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A rövid ideig tartó álomélet után hamar (a 7-ik év körül) arra ébred az ember,
hogy bizonyos dolgok hatalmas erővel, csaknem ellenállhatatlanul vonzzák.!
Erről a lélek legbensejében végbemenő párviadalról tesz említést Szent Agos
ton.P mikor az emberi lélek tenyészeti, érzéki és értelmi tevékenységérőlszólva
így folytatja: «Nézz föl tehát és szökkenj fel a negyedik fokra, ahonnan a
jóság kezdődik ... A léleknek ebben a kiváló tevékenységében a leghevesebb
konfliktusa van a világnak bajaival és hízelgéseivel».

Első állapot:
a lelkiismeret és a sziv harca a Sinai.hegyi ijeszt6 villámlásban

Hogyan védekezzék a lelkiismeret a boldogságvágy halálos ölelései ellen?
Föl kell vonultatnia ellene egy másik nagy hatalmasságot, mely nála is erő

sebb: a szenvedésiszonyt, Ezt is megtalálhatjuk Szent Agostonnál, 3 amikor
Szent Pál szavaira hivatkozva: «Minden baj gyökere a vágy» (Tim. L, 6, 10.),
mint következtetést állapítja meg, hogy a tökéletesség tehát a földiek után
való minden vágy rnegszűnése ; a földies vágyakozás kisebbítésének kezdete:
félni Istent (Ecel. L 16.). Eleinte, mint ezen idézett hely további részéből

kitetszik, csak a földi Isten-büntetések gyakorolnak hatást a földi örömökbe
belebetegedett emberre, ilyen esetekre kell rámutatni a történelem, de főkép

az ó- és újszövetségi szentírás alapján. Mindenesetre ezen földi Isten-büntetések
között is legjobban a hirtelen halálesetek ejthetik réműletbea világias embert;
gondoljunk csak Kortinai Szent Margitra, mikor megtalálja bűntársának fel
oszlásnak indult holttestét az erdőben. Még elemibb erővel hat rá az éppen
közvetlenül saját személyét közelről fenyegető halálveszedelem ; így járt Szent
Norbert a villámcsapás alkalmával, amikor a halál szele csapta meg arcát,
de nem kevésbbé volt átalakító hatással Assisi Szent Ferencre és Szent Ignáera
súlyos betegségük, mikor mintegy farkasszemet néztek a halállal. Természe
tesen az utóbbi esetekben mindinkább kiváltódik a hívő ember lelkében a
pokol, az elkárhozás félelme is, amikor Keresztes Szent János szavai szerint:
«Tudatára ébred annak, hogy az örök élet útja szűk (Máté 7, 14) ; hogy az
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1 V. ö. M. Scott, Man, 22-23.
I De quantitate animae, cap. XXIII, p. 73.
8 De div. quaestionibus, cap. LXXXIV. De nutr. char. p. I.
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igaz is alighogy üdvözül (Péter L 4, 18) ; a számadás szigorú; az elkárhozás
könnyen megys.!

Szienai Szent Katalin azt írja Díalogusában, 2 hogy sokakat látott ilyen
szolgai félelemből, rettegve az őket fenyegető büntetésektől, fölfelé menni a
létrán, akik e félelemtől vezettetve rászánták magukat a tökéletes életre,
vagyis a parancsokon felül a tanácsok megtartására is. Ezek a Dialogus szerint
csak még közönséges béresek az Isten országában. Ezért meg is rójja az ilyen
lelkületet, mint fejletlen ószövetségit, amikor villámlás és mennydörgés között
kellett az Úrnak kihirdetnie a tízparancsolatot és minden vétséget előre bün
tető záradékkal ellátnia. Az újszövetségi lelkületnek szereteten kell alapulnia,
mely nem ismeri a tisztán büntetéstőlvaló félelmet, hanem csak a szent félel
met, melya Legfőbb Jó megbántásától retteg,"

Visszatérve előbbi fejtegetésünkhöz. noha úgy állítottuk be a boldogság
vágyat, mint az ember vallás-erkölcsi életének legnagyobb ellenségét, ezzel
korántsem akartuk azt mondani, hogy ez valami természetszerű és így mint
egy szükségszerű, sőt ellenkezőleg ennek a forrása éppen az emberi természet
nek gyökérben történt megrontása az eredeti bűn által, amit a személyes
bűnök kétségbeejtően megnövelhetnek.

