
LOUISE GNADINGER

Jézus Krisztus
és az őt követő

ember teljessége
Johannes Tauler müsztagógiájában. Vázlatos
megfontolások egy összetett kérdéskörhöz

Johannes Tauler prédikációi és hallgatósága

A szerző neves misztika
kutató, a ma legmérv
adóbb Tauler-monográfia
szerzője (Johannes Tau/er.
Lebenswelt und mystische
Lehre. Beck, München,
1993). Ismertek továbbá
a szerzetességgel, egy
háztörténettel ésa német
misztikával kapcsolatos
(például Deutsche Mystik)
könyvei és fordításai. Je
lenleg a kicsiny svájci
Dagetschwil (Niederhel
fenschwil) faluban él. Je
len tanulmány folyóiratunk
számára készült.

A mai napig ismert és olvasott prédikátort, Johannes Taulert (1300 k
1361), a strassburgi domonkos konvent tagját röviddel teológiai ta
nulmányainak befejezése után a rendi cura monalium fontos és
megtisztelő feladatával, a rend női tagjainak lelki vezetésével és
lelkipásztori gondozásával bízták meg. 1 Rendszeresen tartott be
szédeivel mélyebben be kellett vezetnie a nővéreket a hittel kap
csolatos kérdésekbe, a rendi szabályzat szerint élt élet gyakorlati
vonatkozásaiba, leginkább azonban a spirituális élettel összefüggő

kérdések megvilágítására kellett vállalkoznia. Beszédeiből ugyan
akkor a hasonló vallási kérdésekkel foglalkozó - és a domonkos
renddel közeli kapcsolatban álló - beginák és buzgó laikusok is
meríthettek Szentbeszédeiben Tauler tehát rendre olyan témákat
taglalt, amelyek támpontokat nyújthatnak a belső megtérésre és az
élet átfogó megújítására nézve, így például annak ellenére is beha
tóan foglalkozott az Istennel való egyesülés lehetőségeivel és útjá
val, hogy az 1325-től a reformtörekvéseket elutasító rendtársai éle
sen bírálták a prédikációk keretében kifejtett misztikus teológiát.
Johannes Tauler viszont éppen ezt helyezte buzdító és a megúju
lást sürgető beszédeinek középpontjába.

Tauler beszédeinek sajátos jellege:

'Tauler életéhez és
művéhez vö. Louise

Gnadinger: Johannes
Tau/er. Lebenswe/t und

mystische Lehre.
München, 1993;

életrajzi adatok főként

a 9-86. oldalon.

Formai szempontból Tauler vallási beszédei az egyházatyák kora
óta elterjedt műfajt, a homíliát követik, azaz mondatról mondatra
magyarázzák az egyházi liturgián (gyakran valamely ünnepnap
alkalmával) felolvasott bibliai szövegeket. Minthogy az ekképpen
adott szöveg kapcsán Tauler rendszerint egyetlen alaptémát fejt ki,
homilíái sok tekintetben sermo1<ra (meghatározott témának szen
telt beszéd) emlékeztetnek Beszédeiben gyakran szerepelnek intő

és buzdító felszólítások, s ezek nem csupán a hallgatóság} vagyis
javarészt a domonkos nővérek tanítását szolgálják, Tauler általuk
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2L. Gnadinger: Johannes
Tau/er. Lebenswe/t und
mystische Lehre. i. m.

104-109. (Tauler prédi
kációinak sajátosságai).

3UO. 117-121.
(Tauler hallgatósága).

Az ember Istennel
kialakítható

egységének témája

belsőleg és személyesen kívánja megszólítani és cselekvésre indí
tani a rá bízottakat. Prédikációi nem pusztán a bibliai szövegek
szó szerinti értelmét tárják fel. Bibliamagyarázataiban Tauler teljes
erejével a megértendő tropológiai értelem (sensus moralis) és a
misztikus tartalom kifejtésére törekszik: leginkább a lelki magya
rázat (sensus spiritualis) ösztönöz a bibliai üzenet gyakorlati alkal
mazására és megvalósítására a mindennapok során. Érthető tehát,
hogy Tauler egzegézise az Istennel való egyesüléshez és egység
hez vezető utat igyekszik leírni, azt a folyamatot, amelynek során
az emberek különbözőmódon és más-más szakaszokon keresztül
elérhetik teljességüket és végül tökéletességüket.

