
ECKHART MESTER

Aprédikáció eredetije meg
található: Eckhart: Die la
teinischen Werke. Fünfter
Band. (Hrsg. Loris Sturle
se.) Kohlhammer, Stuttgart,
1988, 136-148.

Abibliai hivatkozásoknál két
szövegváltozatot használ
tam. ASzent István Társu
latnál 1997-ben megjelent
Biblia-fordítást (a további
akban: SZIT), ahol az tar
talmilag egyezik a Vulgata
szövegével, illetve ahol az
utóbbi archaikus nyelvezete
értelemzavaró lehet. Mivel
azonban Eckhart főleg a
Vulgata szöveget használ
ta, ezért indokolt volt ennek
magyarfordítását idézni né
hol a gördülékenyebb szö
vegezés érdekében, csekély
korrekcióval. A felhasznált
kiadás: Ö ésÚjszövetségi
Szentírás a Vulgata szerint.
Káldi György ford ítása nyo
mán. Eger, 1865. (a továb
biakban: Káldi).

11 Kor 5,7-8, az.így" szó
betoldás, Eckhart fejtege
tésében a későbbiekben

jelentőséget kap.
U 15,32 SZIT

3Ez a2.idézet aprothe
ma, amely aszentbeszéd
alapjául szolgáló 1.bibliai
idézetet, a themát követi,
éskijelöli agondolatme-

netet. Vö. Eckhart: Sermo
XXVII/2 n. 280, 254.
4Aurelius Augustinus:

Sermo paschalis
"Hiszen húsvéti bárányunkat, Krisztust feláldozták. így ünnepel
jünk tehát."!

"S illett vigadnunk és örülnünk, mert ez az öcséd halott volt és
életre kelt.'?

1. Ez az újabb idézet" szemmelláthatóan és közvetlenül füqg össze
előadásunk témájával és a mai ünneppel. Cicero - akit Agoston
valamennyi rétor közül különöské'ppen a figyelmünkbe ajánl! 
mind a Régi Retorikában, mind az Uj Retorikában többek között azt
írja, hogy az előadásban négy dolgot fogadnak a hallgatók mohó
érdeklődéssel:nevezetesen, ha valami megérinti az embert, ha hi
hetetlen, mert csodálatos, új, mert váratlan, és erőteljes, mert ter
mészetfeletti," E négy dolog a két idézetre nézve is áll. Hiszen az
egyház ma nem akárkit ünnepel, hanem Krisztust, miként kitűnik
az idézett szavakból. Hihetetlen és fölöttébb csodálatos is, mivel Is
tent - aki szellemi és megfoghatatlan, akár "egy gömb, aminek kö
zéppontja mindenhol van, felülete pedig sehol'? - a kenyér alak
jában mutatják fel, s ezért illik vigadni és örülni. S bizony új helyzet
áll elő, amikor az élő meghal, az idézet szerint "halott volt". Végül
az "életre kelt" fordulat erőteljes,hiszen most újra él, aki halott volt,
ráadásul saját erejéből kelt életre, azért, hogy örökké éljen.

2. Ami az elsőt illeti, nos, ez valóban rád vonatkozik, téged érint.
Ezért áll a Szentírásban: "Mégiscsak testvérünk, saját testünk"," va
lamint, hogy "csont a csontomból és hús a hűsomból"."

A hit a hallásból ered, a hallás pedig Krisztus igéje által. És ez hi
hetetlen, mert a kenyér alakjában tárják elibénk.9 Ezért kérdi Izajás
próféta: "Ki hisz a mi hallomásunknak?",10 és a Rómaiaknak írott le
vélben is ott a kérdés: "Uram! Ki hisz a mi hallomásunknak?","
mintha csak azt akarná mondani: de hát ez hihetetlen. A szöveg utal
a hallásra, talán éppen azért, mivel "a hit hallásból fakad",12 vagy
talán azért, mert az Oltáriszentség esetében az értelem kiüresedik,
a látóképesség, az ízlelés és egyéb érzékek meg vannak kötözve,
ám a hallás kötetlenül adja hírül nekünk az igazságot." Ezért mond
hatja ezeket a szavakat: "én egyedül menekültem meg, hogy hírt
hozzak neked" .14

