
EGY MISZTIKUS MISZTIKATÖRTÉNET
Kurt Ruh: A nyugati mis ztika tiirt énete.
Első kötet. A patris ztikus alapok és a 12.
száz ad szerzetes i teológiája

A nyu gati keresztény spiritualitás tört énetét
monografikus módon feldol gozó munk ák k ő

zött kiemelkedő jelentősége va n Kurt Ruh
(1914-2002) 1990 és 1999 között publiká lt négykö
tetes misztikatörténe tének (Geschichtc der abcnd
landíschen Mystik).l Az egykor a würzburgi egye
temen germanisztiká t előadó svájci származású
professzort a középkori német pr ózairod alom
ma l, azo n belül a népnyelvű miszt ikus szőve

gek kel kap csolatos kutat ásai tették nem zetközi
leg isme rtté és elismertté. Nyu gállomán yba vo
nul ása után misztikat őrt éneti és a misztikus
szövegek nyelvi, s tilisz tikai sajátosságait elem
ző kuta tásai na k összegzésére vállalkozo tt egy a
nyu gati misztika tört énetét á tteki ntő monogra
fia kere tében. E hatalm as munka már önmagá
ban is tiszteletet pa rancso l és elismerést érde
mel, a bírálatok élé t pedig eleve tompítja az a
tény, hogy Ruh professzor óriási ismereta nyag
és kiváló elemzőkészség birtokában, tudomá
nyos és módszertani becsületességgel közeledik
a választott szerzőkhöz és műveikhez. A mo
nográfiát ér t bírála tok ezé rt leginkább egy-egy
részterületet érin tenek, a szerzők és szövegek ki
választásának elveit vitatják , vagy Ruh sajátos
misztika-felfog ását kérdőjelezik meg, a mű hasz
noss ág ához, és a további ku tat ásoka t megtermé
kenyítő erejéhez azonban nem férhe t kétség .

A mű magyarul most napvilágot látott első

kötete a nyugati misztika alapjait az egyház
atyák és a 12. század szerzetesi teológiáján ke
resztül igyekszik bem u tatni.i Az első szó aligha
lehe t más, mint köszönet a fordítónak, Görföl
Tibornak, és biztatás az átlagon felüli ford ítói
erőfeszítést követelő munka folyt at ás ához . E
kötetek ford ításához nem csupá n a német és la
tin nyelv ism erete, han em alapos rnedieviszti 
kai és teológiai tájékozott ság is szükséges,
am ellyel a fordító nyilván valóan rendelkezik. A
magyarra ült etés sikerességéhez ugyan akkor
hozzájárulhato tt a két , kuta t óként és fordít ó
k ént egyaránt ismert fiata l középkorász, Cseke
Akos és Németh Csaba, akik a magyar változa
tot az ered etivel egy bevetették. A kötet fordítója
a Ruh álta l az egyes fejezetek bevezetőjében kö
zölt bibl iográfi ákat olykor kiegészített e a ma
gya r nyelven is elérhető forr ássz övegek, sza k
iroda lom adataiva l (a teljesség igénye nélkül,
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könyvészeti szempontból néha kissé hián yo
san), valamint ut ószót fűzött a kötethez, amely
ben bemutatja a mű szerzőjét, felvázolja miszti
kafelfog ásat és ism erteti a mun ka fogad tatását
német nyelvterületen.

Ruh misztikatörténe tének első kötete ké t na
gyobb egységre tagolódik. Az első rész "A nyu
gati rnisztika pa trisztikus alapjai", a másod ik
"A korai és az érett közé pkor latin nyelvű misz
tik ája" cime t kapta. A patrisztikus szerzők k ö
zü l sorrendben elsők é nt Dion üsziosz Areop agi
tészt, azután Szent Agostont tárgyalja, majd
önálló fejezetet szentel [oannes Cassianusnak
mint a keleti szerze tesi misztika nyu gati közveti
tőjének. E fejezeten belül indokoltan foglalkozik
Evagriosz Pontikosszal. Cassianus monasztikus
teológiájának egyik forrásával. Ezt követi a
szinte teljesen ism eretlen Julianus Pomerius De
vita contempknica cimű értekezésének bemutatá
sa, és végül Na gy Szent Gergely spirituá lis teo
lógiáján ak vizsgá latáva l záru l a nyugati míszti
ka patrisztikus gyö kereinek vizsgálata . A máso
d ik rész Eriugenával, két karthauzi szerzővel