Ennek az eltérő homiletikai összefüggések ellenére is minde
nütt uralkodó témának a taglalása során az adott bibliai szöve
gen kívül Tauler nagyban támaszkodik meghatározott egyház
atyákra, szerzetes teológusokra és a domonkos skolasztika alak
jaira is. Ugyanakkor beszédeinek meggyőzőerejét fokozandó
nem keresztény gondolkodókra, főként Platónra és az újplato
nikusokra is hivatkozik, és súlyt helyez e párbeszédre hívott
szellemek gondolataira. Mivel, mint említettük, Tauler beszéd
gyűjteménye az ember Istennel kialakítandó egységének témáját
különböző szempontokból megközelítő gondolatfűzésekből áll,
nem elhibázott, ha vonatkozó állításait és fejtegetéseit kiemeljük
a homíliák szorosabb összefüggéséből, összevetjük és kiegészít
jük őket egymással, s nem alaptanul feltételezett - ám egységes
rendszert semmiképpen sem alkotó - tanná szőjük egybe őket.

Jézus teljes életének szemlélése és a részleges áhítati formák

4Tauler beszédeit a mai
napig mérvadó kiadásból

idézzük: Ferdinand
Vetter (szerk.): Die

Predigten Tau/ers. Aus
der Enge/berger

Handschrift sowie aus
Schmidts Abschriften der
ehemaligen Strassburger

Handschriften. Berlin,
1910 (Deutsche Texte

des Mittelalters, Bd. XI);
utánnyomás: Dublin-Zü
rich, 1968; a ,V' rövidí·

tés után a prédikáció
száma, majd az oldal és

a sorok száma áll; a
szövegeket saját fordítá

somban közlöm.

Ha az egzegézis és a beszéd retorikai szabályok szerint strukturált
összefüggése lehetővé teszi, vagyis ha a tényleges és az eszmény
ként kiemelhetőéletgyakorlat kérdése kerül előtérbe,Tauler sosem
mulasztja el, hogy - a rendi szabályzat megtartásával és a közös
ségi élettel kapcsolatos problémák mellett - részletesen szót ejt
sen a nővérek által előszeretettel választott áhítati formákról,
imádságaikról, aszketikus gyakorlataikról és az erények gyakorlá
sáról. Tauler gyakran ajánlja a Megfeszített öt sebének tiszteletét; a
Lk 11,5-13 perikópáról mondott beszédében például a Jn lO,9-re
(Ego sum osiium) hivatkozva a következőt állítja: "Az imádkozó
embemek három helyütt kell kopognia ezen a szeretetteljes ajtón,
mert csak így nyer bebocsátást. Teljes áhítattal kopogjon Urunk,
Jézus Krisztus szeretetteljes, nyitott szívén és megnyitott oldalán, s
teljes áhítattal kérjen bebocsátást, tudván-tudva, hogy mélysége
sen szegény és teljességgel semmi, úgy, mint a szegény Lázár a
gazdag ember ajtaja előtt, aki kegyelmének morzsáiért könyörgött.
Ezt a kegyelmet isteni, több mint természetes létező ajándékozza
neked" (V 60a, 284, 18-24).4 Az imádkozónak ugyanezzel az érzü
lettel és ugyanezzel a sikerrel kell kopogtatnia továbbra is a Meg-
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lA magyar fordítás a
szerző fordításait követi.
A Buji Ferenc szerkesz
tésében megjelent ma

gyar Tauler-kőtet (A ha
zatérés úlje/zói. Beszé-

dek a misztikus útról.
Paulus Hungarus 
Kairosz, Budapest,

2002) szövegeire "B" rö
vidítéssel és az oldal
szám megadásával hi·
vatkozunk. A meghök
kentó bevezetéssel és

zavaros jegyzetekkel el
látott magyar szöveget

azonban sok helyütt
módosítanunk kellett.]

"Lélekalap"

5Az "alap" és Jélekalep"
fogalmakhoz vö.

Paul Wyser OP: Der
See/engrund in Tau/ers

Predigten. In:
Lebendiges Mitte/a/ter.
Festgabe für Wolfgang

Stamm/er.
Freiburg/Schweiz, 1958,

203-301; megjelent
később: Kurt Ruh

(szerk.): A/tdeutsche und
altniederlandische

Mystik. Darmstadt, 1964,
324-353 (Wege der

Forschung, Bd. XXIII).