Ez a következményeiben kiszámíthatlan palota-forradalom, melyaztán
az emberi valót érthetetlen talánnyá teszi, a meggyöngült ítélőképesség azon
rögeszméjéri alapszik, hogy az emberi természetből ösztönösen fakadó vagy
mesterségesen támasztott testi-szellemi vágyak féktelen kielégítése boldogí
tana. Ez a bukott emberre semmiképpen sem áll, sőt ellenkezőleg beteggé tesz,
őrültségbe sodor. Idézzük csak emlékezetünkbe itt Goethét az ismeretes
párizsi szórakozások után, amint saját vallomása szerint a megmérgezett pat
kányhoz hasonlót érzett magában. És ne restelj ünk lapozni a kórházak és
elmegyógyintézetek évkönyveiben, sok Nietzsche-típust találunk azokban.

Második állapot:
a lelkiiimeret él a Idy ölelkezéle a Boldogl6g.hegyén

Az erkölcsi tökéletesedésben tehát az első lépés után, mely a féktelen bol
dogságvágynak a szenvedésiszonnyal való megrendszabályozásában állott,
a második lépés annak a helyes irányba való terelése lesz.

Az emberi lélek abban az ős igazságosságban és szentségben, melyben
teremtetett - Szent Bonaventura szerint - oly tisztán visszasugározta a
Szentháromság képét, hogy elég volt csak magába tekintenie és egyszerre
kapcsolatba lépett Istennel. Most a bukás után a földön elterülve fekszik az

l Ker. Miszt. II. 180.
I Az Atyaistentől párbeszéd alakjában kap kinyilatkoztatást, innen az elneve

zés. A Hurtand-féle francia szöveget használtuk.
8 Dial. 1. 191-194.
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érzéki dolgok között és tehetetlen magával, de Jézus fölajánlja neki segítsé
gét, hogy talpraállhasson és megújhodjék.! Ebben a kegyelem és a szabad
akarat együttes újjáteremtő munkájában az első nagyobb vívmány: «A meg
nyugvás és deru ..., melyböl lelki édesség származik s melyet megízlelve,
kész a lélek, hogy fölfelé törhessen». 2

Óriási változás áll be tehát a szív életében. Eddig csak a földi dolgok
édes ízét érezte s azért makacsul, konokul minden boldogságót azoktól várt.
Most, miután kezdte megízlelni a lelki dolgok édességét, szégyenli régi énjét
és nem tudja megérteni, hogyan is lehetett olyan rossz ízlése.8

Szent Ágoston is megemlékezik erről az örvendetes változásról a lélek
fejlődésében. Miután nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a bűnös szenvedé
lyek vad hordáival, mint a vadállatokkal szemben, csak a megfélemlítés hasz
nál, mindjárt utána hozzáteszi, hogy ha már valamennyire szokásává vált a
léleknek a bűntől való tartózkodás, akkor alkalmassá lesz arra, hogy meg
ízlelje a jámborság édességet és gyönyörködjék az erény szépségében.s

Szent Bernát hármas csókkal, Jézus lába, keze és ajka megcsókolásával
fejezve ki a lélek hármas fejlődését, a lábcsók után, melyet a szenvedélyek
igájának lerázásával érdemel ki, kézcsókra csak akkor mehet a lélek, ha már
kezdi tapasztalásból ismerni a lelki élet gyönyöreit.!

A Dialogusban így magyarázza ezt az Úr Szent Katalinnak: «Eleinte
tökéletlen volt a lélek, mert a szolgai félelem uralkodott rajta, de a kitartó
gyakorlat által följut oda, hogy már örömét találja bennema.f Mintha csak
hallanánk az Énekek énekében: «Már a tél elmult, a záporeső elvonult és
eltávozott, virágok jelentkeznek földünkön»." Ez a lelki élet virágbontó tavasza.