És az bizony új (váratlan), hogy az élő - va&yis Krisztus - ha
lott lesz. Hiszen meg van írva: "En vagyok az Ut, az Igazság és az
Élet",15 valamint: "Mindenek őáltala lettek, és nélküle semmi nem
lett, ami lett."16 Továbbá erőteljes, mivel , újra életre kelt". Az olykor
előfordult,hogy valamelyik halott feléledt, de hogy valaki magát tá-
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A tan/tóról. ,Hátvan-e a
latin nyelv területén kivá
lóbb Cicerónál? Öpedig

a leghíresebb." ln:Fiata/-
kori párbeszédek.

(Ford. Vanyó László.)
Szent István Társulat,
Budapest, 1986,284.

5Cicero: Rhetorica vetus
I.Cap16, n23ill.Ad C
Herennium deratione

dicendi, Rhetorica nova I.
Cap 4 n.7.

6\Jö. Alanus abInsulis:
Regu/ae cae/estís iuris 7,
Liber XX/V phílosphorum

prop. II.
7Ter 37,27 SZIT

sTer 2,23 SZIT
91 Kor 5,7 Káldi 1518.

Aranyszájú Szent János
homíliája szerint ,a tisztá

talan érzelmeknek a
szívünkből való eltávolftá

sárói van szó",
10lz 53,1 Káldi 881.

llRóm 10,16.
12Róm 10,17, azidézet

folytatása: ,a hallás pedig
Krisztus igéje által'.

Káldi 1497.
13\JÖ. Aquinói Tamás:

Questíones disp. de veri
tate X/1 Demagistro. .A
Római levél 10azt állítja,

hogya hita hallásból
ered, s erre vonatkozóan

a G/ossza azt mondja: ,Is
ten belül taníf, továbbá:
Summa Theo/.1I1. q75a.

14Jób 1,15 Káldi 533.
15Jn 14,6 Káldi 1411.

16Jn1,3 Káldi 1377.
17JeI1,17.18 Káldi 1694.
lSAugustinus: Ep/st. 137

inCSELXXXXI1ll116,10.
19Lk 22,37 SZIT 257.

massza fel, azért, hogy örökké éljen, az hatalmas dolog, és ugyan
csak szokatlan.

Ezért van így megírva: "Én vagyok az első és az utolsó és az élő
- halott voltam, és íme, élek örökön örökké."17 Ágoston pedig a
Volusianusnak szóló második levelében ezt írja: fInem szükséges,
hogy lsten egyúj világot teremtsen, mert újat teremtett a világban.
Hiszen az, aki a Szűztől született és a halálból a mennyei örök életre
ment, bizony hatalmasabb valaki, mint az egész világ."!"

És az ne lenne meglepő,hogy pont Krisztussal hozzák azt kap
csolatba, amit szöveg szerint ama dicstelennek látszó szolgáról
mondanak, akinek alig volt emberi ábrázata - mivel Róla olvas
hatjuk, hogy Ifa gonosztevők közé számították" .19 Ezért áll Izajás
szövegében, hogy "az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk go
noszságát"."

3. Az elsőként előadottak illöbb értelmezését elősegítendő,mond
junk most imát. Ágoston az Önmagával folytatott beszélgetései köny
vének elején a fohászkodás módjait tanítja és így beszél: "Isten, min
denség alkotója, mindenekelőttazt add meg nekem, hogy téged
helyesen kérhesselek. majd, hogy magamat méltóvá tehessem meg
hallásodra",21 és Te is hallgass meg, mert a jó imával sok mindent el
érhetünk.

4. Amikor az édesanya gyermekét evésre ösztökéli, vagy az orvos
a betegét arra akarja rávenni, hogy vegye be a gyógyszert, olyankor
az érintettnek leginkább megfelelő módon ajánlgatják a dolgot,
mert a kedvező vélekedés hat leggyorsabban, és a valamiféle jónak
a képzete sokszor többet használ, mint az orvos az ő műszereivel.

