
elég nagy mennyíségben ahhoz, hogy a népnyeívű átdolgozások számára hagyo
mányos formákat mutassanak). Idelsohn és E. Werner világosan cáfolják azt a
tételt, hogya gregorián dallamok csakis latin szöveggel alkalmazhatók.

Nincs európai nép, amelynek hagyományos énekkincsében ne lenne nép
nyelvű gregorián dallam. A népdal és a gregorián rokonsága magyarázza ezt.
(Ld. például Wiora: Buroptiischer Volksgesang~jának táblázatát, Handschin:
Über Estampie und Sequeiiz I-II. ] 929, vagy Stáblein : Die abendliindische Musile
des 1. Jahrtausends, München 1968 című munkáít), '

DANCZl VILLEBALD

TAULER
T a u l e r (Taler, Taweler) J á n o s (1300-1361) ott van az utolsó hat év

század vallási élményeit gazdagító tényezők, a devotio moderna1 elindítói kö
zött. Amikor a misztikusokkal foglalkozó tudomány - a modern lélektan fel
fedezéseinek segítségével is - kialakul mint tapasztalati tudomány, valószínű,

hogy Tauler nevét a nagy mísztíkusok között jelöli ki.
Élete munkával telített, egyszeru élet volt'. Szülővárosában, Strassbourg-ban

tizenöt éves korában belépett a domonkosokhoz, és élete végéig domonkosként
dolgozott, Kölnben végezte tanulmányait mint Eckhardt mester tanítványa és
Suso Henrik tanulótársa. Mikor XXII. János és Bajor Lajos küzdelmei alatt
Köln pápai kiközösítés alá esett, Bázelba költözött. Ott Nördlíngení Henrikkel
megalapította az "Isten barátai" társaságot. 1347-ben visszatért Strassbourg-ba,
ahol buzgó mísztíkus kör tagjaival köthetett barátságot. Több német városban
működött hitszónokként. Beszédeit eleinte latinul, utóbb németül mondta. Be
szédeit hallgatói jegyezték le. Ennek következtében apokrif változatok is marad
tak fönn. Az életet vallási szempontok mellett társadalmi szempontok szerint
is értékelte. A visszásságokat keményen korholta. Beszédei tartalmuk szerínt idő

állók; a rni korunkban is haszonnal lehet használni őket.

Mint hitszónoknak hatása a lelki élet felélesztésében és elmélyítésében kű

Iönösen két város lakóira (Strassbourg, Köln), majd késobb a protestánsokra
eredményekben nagyon gazdag volt.' Teológiai fölfogásában központi helvel fog
lal el az a gondolat, hogy az ember veleszületett vágyakozásával törekszik az
Abszolút Jó felé. Ebbe a törekvésbe belefogja minden szellemi kepességét: ani
mus (lélek) és mens (értelem) mmden erejét, az ember egész szellemi természetét.
Sőt, ez a vágy nem oldódik ki a kárhozottakban sem: bennünk az Isten utáni
vágy kielégftetlenséee képezi az örök gyötrelmet.

Az Abszolút Jóhoz való eljutásnak feltétele a lélek megtisztulása. Amakula
nélküli, emberileg lehetséges lelki tisztaságra Tauler az aszkézis útján vezeti
hallgatóit és gyónóit. 1603-ban kiadott Sermo-gyűjteménye' elé készített élet
történetében és tanításának ismertetésében két csoportosításban találjuk meg a
tauieri aszketikus nevelés módozatát. Az egyik ismertetés 24 pontba foglalja a
tudni és alkalmazni valókat; a másik összefoglalás az ábécé zsinórjára fűzi fel
a lelki élet javításának tudományát. Itt 23 pontban találjuk összesűrítve a mon
danivalót.

Az erkölcsi tisztulás útja. Tauler nem ad teljes összefoglalást. Beszédeiben
szétszórtan találjuk elveit kisebb-nagyobb csoportosításokban. Például a víz
kereszt utáni második vasárnapon a Beteszda tó öt csarnokáról beszélt (Jn 5.).
Az öt gyógycsarnoknak először az Úr öt szent sebét veszi, S odavezeti aszkézisre
gyógyulni: 1. a gőgösöket, 2. a haragvókat. 3. a gyűlölködőket, 4. a kapzsikat.
5. akicsapongókat.

Ugyanebben a beszédében az öt csarnokot öt speciálls erény gyakorlására
rendezi be. Kimondja, hogy ezek az erények nem egyformán alapvető fontos
ságúak, ezért az egyik hosszabb, a másik rövidebb ideig gyakorlando.

Az első erény a mélységes alázatosság (= igazság); a második belső világunk
- lelkünk - igaz szeretete; a harmadik: elfordulás m'ndentől, ami nem Isten,
tehát az igazi bűnbánat; a negyedik az önkéntes szegénység (van külső és belső
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szegénység; a belső az igazi, s erre mindenki hivatott; lényege: ne tartsunk sem
mit olyan értékesnek, mint Istent); az ötödik erény: amit. az ember kegyelem
által kapott, juttassa vissza Istennek, míndenek eredetének '(99).

Taulerriek aszkézisére vonatkozó tanítását nyolc pontba próbáltam összefog
lalni - bár lehetne többe is, kevesebbe is. A gyakorlatoknál a lelki életbe való
előhaladást vettem mércének. Az első pont ugyan nem felel meg ennek az el
gondolásnak. de a lelki életben széles alapra és lendítő erőre van szükség, Így
az első pont, az elindulás ez: "Amint én szerettelek titeket, ti ís úgy szeressé
tek egymást" (Jn 13,35). - 2. Meg kell szabadulni a rendetlen hajlamoktól. a
világ csalóka képeitől; sőt saját magában se keresse önmagát az ember; mert
a tökéletes. erkölcsi tisztaság a misztikus megismerés első feltétele. - 3. A
törekvő ember reménnyel hagyatkozzék Istenre, és csak az Ö akaratát keres
se. - 4. Az emberektől csak azt fogadja el, ami nem ellenkezik Isten akaratával.

