico, quod sint quid modicum vei aliqttid, séd quod sint unum nurum 

nihil".
23 „Et omnes habitatores terrae apud eum in nihilum reputati sünt” -  Dn 4,32.
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ke por ...A z összes nemzet mintha nem is létezének, olyanok színe előtt, sem
minek és üresnek tekinti őket”.24

Az idézett szövegek egyértelműen Isten és teremtett világ kapcsolatáról 
beszélnek. A népek, a partok és szigetek, valamint az izajási szöveg folytatá
sában (40,18-26) említett bálványok, a föld hatalmasságai és fejedelmei evilág 
dolgait jelentik -  természetesen egyben társadalmi és politikai erőkre is utal
nak. Izajás szövegéből világos, hogy számára -  s mivel könyve a Szentírás 
része lett, a hívő zsidók számára -  minden evilági létező vagy hatalom te
remtmény. E teológiai kijelentést bölcseletileg úgy fogalmazhatjuk meg, hogy 
e létezők térben és időben korlátozottak. Létükben teljes mértékben a Terem
tőtől függnek (21-23). Istennel összevetve valóban úgy tűnnek föl, mintha egy 
vízcsöppöt hasonlítanánk össze egy egész vödörnyi vízmennyiséggel: kicsiny
ségükben nevetségesen eltörpülnek Isten előtt.25 Egyszerűen semmik az Úr 
színe előtt.

Ellenvethetnénk, hogy a Biblia szövege ezt így kifejezetten nem állítja. 
Sőt, a héber nyelvben nem is volt szó a létező!dolog illetve a semmi fogalmá
ra. Két kérdés vár tehát válaszra: a) Pontosan mi áll az eredeti héber szöveg
ben? b) Mennyire hűségesen adja azt vissza a latin fordítás? Mindazonáltal a 
kérdések megválaszolása a szak-exegéta föladata, s valójában e cikkben nem 
is kell velük foglalkoznunk. Eckhart Mester a latin Bibliát olvasta, és termé
szetesen kinyilatkoztatott szövegként kezelte azt.26 A latin szövegben pedig 
kétszer is találkozhatunk a nihil szóval (íz 40,17 és Dn 4,3). Izajás még azt is 
mondja: „Omnes gentes quasi non sint” (kiemelés tőlem). Ráadásul e bibliai 
helyek olyan hatalmakról szólnak, melyek kétségtelenül igencsak erősek és 
befolyásosak voltak a Közel-Kelet történelmében. A nemzetek (azaz a nem
zsidók), hatalmasságok (idegen uralkodók és politikai vezetők) és bálványok 
(a természetvallás intézményei) kézzelfogható módon működő történelmi 
nagyságokként jelentek meg -  és hozzátehetjük: legtöbbször sokkal sikere
sebbek voltak, mint maguk a zsidók. Nos, amennyiben e szövegeknek ilyes- * V

24.,iEcce gentes quasi stilla situlae, et quasi momentum staterae reputatae sunt; ecce 
insulae quasi pulvis exiguus... Omnes gentes quasi non sint, sic sunt coram eo, et quasi <in> 
nihilum et inane reputate sunt ei. ” -  Izajás 40,15.17. (Megjegyzendő, hogy a Vulgata 
württemberg-i kiadása „in nihilum"-t, míg a római kiadás egyszerűen „nihilum"-ot hoz.) -  „A 
népek olyanok előtte, mint vízcsepp a vödörben, annyit érnek, mint egy porszem a mérlegserpe
nyőn, a szigetek egy homokszemnek számítanak ... A népek mind semmik előtte, puszta semmi
ségnek tartja őket." -  így a magyar protestáns ökumenikus fordítás.
; 25 -Értelmezésem szerint tehát a „quasi stilla situlae” valamint az azt követő kifejezések az
összehasónlítás abszurd voltát hivatottak kifejezni. Ugyanezt a gondolatot radikalizálva és 

• Filozófiailag megfogalmazva Nicolaus Cusanussal mondhatnánk, hogy nincsen semmiféle 
- ‘ arány (próportio) a véges és a Végtelen Isten között. Ez bármiféle anaglogia entis tagadását is 