Így eshetett meg a beszámolók szerint, hogy egy tyúk pusztán a
képzeteitó1 vezéreltetve külső tulajdonságaiban annyira elváltozott,
hogy olyan lett, mint egy kakas." Az apostol, aki arra kíván ösztö
nözni, hogy vegyük magunkhoz a húsvéti bárányt, emiatt először
annak fenséges mivoltát emeli ki e szavakkal: Ifa mi húsvéti bárá
nyunk, Krisztus't.P Illő rendben másodszor arra int bennünket,
hogy méltóan fogadjunk ezt a nagy szentséget."Így ünnepeljünk
tehát." Az "így" szót határozóként használja, ez azt jelenti, olyan
módon ünnepeljünk, ahogy ilyen nagy szentséghez illik.

5. Elsőként tehát ezt a húsvéti étket ajánlja, mert ez a testet is, a lel
ket is új élettel tölti el. S ezért van megírva, hogy "be fog menni"
azért, hogy a lelket újjá élessze," majd kimegy, hogy legelőt talál
jon," Ezen fenséges húsvéti étekről írja a Bölcsesség Könyve: "ke
nyeret adtál mennyből nekik, minden gyönyörűségés minden íz
édessége lévén abban", továbbá: Ifa te táplálékod fiaidhoz való
édességedet mutatta, az mindenki óhajtásának szolgált, aki amivé
csak akarta, azzá változott" .26
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Vö. lz52,14.
2°lz 53,6 SZIT 2016.

21Aurelius Augustinus:
Beszélgetés önmagam

mal. (Ford. Ladocsi Gás
pár.) ln: Fiatalkori párbe

szédek, i. m. 200.
22Vö. Avicenna: De

animalibus IV. 4.4. és
VII.7, valamint Aristoteles:

Historia animaI. IX. 44.
231 Kor 5,7 Káldi 1518.

24VÖ. Ps. Augustinus: De
spiritu etanima cap 9 PL

40,785, valamint Hugo de
S. Victore: De sacramen
tis christianae fidei Ip.6.,5

PL 176,266.
25Jn 10,9

26Bölcs 16,20-21 Káldi 760.
ffiJö. Prosper Aquitanus:

Liber sententiarum
n.191 ,cc 68/A 302,1,
valamint Augustinus:

Enarratio inPsalm. 45.
28Petrus Lombardus:

Sententiae IId.38 c2n.
291Jö. Zsolt 22,27, valamint

Zsolt 71,4.
3OAugustinus: Enarratio in

Psalm. 21 en 1,27.
31VÖ. Cassiodorus: Expo

sitio inPsalm. 67,11
(CC97590,214), továbbá
Petrus Lombardus: Com

mentarius inPsalm. 67,11.
32Lk 2,14 Káldi 1333.

33VÖ. Augustinus: Epist.
127 Armentario et
Paulinae inCSEL

XXXXI1ll24-11.
34Jak 4,6.

351Pét 5,5.
36Aquinói Tamás: Summa

Theok>giaeI1l61,1.A
szentségek szükségesek
azüdvösséghez", 11162,4

Ágoston Prosper Szentenciáir61 szóló 3. könyvében ezért mondja:
"Minden tökéletesség Krisztustól ered és Őbenne van, rajta kívül
másban nincs reménységünk. A hívő célja Krisztus, és ha elérkezik
Hozzá - miként a futó, aki izmait megfeszítve célba ér -, akkor
nincs többé más cél, ahova tovább igyekezzen, hiszen már az övé,
amihez ragaszkodnia kell." Ennyit az első ponthoz.

6. Most vegyük az első idézet második felét: "így ünnepeljünk
tehát", vagyis mint mondtuk, olyan módon, ahogy az a szentséghez
illik. Hogy eljuthassunk a szentség fenségéhez, ajánlatos voltához
és az azt méltóan fogadó (lelki) állapothoz, most három megfelelő

aspektust veszünk szemügyre. Mégpedig azt, hogy kinek a részére
készült ez a húsvéti étel, másodszor, hogy hol készül, és harmad
szor, hogy mi a hatása."