A következő pontokban inkább a részletek ismerhetők fel: 5. Ne szomorkod
jék lemondásai míatt; a teremtményekről visszaverődő szépségben Istent lássa;
igazságban (=alázatosságban) és becsületben keresse a teremtmények mögött és
a maga vágyai gyökerében Istent. - 6. Elsősorban tetteiről ismerik meg; ezért
erkölcsi és isteni erényekkel díszítse fel magát. E tekintetben legfontosabb az
alázatosság és az uralom gondolatai felett; ennek fontos jele a csend és a hall
gatás. - 7. Az eddigiekre épüljön az önkíürítés (expoliatio, denudatio) és ebben
az állapotban való tökéletes megnyugvás (l'esig'T'.atio). - 8. Mindezekben Isten
dicsőségét keresse.

E program megvalósítása hatalmas értelmi, érzelmi és akarati munkát kíván.
Amikor az ember ezeket az erényeket elsajátította, akkor Isten kegyelmével
kezdjen el úgy tovább haladni, hogy elnyerhesse a szemlélődés kegyelmét. S ha
Isten úgy akarja, majd "részesíti a rnísztikus élet kegyelmében.

Tauler a lemondások, az erények magyarázatánál mlnősítí a lemondás ér
tékét: könnyebb dolog és kisebb érték az ember számára földeket, hadi szolaá
latot, ezüstöt és aranyat elhagyni Istenért, mint természetének és gondolatvilá
gának egyes tulajdonságairól lemondani, Istentől kapott adományainak hasz
nálatát és belső világának minden örömét elhagyni. Ugyanis az emberi termé
szet míndenben önmagát keresi: az erényekben is, sőt az istenkeresésben is.
Erről az önkereséséről is le kell mondani (279).

Tovább magyarázva az önzetlen lemondás fontosságát, a példát éppen az
erények gyakorlásából veszi: akármilyen finomak és kiválóak legyenek is a
természetes erények, az önzés miatt bizonyos "gennyet" (pustuiae) termelnek,
mégpedig annál finomabbat. mínél finomabbak az erények. Hasonlóképpen az
erkölcsi erények is bizonyos szannyet (maculas) és elöregedést hordoznak maguk
kal. Ezeket az erényeket belső vágyakozás által kell megújítani úgy, hogy
beleoltódjanak Krísztusba, Krisztus e hűségért megajándékozza barátait.
Lehetetlen nem gondolni Simone Weíl soraira: "Krisztus megajándékozza ...
valószínűleg míndazokat, akik szellemének sarjadékai. hogy ne leal.iasodáson,
tísztátalanságon és szorongásokon át jussanak el hozzá, hanem örömben, tisz
tán, folyamatos szelídségben" (Vigilia 1976, 400.).

Miért vonzódnak az emberek e nehéz úton Istenhez? - Tauler ezt a von
zalmat a mágneses iránytű hasonlatával magyarázza meg, Amint a mágnes
természetének titkos 'erejével a vasat magához vonzza, ugyanúgy Jézus Krisz
tus is minden szivet, amelyet megérint, maga után vonz. És amint a mágnes
titkos erejéve! érintett vasdarab saját természete ellen vesz irányt, és nem tud
megnyugodni, amíg maga fölé nem emelkedik, úgy az emberi természet is maga
fölé, Istenbe Irányzódtk. Így az emberek is természetükről megfeledkezve Isten
vonzását követik (263). S ahogyan a mágnestűt az északi Iránytól a kéz elté
rítheti anélkül, hogy eredeti Irányzódását elveszítené. úgy az Istentől eltántorodott
lélekből sem oltódik ki a vágy; sót, éppen a vágy beteljesülésének hiánya ké
pezi az örök gyötrelmet. Az emberben már léte által adva van a tökéletes
irányzódás: az ember már teremtettsége által zsákmány. - Lisleux-I Szent Te
réznél is hasonlót olvasunk: "Ez a szó: Vonzz engem, elég. Uram, megértem,
hogy akkor, ha a lélek megengedte, hogy rabul ejtse a te keneteid mámorító
illata, nem futhat egyedül." S e szavakkal Szent Teréz már tovább is mutat a
mísztíkus kegyelem közösséget alakító hatására.

A misztikusokról mint közösségí emberekről elmarasztaló vélemény alakult
ki: elterjedt az a nézet, hogy társadalmi szempontból a pangó erők közé tar-
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toznak. Tauder életstílusa és tanítása erősen ellentmond ennek az általánosításnak.
Felveti a kérdést: ha a léleknek üresnek kell lenni, mi legyen külső dolgaival,
társaihoz való viszonyával? A szentírásra utal: az Úr megnyugtatta Máriát,
hogy a legjobb részt választotta; az élet szempontjából mégis Márta volt a
hasznosabb, hiszen magának az Úrnak és tanítványainak is serénven szolgált,
Megoldásként Szent Tamásra hivatkozik: az aktív élet akkor jobb a kontemplatív
életnél, amikor a cselekvést elönti a kontemplációban gyökerező szerétet. Tehát
a kettő együvé tartozik (63).

Tanította, hogy az önzetlenül másokra fordított élet elégületlenséget kelt:
kiábrándíthatja a munka végzőjét, ha nem elég erős benne a felebaráti szerétet.
Tudja azt is, hogy a mísztikus élmény és élet nem marad elszigetelt. A hősies

fokban gyakorolt erények hatással vannak mások életére. Egy másik beszédében
(75) azt írja, hogy akik az élet magaslataira jutnak, azok a kereszténység mín
den szükségletére gondolnak. Sőt, ezt a keretet túllépi, amikor a szeretet
rendjéről való részesedésről beszélve megkívánja, hogy ha történetesen idegen,
vagy hontalan érkezik, neki éppen olyan segítséget kell nyújtaní, mint a szü
lőknek, testvéreknek stb. (207, 275). Annyira fontosnak tartja a munkát, ki fe
jezetten a közösségi munkát, hogy a kötelességszerű munkáról az eksztázis
privilégiumainál sem feledkezik meg. Sőt azt mondja, hogy az eksztázisba emelt
embert Isten maga oktatja ki munkája felől (67). A külső cselekedetek spekula
tív-teológiai megokotását így adja: . a külső cselekedeteket egyáltalában nem
szabad elhagyni, mert azok azzal az ésszerű okkal és előrelátó gondossággal ren
deltettek el, hogy általuk és a vallásos élet által Istenhez és az üdvösségre
jusson az ember (66).