'  jelenti, y y  •
V . 24 Aminthogy a kereszténységben egyéb fordításokat is kinyilatkoztatott szövegnek te

kintünk. A  szeni szüveghez való ilyesfajta viszony éles kontrasztban áll az iszlámnak azzal a 
fblfogásávafömely a Koránnak csakis az eredeti nyelven írt változatát fogadja el kinyilatkozta
tott szövegnek, s a fordítást alapvetően elveti.
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fajta a történelmi háttere,27 mondanivalójuk egyértelműen az, hogy az említett 
hatalmak valójában nem is olyan hatalmasak, mint amilyennek látszanak. 
Természetesen ez az állítás maga további vita tárgya lehet, az azonban vilá
gos, hogy a kérdéses szövegek ténylegesen ezt akarják mondani. Ha pedig 
valaki egyetért a zsidó prófétákkal, s ráadásul az a valaki egy olyan metafizi
kus, mint Eckhart volt, akkor szükségszerűen jut arra a következtésre, hogy a 
teremtett létezők bizonyos értelemben semmik.

A keresztény hagyomány
E második pontban csupán arra akarok rámutatni, hogy Eckhart nyelvi 

játszmája megvédhető, ha egy igencsak befolyásos és kétségtelenül igazhitű 
lelki íróra és misztikusra hivatkozunk.

Clairvaux-i Szent Bernátról van szó, akit a domonkos mester kifejezetten 
idéz is a Kivonulás könyvéhez írt kommentárjában.28 Nos, Bernát így beszél 
Istenről a De consideratione c. művében:29 „ez oly páratlan, oly fönséges lé t : 
vele összevetve vajon nem mondasz-e bármi mást inkább nem-létnek mint 
létnek?”. Kétségtelenül egy szónoki kérdésről van itt szó, s e szónoki stílus 
igencsak hasonlít a prófétákéra. Hozzátehetjük még, hogy Bernát valószínűleg 
tisztában van e beszédmód hátterében álló metafizikai kérdéssel, sőt e nyelvi 
játszma teológiailag vitatható voltával is. Mindezek ellenére elmondható, 
hogy alapvetően Bernát is ugyanazt a gondolatot fejezi ki, melyet már láttunk 
mind a Bibliában mind Eckhartnál.

A példáinkon bemutatott eljárásmód a mester általános 
hermeneutikájában alapozódik meg.30 Ennek ismertetése külön tanulmányt 
igényelne.31 Annyit azonban mindenképpen el kell mondanunk, hogy a ha
gyományos négyes írásértelem helyett Eckhart lényegében csak kettőt külön
böztet meg: egy fölszíni és egy mélyebb értelmet. Saját föladatának pedig 
éppen azt tartja, hogy ehhez a második, mélyebb értelemhez jusson el illetve 
jutassa el olvasóját. Valójában igehirdető tevékenységének is ugyanez volt a 
célja: hogy ezt a lényegi, a mélyben rejtőző, de számunkra mégis megközelít
hető értelmet nyissa meg a hallgatóság előtt. Eckhart meggyőződése tehát, 
hogy ez a mélyebb értelem hozzáférhető, sőt: minden lehetséges eszközzel 
arra kell törekednünk, hogy eljuthassunk hozzá. így aztán jóllehet a domonkos

27 Természetesen a babiloni fogság koráról -  a fogságot közvetlenül megelőző évektől 
egészen a fogság utáni időszakig -  van szó. Mindkét prófétai könyv e korszak eseményeihez 
kapcsolódik.

™ LW II p.24. n .lO -p . 25. n. 2.
29 Bernát szövegéhez lásd a Sancti Bernardi Opera Vol. III, p.477 nn. 17-18 (utalás 

Maurer jegyzete alapján): „hoc tam singulare, tam summum esse: nonne in comparatione 
huius, quidquid hoc non est, iudicas potius non esse quam esse

3° Ahogy arra Antonio Calcagno figyelmeztetett, erősebb hermeneutikára van szükségünk 
annak belátáshoz, hogy Eckhart a Bibliából és a keresztény hagyományból kiindulva jogosan  
jut el annak sajátos metafizikai értelmezéséhez.