7.Az elsőre nézve tudnivaló, hogy az a szegényeknek készül, továbbá
azoknak, akiknek tiszta a lelkiismeretük, és akik a világot megvetik.
Erról olvassuk a Zsoltárok Könyvében, hogy Isten az Ö édességében
ezt a szegényeknek készítette," Az ehhez fűzött Glossza szerint iga
zából ,a szegények" a világot megvetőemberek.30 és az alázatosak.
"A Te édességedben" - erról írja a Glossza, hogy fInem a világ édes
ségében, mert az keserű" .31 Ezért írja Ágoston egyik levelében Armen
tariusnak és Paulinának: "Fáradsággal-vesződséggeljár a sok keres
gélés, és, hogy sok mindent megszeretünk, azokat megszerezzük,
majd igyekszünk megtartani - mindehhez az akarat nem elég. Nálad
lenni viszont maga az Élet, s ezt akarni igazságos. Lásd, ahol vesződ
ség van, ott az akarat nem elég. Ezért hangzott a Mennyből: "Dicsö
ség a magasságban Istennek, és a földön békeség a jóakaratú embe
reknekl?" Ahol béke honol, ott nyugalom van, s ahol nyugalom van,
ott véget ér a törtetés, és semmi ok nincs fáradtságra-vesződségre.33

8. Rögvest kétféle okát is látjuk, miért van az, hogy Isten az "aláza
tosaknak ad kegyelmet", miként az Jakab levelében" és másutt is
olvasható." De ha Isten a kegyelmét a részekben is adja, mennyivel
inkább adja kegyelmét ebben a szentségben." amelyben a kegye
lem teljességének forrása rejtőzik. Más írásokban nagy valószínű

séggel állítják, hogy minél alacsonyabb és csekélyebb a befogadó,
annál fogékonyabb." Minél mélyebbre került az a lélek, aki e szent
séget fogadja, mert az alázat a porba sújtja, annál fogékonyabb lesz
Istenre. Ezért mondja Ágoston, hogy Isten csupa szem, teljességgel
kéz és láb." Csupa szem, mert mindent lát, teljességgel kéz, mert
mindenható, és teljességgel láb, mert mindenütt jelen van, nem csak
egy bizonyos helyen. Ha a hívő lélek be akarja fogadni őt, aláza
tossággal készüljön erre.

9. Másodsorban ez a húsvéti lakoma a világ megvetőinekis készül,
két okból. Először azért, mert miként Ágoston mondja, minden fém
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..A szentség isszellemi erót
kap azáltal, hogy Krisztus

megáldja·, 11176,4 .Krisztus
ebben aszentségben való

sággal, teljesen ésvala
mennyi akcidensével van

jelen., továbbá Aq.T: lnsen·
tentiae IVd.8 1a1ad q3)

3"'VÖ. Arisztotelesz: Alélek.
(Ford. Steiger Komé/.)

Európa, Budapest, 1988.
Továbbá Eckhart: Azisteni

vigasztalás könyve "Az
Egyet keresi ateremtmé
nyek mindegyike, még a
legalacsonyabb rendűek

is', illetve Eckhart: útmu·
tató beszédek .Hiszen mi

nél nagyobb amélység·
ben fekszik valami, annál

nagyobb lesz afelemelke
dés ésamagasság. Minél
mélyebb akút, annál ma

gasabb isegyúttal; a
magasság ésamélység

egyek. Igy minél jobban le
tud alacsonyodni valaki,

annál kimagaslóbb lesz."
38Augustinus: Epist 148

c.4 n14. inCSEL
XXXXIlIl344,7.

39Augustinus: De
sermone domini inmonte

II c.13 n.44 PL34,1289
40AlbertuS Magnus: De ani·

malíbus XV/. tr. 2c.1 ,93.
41VÖ. Zsolt 65,10.

421JÖ. Szám 9,10-11.
431Sám 21,6-7.