A szemlélódésre adott
témák képszerű

megjelenítése

feszített nyitva álló kéz- és lábsebein. Egy másik beszédben az öt
sebet Tauler - allegorizálva - szüntelenül nyitva álló kapuknak
nevezi, amelyeken keresztül az "Atyánk földjén" rejlő örökkévaló
örökséghez juthatunk (V 46, 206, 21skk.; Beszéd a Sir 24,7sk.-rőD.

Az utóbbi helyen az öt seb továbbá ötszörös útmutatással szolgál
az ideigvaló örökség közegében élt élet során kialakítandó maga
tartásról. Tauler egészen általánosan olyan témákat ajánl a szemlé
lődéshez, amelyek a szemlélődőt - ha szeretettel idézi őket maga
elé - felkészítik Isten eljövetelére: "Idézd magad elé azt, amiről

úgy gondolod, hogy a leginkább indít téged a szeretetre, akár az
életet, akár a szenvedést, akár a szeretetre méltó sebeket, az isteni
lényeget, a Szentháromságot, a hatalmat, a bölcsességet, a jóságot,
vagy azokat a jótéteményeket, amelyekben Isten részesített: bármi
is indítson szeretetre, merülj alá vele hálatelten az alapíg, és vára
kozz ott Istenre" (V 62, 338, 7-12; beszéd a Lk 6,36sk.-rőD.

A három példa egyaránt azt mutatja, hogy Jézus életének
meghatározott állomásait vagy bizonyos hittitkokat képszerű és
fogalmilag elgondolható formában szemlélve Tauler a földi és a
szellemi-végérvényes világban élt kegyelmi élet egészét kívánja
bemutatni. Ezen belül pedig a szemlélődés során megvalósítan
dó introverzióra helyezi a legfőbb hangsúlyt, arra, hogy az em
bernek le kell szállnia tulajdon alapjáig.' a lélekalapig. Beszédei
ben Tauler ezért int lépten-nyomon arra, hogy forduljunk tulaj
don alapunk felé, ahol a vallási gyakorlatok során szemlélt egye
di képeket meghaladó, átfogó szemléletformát sajátíthatunk el,
amelyet Tauler a következőképpen ír körül: "Tulajdon alapotok
hoz kell térnetek, mert a kegyelem csak ott születik meg való
ban. És az igazsággal megvilágosodik előtted Urunk szenvedése
és élete, teljességet adományozó szeretettel, teljes egyszerűséggel

és egyszerű-egységes tekintettel fogod át, mintha minden előtted

állna, nem [a szemlélt tárgyak] egyéni különbözősége szerint
(ahogy én egyetlen tekintettel foglak át és látlak benneteket). És
ez a fajta látás sokkal hasznosabb annál, mint ha öt hónapot töl
tenél megkülönböztető emlékezéssel, felidézve, miként állt
[Urunk] az egyes állomásoknál, megkorbácsolásakor és a többi
nél" (V 40, 166, 8-16). Személődésünk során nem önálló - rá
adásul bennünket rendszerint belsőleg nem is érintő - képeket
kell magunk elé állítanunk; belső mélységünkben olyan szemlé
letnek ki kialakulnia, amely egybefogja a sokféle képet.

Minthogy azonban Tauler mindig megértéssel és jóindulattal
van azokkal szemben, akik önhibájukon kívül nem tudnak to
vábblépni, a szemlélődésre adott témák képszerű megjelenítését
akkor is megengedi, ha tartósan megmaradnak a szemlélődő szí
vében, hiszen kiszorítják a többi, idegen, az Istennel való kap
csolatot gátoló képet. Ebben a tekintetben Jézus Krisztus passió
jának valamennyi állomása segítséget nyújthat (vö. például V 52,
237, 29-36 és 238, 1-11). A képekről kidolgozott tanításában
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6A belső-külsö ember
antropológiai sémájához

és az ember háromí
részének (trichotomista)

elgondolásához vö.
L. Gniidinger: Johannes

Tauler. Lebenswelt und
mystische Lehre.

i. m. 129-136.