31 Lásd: Waldschütz művét, különösen is az 52-68. oldalakat. E bekezdésben magam is 
erre a munkára támaszkodom.
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mester kétségtelenül több esetben szokatlan módon alkalmazza a latin gram
matikát, igenis figyelembe veszi azt. Bölcseleti gondolatmenetei is lelkipász- 
tori-tanítói célkitűzését szolgálják. Ahogy Erwin Waldschütz fogalmazza 
meg: „Az ige kimondható, s az embernek kötelessége, hogy minden módon 
hallgassa, mondja, hirdesse, kutassa az értelmet, az igazságot”.32 A szóban 
forgó igazság meghökkentő volta pedig éppen azt jelzi, hogy nem akármilyen 
igazságról van szó, hanem magáról az Istenről. Eckhart számára a grammati
ka, a bölcselet, az exegézis mind-mind csak eszköz arra, hogy az ember kö
zelebbjusson Őhozzá.

Végkövetkeztetés

Véleményem szerint Eckhart kijelentése a teremtmények semmi voltáról 
azért keltett akkora megdöbbenést és megbotránkozást kortársaiban, mert azt 
a domonkos mester nem pusztán szónoki fordulatnak, hanem sokkal inkább 
metafizikai kijelentésnek szánta. Mint gyakorló igehirdető, teológus és meta
fizikus tisztában volt azzal, hogy a retorika -  pl. a Szentírás vagy Szent Bernát 
retorikája -  szoros kapcsolatban áll a metafizikával. Eckhart mint metafizikus 
abban a helyzetben volt, hogy még világosabban -  és jóval meghökkentőbben 
-  fogalmazza meg azokat a gondolatokat, melyek maguk a tradíció része vol
tak. E bölcselői, metafizikus magatartás azonban „tárgyának” megfelelően 
igencsak sajátos, hiszen igazából Istenhez, a kimeríthetetlen titokhoz akar 
eljutni. Általános tanulságként azt mondhatjuk, hogy a különböző retorikák, 
eltérő nyelvi játszmák különböző metafizikai képet festenek a valóságról, s 
mivel emberi játszmákról van szó, egészen biztos, hogy egyikük sem adhat 
teljesen pontos képet. Még kevésbé merítheti ki bármelyikük is az Isteni Tit
kot.33

Ezzel természetesen messze nem merítettük ki a tárgyalt anyagot sem. A 
kapcsolódó problémák közül kétségtelenül figyelmet érdemel a rossz proble
matikája illetve a tagadás tagadásának kérdése. Mivel a keresztény hagyo
mány gyakran hiányként fogta föl a rosszat, ezért igencsak valószínű, hogy 
Eckhart idézett kijelentése elítélésének köze volt ehhez a körülményhez.34 
Másrészt a tagadás tagadásának kérdése érdekes logikai és metafizikai kérdé
seket vet föl, melyeket Nicolaus Cusanus-nál kezdve egészen Hegelig lehetne 
tanulmányozni. Végül pedig Eckhart szokatlan és rendhagyó bölcseleti exegé- 
zisét csak akkor érthetjük meg egészen, ha figyelembe vesszük igehirdető 
tevékenységét is, valamint mindazt, amit a mesterről mint misztikusról mond
hatunk. E cikk keretében minderre, sajnos, nincsen lehetőség. Úgy gondolom 
azonban, hogy vizsgálódásunk szolgált egy módszertani tanulsággal. Meg-

32 „Das Wort ist aussagbar, dér Mensch ist verpjlichtet, zu hören, zu sagen, zu 
vekündigen, mit allén Mitteln den Sinn, die Wahrheit zu erforscherí’, idézett mű 60. oldal.

33 Waldschütz e ponttal kapcsolatban arra hívja föl a figyelmet, hogy Isten kimondhatat- 
lansága és fölfoghatatlansága Eckhart gondolkodásának egyik alaptétele. Lásd i.m. 60. oldal.