44Mt 27,59 Káldi 1302.
45VÖ. Ps. Dionysios

Areopagites: De ecel hier.
PG3,440A

46Jn 13,5.
47Ez 34,13-14.

48(00') szöveghiány az
eredeti kéziratban.

a nála kevésbé nemes fémmel érintkezve idegen színezetet kap, és
értéke csökken, amint megesik, ha az aranyhoz ezüst keveredik."
Ekként Istennel bizonyos tekintetben jogtalanság esne meg, ha
olyasvalaki fogadná Őt, aki a világot szereti, hiszen az illető ezzel
Isten mindenek fölött valóságát lekicsinyelné.

to. "Isten, te készítetted" - ebből világos, ki készíti elő a húsvéti la
komát: maga Isten. S ezen nincs mit csodálkozni, hiszen láthatjuk,
hogy még a természet is a nedvesség vonzereje alapján rövid idő

alatt valami nagyot és élőt hoz létre." holott a természet teljesség
gel megromlott, gyenge és korlátolt. Sokkal könnyebb az isteni erő
nek ezt a szentséget létrehozni, mert minél erősebba ható ok, annál
rövidebb idő alatt megy végbe a hatás, miként az más írásokban ol
vasható. Ezért mondja a zsoltáros, hogy "Isten, te készítetted"."

11. Harmadsorban azoknak készül a húsvéti étek, akiknek tiszta a
lelkiismeretük. Ezért mondja Mózes, hogy a tisztátalanok a második
hónap tizennegyedik napján tartsák meg a husvétot." És amikor
Dávid szükségében az áldozati kenyeret kérte, azt válaszolták neki,
hogy csak akkor kapja meg, ha ő és az emberei tiszták.v Máténál
pedig ez olvasható: "És magához vévén József a testet, begöngyölte
azt tiszta gyolcsba.v" Tehát a húsvéti étek csak a tisztáknak készül.
Témánkra ("Hiszen húsvéti bárányunkat, Krisztust feláldozták") jól
rímel Dionüsziosznak Az egyházi hierarchiár61 szóló műve harmadik
fejezete, mely szerint: "Akik a legszentebb áldozati ünnepre mennek,
tisztítsák meg lelküket, a legutolsó képzetet is beleértve, és az alka
lomhoz olyannyira illő ráhangoltsággal járuljanak oda, amennyire
Iehetséges.t'" Ennek jeléül mosta meg Krisztus a tanítványok lábát,46
arra utalván. hogy még a legcsekélyebb foltot is el kell távolítani.

12. A húsvéti étek készültének helyére utal Ezékiel próféta, amikor
így beszél: "beviszem saját földünkre; és legeltetem őket Izrael he
gyein a patakoknál, és a föld minden lakhelyén. Igen bőségesme
zökön legeltetem őket, és Izrael magas hegyein lesznek az ő lege
lőik; ott nyugszanak meg a zöldellő füvön... "47

13. (. .. )48 és mit is válaszolt, amikor az előkészületró1 kérdezték: "Mi
a szándékod? Hová menjünk, hogy megtegyük az eló1.<észületeket a
húsvéti bárány elköltéséhezi"?" Márknál ezt követőenez olvasható:
"Erre elküldte két tanítványát." Lukácsnál pedig azt, hogy "Jézus el
küldte Pétert és Jánost ezzel a megbízatással: Menjetek, készítsétek el
a húsvéti vacsorát, hogy elkölthessük."50 Kérdésükre, hogy hol ké
szítsék el a húsvéti vacsorát, ezt válaszolta: "Menjetek a városba - fe
lelte -, ott találkoztok egy vizeskorsót vivő emberrel. Menjetek utána
abba a házba, ahová megy, s mondjátok meg a házigazdának: A Mes
ter kérdezteti: Hol van a terem, ahol a húsvéti vacsorát tanítványaim
mal elkölthetem? És majd mutat nektek egy tágas, étkezésre berende-
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49Mk 14,12 Káldi 1324.
soLk 22,8 SZIT

51Lk 22,10-12 SZIT
52Eckhart ittahíres prédi
kátor és domonkos tarto
mányfőnök Jacobus de

Voragine 1261~6 között
keletkezett Legenda aura
ájában olvasható értelme

zésre utal: .Nevezték
Pétemek is, ami azt jelenti
felismerő ... minthogy felis

merte Krisztus istensé
gét.· (Mt 16,16) Helikon,

Budapest, 1990, 130. Vö.
Bonaventura: lnevang

Lucae c.22 n.11.
531 Kor 11,28 SZIT 519.
54Aurelius Augustinus:
Aszentháromságról.