Keresztes Szent János erről az időszakról azt írja, hogy Isten úgy bánik
a lélekkel: «Mint az anya szokott kisded gyermekével: keblén melengeti,
édes anyatejjel, könnyű és ízletes étellel táplálja, karjain hordozza és minden
képzelhető módon becézi ... Megengedi, hogy az összes isteni dolgokban, még
pedig minden erőfeszítés nélkül, megtalálhassa az édes, ízletes, szellemi anya
tejet és hogy a lelkigyakorlatokban nagy öröme teljék ... Az ilyen lélek nem
tud betelni az imádsággal s hosszú ideig, talán egész éjjeleken át is elmerül
benne. Az önsanyargatás a legnagyobb öröme. A bőjtölés élvezet neki».8

Óriási többlet ez az előbbi állapottal szemben, mert a lélek a vallás
világot, melyet eddig a füstölgő és villámló Sinai-hegy képében látott, verő

fényben, virágzó pompában, illatárban, mennyországos szivárványszínben
pillantja meg és élvezi s nem tud betelni vele. Mintha csak a Boldogság-hegyén

1 Itinerarium, cap. IV. u. 2. T. V.
I De triplici via, p. 14. T. VIII.
8 De quinqu festivit. pueri Jesu. p. 88. T. VIII.
, De div. quaest. cap. LXXXIV. p. I-2.
6 Cant. cant. III. 2.
8 Dial. I. 209.
7 Énekek éneke 2, II-I2.
8 A lélek sötét éjszakája r. 1.
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tanító fehértógás Mestert látná maga előtt, amint mondja: «Boldogok, kik
éhezik és szomjúhozzák az igazságot». (Mt. 5, 6.) Azonban bármennyire is
örvendetes fejlődés ez a régihez képest, mégis az igazi tökéletesség szempont
jából önző haszonlesésnek kell minősítenünk. Azért a Dialogus is inkább gán
csolja, mint dicséri: «A második állapotban levők ismertetőjele, hogy szolgá
latomban saját hasznunkat és kíelégülésüket, vagyis azt az élvezetet keresik,
melyet bennem találnalo.! «Ragaszkodnak ahhoz a személyes élvezethez, lelki
gyönyörhöz. melyet bennem találnak.ss Éppen ezért gyakran, mikor fele
barátjukat testi vagy lelki szükségben látják, nem segítenek rajta, nehogy
megfosszák magukat a lelki békétől.s" Mivel a rendesnél jobban belemerülnek
a jelenlétem nyujtotta örömbe, mikor megvonom azt, ahelyett, hogy előbbre

mennének, hátra mennek és ott akarják azt föllelni.ss Azért ha megvonom
tőlük a lelki vigasztalásokat, lelohad, sőt gyakran kialszik irántam való szere
tetük ... a lelki haragnak egy nemével egészen visszaesnek, gyakran egészen
fölhagynak gyakorlataikkal.ss

Pedig Isten jót akar nekik, mikor meg-megvonja tőlük a vigasztaláso
kat: «Csak azért bánok velük így, hogy őket a tökéletességre vezessem, hogy
nagyobb önismeretre jussanak, hogy a maguk semmiségének tudatára ébred
jenek és belássák, hogy maguktól semmi kegyelmet se szerezhetnek.s" Ki
akarja váltani bennük az igazi «számítgatás nélküli szeretetet», «hogy félretéve
minden személyi érdeket ... ll tisztult, szabad szívvel szeressék őt, «minden
tekintet nélkül önmagukra».7