(Guigo I, és Guigo II), a cisz terci teológu sokk al
(Bemát, Saint-Thierry i Vilmos, Ign yi Guerri c,
Rievaul x-i Aelred , Isaac de Stella) és két kiemel
kedő szentvik tori teológu ssal, Hugóval és Ri
chárddal foglalkozik. Eriugena (9. század) be
mu tatása több szempo ntból is helyénvaló, hi
sze n a dionüszioszi és maximoszi misztik a köz
vetítője volt, vala mint, Kurt szerin t, sok tekin
tetben Eckhart mester előfu tára . A 12. századi
teológu sok közül is jogga l kap mindenki más
nál nagyobb figye lme t Szent Bemát, Vilmos,
Hu gó és Richárd . E fejezetek a könyv legsike
rültebb részét alko tják.

A továbbiakban a kön yv első részéhez, a
patriszt ikus ala pok vizsgálatáho z fűzök néhán y
észrevé telt, s végü l a mon ográfia alapkoncepci
óját veszem sze mügyre. Ami tehát az egy ház
atyákat illeti , már a névsorból látható, hogy
Ruh meglehetős nagyvonalúsággal nyúl vissza
a patri szt iku s teológiáh oz. Egy-egy Ori genész
nek, Nüsszai Gerge lynek és Ambrus nak sze n
telt fejezet hián ya azé rt is feltűnő, mert később,

főleg Eriugena, valamint a 12. századi jegyes
misz tika vona tkozásában gyakran találunk ut a
lásoka t éppen az ő műveikre és teol ógiajukra .
Mindenekelőtt azonban kiindulópontként sz ük
séges lett volna egyfajta eligazítás a platoniz
mus, újplatonizmus mibenlétének kérd ésében,
hiszen a monogr áfia egészét tekintve talán ezek
a leggyakrabban felbukkanó fogalmak. A biz án-



ci keresztény misztikához hasonlóan a nyugati
misztika is ezer száion kapcsolódik az újplatoni
kusok, elsősorban Plótinosz, Porphüriosz és Prok
losz filozófiájához. E kapcsolat gyakorta nyelvi
terminológiai természetű, néha azonban a meta
fizikai tanítások erős párhuzama is megfigyelhe
tő, például az olyan, Ruh számára fontos szer
zöknél, mint Eriugena és Eckhart mester.

Ugyanakkor nem csupán a felsorolt korai ke
resztény teológusokkal foglalkozó fejezetek hiá
nyát kifogásolhatjuk, hanem a választott élet
művek elemzésének egyoldalúságát is. Ugy tű

nik, mintha az ógermanista professzor az egy
házatyák teológiájának értelmezésében túlzott
bizalommal hagyatkozna a szakirodalom köz
helyeire. Tény, hogy a corpus areopagiticum elem
zése már önmagában rendkívüli nehézségeket
jelent, s aki erre vállalkozik, a kortárs patriszti
kai kutatások egyik legcsúszósabb területén ta
lálja magát. Ennek ellenére éppen a Dionü
sziosz-fejezet tekinthető a patrisztikus rész leg
sikerültebb darabjának, aminek véleményem
szerint az az oka, hogy Ruh jól ismeri a közép
kori latin Dénes-recepciót és kommentárirodal
mat (Eriugena, Hugo de Sancto Victore, [oannes
Sarracenus, Aquinói Szent Tamás stb.), és e ké
sei szövegek szilárd és megfelelő szempontokat
kínálnak számára a dénesi művek értelmezésé
hez. Ahol azonban nem a hatástörténet felől ér
telmezi Dionüsziosz teológiáját, ott a szakiroda
lom, megállapításait veszi át.