(Ford. Gál Ferenc.)
Szent István Társulat,
Budapest, 1985, 136.
55A1bertus Magnus: ln
sententiae \Id.3 a.3.

Eckhart e kijelentésére is
alapozzák azt a feltétele

zést, hogy Nagy Szent
Albert tanítványa volt.

56Augustinus: De doctrina
christiana. Ed. I.Martin

CCSL 32 (1962) 1-167.
571sidorus Hispalensis:

Etimologiae VII c.9 n.12
58Claudius Ptolemaeus:

Almagestus praefatio
5gyÖ. Mt11,29; Péld

29,23; Ésa 57,15.
60Jn 20,4 SZIT

61Augustinus: De libero
arbitrio PL 44,901, ma
gyarul Szent Agoston:

Aszabad akaratról.
Aboldog életról. (Ford.

Tar Ibolya.) Európa,
Budapest, 1989,55-265.

62lsidorus Hispalensis:

zett emeleti helyiséget. ott készítsétek el."51 A Péter név jelentése "fel
ismerő".52 Az önismeret és saját gyengeségeink bevallása a készülődés

egyik előfeltétele.Ezért olvashatjuk azt, hogy "Tehát vizsgálja meg
magát míndenkí"." Ágoston ezt mondja a Szentháromságr61 írottműve
negyedik könyvének bevezetésében: "Az emberek nagyra becsülik a
földi és az égi dolgok ismeretét. De vannak, akik még értékesebbnek
tartják saját maguk megismerését. Csak dicsérni lehet, aki fel tudja
mérni saját gyarlóságát. Sokkal inkább, mint azt, aki a maga megis
merésével nem törődvea csillagok járását figyeli, vagy aki azt állítja,
hogy már ismeri ezeket."?' Ezért történt, hogy amikor Ádám nagy tu
dásra akart szert tenni, rajtavesztett. Ezért is mondogatta Albert oly
gyakran: "Én bizony tudatában vagyok annak - amit persze vala
mennyire mindannyian tudunk -, hogy mily csekély az, amit tu
dunk.?" Ennélfogva feddést érdemelnek mindazok, akik nem átall
nak efféle tudással bíbelődni,a lelkiismeretüket pedig elhanyagolják.

Ágoston azt mondja a Keresztény tan(tásr61 szóló könyvében,"
hogy meggyőződéseszerint sokan jobban megbecsülnek egy kö
penyt, mint a lelküket, ám ekként a halált szeretik jobban, mint az
életet, mert a lélektől függ, hogy megmaradunk-e. Ezért mondja,
hogy ha szeretsz egy jó köpenyt, akkor akarod is, és ha szeretsz egy
jó házat, akkor azt is akarod stb. Végül azt is akarod, arra is vágysz,
hogy jó halálod legyen. De ha nem szereted a jó életet és a jó lelket,
akkor mégsem akarod igazán. Ha attól rettegsz, hogy nem lesz jó
halálod, attól rettegj, hogy nem jól élsz. Nem halhat meg rosszul,
aki helyesen élte le az életét. Bizony mondom, és teljes nyíltsággal
hirdetem: Nem lehet rossz halála annak, akinek jó volt az élete.

14. Jánost is előre küldte, aki "részese a kegyelemnek"," hiszen saját
gyengeségünk ismeretéből támad az alázat és a kegyelem. Aki
pedig büszke, az nem ismerő.Ezért olvashatjuk Ptolemaiosz Mon
dásalban, hogy aki a bölcsek között alázatosabb, az a bölcsebb."
Ezért legyen alázatosság a szívedben.59 Ha magadba nézel és meg
tudod, ki vagy, alázatos leszel.