A misztikusok nyelve. A mísztikus élmény - mivel túlhaladja az emberi
érzékek kifejező képességet - akadályozza a mísztlkust a nyelvi kifejezésben
(2 Kor 12,2-4). Nagy Szent Teréz is azt írja, hogy alélek intimitásaí nem az
utcára valók. Alázatosságában azt mondja, hogy az Istentől származó szívbéli
vigasztalások megértéséhez hiányzik a kellő műveltsége és tudománya.' A misz
tikus élmény képeken és fogalmakon át szemléli a dolgokat. az imaqo-t. Az
igazi mísztíkus szentírási könyv, az Énekek Éneke pedig a. testi szerelern ké
peit és kifejezéseit használja. Erre is állnak Gál Ferenc szavai: "A természet
leírása új jelleget ölt. Olyan jelenségekről beszélünk, amelyek csak hasonla
tokkal közelíthetők meg".'

A mísztikus élmény is a valóságok világába tartozik. Aquinói Szent Tamás
az eksztatikus és mísztikus élmények kifejezéséhez és megértéséhez az értelmet
fogja ekéje elé; a ferences teológia az akarat, a szeretet vizsgálatával próbálja
megértetni ugyanezeket a dolgokat. E kiváló elmék és a kegyelemmel átitatott
akaratok is azt igazolják, hogy fogalmaink a természetfeletti élmények kifeje
zésére, a Végtelen cselekvésének szóba foglalására gyarlók.

Ezek után nézzük meg, mit tapasztalunk e kérdésre vonatkozólag Taulernél.
A vízkereszt utáni vasárnapra készített beszédét - (mottója: Aki szomjazík,
jöjjön hozzám, és igyék. Jn 7,37) - azzal kezdi, hogy Krlsztus a szorníazó
lelkeket ciprusi borral nemcsak felüdíti, hanem meg is részegiti (90). Majd
ugyanebben a beszédben fejtegetése során eljut odáig, hogy az Atya, a Fiú és
a Szeritlélek egységét senki jobban meg nem érti, mint aki ezt az egységet
érinti, sőt eljut belé. De mi lepi meg ekkor az értelmet és a lelket? Az, amit
ügy hívnak, és az is, hogy kimondhatatlan sötétség; mégis ez a sötétség az
istenség igazi és lényeges fénye. Mondják ezt még felfoghatatlan és hatalmas
pusztaságnak is - s az is: semmiféle ösvény, semmiféle kis csermely, de sem
miféle mérték sincs benne, mert mínden mértéket (modus) fölülmúl. E vég
telenség miatt (és a szeretet nagy foka miatt) a misztíkus sem jut el oda, hogy
értelmével felfogja, illetve átfogja- Isten Iényegét, A szóval való kifejezés lehetet
lenségéhez Tauler még hozzáfűz ugyanitt néhány gondolatot: - Az Istenben
elmerült lélek erényei között az eddiginél sokkal nagyobb fontosságot nyer a
külső és belső csend megtartása. s a többi erényekkel együtt eljut az önkíüre
sítéshez. Tauler szerint a lélek s az értelem tudja, hogy olyasmit nyújt neki az
Isten, "amit külső érzékekkel senki· nem foghat fel, mivel minden érzést, sőt

magát az emberi értelmet is (intelIectum) túlhaladja". S ekkor a szónok fel
oldja a hallgatóság feszültségét: íme, Szeretteim, a Teremtő szerető jósága
hogyan tud játszani kiválasztottaival !
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Taulertől is megtanuljuk: a mísztíkus lélek csak befogad, de nem beszél
az ~lményről (95). - Valamit azonban mégis mond. valamilyen jel mégis árul
kodík a "boros pincében" szerzett élmény nagyságáról: belsejüket öröm, jubilus
önti el, s ennek néha mutatkozik külső megjelenése: könnyek, sírás, ének. Ezek
viszont szintén azt igazolják, hogy a látott fönségr51 és az átérzett szeretetről
beszélni nem lehetséges.

Ttiuler helye a misztikában. A misztika irodalmából tudjuk, hogy Tauler leg
.szorosabban Eckhardt mester és Suso Henrik körébe tartozik, mégis míndkettőtől

különbözik. Eckhardt az értelem munkájával, túlzó metafizíkávai igyekszik el
-érní Istent, akiben az abszolút Szellemet, a teremtő Jót látja. Hibája, hogy pant
.heizál : Isten megismeréséhez valamiképpen a léleknek is Istenné kell válni.
- Susónál túlon-túl csordulnak az érzelmek; a német Assisi Szent Ferencnek
tartják. Tauler azok közé tartozik, akik mísztikájukban a szerétetnek adnak
előnyt az értelemmel szemben. Az imádság mellett elengedhetetlennek tartja a
komoly aszkézist. Az erkölcsi kisarkítást kellemes szépíróí tehetségével teszi
vonzóvá. Eltér Avilai Szent Teréztől, akinél az imádság egyben kontempláció
és út' Istenhez. A Taulert megelőző századokból utalhatunk Szent Mechtildre,
aki a szerétet szálaival fűződik Istenhez. De Tauler helyét keresve másokat is
legalább meg kell említeni. Mégpedig azért, mert Tauler beszédeiben bőven

találkozunk átvett gondolatokkal, bölcselkedéssel, bölcseleti kifejezésekkel.
Szent Ágostont, Aquinói Szent Tamást, Nagy Szerit Albertet, Szerit Bonaventúrát
beszédeiben igen gyakran idézi. A bölcselők és mísztikus szentek nagymér
tékben gazdagitják beszédeinek témáit, fejtegetéseit ; a tőlük átvett tanításokat
összehasonlítja, kimutatja a náluk talált egyezést vagy különbséget. Hivatkozik
pogány bőlcselökre is (Proclus, mások név nélkül: Philosophus quidam gentilis).
Beszédeiben jelen van Szent Ambrus, Szent Jeromos, Aranyszájú Szent János,
Szent Benedek, Szent Domonkos, Beda Venerabilis, Assisi Szent Ferenc. I Szent
Anzelm; kedveltjei közé tartozik Szent Bernát, a "mézzel folyó". de szerepel
nála Dionysius Aeropagíta, Origenész és Nagy Szent Gergely páva is. Ezek a
nevek és a "hittudósok" fémjelzik a hittudományokbnn, a rnisztikában és a
bölcseletben valló nem közönséges jártasságát

A misztika két fő iránya a nyugati világban a görög filozófusok hoz nyúlik
vissza. Platón Istent a jó Ideájában helyezi ei, Arisztotelész <:; szeretetben látja
a közeledés lehetőségát Isten felé. A keresztény mísztikában Agoston a platóni
irány folytatója; szerinte az ember szíve nem nyugszik meg, amíg el nem jut
a Jóhoz. Istenhez. Aquinói Szent Tamás szerint az Isten felé való törekvés
elsődlegesen az erkölcsi életben Ielentkeztk, Tauler mindkettőre támaszkodik 
nem mint eklektikus. hanem inkább mint összeolvasztó.