Agoston teológiájának elemzése talán az
egész kötet leghalványabb fejezete. Előfordul

nak tárgyi tévedések (például a ratio nem a lélek
szeme, amint azt Ruh a Soli/oquiara hivatkozva
állítja (97.), hanem a lélek szemének, amensnek
tekintete, aspectusa), és találkozhatunk már a
mű megírásakor elavultnak számító, megalapo
zarlan spekulációk kritikátlan átvételével (példá
ul Agoston Milánóban Marius Victorinus Por
phüriosz-fordításait olvasta (98.). A szerző Agos
ton-képe a kelleténél és az elfogadhatónál szoro
sabban függ a 20. század első felének Paul Hen
ry, Willy Theiler, Pierre Courcelle nevével fémje
lezhető értelmezési hagyományától, amelyen be
lül elsőszámú kérdésként azt volt szokás felten
ni, hogy vajon Ágoston platonizmusa plótinoszi
vagy porphűrioszi-e,anélkül, hogy megnyugta
tóan tisztázták volna azt az alapkérdést, hogy
mennyiben és milyen értelemben tekinthetjük
egyáltalán "platonikusnak" Agoston keresztény
ségét. Az egyoldalúan megválogatott szakiroda
lomtól befolyásolva Ruh nem tud szembenézni
azzal az értelmezési lehetőséggel, hogy a 4-5.
század fordulóján a plótinoszi és porphürioszi fi
lozófia inkább volt egyfajta keresztény értelmisé
gi körökben használatos. mondhatni: divatos
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köznyelv, amely hiteles keresztény tanítások fi
lozófiai megfogalmazására szolgált, mintsem a
keresztény spiritualitás báránybőrébe bújt po
gány farkas, amelytől Agoston csak egyháztaní
tóként és püspökként fordult volna el (vö. 101.).

A szerző tétele szerint Agoston még Dionü
sziosz Areopagitésznél is nagyobb mértékben
tekinthető a nyugati keresztény misztika forrá
sának, s gyakran érint "a misztikával össze
függő teológiai alapkérdéseket" (131.), ámde ő

maga nem misztikus. Hogy misztikus volt-e
vagy sem, az megítélése szerint annak a kérdés
nek a megválaszolásától függ, hogy "miként vé
lekedünk a Vallomásokban szereplő két látomás
ról" (130.), amelyekró1 a 7)0.16 és 9.10.24-25.
fejezetekben olvashatunk. Agoston és a miszti
ka kapcsolatának kérdéskörét Görföl Tibor is
érinti az utószóban. Mielőtt azonban gondola
tát felidézném, s a Ruh említette "látomásokra"
visszatérnék, szóvá kell tennem azt az eleganci
át nélkülöző, egyfajta önkanonizációs törekvés
gyanúját felvető eljárást, miszerint az utószó
ban - amely szerkesztési, gépelési, stilisztikai
szempontból nem éri utol a fordítás viszonylag
szépen gondozott szövegét - a szerző csak ak
kor hivatkozik fenntartás nélküli elismeréssel
magyar nyelvű irodalomra, ha annak elkészül
tében ő maga tevékenyen közreműködött (9.,
34., 35., 46. és 53. jegyzet). A fennmaradó két
egyéb hazai vonatkozású hivatkozása ezzel
szemben lesújtó és érvekkel alá nem támasztott,
minősítő ítéletet foglal magában. A 464. oldal
39. jegyzetében Ruhnak a misztikus szövegek
pszichologizáló értelmezését joggal elvető ma
gatartásához fűz megjegyzést: "A magyar olva
sónak nem kell sokat fáradnia ahhoz, hogy
ijesztő ellenpéldákat találjon; csak két példa a
bizarr megközelítésekre: Beney Zsuzsa: Utószó.
In A lélek nyelvén. Hadewijch művei (oo .): A. Grün
- Gerhard Riedl: Misztika és érosz. (oo.) Imilyen
nyelvben létezik egyébként "érosz" szó?]" A zá
rójelezett, nem helyénvaló kérdésre az a válasz,
hogy a görög szavak jelenlegi átírási szabályait
sértő, ámde a mai magyar beszélt nyelvben
visszafordíthatatlanul meghonosodott forma
írott változatával van dolgunk. A misztikus
volt-e Agoston kérdéshez kapcsoltan pedig a
következő lábjegyzetet olvashatjuk: "Bár a kér
dés taglalása rendkívül divatos, s így egyre ke
vesebb komoly eredményt hoz, mégis sajnála
tos, hogy amúgy imponáló tárgyi tájékozottság
rói tanúskodó művében Perczel István (lstell
fclfoghatatlt111sága és leereszkedés. Szent Ágoston
Arallyszájú Szetit ianoe metafizikája és misztiká]a.
Atlantisz, Budapest, 1999) egy szót sem szól
róla, s kontúrok nélküli, despecífikált misztika
fogaimat ("a misztika nem más, mint az Isten