Szóval Péter és János együtt mentek. Erről ezt olvashatjuk: "Mind
a ketten futottak. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter,
és hamarabb ért a sírhoz/?" Tehát Péter indult útnak először,de János
megelőzte,mert a kegyelem felemel oda, ahova a természet nem ér el.

Péter és János tehát megteszik az előkészületeket.Ezért mondja
Ágoston a Kegyelemről ésa szabad akaratr61 szóló könyvében: "Isten
együtthatása révén viszi végbe bennünk, amit hatásával elkezdett.
Rajtunk kezdi, az 6 hatása, hogy akarunk, együtt hat az akaróval és
végbe visz. Odahat, hogy az ember akarjon, vele együtt hat 6 is,
hogy az ember ne hiába akarjon.'?'

15. Kettejüket ezekkel a szavakkal igazította útba: "menjetek a vá
rosba", mivel e szentség magunkhoz vételében az Istenre irányuló
vágyak egységének kell uralkodnia. Ezért van írva az, hogy"város"
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(civitas), mert e szó azt jelenti: a "polgárok egysége" (civium uni
tas),62 és ebben teszik meg a húsvéti vacsora előkészületeit.Dionü
sziosz a fent idézett helyen megmagyarázza, hogy ezt a szentséget
miért nevezik synaxisnak, szent egyesülésnek. Szerinte valamennyi
szent és tökéletesítő cselekedet szétforgácsolt életünket fogja össze
az egyesítő istenüléshez, valamint a megosztottnak istenformált
összekapcsolást és egységet ajandékoz.f

Ha egy szent cselekedet mindezt elvégzi, mennyivel inkább vég
beviszi ez a szentség. Ennélfogva joggal adjuk ennek a szentségnek
az "egyesítő" nevet. A város szó jelentése az is, hogy "erősség".64

"Kicsoda vezet engem az erős városba? Nem te-é, oh Isten?" Mert
minden kegyelem forrása Onnan ered.

16. Mivel ez a húsvéti lakoma az alázatosaknak, a világot megve
tőknekés a tisztáknak készül, nem meglepőhát, ha azok nem tart
ják valami nagyra, akik a világi dolgok iránti szenvedély lázában
égnek. Hiszen azt olvashatjuk, hogy a húsvéti vacsora helye "egy
tágas, étkezésre berendezett emeleti helyiség".

Ezért mondja Ágoston saját magáról a Vallomások 7. könyvében:
"Ámde, hogy ezek a szavak: »Az Ige testté lőn«, milyen titkot rejte
nek magukban, arról még halovány sejtelmem sem lehetett"," és a
szavakat csak az emlékezetében őriztemeg, amely azonban földi dol
gokkal volt telve. Majd úgy találta, hogy "nem kell ámuldoznunk,
ha beteg ínynek keserűa kenyér, noha az egészséges ínynek édes, és
ha gyűlöletes a fény a gyönge szemnek, pedig az ép szem kívánko
zik reá."67 Ehhez kapcsolódva még ez olvasható: "Mintha a magas
ságból szavadat hallottam volna: »én az erősek eledele vagyok, nö
vekedj és eszel majd belőlem. Nem te változtatsz azonban engem
magadba, mint tested eledelét, hanem te változol majd belém.«"68
Ennélfogva a következő szerint különbözik a testi és a szellemi: a
testi tartalmaz valamit (magába foglal valamilyen tartalmat), de nem
ez a helyzet, sőt, ellenkező a szellemivel, a testben lévő lélek tartal
maz valamit. És minél tisztább valamely étek, annál gyorsabban és
könnyebben kerül a belsőbe, csakúgy, mint az ember, aki minél tisz
tább, e húsvéti vacsora által (annál gyorsabban és könnyebben) il
leszkedik Krisztushoz. Ágoston később ugyanezen a helyen ezt
mondja: "Hallgatóztam, és mintha a szívemben hallottam volna az
igéket, és kételkedésre többé okom nem maradt." És könnyebben ké
telkedett volna saját életében, semmint abban, hogy ezt hallotta.69
Ezért vagyon írva: "Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az
bennem marad, én meg benne'T" továbbá: "Aki én bennem marad,
én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül sem
mit sem cselekedhettek."?' Ily gyümölcsöt adjon nekünk az Úr.