A képek szerepe
a helyes áhitati

gyakorlatban

Tauler ugyan elfogadhatónak ítéli a képekre támaszkodó szem
lélődés bevett formáit, azt azonban már megengedhetetlennek
tartja, hogy a szemlélődő belsőleg birtokába vegye e képeket: az
Istenséghez kell felemelkednie, és át kell adnia neki magát. Mi
több: "Ha Isten befelé kívánná vonni őt, nyomban követnie kell
őt" (V 71, 385, 34-35; Beszéd a Zsolt 36,S-ről). Ezt az oly kívána
tos vonzást azonban az ember nem kutathatja és elemezheti
önállóan, természetes erejével és képességeivel (mi is pontosan
és miként alakul ki), mindent Istenre kell hagynia, s teljes egy
szerűséggel Isten irányítására kell bíznia magát (V 71, 385,
34-39). Amikor tulajdon alapjában az ember teljes passzivitással
átadja magát Isten cselekvésének, a jó képektől is el kell szakad
nia: a szemlélődő (vagy ahogy ma mondani szokás: a meditáló)
embemek a jó képek sokaságát áttörve belső világának legbel
söbb terébe kell eljutnia. Miután a "külső" ember" már befelé
fordult, a középső tartományon, a lélek és az értelem szféráján
keresztül a legbelsőbb szféráig kell átlendülnie: "Mert ott a cse
lekvés csak Istent illeti meg, és ő [az ember] befogadóként van a
cselekvő Istenben" (V 70, 382, 22-23; Beszéd az Ef 4,l-6-ról). A
helyes áhítati gyakorlathoz, például a Jézus passiójának szemlé
léséhez kötődő képek átsuhanása ugyan aligha kerülhető el, az
embemek azonban eltökélten át kell küzdenie magát rajtuk, Is
ten felé lendülve, az egységbe helyezkedve (Tauler kifejezésével:
egyszerűként), összeszedetten és minden önálló törekvés vagy
cselekvés nélkül. A saját alapjában passzív, azaz befogadó em
berrel maga Isten közli magát.

Jézus Krisztus személyének teljes képe: ember és Isten Fia

Földi Jézus 
teremtő lsten

A Jézust követő tanítványok az egyidejűség kitüntetett helyzeté
ben voltak: földi élete során mesterükkel tarthattak. [ohannes
Tauler a tanítványokat boldognak mondó jézusi szavak (Lk
10,23sk.) idézésével emlékeztet erre. Prédikációjában Tauler ugyan
akkor meglepő- rá olyannyira jellemző - módon értelmezi ezt a
boldogmondást: "A mi Urunk azt mondta, hogy tanítványait az
tette boldoggá, amit láttak. Ha jól belegondolunk, nekünk sokkal
inkább megvolna az okunk a boldogságra, ugyanis mi sokkal töb
bet látunk a mi Urunk Jézus Krisztusból, mint amennyit az apos
tolok, Szent Péter es Szent János láttak. Hiszen ők egy szegény,
erőtlen, szenvedő, halandó embert láttak maguk előtt - míg mi
szent hitünk alapján a nagy, dicsőséges és hatalmas Istent és Urat
látjuk benne, aki az eget, a földet a bennük lévő összes teremt
ménnyel együtt a semmiből hozta létre. S ha mindezt az igazság
nak megfelelőenmeglátjuk, akkor szemünknek, sőt még lelkünk
nek is örökké lesz miért örvendeznie" (V 45, 196,20-27; az idézet a
Lk 10,23 alapján, vö. Mt 13,16sk.). Mi tehát ma az egykori földi Jé
zusban a teremtő Istent ismerjük meg, amivel Jézus életének egé-
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A tanítványok és Jézus
testi jelenléte