Mint a misztíkusok általában, 6 is látja a hit és az értelem küzdelmét. Szö
vegeí tanúsítják majd: nála is ott van az ágostoni elv, hogy ne feltétlenül keres
sük a hittartalom mielőbbi megértését. Majd eljön annak is az ideje. De addig
a hit megelőzi az értelmet, és tisztítja a szívet (fides praecedit 'l'lLtionen.; Aug.
Ad Consentium n. 3.). Bölcseleti kifejezései a misztikában elsősorban Szent Ta
más ismeretére és követésére mutatnak. A dominikánus iskolához tartozik,
amennyiben nem egyenesen Isten megismerésére és megismertetésére törekszik;
jobban érdekli a misztíkus kapcsolat alkalmával lstennek a lélekre tett hatása,
A kontempláció ajtó- vagy ablaknyitása alkalmával Istennel mísztíkus kapcso
latba lépő lélek képességeit inkább a szeretet élménye kábítja el, mintsem az
isteni fönség. 'I'auler tanítása szerint is a szenvedélyektől való meatisztulás
(asvkézisseü arra szabadítja fel a lelket. hogy alkalmassá váljék a szeretetben
való esvesülésre Istennel: eljusson a S7.Ív meanyugvásáía. A szintén domonkos
Nap-y Szent Albert szerint ts a mlsztíkus élmény nem ész elvek alapján Ismer
hető meg vagy érhető el, hanem egyéni élmény alapján.

A Deum pati - Isten működését elszenvedő élménnyel Tauler beáll abba
a hagyományos irányba, amelyet Dionysios elvei irányítottak kb, egy évezreden
át. Tauler misztikájában a Deum pati-élmény mellett megtaláljuk a hármas,
három rétegű értelem (intellectus triplex) kutatási eszközeit. A hármas értelem
működését felhasználva arról beszél, hogy értelmünket üresen kell megőriznünk

abból a célból. hogy Isten megszülethessen bennünk (Circumcisio 2. sz. beszéd:
61-68). Az intellectus triplex első összetevője, az intellectus agens (cselekvő,

termékenyítő értelem) mindig működik vagy Istenben, vagy a teremtményekben;
az ,intellectus patiens (tűrő értelem) szenved, amikor Isten működni kezd, s a
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működés alatt a léleknek nyugalommal kell tűrni Isten alakító munkáját: az
intellectus possibilis (szenvedőleges, megtermékenyülő értelem) munkája kiter
jed a cselekvő és tűrő lélek területére, amennyiben arra tekint, mit cselekedhet
Isten, és mit bír elviselni a lélek (61-62). Ezekkel a munkaeszközökkel dolgozza
fel Tauler mondanivalóját arról: mi szükséges, hogy Isten megszülethessen a
lélekben (N. Sz. Albertnál az intellectus patiens nem szerepel).

Tauler a cselekvő vagy termékenyítő értelem cselekvését így írja le: A cselekvő

értelem a külső dolgok képét szemléli; a külső dolgokboi vonja el Isten képét
vagy a teremtmények képét. Tárgya, vagyis munkájának célja a mezítelen és
tiszta lényeg, nem pedig járulék. De ehhez a lényeghez nehezen jut el. Hosszú
ideig fárad az elvonatkoztatásban. Ezen a módon ebben az életben soha nem
jut el a természetfeletti igazság (Isten) mélyére. Ezért míndíg feszült várakozás
ban marad, mindig működik, mégis inkább tudatlanságnak, mint tudásnak vagy
ismeretnek lehet azt mondani, amit ebben az életben szerez. De az értelem' sem
miféle tárgyánál nem adja fel a munkát, hanem míndíg úgy várakozik, mínt
ahogyan az anyag (materia) várja a formát. Igy csak abban az igazságban tud
megnyugodni, amely minden igazságot magába foglal. Az. abszolút igazság
megismerését azonban Isten el-elvonja tőle, hogy ezáltal törekvését ébren tart
sa, szorgalmát ingerelje a legnagyobb Jó irányába.

A spekulatív misztika másik példáját a vízkereszti beszédből vesszük (72-77).
Tauler itt nem az értelmi megismerés mívoltáról beszél, hanem a misztikus meg
ismerés módjáról. Szerinte Krisztus megismeréséhez az emberben három dolog
szükséges, de a harmadik voltaképpen már a céllal azonos. Ezek: a vágy, a
megismerés módja és Krisztus megszületése lelkünkben a kegyelem segitségével.
A vágy mínden emberben megvan: a vérhez, a húshoz és a lélekhez tapad. A
kutatás módja: az értelem munkája, A harmadik feltétel (a céllal együtt szo
kott jelentkezni): a lélek tiszta, mezítelen lényege. - TaUJ1era vágyról, a
törekvésről több helyen is szól mínt olyan bízonyságról, amely szerint az ember
Istenhez tartozik. A testben-vérben és a lélek mélyében élő vágy adja az em
ber zsákmányjellegét: emiatt nem tud szabadulni Istentől - a kárhozott sem.