jelenlétének közvetlen felfogása és megtapasz
talása": 40) használ; ugyanilyen szokatlan misz
tikáról beszélni például a De trinitatéval kapcso
latban." (458. oldal 18. lábjegyzet)

Mivel a kérdés immár "a misztika" fogalma
körül forog, lássuk, ,mit mond Perczel István a
hivatkozott helyen! Ime: "Ugy tűnik nekem - s
ezt a továbbiakban meg is próbálom bebizonyí
tani -, hogy Jánost kizárólag az Istennel való
közvetlen, személyes kapcsolat érdekli, s ezért
ezekben a prédikációkban semmi egyébről nincs
is szó, mint misztikáról, amennyiben a misztika
nem más, mint az Isten jelenlétének közvetlen
felfogása és megtapasztalása." (39-40.) Itt tehát
nem általános érvényre igényt tartó miszti
ka-meghatározást kapunk, hanem azt a tézist ál
lítja fel a szerző, hogy Aranyszájú Szent János Is
ten felfoghatatlanságáról mondott homiliáinak
tárgyát misztikusnak tekinthetjük, amennyiben a
misztikát így és így definiáljuk. Ha ez "despeci
fikált" (?) misztika-fogalom, akkor Ruh, akit a
fordító azért magasztal (például 458., lásd külö
nösen a 19. lábjegyzetet), mert általánosságban
megragadhatatlan és változékony, mindig az
adott szöveg összefüggésében érvényes (van-e
ilyen?) misztika-fogalmat használ, maga is bele
esik ebbe a hibába, hiszen Karthauzi (L) Guigo
Meditationesérőlezt mondja: "a misztika előké

szítő fázisát járja végig, akárcsak Szentviktori
Richárd Benjamin minorja (...), mivel a tisztulás,
a világi kötöttségek levetkőzéseés az önismeret
révén a lélek olyan állapotba kerül, amelyben
lehetségessé válik számára [stei! közvetlen megis
merése és megtapasztalása." (239. - kiemelés: H.
Gy.). Az itt megjelenő misztíka-fogalom tehát a
következő: a misztika nem más, mint "Isten
közvetlen megismerése és megtapasztalása". A
Perczellstvántól idézett, és szintén meghatáro
zott kontextusban használt misztika-fogalom
ennél azért pontosabb, mert a misztika a definí
ció szerint "Isten jelenlétének közvetlen felfogása
és megtapasztalása" . Az "isteni jelenlét" Plóti
nosz óta kulcsfontosságú fogalma a nyugati (és
keleti keresztény) misztikának, ezért is adta
Bernard McGinn folyamatosan megjelenőmisz
tika-történetének azt a cimet: The Presence ot
God: A History of Westem Christian Mysticism:
Ha kétségbe vonjuk, hogy az isteni jelenlét köz
vetlen megtapasztalását nusztikának nevezhet
jük, akkor a továbbiakban, azt hiszem, nincs
miről beszélni.

A Perczel István által használt, és bizonyos
esetekben Ruh számára is elfogadható miszti
ka-definíció ráadásul teológiai szempontból
messze nem olyan kockázatos és félreérthető,

