
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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Mivel a koldus befejezte mondanívalóját, a hittudós ismét hozzá fordult:
Kérlek, rnít szólnál ahhoz, ha a fönséges Úr a pokol fenekére akarna taszítani
téged? A koldus így válaszolt: A pokolba taszítani - engem? De ha mégis azt
tenné: van két karom, azokkal átölelném Ot. Az egyik karom az igazi alázatos
ság; ezzel átkarolnám. s így az O szerit emberségével egyesülnék. A másik 
mégpedig a jobb karom - a szeretet, amely az O istenségével ezvesül ; ezzel
úgy körülölelem, hogy kényszerülne velem együtt a pokolra szállni. Nekem
pedig sokkal kívánatosabb lenne Istennel együtt a pokolban lenni, mint nélküle
az égben.

Ezekből tehát a hittudós megtanulta, hogy az Istenhez vezető legelőnyösebb

ösvény a valódi alázatosságban gyökerező őszinte megnyugvás Istenben.
A hittudós ezután újra puhatolódzott akoldusnál : most afelől, honnan jött.

A koldus azt válaszolta neki, hogy Istentől. Amikor pedig a magiszter az iránt
érdeklődött, hol talált rá Istenre, ezt válaszolta: Ott, ahol minden világias
gondtól megváltarn. - Majd a magiszter ezt kérdezte: Jártadban hol hagytad
Istent? A szegény azt felelte: A tiszta szivekben és a jó akaratú emberekben.

A magiszter tovább faggatta: Ugyan ki vagy te? Azt felelte, hogy ő ural
kodó. A magiszter érdeklődésére, hogy hol van az országa, azt válaszolta, hogy
a saját lelkében. - Majd így folytatta: külső és belső érzékeimet megtanultam
úgy kormányozni, hogy lelkem minden szenvedélye és ereje nekem engedelmes
kedik. Senki sem kételkedik abban, hogy ez az ország a világ minden orszá
gánál valóban kiválóbb.

A magiszter még megkérdezte: Mi vezetett el téged erre a tökéletességre?
A szegény ezt a választ adta: Kétségtelenül hallgatásom, magasztos tárgyú elmél
kedéseim és Istennel való szoros egyesülésem. Semmiféle dologban nem tudtam
megnyugodni, ami. Istennél kisebb. Istenemet már valóban megtaláltam. Öbenne
van békém és örök nyugalmam.

DANCZI WILLEBALD fordítása

REISINGER JANOS

RAKOCZI VALLOMAsAI
Rákóczi: emberi nagyság. Alakja fölmagasodott a nemzet tudatában, míg

lassankint olyan távolságba ért, ahová csak történelmi személyeket megillető

szólamok vezetnek. Győzelmeikben vezérüknek. vereségeikben vigaszuknak egy
aránt őt vallották a Thaly-nemzedékek; szeborrá merevítették. A szebrot ugyan
többször megpróbálták ledönteni, de csak annyi változás .történt, hogy a régi
helyébe újat állítottak. Műveit későn fedezték föl és nem eléggé; az egyetlen
Emlékiratok kivételével.

Kétségkívül, Rákóczi az Emlélciratok szerzője is, és mínt olyan műé, mely
írója ténykedését első kézből adja (bár ne feledjük, apologetikus céllal), talán
a legérdekesebb lehet történelmi szarepére nézve. De nem biztos. hogy a leg
jellemzőbb. Mert Rákóczi egy másik könyvnek is alkotója (melybe, mint egy
foglalatba illeszkedik az Emlékiratok) -: a Vallomások latinul írt könyvének.

Elvitathatatlan, hogy bár a mű kornpozíciós fegyelméból eredő megkötött
ségek gátat emelnek az elbeszélő köré, s nem extenzív, hanem intenzív ter
jeszkedésre késztetik, mélyebb és határozottabb képet váltanak ki emberről. vi
lágról. s egyszersmind valóságosabbat is, mint sok önéletrajz, vallomás megvesz
tegethetetlenül igaznak tűnő folyondárjai ; s igaz az is, hogy ez utóbbi lehetőség

veszélye Rákóczi esetében, ha lehet, még fokozottabban áll, hiszen viszonylag
gvorsan és nagyobbrészt hányatott élete folyásával párhuzamosan írta meg
Vallomásait sem művészí szernlélet, sem erre való ambíció nem segítette. Az
Emlékiratok kimért szerkezetével, tárgyiasult prózaiával. ebből a szempontból
tekintve, valóban nem vetekedhet.

De mégis ebbe a műbe sűrűsödík míndaz, ami több az Emlékiratoknál, mert
részlete helyett a teljes élet, a megélt. és az értelmezett együttvéve; több másik
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