Spekulatív misztikájának kutatási módja még szembetűnőbb, mínt a három
rétegű (triplex) értelem munkájánál láttuk. Pedig úgy látszik, hallgatói között
egyszerűbb emberek is voltak, Eszerint a kutatásban részt vesz az érzéki ta
pasztalat (sensualitas), az értelem és a lélek. A három képesség egészen eltérő

módon ragadja meg tárgyát, s ennek megfelelően ugyanarról a dologról más
más képet kap és nyújt: amint a Napot is nézhetjük fekete, fakó vagy fehér
üvegerr át. Amikor ugyanis az érzéki tapasztalat tárgya az értelembe, az ér
telem tárgya a lélekbe emelkedik, akkor a fekete fakóvá, a fakó fehérré változik.
S ha míndaz, ami az érzéki tapasztalatból még megmaradt, tündöklő Nappá
változik, a fény erőssége miatt senki sem láthat más egyéb képet. így van a
lélekben is: a tündöklő fény miatt minden forma és kép eltávozik belőle. Ahol
ez a fény ragyog, minden természetes fénynek ki kell aludnia. (Gondolhatunk
itt Szent Bernát kulcshasonlatára : amikor az emberi szív isteni szerétettel van
telve, akkor hátrálni kénytelen mínden szabadosság és közönyösség, mint amikor
egyik kulcs a másikat kiszorítja a zárból.)

Tauler röviden így közelíti meg a célt: az érzéki tapasztalat érzéki képeit
az értelem értelmi képekké (a feketét fakóvá) alakítja; majd az értelem is
- magát megtagadva - átadja anyagát a léleknek, és ott minden fehérré válik,
Alkalmazva: A betlehemi csillag a keresés médját jelenti; a mirha az érzéki
világ, amelytől meg kell tisztulni a bűnbánat keserűségén át; az arany pedig
a lélek, amelyben megszületík Isten. Az aranynál Tauler megjegyzi: az olyan
emberekről, akiknek lelkében megszületett Isten, nehéz beszélni: hiszen ők

maguk sem tudják, mekkora adományban részesültek (76).,
A bölcselet és misztika közös folyamágyában élő misztikusokat többek kö

zött stílusuk is megkülönbözteti egymástól. Szemünket 'I'aulerre függesztve vé
gezzünk rövid és általában ismert szövegen egy kis stíluselemzést. E célra
megfelelőnek ígérkezik két áldozás utáni imádság: Aquinói Szent Tamástól "Hálát
adok, Neked" (Gratias tibi aga) és Szent Bonaventurától: "Szúrd át szivemet,
legédesebb Uram Jézus" kezdetű szővegek. Csak szemelvényeket veszünk ki
belőlük szemléltetésül. .

Szent Tamás az értelemnek engedi az elsőbbséget, s értelmi játékkal lépdel
ellentétről el1entétre és vissza: - Megszólítás: ... szentséges Uram, mindenhatő

Atyám, örök Isten. - Az ellentétek: mínden érdem nélkül - csak írgalmas-

449



ságod jóvoltából; vétek a büntetésre - üdvös közbenjárás a bocsánatra; meg
semmisítés, kiirtás - növelés; védelem, - lecsendesítés - ragaszkodás. 
Fokozásai : kimondhatatlan vendégség - teljes kielégülés - tökéletes boldogság.

Szent Bonaventura, az ágostonos filozófia művelője határozottan érzelmi
beállítottságú mísztíkus- Nála ugyanerről a témáról ilyen fogalmazást találunk:
- Megszőlítás: ... legédesebb Uram Jézus; a továbbiakban az értelmí munkát
folyondárként öleli át az érzelem: - szeretetednek üdvhozó sebe; lelkem mín
dig csak irántad való szeretettől és vágytól lágyuljon, és olvadjon el; akibe
megmozdíthatatlanul legyen belegyökerezve értelmem és szívem... - Foko
zásaiból: (lelkem) míndig feléd törekedjék, téged keressen és megtaláljon ; feléd
törjön, eljusson Hozzád; rólad elmélkedjék, rólad beszéljen.,. hévvel, buzgó
sággal és holtig való kitartással.

Az értelmi és érzelmi tényező Taulernál együtt jár; beszédeire egyformán
jellemző a bölcseleti kifejezéseken nyugvó elmélkedés mint Szent Tamásnál,
és az érzelmi lendítő erő, mint Szent Bonaventuránál. A serrnókban található
hivatkozások szerint mindkettőtól tanult és mindkettőhöz ragaszkodott.

Tau/er mint egyházi szónok, P. Szegi Ernő azt írja Nagy Szent Terézről és
Keresztes Szent Jánosról mint mísztíkus oktatókról, hogy Terézia csicsereg,
közvetlen beszélgetés formájában, gyakori ismétlésekkel mondja el mísztíkus
ismereteit. Keresztes Szent János pedig felül a katedrára és magyaráz, szereti
a tárgyát hallgatóinak a szájukba rágni. Tauler szónok típus. Hasonlít Szent
Terézhez abban, hogy közvetlen - amennyire azt az egyházi beszéd megengedi,
Keresztes Szerit Jánoshoz pedig abban, hogy beszédei jól fel vannak építve,
egyik gondolat simán folyik a másikból. Persze, az előadott anyagban, de főként

a hallgatóságban is nagy a különbség,. mert a két kármelita kis szerzetesi kö
zösségnek ad oktatást, Tauler pedig főként városi közönségnek ritkabban szerze
teseknek. Amint beszédeiből "kihallani", hangvétele közvetlen. Megszólításaí 
szöveg közben is -: Kedveseim ! Szeretteim! Fellépése szeréi.y: "Szeretteim,
ha nem esik nehezetekre. hogy meghallgassatok.. ." A beszéd elején vagy végén
elég gyakran ezt kéri: Most mondjatok el értem (és velem) egy üdvözlégyet
(vagy Miatyánkot). Ovakodik a latin szavaktól ; csak latinul értöknél használja
a latint. Német anyanyelvét szófejtésre is használja; például Istent, a legfőbb

Jót a germánok Gott-nak, azaz gut-nak nevezik.
Beszédeivel dús eredményt ért el. A Sermones 1603 évi kiadásának elő

szavában akőlni karthauzi kolostor perjele azt írja, hogy Tauler a buzgóságra
való nevelésben egyedül többet tett és nagyobb termést szerzett, mint sokan
homályos és feltűnést keltő műveikkel. Valóban jellemzi a Világos beszéd. Több
ször találkozunk nála ezzel a figyelmeztetéssel : A betű öl, a lélek az, ami
éltet. Sőt, egy egész beszédének ez a témája. Hallgatói komoly lelki életet élnek
a belső ember küzdelmeivel és győzelmeivel. Beszédeiben előtérbe állnak a
világi foglalkozások: a míndennapí munka, a hivatás teljesítése. a házasélet.
Ez a devotio moderna elindulásának él kora. (Az ilyen tőltetű lelki élet szentie
a kétszer is nősült Morus Tamás.) Nemcsak szószéken tart kapcsolatot az em
berekkel. Olvassuk beszédeiben: Többen megkérdeztek. ... ; ismét más kérdezett:
gyakran kérdezik tőlem ... ; ezeknek a következőt szoktam válaszolni... (88)