szen új dimenziója tárul föl. Tauler egy másik beszéde másképpen
ítéli meg a tanítványok látszólag kitüntetett helyzetét - ezúttal
spirituális szempontból. A tanítványokat - állítja a prédikátor 
olyannyira eltöltötte Jézus Krisztus látható és testi jelenléte, oly
annyira betöltötte mindenüket, szívüket, lelküket, érzékeiket és
képességeiket, hogy csak úgy nyerhettek valódi szellemi vigaszt,
ha megfosztattak ettől a teIítettségtől (V 24, 100sk.; Beszéd az 1Pét
5,8-ról; B 213). Eleinte nem tudták elsajátítani a helyes látásmódot,
megmaradtak a Jézus embersége iránti szeretet határai között:
minderrőlTauler a következőket mondja: "Amíg a mi Urunk még
tanítványai között élt, embersége annyira bűvöletében tartott őket,
hogy képtelenek voltak eljutni istenségéhez. Ezért egy alkalommal
így szólt hozzájuk: »[obb nektek, ha elmegyek. Mert ha nem me
gyek el, nem jön el hozzátok a Vigasztaló, a Szentlélek« [Jn 16,7]"
(V 19, 79, 13-17; B 193; Beszéd az Ef 4,8-ról Krisztus mennybeme
netelének ünnepén): Miként gondolkodik Tauler a szenvedés
megtapasztalásának szükségességéről,különösen a lelki öröm és
vigasz nélkülözéséről vagyelvesztéséről,és az ebből következő 
feldolgozandó - belső éjszakáról, amellyel az ember leképezi ma
gában a Fiú megtestesülésében végbemenő isteni kenósziszt, s mi
ként fejti ki egészen részletesen, miért elengedhetetlen feltétele ez
a Szentháromságba, az Istenségbe visszatérő mozgásnak - e he
lyütt minderrőla rendelkezésre álló keret miatt nem beszélhetünk.

A kép és a példakép maga az út

Jézus mint
példakép és út

Tauler felfogása szerint emberségében, vagyis egész földi élete so
rán Jézus Krisztus meghatározott képet, példaszerű struktúrát je
lenít meg; amelyhez minden embernek hasonlóvá kell válnia
(noha egyéni módon, természetével adott vonásainak és szemé
lyes megszóIítottságának megfelelően). Ezt a képet akárha tükör
ként kell magunk elé tartanunk, és cselekvésünket ennek utánzá
sával kell kialakítanunk (vö. VIS, 70ssk.; V 47, 209skk. és másutt).
Tauler elsőként arra int, hogy hagynunk kell (éspedig kitartó
szemlélésével): a kép magához vonzzon bennünket; ahogy egyre
behatóbban és mélyebben szemléljük, fokozatosan kialakul ben
nünk a készség és a vágy arra, hogy pontosan felmérjük, mennyire
nem hasonlítunk hozzá (V 15, 70, 15skk.). Tauler képekről kialakí
tott szemlélete itt meglepő módon átfordul, és a leképzendő min
tát dinamikus folyamatként, útként állítja elénk. "Ha minden taní
tó holt lenne, és az összes könyvet elégetnék, akkor is kellő isme
retünk lenne az ő [Jézus] szent életéről, mert ő maga az út, senki
más [vö. Jn 14,6J" (V 20, 81, 19-21) - állítja [ohannes Tauler, s
ugyanakkor túllép Jézus harminchárom évig tartó földi életének
követésén és utánzásán: "Mert hiszen ezt is mondta: »Elmegyek a
ti Atyátokhoz és az én Atyámhoz« [Jn 20,7J. Az ő alapja, az ő célja
és boldogsága, és a mi boldogságunk teljességgel egy boldogság
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Visszatalálás
az eredetbe

őbenne" (V 20, 81, 9-12; Beszéd Krisztus mennybemenetelének
ünnepén). És Tauler nyomban ugyanitt az újplatonizmus szelle
mében értelmezi Jézus visszatérését az Atyához, olyan episztro
phéként, amelynek során Jézus követőivel együtt visszatér az ere
detbe; Tauler mindezt egészen egyszerűen fejezi ki: "Ugyanabból
az (eredeti) alapból áradtunk ki, és mindazzal együtt, amik va
gyunk, valójában egyazon célhoz tartozunk és vissza egyazon
alaphoz" (V 20, 81, 12-14). Nem kell említenünk még azt a Tauler
által másutt - feltehetően Scotus Eriugena nyomán - kifejtett
gondolatot, amely szerint ez a visszaáramlás magával vonja az
egész teremtést, elvégre "az ember minden dolog, mert minden
dologra hasonlít" (V 65, 353, 27). Az Újszövetség gondolatainak és
az újplatonikusok elgondolásainak (Tauler többször hivatkozik
Platónra és Prokloszra) összekapcsolása az ember Istennellehetsé
ges egységének taulerí leírásában is megmutatkozik.

