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SZENT JÁRT KÖZÖTTÜNK
íRTA: DANIEL ROPS

Igazán különös sors. Egy kolostor mélyén az imának szenteli életét egy
leány. Pedig korunk gyűlöli és lerombolja a kolostorokat. Pedig nem is
tudjuk már jóformán mi a gyermeki erény. Pedig zsúfolt napjaink nagyon
kevés időt engednek az imának. És íme egycsapásra felbukkan, azétárad paran
csolá erővel a dicsősége. Felülkerekedik a reklám harsogásán: egyetlen sztár,
egyetlen mozi vagy színpadi csillag sem tud akkora tömeget megmozgatni.
Népek választják pártfogójukul ; hajók telnek meg zarándokokkal, akiket
egy kis normandiai mezővárosvonz, ahol egy koporsó ereklyéket rejt magában.
Az egyszerű apáca a történelem könyvébe alázatos és szeretetteljes nevet
ír bele.

Lisieuxi szent Teréz a világnak a legmeglepőbb leckét adja. Amivel
bizonytalan korunk hetvenkedik, hajlamokkal, veszedelmekkel, a legellen
kezöbb dolgot állítja szembe. Korunk reklámőrületébensemmi sem jelzi éle
tét - el nem utasítható csodák, feltűnéstkeltő prédikációk - melyek felfed
nék Isten választottját a nyájban, akit küldetéssel ruházott fel. Meg kell
halnia, hogy a jelek nyilvánvalóak legyenek. Rövid kis lányélete csendben
folyik el, melyet semmi sem zavar. Honnan támadt hát a hirtelen sugárzás,
a lelkek rohamszerű bevétele, ami nem is egész húsz év alatt valamennyi föld
részen végbement ?

"Lesznek még, akiket Róma avat szentté, - írta a vén gonosz Renan -, de
egy sem lesz többé, akit a nép avat fel." Milyen felelet! A hívők közössége
emeli fel ezt a fiatal glóriát, magasztalja s követeli az oltárok számára. Az Egy
háznak bölcs várakozási idejében el kell térnie szokásaitól, hogy ne előzze meg
II buzgalom áradata s sietnie kell az eljárással. "Sietnünk kell megdicsőíteni

II kis szentet - mondta egy bíboros 1919-ben - ha nem akarjuk, hogy a nép
szava megelőzzön. Ha az Egyház első idejében lennénk, amikor Isten szolgái
nak boldoggá avatása közfelkiáltással történt, Teréz nővér már rég boldog
lenne." Nem hittek már az emberek oly egyöntetű mozgalmakban, melyről

a szentek legendái számolnak be: s most tanúi vagyunk ennek.
Istentől elzárkózott szívek megindultak tőle, mintha az ő "kis útja"

jobban illenék bátorságunk fogyatékosságához, mint bármi más. Tiszta szere
tetet hirdet és életét ajánlja tanúbizonyságul rá, ami mondhatni misztikusan
egyensúlyban tartja a nyugtalan világunkat hullámaival már-már elborító
gyűlölségáradatot. Ez a. magábaszállás, ez a csend nem valami itélet jele,
melyet kapkodásunk s rendetlenségünk fölött mondanak s amit oly kevesen
értenek 1 Minden felforgatásra született az Ő esetében. Ez az alázatos, leborult
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leány a paradoxon szentje. És a paradoxon itt a remény egy faja. Nem csüg
gedhetünk, ha korunkban ez az élet, ez a szentség, ez a dicsőség talajt ta
lált. A bűnre veszedelmesen hajló világ még belekapaszkodik ebbe a rózsa
bokorba, ahol igaz ugyan, ujjaink megsebződnek.Nem fogadhatjuk el a rosszat,
az erőszakosságot, a rombolásvágyat, mikor ilyen életlecke hangzott el halk
hangon fölöttünk s annyi visszhang sokszorozta meg a felejthetetlen szavakat.
És talán (jogosan mondható-e nminden jelentőségtőlmentes, hogy ez a szent
élet itt töltötte röpke óráit a francia föld egyik sarkán, hogy dicsősége tőlünk

indult ki 1

*

Várom, hogy ajkát biggyessze valaki. Milyen ízetlenség! A rózsák nem
papírból valók, képe nem viasz 1 Nincs ebben a bálványozásban valami el
riasztó az érzékenyebbek számára 1 Azok a negédes versek hogy lehetnének
egy nagy szent hangjai! S a zene, amire gyerekes szavakat költött: Ádám
karácsonya, Mignon, még a Tengerpart bolondja is! Isten a cukrozott ízlésű

kis vidéki zongoristák egyforma csapatából válassza ki követét 1
Nem bizonyos, hogy még ebben az ellentmondásban is, mely a legkét