Hogy Tauler nem a bezárt kert (hortus conclusus) misztikusa, mutatják al
kalmazott példái: a természet ébredésének és gazdagodásának színes leírása,
a konyhából kiáradó finom illatok (272); vadászjelenetek (263); a nagy Icutyák
(súlyos kísértések), a játszó kiskutyák (ezek csalják lépre az embert). Tauternál
is az egyéni lelki vezetés és az egyéni lelki élet követelményei közé tartozik,
hogy a belső élet gyakorlatai kinek-kinek a saját erőihez legyen szabva. Aki
utánoz valakit, hamarosan eltéved, mert a lélek tartományaiban ki-ki más prob
lérnákba ütközik. A lelki problémák egyediségükben és egyéni megoldásukban
nyerik el igazi értelmüket. Egy másik hasonló figyelmeztetés: a gyónó és az
állandó gyóntató ne "ugyan8bból a lisztből legyen gyúrva" (eiu:;dem [arinae,
278). Megkülönbözteti a kezdőktől a szilárd alapon állókat, akiknek már fejlett
érzékük van a jó és a rossz fölismerésére (discretio). Ova inti a gyengébb egész
ségű törekvőket, hogy túlságos böjtöléssel és túlzó gyakorlatokkal egészségük ár
talmára ne legyenek. Viszont mindenkinek való az imádság: a szóbelí imádság
(a szántóföld) felemel a kontemolációhoz (ez a termés).

Tauler szerínt, mínt az eddigiekből kiol vashatjuk. az ember lelki életében
központi helyet foglal el a mens és az animus: egész szellemi élet. Ezáltal tud
az ember az abszolút Jó felé törekedni. Ennek a törekvésnek legfőbb szerve a
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lélek mélye (fundus animae, Seelengrund). A lélek mélye a léleknek az a része,
lJOrtiója, amely különlegesen rokon Istennel. Tauler szerínt más misztikusok
is sokat foglalkeztak már ezzel az "organum"-mal. Van, aki a lélek szíkrájának
(scintilla animae, Seelenfünklein), van, aki a létezés központjának (existentiae
centrum) nevezi; Nagy Szent Albert a Szentháromság képének mondja, Ez a
szíkra oly magasra jut, hogy, az értelem nem tudja követni. A lélekszikra pedig
nem nyughat, amíg vissza nem tér az istenség mélyébe - ahonnan származik.

Eközben egy másik nagyon aktív, de a 'lélekszikránál alacsonyabb rendű
képességre, az akaratra is szükség van, hogy a lélek mint jegyes (sponsa) szen
védéseken át megtegye annak az útnak egy részét, amelyen az isteni Jegyes
járt. A lélek, mivel teremtmény voltánál fogva "zsákmány" - mágnestűként

igyekszik is Jegyeséhez. A törekvő ember a kegyelem segítségével eljuthat hozzá,
de előbb a legnagyobb szívtísztaságra és az anyagtól való lehetséges független
ségre kell eljutnia.

Taulcr misztikája tárgya szerint. Tauler mlsztíkáia tárgya szerint Isten-misztika
és Krisztus-misztika. Nagypénteki beszédében Istennek a rnísztikus lélekben való
élését így mondja el: " ... ha elszenvedi valaki, hogy Isten működjék benne,
vagyis az Atya mindenható munkájával, a Fiú örök bölcsességének fényével,
a Szeritlélek örvendező, vidám, virágot fakasztó örök és mérhetetlcn munkája
által: az ilyen lélek számára az ég mézzel folyó lesz önmagában és minden
teremtmény által" (189). - A virágvasárnapi beszédben igy szól a Szenthá
rornságról: "Ha Krisztus belép a lélekbe, a lélek csendben legyen, és hallgassa
Krisztust, De miről beszél? ... először kinyilvánítja az Atya fönségét és hatal
mát. Másodszor kinyilvánítja önmagát kimondhatatlan bölcsességével. Harmad
szor megmutatja önmagát a Szentlélekből áradó kimondhatatlan szeretettel és
édességgel" (182). - Az előző két idézet tartaimát teljessé teszi a következő

pár mondat a nagypénteki beszédből (200): "I~azán igaz, hogy minden cselek
vést, minden szeretetet, minden foglalkozást. rnínden nyugtalanságot a nyugalom
miatt vállalunk ... Ez a nyugalom csak az egy és teljeser:. egyszerű Istenben
lehetséges. Mindez a kiáramlás és visszaáramlás míatt van. A mí Istenből való
kisugárzásunk (emanatio) nem akar egyebet, mint hogy Istenbe .mínt őseréde

tünkbe áramoljék vissza" (200).
A mísztíka felé vivő úton lényeges, elengedhetetlen állapot a szerétet. A

lélek a szerétettel tud eljutni a lenyűgöző mísztíkus szeretetíg, s ezen belül a
docta ignorantiá-ig (felismert tudatlanság; tudós tudatlanság). Az élet külső

teendőí nem kophatnak el. Úgy kell róluk vélekedni, hogy azok részben út,
részben előkészület az értelem belső ünnepéhez (167). Ezen az úton a szeretet
mellett kemény próbák is vannak. E próbák kiállásában a hit és a remény nem
tűrhet meg szkepticizmust. A próbatétel terén a tét mindig mind€n vagy semmi.

Tauler misztíkájában a szeretetnek három fokát szekták megkülönböztetni:
az édes, a bölcs és az erős (dulcis, sapiens, fortis) szerétetet. Beszédeiben több
fokot vagy fázist szokott alkalmazni. Húsvét nyolcadában mondott egyik be
szédében (214-217) a szeretetnek öt fokát különböztetí meg. Az első fok, amikor
a lélek találkozik Jézussal ~ szeretet a kezdeti tevékenysége míatt a lélek na
gyon boldog. Ez a fok megfelel af: édes szeretetnek. A második fok a kitartá
szeretet foka; a harmadik a forró. tüzes szeretet: a léleknek ekkor úgy tűnik,

hogy ez a szeretet soha el nem alszik. A negyedik fok az átható szereteté. A
lélek ezen a fokon tudja meg, hogy a Jegyes szeretí őt. Az ötödik fok a túl
hevülő (sllperfervidus) szeretet: nem fér meg önmagában.