34 Erre a pontra Jós Decorte professzor hívta föl a figyelmemet.

J
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mutatta, hogy Eckhart írásait a Bibliára és az egyházi hagyományra támasz
kodva kell értelmeznünk, hiszen maga Eckhart is e hagyományból jön, s tu
datosan értelmezi azt. Ez persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy figyelmen 
kívül hagyhatjuk kijelentéseinek szokatlanságát és merészségét. Éppen ellen
kezőleg. Hiszen maga a mester figyelmeztet minket az Opus Tripartitum Elő
szavában: „az új és szokatlan dolgok könnyebben serkentik az elmét, mint a 
megszokottak” Bár rögtön hozzá is teszi: Jóllehet ez utóbbiak értékesebbek 
és fontosabbak volnának”,35 36 Eckhart szándéka Kommentárjaiban, hogy né
hány szentírási szöveg értelmezésével segítséget, azaz módszert adjon az ol
vasónak, hogy aztán az olvasó már e módszer szerint értelmezhesse a Biblia 
egyéb szövegeit. E cikkben magam sem tettem tulajdonképpen egyebet, mint
hogy megpróbáltam követni és szemléltetni e módszert.

Irodalomjegyzék

E cikkben az alábbi munkákat, szövegkiadásokat, fordításokat említettem 
illetve használtam föl -  beleértve a kísérőtanulmányokat, a jegyzeteket és 
utalásokat is.
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35 B a s c o u r ,  p.4. nn.21-23.
36 Figyelembe véve mind Maurer mind Brunner fordítását, valamint a professzor 

Decorte-va! való konzultáció után végül is így fordítottam magyar nyelvre a kérdéses mondatot. 
Mégsem vagyok teljesen megelégedve ezzel a megoldással. Az eredeti latin szöveg ugyanis 
olyan grammatikai és teológiai-bölcseleti kérdéseket vet föl, melyeket itt nem tárgyalhatok.
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Master Eckhart as an Exegete
Gergely T. Bakos OSB

This paper has three main parts: 1. Discussing Eckhart’s Prologues to his Opus
Tripartitum. 2. Eckhart’s Exegesis of the Divine Name. 3. A Note on Eckhart’s Or-
thodoxy

The l st and the 3rd parts inaké up so to speak the methodological framework in
which Eckhart’s thought can be interpreted. In the Prologues he himself gives somé
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v e r y  im p o r ta n t m e th o d o lo g ic a l  c lu e s  to  h is  read er. B o th  h ere  an d  w h ile  d o in g  h is  

e x e g e s i s  E ck h a rt g iv e s  c a re fu l a tten tio n  to  m a n y  g ra m m a tica l d e ta ils .  N e v e r th e le s s  h is  
e x e g e s i s  i s  v e r y  m u c h  p h ilo s o p h ic a l in th e  s e n s e  th a t h e  e x p lo r e s  th e  m e ta p h y s ic a l  
im p lic a t io n s  in v o lv e d  in th e  te x t  o f  th e  Scr ip tu re . M o r e o v e r  h is  e n te rp r ise  ru n s th e  
r isk  o f  b e in g  u n fa ith fu l to w a r d s  th e  C h ristia n  tr a d itio n  h e  sta n d s  in . T h a t is  th e  r ea so n  

w h y  th e  b ő id  and u n u su a l ch a ra cter  o f  h is  s ta te m e n ts  h a s to  b e  d is c u s se d . In d o in g  so  
I w i l l  r e la te  E c k h a r t’s  “language game ” to  that o f  th e  B ib ié  and to  th a t o f  at le a s t  o n e  
v e r y  in f lu e n tia l C h ristia n  sp ir itu a l w riter . T h u s I h o p e  th at th e  la s t  part o f  m y  p a p er  
s h e d s  s o m é  lig h t  b o th  o n  th e  C h ristia n  u n d e rs ta n d in g  o f  G o d  and th e  u s e  o f  la n g u a g e  
-  b e  it E ck h a rtia n  o r  o f  a  d if fe r e n t  k in d .