Az ember rokonsága Istennel és visszatérése az eredetbe

7Az ember lehetséges
megistenülésének

teológiáját illetően vö.
Christoph Schönbom
OP: Über die rich/ige

Fassung des
dogma/ischen Begriffs
der Vergöttlichung des
Menschen. Freiburger

Zeitschrift für
Philosophie und

Theologie 34
(1987), 3-47.

Részesedésünk Jézus
istenfiúságában

Tauler prédikációinak üzenetében jelentős szerepet játszik az em
ber lehetséges megistenüléséről (deificatioF szóló - a görög egy
házatyák által megalapozott - tanítás. A deificatiával kapcsolatos
elgondolások hátteréről (emanáció-tan) Tauler ugyan szinte egyál
talán nem beszél, nyomaival azonban a keresztény-görög megiste
nülés-tanhoz hasonlóan több helyütt is találkozunk. Tauler mind
amellett egyértelműen úgy véli, hogya teremtett ember visszaté
rését Isten elhatározása teszi lehetővé: "Valóban: Istennek oly
annyira akar minket, mintha egész boldogsága tőlünk függne" (V
53,240, 18-19; Beszéd az Ef 4,1-6-ról). Isten, az Atya, mindannak
teremtője, ami az égben és a földön van, teremtményeivel vissza
hív bennünket, embereket eredetünkhöz: "Mindez ugyanis egyet
len hívás, mely visszaszólít kezdetünkbe" (V 53, 240, 22-23; az em
ber beleáradása Istenbe teremtésbeli "kiáradásainak" szeretetteljes
és hálás szemlélése révén: V 74, 401, 1-9).

A páli teológia nyomán Isten szólítását Tauler elsőként Fiára,
Jézus Krisztusra vonatkoztatja; minket "Fiához" hív, "hogy test
vérei legyünk, Fiának társörökösei. Ő az első és a legkiválóbb a
testvérek közül, és természeténél fogva birtokolja természetes
örökségét, mi pedig kegyelemből leszünk társörökösei" (V 53,
240, 27-30). Egészen röviden: az ember Jézusban adott hasonló
ságunk azt is lehetővé teszi, hogy részesedjünk Jézus istenfiúsá
gában, s így abban is reménykedhetünk, hogy társörököseiként a
Fiúval együtt mi is visszatérünk örökségébe. Ugyanebben a pré
dikációban Tauler továbbá arra is emlékeztet, hogy minden em
ber lélekalapjába "beleteremtetik" Isten képmása, és e szenthá
romságos képmásnak megfelelő életgyakorlat révén kibontakozó
megvalósulása - más szempontból, de szintén - szavatolja az
ember Istennel való hasonlóságát. Tauler attól sem riad vissza,
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Visszatérés az Istennel
való egység állapotába

Az eredet mint
"elhagyatott hely"

BAz. Abgrundra
vonatkozó tauIeri

spekulációkhoz vö.
L. Gniidinger: Johannes

Tau/er. Lebenswelt und
mystische Lehre.

i. m. 181-191.

hogy a Jer 3,19-et (a Tauler által használt szöveg szerint:
"Atyádnak szólíts engem; ma szültelek téged, és nem hagyhatsz
föl a betéréssel") az Atya hívását követő ember tulajdon alapjába
való betérésére vonatkoztassa. A belső dimenziójába teljesen alá
bocsátkozó ember alapjában megvalósuló folytonos születést
Tauler a következőképpen írja le: "Akkor megnyilvánul az Atya
hatalma, és ő az ő egyszülött Fia által önmagába vonja a lelket,
s amint a Fiú az Atyától születik és visszatér belé, úgy az ember
is az Atyától születik a Fiúban, hogy azután visszatérjen az
Atyába a Fiúval, eggyé válva vele" (V 60d, 301, 25-29; B 228;
Beszéd a Jn 3,l1-ről). A társörökösök visszatérése az örökössel, a
Fiúval (aki ember és Isten Fia) Taulernél azonos azzal a folya
mattal, amelynek során alélekalapban megvalósuló isteni szüle
tés szüntelen megújulása révén az ember visszatér az Istennel
való egység állapotába. Az isteni születés a Szentháromság cse
lekvése, mivel a Szentlélek átjárja és áthatja az Istentől való szü
letés helyét, megpecsételvén azt, amit Isten végbevisz. Az ember
istengyermekségét a Lélek tanúsítja: "Ez a valódi tanúság: a
Szentlélek tanúsítja lelkünknek, hogy Isten fiai vagyunk" (V 60d,
302, 11-12; B 229).