A mísztíkus szeretet tauieri leírásának még két módiát hasznos lesz meg
ismerni. Az egyik módnál a szeretetet nem osztja fázisokra, de észrevehere
az átmenet egyik fokról a- másikra; az Úr úgy "vezeti választottjait", hocv a
lélek eljut a sötétségbe: "Ez a sötétség bizonyos fény, amelyhez semmiféle
teremtett értelem nem bír felérni, sőt természetes erejével nem is tudja meg
érteni. .. Ebben a sötétségben a lélek önmaga fölé és minden értelmi és meg
ismerő képessége fölé ragadtatik: itt a lélek az isteni édesség forrásából. ma
g{lból az eredetből. határozottan Istennek valóságos és lényeges, bőven csoboaó
forrásából iszik." (Eddig az édes szeretetre vonatkozik.) - ..... De ki tudná
megmondani, hogy miféle víz ajánlkozik ivásra ebből az igazán isteni forrásból?
A lélek ebbe a forrásba egész létével és minden képességével (cum omni esse
et posse) elmerül, és tele szá iial szeretne inni. De amig a halandó test veszi
körül, erre hiába törekszik. Közben mégis teljesen elmerül az istenség mélyébe.
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Ha az, aki eljutott idáig, szeretne megnyugodni, pihenni és aludni, erőinek

semmiféle növekedést nem szerezne. Az alacsonyabb rendű erőket és erényeket
ugyanis a maguk módján gyakorolni és foglalkoztatni kell; egyébként a Szent
lélek kétségtelenül gyorsan eltávoznék. Ekkor pedig a lélekben nyomban meg
születne és növekednék a lelki gőg, a rendetlen szabadság, a saját képessé
geiben és értelmében való tetszelgés. Azért az ilyesféle ember mélyalázatos
sággal vesse magát alá az isteni akaratnak, melyekkor a lélektől megköveteli
a saját magától való teljes elvonatkoztatást." (Eddig vehetjük a bölcs szere
tetnek.) - "...és sokkal kiválóbb fokban, mínt előtte bármikor, Isten meg
követeli a legnagyobb tísztaságot, a gyarlóságoktól való mezítelenséget, a füg
getlen szabadságot, ... sokkal teljesebb külső és belső csendet, mélyebb aláza
tosságot, és erényeket a legalsó képességekben is. Ettől kezdve az ember Te
remtőjének barátja és bizalmasa, sőt egészen istenivé válik" (94). (Ez az erős

szerétetnek ezen a fokán írhatta Avilai Szent Teréz költeménye refrénjét: Nem
Király a boros házba, és rendezte bennem a szeretet (Én. én. 2,4). (A mísztíkus
szeretetnek ezen a fokán írhatta Avilai Szent Teréz költeménye refrénjét: Nem
tudok meghalni, abba halok bele.)

A mísztíkus szeretet leírásának másik módja: "Hozzáfordulásunk elején Isten
szeretetének tüzével lángra gyújtott bennünket, édességét gyakran éreztette velünk:
kegyelmének ajándékaival annyira vonzotta akaratunkat, hogy vonzásában éreztük
szerétetét. És bármit akart is tőlünk, az nagyon kívánatos lett akaratunk számára
(édes szeretet). Isten ugyanis azt akarja, hogy akaratunkat és magunkat telje
sen elhagyjuk és megtagadjuk. bármennyire ellenkezzék is akaratunk. Istent pedig
önszántunkból és minden érzelmünkkel fogadjuk - bármennyit is szenvedjünk
míatta belső sötétségben és tudatlanságban." 'I'auler itt hivatkozik az Úr szavaira:
"Más övez fel téged és odavisz, ahová nem akarod" (Jn 21,18) (Bölcs ezeretett.
A szöveg így folytatódik: "Az Úr maga akarja, hogy titkos módokon vonzöd
junk hozzá... Azt akarja, hogy tetszés és nemtetszés szűnjék meg bennünk;
mindegy legyen nekünk, akár ad, akár elvesz, akár bóvelkedü nk, akár Inséget
szenvedünk: végül mindenről lemondva Öt magát fogadjuk, és csak hozzá ra
gaszkodjunk. Hogy mit éreznek és mit érnek azok, akik ilyenekké válhattak,
azt beszéd nem tudja kifejteni. .. Adja meg nekünk Krisztus irgalma, hogy eddlg
az állapotig eljuthassunk" (Erős szereiet, 175-176).

Szabad-e kérni a misztikus szereiet kegyelmét? - A mísztíkusoknak álta
lában az a véleményük,. hogy ezt kérni nem szabad. Akkor mi a célja a szigorú
aszkézisnek? Az aszkézis bizonyos mértékben hozzátartozik a keresztény élet
hez; mísztíkus kegyelme-k nélkül is szentnek lehet lenni; az elszántaknál pedig út
lehet a kontempláció felé és az eksztázishoz (az Istenben való elmerüléshez) (67).
Nagy Szent Teréz sem ajánlja a szemlélődés óhajtását. mert szerinte az Úr
erre csak a kereszthordozásban gyakorlott embereket választ ki. - Tauler víz
kereszti beszédének végén saját maga teszi fel hallgatói helyett a kérdést:
"Szabad-e kérnünk, hogy mi olyan kiváló emberekké legyünk? Egyáltalán nem!
(Minime!) Ez senkinek sincs megengedve. Érett megfontolás alapján mondorn,
bátran közlörn: senkinek nem kell kérnie, senki nem kéri eredményesen. és
senki nem is kérheti. Miért? Mert Isten az, aki ezt önmagától kérheti, és Isten
az, aki adhatja. Ö mínd a kettő egy személyben: a kérvényező is, az ajándékozó
is, senki más" (76).