Ámen

Bányai Ferenc fordítása
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A fordító jegyzete
Eckhart ezen prédikációja abban a kremsmünsteri apátsági könyv
tárban őrzött kéziratban maradt fenn, amely 223 prédikációt tartal
maz, többek között az 1293 májusa és 1294 májusa között Párizsban,
túlnyomórészt a Szent Jakab templomban a szentségekról és az idő

ról szóló szentbeszédeket. A gyűjtemény többnyire anonim szövege
ket foglal magába, csak néhányszor történik utalás a beszédet tartó
személyére - így e kézirat esetében a lapszéli jegyzet közli, hogy a 44.
sorszámút "fr. Ekhardus leetor sententiarum" tartotta. A prédikáció
kat feltehetőleg egy hallgató jegyezte le utólag, aki részt vett az ünnepi
év különbözö napjain esedékes szentbeszédeken, és azok rögzítésével
a prédikálás tudományának (ars praedicandí) 13. század végét repre
zentáló példagyűjteményéthagyományozta az utókornak.

A Sermo paschalis Eckhart azon akadémikus szentbeszéde, amelyet
abból az alkalomból tartott, hogy a Párizsi Egyetemen a Szentenciák
lektora lett. E prédikáció figyelmet érdemel egyrészt, mivel ez párizsi
tartózkodása idejéból ismert első munkája, másrészt mutatja, hogy a
domonkos rendben milyen jelentős volt a retorikailag és tudomá
nyosan egyaránt felkészült prédikátorok képzése.

A kéziratot Eckhart műveként azonosító T. Kaeppeli szerint Eck
hart e beszédét 1294. április l8-án tartotta. A Sermo paschalis az aka
démikus jellegű ünnepi szentbeszédekre jellemző hármasságot kö
veti. Szembeötlő, hogy az akkor még baccalaureus Eckhart az általa
idézett forrásokat milyen magabiztosan kezeli gondolatmenetének
alátámasztására. Mondanivalója annyiban eredeti, hogy a tékozló fiú
bibliai történetét (Lk 15,11-32) Krisztus megváltó áldozatával össze
kapcsolva egyetemes példázattá emeli. Eckhart szemléletmódjának
sajátosságát is illusztrálja azzal, hogy általánosító igényű példáza
tának kibontása során szinte magától értetődő természetességgel
hivatkozik a szentírási helyek és Szent Ágoston mellett, azok kiegé
szítéseként Avicennára, pogány szépírókra, filozófusokra, a termé
szettudós Ptolemaioszra vagy akár a pszeudo-hermetikus Isten felfo
gásra (Isten mint szellemi természetűgömb). A későbbi, feltehetőleg

Párizsban tartott latin nyelvűprédikációk (LW14,15) vezérmotívuma,
az alázat itt jelenik meg, s majd egészen a kölni ellene folyó eljáráshoz
kapcsolódó védekezőiratokig, marad is mondand6ja egyik lényeges
témája. Az Albertus Magnusra val6 utalás ("Albert gyakran mondo
gatta") példa arra is, hogy milyen jelentősvolt a dominikánusoknál a
sz6beli tanítás. Ez arra is enged következtetni, hogy Eckhart Nagy
Szent Albert német dominikánus iskolájához kapcsolhat6, és esetleg
személyesen is hallgatta a híres mestert.

A napjainkra fennmaradt kézirat másolat, nem első kézból szár
mazó lejegyzése a beszédeknek, ezért feltételezhető,hogy a szöveg
romlás, néhány következetlenség és az idézetek pontatlanságainak
egy része a másoló figyelmetlenségének tudható be.
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