Egyik beszédében Tauler összekapcsolja egymással - éspedig
nyomatékkal - az Eucharisztia szentségét és az ember deifíca
tiójának tanát. Azt állítja, hogy "a kifejezhetetlen, lényegfeletti
szeretet csodálatos módon azzal nyilvánult meg, hogy nem me
rült ki számára [Jézus Krisztus] minden azzal, hogy testvérünk
lett, és felvette gyenge, fogyatékos természetünket. Azért lett
emberré, hogy az ember Istenné legyen" (V 60c, 293, 21-24).

Az - olykor mélységnek (Abgrund) is nevezett'' - alapról
(Grund) gondolkodva Tauler helyenként merészen az Istent
Szentháromságnak valló felfogás "mögé" hatol. A Dionüsziosz
Areopagitész nevéhez kötődő apophatikus teológia nyomán és
az újplatonikus filozófusoknak, kivált Proklosznak az Egyről ki
fejtett spekulációkra hivatkozva az isteni eredetet (ahová az em
bernek vissza kell térnie) Tauler elhagyatott helyként, pusztaság
ként vagy sivatagként festi le: "Ebben a pusztaságban teljes ma
gány uralkodik, s így soha egyetlen gondolat sem hatolhat be
ide. Valóban, egyetlen gondolat sem! A Szentháromságról alko
tott ésszerű gondolatok (és sokan szorgoskodnak ilyesmikkel)
közül egy sem juthat be ide. Nem, egyáltalán nem! Oly belső ez
a pusztaság, olyan távoli és oly messzi; mert sem idő, sem tér
nincs ott. Egyszerűsége folytán híjával van minden kűlönböző

ségnek, és amikor az ember belép ide, úgy látja, mintha már
öröktől fogva ott lett volna, és mintha egy lenne vele [Istennel,
az Istenséggel], még ha ez nem is tart tovább egy pillanatnál.
Ám ezeket a pillanatokat örökkévalóságnak érzi és látja. Ez
fényt derít arra (lúchiet es us) és igazolja (gezüg), hogy teremtet
lenségében [mielőtt megteremtetettI az ember Istenben volt.
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Tauler
szenvedésmisztikája

Amikor benne volt, az ember Isten volt Istenben (V 61, 331,
22-31; B 311; Beszéd a Jn l,7-ről Keresztelő János születésének
ünnepnapján). Most, teremtményként, azaz földi élete során az
ember lényegében változatlanul ugyanaz, ami teremtetlen álla
potában örökké Istenben volt: vele létező lény (V 60h, 332sk.). És
amíg az ember nem tér vissza a tiszta képnélküliségbe (állítja
Tauler Prokloszra hivatkozva), amelynek állapotában kiáradt az
eredetből, a teremtetlenségből a teremtettségbe, nem juthat
vissza Istenbe (V 61, 332, 1-4; B 3lDsk.). Hogy ezt némiképp
megvilágítsa hallgatósága számára, Tauler Jézus Krisztust jelöli
meg követendő példaként: legmagasabb lelki képességeivel szű

net nélkül az Istenség felé fordult, és eredetében létezett, ott,
ahol megteremtetett lelke. Földi élete során lelke éppoly boldog
volt, mint amilyen most. Emberi létszerkezetéhez ugyanakkor
hozzátartozott a cselekvés, hatások érhették és nem volt mentes
a szenvedéstől, személyében tehát összekapcsolódott a cselekvés
és az elszenvedés (V 39, 157, 13-23; B 279skk.; Beszéd az lPét
3,8-ról). Ezért bár Jézus Krisztus szünet nélkül egy volt az Isten
séggel, ez semmivel sem könnyítette meg olajfák-hegyi szenve
dését (V 14, 67, 6-9) vagy elhagyatottságát a kereszten: a legsú
lyosabb szenvedést élte át (V 13,61, 38 és 62, 1-6). Ebből követ
kezően Tauler szenvedésmisztikája szerint az ember a szenve
dést vagy együtt-szenvedést megtapasztalva is megőrizheti egy
ségét az Istenséggel, bár életének meghatározott időszakaiban a
Jézus Krisztust követő ember közvetlenül nem érzi az egység
boldogságát.