mint az eriugenai deificatio fogalma, amelyról
szerzőnk más helyütt kijelenti, hogy összhang-
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ban van a könyvében képviselt via mystica értel
mezéssel. Nos, Eriugena azt nevezi megistenü
lésnek, ami által ember és Isten egy lényeg egy
ségében egyesült" ("Deificati011Ís auiem,dica, qua
homo et deus in unitatem unius substantiae adunati
sunt", vö. Ruh: 206.). Úgy vélem, Isten és ember
lényegi egységének ezen gondolata, ha nem
eretnekség de facta, akkor eretnekség ill verbis!
Amennyiben egy effajta (egyébként Eckhart
esetében valóban érvényes) misztika-fogalom
ból indulunk ki, akkor Agoston csakugyan nem
misztikus, hiszen ő maga azt mondja, hogy Is
tent világosságként látta, de nem olyan volt,
mint a teremtett világosság, hanem "más, egé
szen más, mint mindaz, ami itt van. Nem úgy
volt értelmem fölött, mint az olaj a víz fölött,
és nem is úgy, mint az ég a föld fölött. Azért
volt fölöttem, mert ő alkotott engem, és én azért
voltam alatta, mert általa lettem." (Vallomások
7.10.16. Perczel István fordítása, i. m. 96.). Eb
ben a misztikában csakugyan nincs helye az
idézett eriugenai deificatiónak.

Csupán néhány mondatot idéztem a Vallo
mások azon két beszámolójának egyikéből,mely
Ruh szerint kulcsfontosságú annak eldöntése
hez, hogy misztikus volt-e Agoston, a "közép
kori misztika kimeríthetetlen forrása" (Ruh:
131.). A másik hivatkozott szövegrész, a szak
irodalomban és Ruh könyvében is megalapo
zatlanul "látomásnak" (ineio) nevezett élmény
Agoston és Mónika ostiai beszélgetése, amelyben
nem a látás, hanem hangsúlyozottan a beszéd, a
hallás, és a csend játszik fő szerepet ,CVallomások
9.10.24-25). A beszélgetés során Agoston és
édesanyja együttesen eljutott egy olyan csend
megtapasztalásáig, amelyben - mint mondja
- "egész szívünk dobbanásával egy pillanatra
megérintettük" az örök, isteni Bölcsességet (Et
dum loquimur et inhiamus illi, attigimus eam
modice toto ictu cordis). Az első esetben (Vallomá
sok7.10.16) tehát a belső, értelmi látás segítségé
vel, a másodikban (uo. 9.10.24-:25) viszont egy
beszélgetés során jutott el Agoston, illetve
Agoston és Monica Isten jelenlétének közvetlen
megtapasztalásához. E beszámolók elemzése
meghaladja egy recenzió kereteit, annyit azon
ban szükséges megemlíteni, hogy amíg az első

esetben egyéni tapasztalatról, addig a második
ban közösen átélt istenélményről van szó, ami
Agoston tudatos szerkesztői elveinek köszön
hető. Agoston misztikájának ugyanis lényegi
vonása az, hogy az egyes ember személyes Is
ten-tapasztalata mindig a közösség javát szol
gálja. Ezt a 4. századi remete-mozgalmak teoló
giájából eredő ágostoni felfogást öröklik és gon
dolják tovább a ciszterciek és a szentviktoriak,
különösen Richárd.



Ha most visszatérünk a "Misztikus volt-e
Ágoston?" kérdéshez, akkor egyrészt le kell
szögezni, hogya válasz nem a Vallomások "két
látomásának" értelmezésétől függ. Ha csak ezen
múlna, akkor egyértelműen,és minden fenntar
tás nélkül misztikusnak kellene neveznünk őt.

A kérdést akkor közelítjük meg az ágostoni szö
vegekkel összhangban, ha megvizsgáljuk azt a
célkitűzést, amelynek megvalósítását Agoston
387-ben határozta el, amikor a keresztség felvé
telére készült. Erre az időszakra később így em
lékezett vissza: Akkoriban, mialatt Milánóban a ke
resztség felvételére tsirakoztam, a Tudományokról
is igJjekeztem könyveket írni, kérdezgetve társaimat,
akik velem voltak, s akiknem riadtak vissza az efféle
tanulmányoktól, mert a testi dolgok által, mintegy
meghatározott rnjomtxmulon haladva, vágytam el
jutni s másokat is elvezetni a testetlenekhez. Aligha
kétséges, hogy ekkoriban Agoston misztago
gikus dialógusokat kívánt szerkeszteni, ame
lyek közül azonban csupán a De musica készült
el. Továbbá, érdemes végiggondolni azt a kér
dést is, hogya Vallomások a maga egészében, de
kűlőnősen a 10. könyvét tekintve, nem misz
tagogikus munka-e? Es talán még az is lehetsé
ges, hogya De Trinitate is misztagogikus olvas
mány, hiszen zárószakaszában (15.6.10) így fo
galmaz Agoston: "Mert ha visszaemlékezünk
arra, hogy e könyvekben hol kezdett megmu
tatkozni értelmünk számára a Szentháromság,
akkor a nyolcadik könyv jut eszünkbe. Ott
ugyanis a kifejtéssel képességeink szerint meg
kíséreltük az elme figyeimét felébreszteni azon
kiváló és változhatatlan természet megértésére,
amely nem azonos elménkkel. Mindazonáltal
úgy tekintettünk rá, hogy nincs távol tőlünk,