Útmutatást is kapunk a Dialogusban, hogyan lehet följutni a tiszta,
szabad szeretet állapotába. Az ilyen lélek t. i. zárkózzék be alázatosan az ön
és Isten-ismeret cellájába, folytonosan imádkozzék és legyen éber." Természe
tesen eleinte a szöbeli ima lesz túlsúlyban, azonban törekedjék ezt is mindig
tökéletesebben végezni, szinte teremtsen új légkört telve helyes ön- és Isten
ismerettel, vagyis mialatt kiejti az ima szavait, gondoljon vissza általános
ságban és röviden bűneire, majd emelje tekintetét Isten Fiának vérére, hálásan
.megemlékezve az ő bűnbocsájtó irgalmas jóságáról, szeretetéről.9 S álljon
ima közben bizonyos figyelő helyzetben, hogy észrevegye, ha szólni akar hozzá
az Úr, amikor tökéletesebb önismeretre, hibái őszintébb megbánására akarja
őt vezetni. Ilyenkor hagyja abba a szóbeli imát, ha csak nem kötelező az. I O

Ebből a kitartöan és okosan végzett szöbeli imából ki fog fejlődni valami szent
vágy és jó, szent akarat, ami tulajdonképpen folytonos ima s ami akkor sem
szakad félbe, ha közben ismét szóbeli imát végez vagy felebarátjának szeretet
szolgálatot tesz.ll

1 Dial. L 198.
B Dial. L 234,
I Dial. L 236.
'Dial. I. 233.
I Dial. I. 198, 199.
I Dial. L 198.

1 Dial. I. 200-201.
8 Dial. I. 2U.
g Dial. I. 221-222.

10 Dial. L 224-225.
11 Dial. I. 226-227.
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Harmadik 6l1apot:
az "emberi" .dv meghal a h6.i lelkii.merefesség Kálváriáján, hogy megi.fenie.Oljön
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teszik.Megfeszítetthez, ugyanazt
a Dombi, Kalauz, 1°4-1°5.
8 Dial. 1. 245.
7 Dial. 1. 250-257.

Az ember végcélja kettős: elsőleges Isten külső dicsősége, másodlagos az
ő saját boldogsága. A szabadsággal felruházott ember azonban azt rend
szerint megfordítja, legalább kezdetben. Az ö szemében a boldogság elérése a
fontos, a fő dolog. A bukott ember életfelfogásának a tengelye az öncélúság és
az ősi «nem szolgálok», mely vastag testiségbe merült önimádássá fajulhat.
Nyilvánvaló, hogy az ember oly mértékben közelíti meg a tökéletességet,
amennyire háttérbe tudja szorítani féktelen boldogságvágyba belebetegedett
énjét és ezzel szemben Isten dicsőségét teszi meg önként igazi, elsőleges vég
céljává. A Szent János-i «Neki növekednie, nekem pedig kisebbednem kell»!
elv valósul meg itt fokozatosan és pedig szinte az önmegsemrmsítésig. Szó
szerint kell vennie Jézus kijelentését: «Ha valaki hozzám jön és nem gyűlöli ...
még saját életét is, nem lehet az én tanítványomat és a másikat: «Bizony,
bizony mondom nektek, ha csak a gabonaszem a földbe nem esik és meg nem
hal, maga marad; ha pedig meghal, sok gyümölcsöt hoz ... aki gyűlöli életét
az életben, megőrzi azt az örök életre»." Amint tehát előbb telhetetlen önzésé
nek kielégítésére még magát Istent is föláldozza bizonyos értelemben, úgy
most mindent, még önmagát is, áldozzon föl Isten dicsőségére. Nem erről a
két ellentétes, végsőkig feszülésről beszél-e Szent Agoston is, mikor mondja:
«Két várost épített a két szeretet: földit t. i. az önszeretet egészen Isten meg
vetéséig. égit pedig az Isten szeretete egészen az önmegvetésigöé

A tökéletesség: Kálvária, halljuk a Benigna Consolatának történt kinyi
latkoztatásokban. A lehető leghűségesebben közre kell működnie a léleknek,
mikor Jézus az ő isteni akaratának kalapácsával és azon alkalmak szegeivel,
melyeket ő nyujt, oda akarja szegezni őt a keresztfához. A Kálvária tetején
megfosztja őt természetes hajlamainak minden kielégítésétől. li