A Taulerről és misztikájáról nyújtott vázlatos kép csak a fő vonásokat tar
talmazza. Nevezetesen hiányoznak vagy alig bukkantak elő azok a többi jel
lemző tulajdonságok, amelyek az alázatosságból. a lelki sötétségből, a rnísztikus
télből. a tudás és szerétet viszonyából, a gyarlóságokból való teljes lemeztele
nítésből, az akarat kíüresítéséből és a tökéletes resignatióból alakultak volna ki.
A resignatióról annyit kell mondani, hogy Tauler a Szentlélek hét ajándéka
közül a tanács lelkének jutalmaként tárgyalja (286-292), mint a tökéletes le
mondásba való belenyugvás állapotát (szenvtelenség). A mindent magába foglaló
"esignatio biztosíték arra, hogy Isten végtelen nagysága az egész lelket betblti.
Előfordul, hogy a teremtmények számára a lélekben már nem is jut hely. Igy
látta Szent Benedek egyetlen fénysugárban az egész világot (Nagy Szent Gergely
Dialoqusa),

Mint idézeteinkből is kitűnik, 'I'auler mísztlkája spekulatív (elmélkedést igény
be vevő) misztika. De erkölcsjavító, lelkipásztori érdeke erősebb, mint a speku
latív erőkifejtés. Mint újplatonista színtén elmossa a hit és tudás közötti
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érintkezés barázdáit. A bölcseletben Szent Tamás követője ágostonos beütésekkel.
A XIV. századi mísztikusokkal -- az e században fellépő problémák miatt, a
nominalizmus elleni védekezésből is - az arisztotelészi dialektika nélkül a
megismerés új módjára bukkant. Egyike az in tu Hív megismerés elindítóinak, de
nála ez a megismerési mód nem vezet racionalista mísztikához, mint Eckhardt
mesternél.

Jegyzetek: ') A devotio moderna több helyen szerepel Ijjas: Szentek élete, II. k. 143,
l-től kezdve - ') Tauler életrajzi adatait e két műből vettem: Enereleped-á Ftlosofíca,
VI. 325-6. 1., Firenze, 1967. Lexikon für Theologie und Kirche, V. 1089-1000., 1960. 
Tsuler rövid étetrajzát (Vita D. Ioannis Thauleri) már Trithemius kiadta 1546-OOn. 
3) R. Friedenthal: Luther élete és kora, 148. L, Gondolat, 1973. (München, 1967). - ') A cikk
ben bőven előforduló Tauler-szö~'€gekhez a következő kiadást használtam : D. Joann~s

'rhaulerJ, clarísstmt et llIuminatl Theologl Sermones de Tempore et d~ San.::tis totlus
anru, ..•.• Colonlae, 1603. - Tauler beszédei német nyelven forogt9.1c közkézen 'külön
féIe vartánsokkal. A kölnI érsek a kölni karthauziakkal az eredeti tartalommal víssza
állíttatta, latinra fordittatta, s a latin nyetvü m űvet hiteles szövegként jóváhagyta 1552-ben.
- A cikkben a Zárójelek között lev,'; számok. pl. (167), ennek az 1603. évi kiadásnak ft

Iapszárnat jelzik. Ugyanazon alapon megtudnato az Js, hogy a beszéd melyík vasárna
pon vagy ünnepen hangzott el. - ') Nagy Szent Terézia Ö. M. A belső várkastély, 386.
I. - .) Gál Ferenc: A hit ébresztése, 12. l.

A hittudós és a koldus heszélgetése
írta JOHANN TAULER

Volt valaha egy jeles hittudós. Ez nyolc éven át állandó könyörgésekkel azt
kívánta elnyerni Istentől, hogy mutasson neki olyan embert, aki őt az igazság
útjára meg tudná tanítani. Amikor egy alkalommal ez a vágy hevesen gyötörte,
egy égből jövő hang így szólt hozzá: Menj ki a templom bejáratához. Találsz
ott egy embert, aki majd megtanít az igazság útjára. - Kiment tehát a hit
tudós, és ott talált egy mosatlan lábú koldust, akinek az egész ruházata né
hány obulust sem ért. Ráköszönt, és így kezdett vele beszélni;

- Adjon Isten jó reggelt! - A koldus ezt válaszolta: Nem emlékszem,
hogy valaha is lett volna rossz reggelern.

- A hittudós erre így szólt: Ejha, tegyen szerencséssé az Isten! Miért be
szélsz így? ! - A szegény így válaszolt: Szerencsétlen sem voltam soha. - A
hittudós így folytatta: Légy boldog! Mit jelentenek ezek a szavak? - A sze
gény így felelt: Sohasem voltam boldogtalan.

A hittudós ismét így szólt: Segítsen meg az Isten! Beszélj már érthetően!

Egyáltalán nem értem, amit beszélsz.
- A szegény így felelt neki: Doktor uram, jó reggelt kívántál nekem. Erre

én azt feleltem, hogy soha nem volt rossz reggelern. Ugyanis amikor az éhség
nyomorgat, dicsérem az Istent. Ha hideg miatt szenvedek, hó, jégeső vagy eső

esik, ha az ég derült vagy viharos: dicsérem az Istent. Ha nyomorúságom miatt
lenéznek, hasonlóan dicsérem az Istent. Ezért soha nem virradt rám rossz
reggel. - Kívántad azt is, hogy szerenesés legyek. Én azt feleltem. hogy soha
nem voltam szerencsétlen. Ugyanis tudok Istennel élni: biztos vagyok abban,
hogy Ö bármit tesz, lehetetlen, hogy az ne a legjobb legyen. Ezért Isten bármit
adott vagy, megengedett, hogy velem történjék: akár jó volt, akár rossz, akár
édes, akár keserű: vidáman fogadtam tőle, mínt a lehető legjobbat; ezért soha
nem voltam szerencsétlen.

Azonkívül azt mondtad, 'hogy tegyen engem boldoggá az Isten. Mint az
előzőkhöz, ehhez is hozzáfűztem, hogy soha nem voltam boldogtalan. Elhatá
roztam ugyanis, hogy csak Isten akaratához ragaszkodom, s abba híánvtalanul
annyira átömlesztern a magam akaratát, hogy bármit akar 6, én is azt akarjam.
Ennek következtében soha nem voltam boldogtalan. Amint mondtam, esimán
az Ö akaratához szerétnék odatapadní, s bárcsak teljes egészében neki juttat
hatnám vissza a magam akaratát.
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