A képek elhagyása

Az elveszett és
megtalált bárány

példázata

Egyik beszédében [ohannes Tauler megemlíti, hogy olykor neki
szegezik a kérdést: valóban van-e szerepe Jézus Krisztus képének
vagy példaképének az Istennel való egyesüléshez és egységhez
vezető spirituális út során, ha egyszer tulajdon alapjában az ember
túlemelkedhet miden teremtményen, s legmélyebb mélységében
Isten Lelkébe merülhet. Tauler egyértelmű és határozott választ ad
a kérdésre: "Urunk, Jézus Krisztus képén senki sem léphet túl" (V
15, 71, 7-8; Beszéd a Jn 16,7-15-ről).

A képeket azonban csak rajtuk keresztültörve hagyhatjuk ma
gunk mögött (V 54, 248, 16-31 és 249, 16skk.; Beszéd a Lk
lD,27-ről). Úgy tűnik, Tauler szerint paradox módon éppen
Urunk, Jézus Krisztus képe révén kell megszabadulnunk a ké
pektől (V 54, 250, 18skk.). Prédikációiban több helyütt is szót ejt
erről, egyebek mellett az elveszett és megtalált bárány példáza
táról (Lk 15,4sk.) nyújtott értelmezésében. Azt, hogya pásztor
vállán viszi vissza a bárányt a többiek közé, Tauler így értelme
zi: "Akkor ő [a jó pásztor] fogja ezt a szeretetreméltó bárányt,
vállára veszi és magával viszi. A váll a test és a fej között van,
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"Isten barátai"

9,Isten barátaihoz' és a
corpus mysticum tauieri
felfogásához vö. Louise
Gniidinger: Die Sau/en
der We/t, der Christen

heit und derKirche.
Johannes Tau/er a/s

Mahn- und Bussprediger.
ln: Prophetie aus

Gotteserfahrung - Die
Kirchenkritik der Mystiker

(megjelenés elött).

Kacsoh Cecília alkotása

és mindkettővel érintkezik. Ez pedig azt jelenti, hogy ő ennek a
szeretetreméltó báránynak legszentebb embersége és mindennél
dicsőségesebb istensége között adott helyt. A legszentebb ember
ség lesz ezeknek az embereknek [akik minden dolgot egyformán
elfogadnak Istentől] a támasza, és elvezeti őket a fenséges isten
séghez. A szeretetreméltó emberség [j ézus Krisztusé] veszi ma
gához az ilyen bárányokat, hogy minden olyan cselekedetükben
hordozza őket, amit eddig ők maguk végeztek, valamint minden
olyan dologban, ami velük történik. Ettól fogva már Isten hor
dozza őket, és összes cselekedetüket ő veszi véghez bennük és
általuk. Akár beszélnek, esznek vagy állnak, minden cselekede
tüket Isten viszi véghez, s ők Istenben élnek és őbenne úsznak.
Kilépve az emberségből belépnek az istenségbe, és fordítva;
ki-be járnak, és gazdag legelőt találnak" (V 36, 141, 8-19; B 246;
Beszéd a Lk 15,lskk.-ról). Tauler gyakran kitér ezekre a példa
szerű emberekre, akik egyszerre tudnak élni id őbeli és örök
örökségükben, s már semmi jelentősége nincs számukra a cse
lekvő és szemlélődő élet közötti különbségnek, mert már a föl
dön Isten visz végbe bennük mindent. Ezeket az embereket
Tauler Isten barátainak nevezi. Az egyház közösségében tartó
oszlopoknak kell lenniük:" önmagukhoz többé nem kötődő, az
egész emberiséget átfogó szeretetük révén a corpus mysticumban
a Fő, Jézus Krisztus és a tagok közötti életáramot szabályozzák,
és mintegy a "kegyelem vagyonközösségében" úgyszólván egyet
len isten-emberi egésszé kapcsolják össze a Főt és a testet.

Görföl Tibor fordítása
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