A Dialogus erről a harmadik állapotról, melyet a tökéletesség vagy töké
letes szeretet állapotának is nevez.s igen részletesen szól, Minden oldalról meg
világítja ezt az Isten dicsőségeért és embertársaink javáért történő kálváriás
önfeláldozást. A modell a megfeszített Jézus. Hozzá nőnek fel, mint megannyi
passziflórák, a tökéletesedni vágyó lelkek. Mikor az első fokon voltak, mintegy
gyökeret vertek a Megfeszített lábainál. Mikor a második fokra emelkedtek,
mintegy felnőttek az ő megsebesített oldalához. Innen azután úgy jutottak
az igazi tökéletességre, hogy mintegy belenőttek és keresztülnőttek az isteni
Szíven, ahol második keresztségben részesülve felnöttek a Megfeszítettnek
ajkaihoz.?

Följutva ide, vagyis áthasonulva a
1 Ján. 3, 30.
I Luk. 14, 26.
8 Ján. 12, 24-7.5.
c ev. 40, 2, 56; ML 41, 436.
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amit Ő és apostolai.' Szent Pállal mondják: «Dicsekszem ... örömömet talá
lom ... szidalmakban, nélkülözésekben, üldöztetésekben, szorongattatásban
Krisztusérte.s «Távol legyen másban dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisz
tus keresztjében, aki által nekem meg van feszítve a világ és én a világnak ...
én az Úr Jézus sebhelyeit viselem magamon.s" A szent kereszt asztalánál táplál
koznak, asztaluk maga az Atya, felszolgálójuk a Szentlélek, ételük Isten Fiá
nak tanítása, teste, vére s így a megfeszített Szeretet átjárja, áthevíti, áttüze
síti őket s nem csoda, ha az ő sebrózsái is kinyílnak testükön». 4.

Egyetlen gondjuk: megegyezni mindenben Isten szent akaratával; szen
vedélyük az Isten dicsősége, éhségük a lelkek üdve. Fájdalom nélkül tesznek
és viselnek el mindent a szent ügyért, sőt egyenesen ambiciójuk szembeszállni
ezer ellentmondással, gúnnyal, üldöztetéssei a nagy, szent eszményekért. Nem
mintha reájuk nézve a fájdalom megszűnt volna fájdalom lenni, hanem azért,
mert kihalt bennük az érzéki vágyóképesség. az érzéki akarat s így nem érzé
kenyek többé. Szent Pállal ismételgetik : «Átkoznak bennünket és áldást mon
dunk; üldözést szenvedünk és eltűrjük ; szidalmaznak bennünket és mi imád
kozunk ; mintegy szemet je lettünk a világnak s mindenkinek söpredéke egész
mostanáig», (Kor. I. 4, 12-13.) Egyedül az Isten-bántás fáj nekik. 5

Tökéletességüknek legkétségtelenebb kritériuma, hogya megfeszített
Krisztus után futva-repülve, lendületüket sem jogtalanság és üldöztetés, sem
kitüntetés éi hízelgés nem tudja megállítani, de még csak meglassítani se.1

Negyedik 6l1apot:
a megi.tenie.lllt .zlv azono.ul gy8ny8rtelje.en a Me.ter Szlvével, a T6bor-hegyi.fényben

Van negyedik állapot is ebben a vallás-erkölcsi tökéletesedésben. de ezt
nem lehet fokozatilag különválasztani az előbbitől, mert szükségszerűenvele
jár úgy, hogy az egyik a másik nélkül nem létezhet, egyik a másiktól elválaszt
hatatlan.? A harmadik állapot gyümölcsének is nevezi egyik helyens a Dialo

.gus, nyilván azért, mert mint a teljesen kifejlődött fa is újra és újra meghozza
gyümölcsét, anélkül, hogy lényegben tovább kellene fejlődnie, így termi meg
ez is a negyedik állapotot : az Istennel való tökéletes egyesülést.