hanem fölöttünk van, nem térben, hanem tiszte
letreméltó és csodálatos jelenléte által, s ezért
úgy tűnik, hogy világosságának jelenléte révén
nálunk van."

Kurt Ruh misztikatörténetének említett hiá
nyosságai nem csupán abból adódnak, hogya
szerző egyoldalú Agoston-értelmezést követ. A
germanista professzor számára a latin egyház
atya teológiája megkerülhetetlen, hiszen Agos
ton hatása valamennyi Ruh szemében miszti
kus szerző esetében tetten érhető. A valódi
misztika mibenlétére vonatkozó alapfeltevése
azonban nem engedi meg számára azt, hogy
Agostont misztikusnak tartsa. Már egy 19M-es
tanulmányában megfogalmazta azt a tézisét,
hogy szoros értelemben vett misztikus írásokat
csakis a népnyelvű, pontosabban a német nyel
ven megírt szövegek között találunk. Misztika
történetének főszereplői voltaképpen a 13. és
14. századi német misztikusok lesznek, elsősor

ban Eckhardt mester, akinek az egyházatyák,
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Eriugena és az emlitett 12. századi szerzök csu
pán teológiai és spirituális előképei lehetnek.
Igazat kell adnunk Bernard McGinn-nek, aki a
könyvről írt recenziójában így fogalmazott: "Ez
a kötet, minden érdeme mellett, nem is annyira
a nyugati misztika története a maga teljességé
ben, hanem inkább a német misztika előzmé

nyeinek története" (The Journal of Religion 74/1
(1994),95.). Az ilyen természetű bírálatok vissz
hangra leltek a magyar kiadás utószavában,
ahol a szerző valójában érvek nélkül kel Ruh
védelmére. "Es bár ily módon az egész nyugati
misztika a némethez viszonyítandó - tolmá
csolja Görföl Tibor Ruh meggyőződését - a né
met az a középpont. amelyhez képest a latin és
a nem német nyelvű misztika »elözménynek«,
»hatásnak- vagy »környezetnek- minősítendő

(és semmi történeti érzéke annak, aki ebben
germanista elfogódottságot lát), Ruh azt is tud
ja, hogya német misztika "történeti folyamatát
csak az értheti meg, aki a még vegyítetlen for
rásvizeket is ismeri." (458.)

A szigorú feddés - "semmi történeti érzéke
annak" - ellenére jelen sorok írója nem talál
más magyarázatot Ruh alaptézisére. mint egy
fajta "germanista elfogódottságot" . Számos
pont kínálkozik ugyanis az európai eszmetörté
netben, ahová letűzhetünkegy karót azzal a fel
kiáltással, hogy lám, ez olyan "tág, gazdag vi
déknek mutatkozik, amelyet sok-sok vízfolyam
táplál". (uo.) Ha német példánál maradunk,
megkérdezhetjük, hogy miért nem lépünk to
vább, és miért nem Hegelnél. Fichténél, vagy
mondjuk Heideggernél, avagy Bultmannál éri
el beteljesedését az a folyamat, amelyet a plato
nizmus, újplatonízmus, korai keresztény spiri
tualitás, középkorí latin nyelvű misztika, német
misztíka, reformáció, német idealizmus, egzisz
tendál-filozófia stb. állomások fémjeleznek?
Noha ez is történetileg és filológiailag igazolha
tó hatástörténeti folyamat, mégis önkényesen
jelöl ki a nyugati gondolkodás történetében egy
végpontot. amelyhez képest minden előzmény

nek minősül. Egyébiránt bárki joggal tekintheti
önmagát végpontnak. de még így is érvényes
marad az kérdés, hogy az őhozzá vezető folya
mat fejlődés vagy hanyatlás-e.