Ezek a nagyon tökéletes lelkek ugyanis, miután elpusztítottak maguk
ban minden földies ragaszkodást, minden önző vagy érzéki vágyat és egészen
meghaltak saját akaratuknak, alkalmasakká válnak, hogy maguk fölé és föld
fölé emelkedve beleszegzödjenek az égbe. Minden idő és hely jó nekik az imára,
egyesíthetik szellemüket Istennel, amikor csak akarják, a szeretet érzelme
által. Isten állandóan érezteti velük jelenlétét,9 Megjegyezhetjük ez utóbbira

1 Dial. r. 249-257.
I Kor. II. 12, g-IO.
8 Kor. II. 12, 9; Gal. 6, 14-17.
'Dial. r. 267-269.
I Dial. r. 259-267.

I Dial. r. 260.
7 Dial. 1. 264,
8 Dial. I. 266.
9 Dial. r. 268.
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vonatkozólag, hogy Poulain Isten jelenlétének ezt a tapasztalati megérzését a
misztikai egyesülés első alapjellegzetességének tartja.'

Érthető azután, hogy ez az állandó Isten-közelség és Istenbe-merültség
még teljesebbé teszi a harmadik állapotban vázolt tökéletességüket. Élvezet
nekik szenvedni, viszont azok az örömek, vigasztalások, melyeket a világ akar
nekik adni, valóságos szenvedések számukra. Sőt nemcsak a világ kitüntetései
elől menekülnek így, hanem alázatosságukban és önmaguk gyűlöletében odáig
mennek, hogy megvetik azokat a vigasztalásokat is, melyeket Isten kinál
nekik. Természetesen ezzel nem Isten ajándékát vetik meg, hanem azt a kielé
gülést, melyet a lélek vágya abban találhatna. II

Sajátságosan Szent Pál «mint akik szomorkodnak, mégis mindig örven
deznekx'' paradoxonjának ellentétes érzelmei ölelkeznek bennük, mint a vihar
tól még remegő égbolton a szivárvány. Gyötrődnek külsőleg a testi fájdal
makban, belsőleg: látva felebarátjuk nyomorát és Isten bántását és mégis
boldogok a szeretet örömében.

Minél jobban belemerülnek Istenbe, a szeretet tűze kiéget belőlük min
den önző akaratot, tehát így fokozatosan leomlik a válaszfal és ők egybeolvad
nak, azonosulnak Istennel. (<<Elles sont ainsi devenues une méme chose avec
Moi et Moi avec elles».)' Teljesednek rajtuk Szent Pál szavai: «Aki az Úrhoz
ragaszkodik, egy lélek ővele».li Gondolhatunk itt Szent Mechtildre, akinek
fejére aranykoronát tett Jézus és őt a legszeretetteljesebben átölelve így szólt
hozzá: «Köztem és közted nincs semmi válaszfal »6 és egy másik alkalommal
e szavakat intézte hozzá: ((A te lelked az enyém és az én lelkem a tiede,"

Ezen rendes egyesülésen kívül időnként rendkívüli módon is egyesülnek
Istennel. A Dialogus festői leírásában így olvashatjuk: ((A lélek emésztődve

a vágytól fut férfiasan a megfeszített Krisztus tanításának hídján (alatta a
földi élet vízének forgataga). Mikor eljut a kapuig, szelleme Vértől tápláltátva
és megrészegülve. a Szeretet tűzétől égve felém szökken és élvezi bennem az
örök Istenséget»." Mintegy megcsillan itt a lélek előtt a Táborhegy fénye. Mikor
is hasonlíthatnánk ezt máshoz találóbban, hisz ilyenkor látni engedi magát
Isten a léleknek, a test fölemelkedik a magasba, vagy mozdulatlanná válik.s

Természetesen nem magát az isteni lényeget látják és élvezik ezek a
kitüntetett lelkek, magyarázza maga a Dialogus, hanem csak annak hatásai
ban részesülnek. Ez is csak ritkábban jut osztályrészükül. mert jelenlegi testhez
kötöttségükben nem bírnák elviselni. Éppen ezért mindig jobban vágyódnak
Szent Pállal a halál után: «Szeretnék megszabadulni és Krisztussal lennis.w
hogy így megszabadulva a test nyűgétől állandóan és már magát az isteni
lényeget élvezhessék.P
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