Ruh elgondolásának legkorábbi előképe az
arisztotelészi műfajelmélet, mely szerint példá
ul a tragédia több szakaszon át bontakozott ki,
a himnuszok, dicsérőénekek. elbeszélő epika,
homéroszi dramatikus epika, dithürambosz
költészet fokozatain át, mígnem az attikai tra gé
dia költészetben - további lépésekben - el
nyerte tökéletes formáját. Közelebbi példaként
hivatkozhatunk Hegel filozófiájára is. Valami
képpen sajátsága lett néhány német filozófus-



nak és teológusnak, hogy önmag át tekintik va
lamely kezdet beteljesedésének. Marad junk
azonban Ruh koncepciójánál! Alaptéziséből egy
továb bi következtetés is adódik, tud niillik az,
hogy ha a nyu gati rniszt ika a német misztik á
ban éri el beteljesedését, vagyis, ha a német nyel
vű misztika a par excellence misztika, akkor az a
misz tika t ő r t é ne t, ame ly e folyamatot felfed i,
érthetővé és láthatóvá teszi, maga a miszt ika tör
ténet-írás beteljesedése, a par excel/ellee misztika
történet, mely korrekciók, pontosítások, lábjegy
zetek és exkurzusok lehetőségét megenged i
ugyan, de lényegileg felülmúlh atatlan . Ez az el
gondolás azo nba n inkább a miszt ika , mintsern a
misztika tört énet-írás területére tar tozik. (Ford í
tolla és az utószót írta Görföl Tibor; Akadémiai
Kiadó, Budapest, 2006)

1Die Grundtagen durcli die Kirchel/viiter l/l/d die
Miinchstheologie des 12. [ahrhunderts. München,

1990; Fmuenmustik: l//ld Franziskanische Mystik der
Friilt zeit. München, 1993; Die Mlfstik des deutschen
Predigerordens und illre Grrmdiegllllg durcli der
Hochscholastik. München, 1996; Die niederlimdische
Mystik des 14. bis 16. [ahrhunderís.Műnchen, 1999.

2Jelen recenzió megírása után értesültem a máso
dik kötet megjelenéséről : A nYl/gati misztika története
Il. A 12. ésa 13. századi női misziika és az első ferencesek
misztikJíja. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006.

3Bernard McGinn: TIIC Presence of God: A History
of Westem Christian Mysticism (New York : Cross
road Publishing, 1994-) . Vol. 1: The Foundations of
Mysticism: Origins to the Fifth Centl/ry (1991).; Vol.
2: The Growtll of Mysticism: 500 to 1200 AD (1 996).;
Vol. 3: The Flowering of Mysticism: Men and Women
ill the New Mysticism, 1200-1 350 (1998).; Vol. 4: The
Hartest of Mysticism in Medieval Gennany (2005).
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A misztérium
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A Szent István Könyvhétre megjelent kiadványaink :

XVI. Benedek pápa: Bevezetés a keresztény hit világába . . 2 700,-
Gabriel Marcel: A miszt éri um bölcselete 1 900,-

A Sapientia Füzetek sorozatban megjelent kiadványok:

John Henry Newman éle tművéről 500,-
A világiak szerepe az egyház

lelkipásztori tevékenységében 400,-
Elöljárn i a szere te tbe n 600,-
Biogen etika és etika 400,-
Lélektan és sp iritua litás 500,-
In memor iam Karl Rahner. 700,-
A szeplőtelen fogantat ás d ogm ája 500,-
Magyarország - missziós terü let? 600,-
A teológia műhelyében 900,-

A sorozat következő kötetei:

In mem ori am Han s Urs von Balthasar
A szoci ális körl evél ről - tíz év távlatából
A sze rze tesség jelene és jövője a II. Vatikáni zsina t fényében

A kiadplÍllyok IIIcSPlÍslÍrolJltl tók vagy lIlesrelldelhetők:

a Vigilia Kiad óhiva talban: 1052 Budapes t, Piarista köz 1. lY. em. 420.
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