ségbevonhatatlanabb szentséghez, a legkétségbevonhatóbb esztétikát vegyíti,
nincs kezdettől fogva valami tanulság! Az értelem forog, elkábul, amikor nem
ismeri fel a szellemet. Gyakran a sátáni megkísértés használja fel eszközéül,
hogy az embert a gőg erdejébe vigye. Értelem által pusztulnak ki a lelkiismeret
gyökerei s vesztik el kapcsolatukat a valósággal, avval a nagy, közönséges és
veszélyes dologgal, amit életnek neveznek. Az intellektualizmus jól ítéli meg
a művészet törvényeit és normáit; tudatában van az ösztönök mechanizmu
sának, de nézőpontjában hol az emberi nagyság gondolata 1 Hol a hős, a szent 1
Nagyon könnyen lehet kijelenteni, hogy egy strófa gyerekesen könnyű ; a
misztika nyelve mindíg csak megközelítő valami. "Már nem tudok beszélni,
csak hallgatok", mondotta boldog Suzo. A szó mindíg elárulja a látottat és
megtagadja a ki nem fejezhető szeretetet. Hogy Szent Teréz formái meg
alázzák a bennünket gőgössé tevő ízlést - talán nem is szükségtelen szá
munkra, akik az intellektuális szárazságból csupán azért menekülünk ki, hogy
az anyag moosarába süllyedjünk.

Különben az ízetlenség csak látszólagos. A gyermekkor szentje, gyermek
ként tanult, nyelvet beszélt. S aki külsőségekhezragaszkodik, nem jut előbbre.
A konvencionálistól, a mesterségestől egész lényéből irtózott. "Nem csupán az
a jó, - mondotta - amit nekünk elmesélnek, amit feltételeznek. Például a
gyermek Jézus miután megteremtette a földi madarakat, beléjük lehelt, életet
adott nekik. Nem, a kis Jézus nem tett ilyen fölösleges csodákat! Akkor
miért nem kerültek csoda útján Egyiptomba, ami olyan hasznos lett volna
8 ami oly könnyűnek látszik a jó Isten számára. Egy szempillantás alatt ott
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lettek volna! De életükben minden úgy történik, mint a mienkben." Az (5
hite nem burkolja homályba a keresztény dráma valóságát.

Ha (5 a kis út, alázatos és aprólékos eszközök, a "semmit se túlzásba
vivés" szentje, ami a gőgös természetre épp a legszorosabb kötőféket veti,
legalább ez a látszat nem rejtegeti a kifejtett energiát. Önellenőrzés minden
pillanatban - amiről az "Egy lélek története" annyi oldalán tanúságot tesz 
talán több hősiességetkövetel, mint a mártirságra törekvés.

Benne volt először is az erő adománya, túl az átlagos erőn, az életenergiák
végső feszültségén; (aminek dicsőségét mindtöbben zengik ma); hatalom
volt benne és beleegyezés az Isten akaratába. Cellája mélyén Teréz, mikor
ajkaira szökni érzi a halál hideg üzenetét, nem ugrik fel, nincs elhárító moz
dulata. A "Fiat voluntas" nem csupán a kimondó szellem, hanem az egész test,
s a test oly fiatal, hogy az akarat meghajlik és örömében elfogadni kényszerül
a jövőbeli pusztulást.

Papírrózsák díszítik a kis szent szobrát: közöttünk hány biztosabb és
kényesebb ízlésű tudná szeretettel magába zárni ezt az emésztő lángot, hogy
az imádás jelével élessze.

*
Vegyük közelebbrőlszemügyre a kis utat. Ne nagy eszközök segítségével :

csak semmi túlzás. A test képzését előíró szabályok emberi normák. Elfogadni
az ember adottságait, olyannak venni amilyen, ez az alapja a kis szent filo
zófiájának.

Van az aszkézis mértéktelenségében valami, szellemet megbolygató.
Egyes szentek néha úgy gondolkoznak, ha a kívánt szenvedések mélységei
fölött át akarnak jutni, kell, hogy felsőbbrendűlények legyenek. Szent Teréz
nél semmi ilyent nem találunk. Minden túlzástól mentes: bizalmatlan vele
szemben; a noviciusoknak, akiket oktat, nem tanácsolja a túlzást. Az ember
nek elég gondot okoz, hogy egészében meghódítsa önmagát, győzzön a saját
adottságai határain belül s ne induljon kalandok keresésére.

A természeten felüli szentség elkedvetlenít. Ha a hős és a szent más fajhoz
tartoznak, miféle érdemekkel szolgálták meg, és mi az oka a mi kudarcunknak ?
Az "Übermensch" nem ember; nincs tanulság! Ugyanakkor a velünk élő

szentség: közel van, mindennapi; tudja (5 tehát milyen titkos nyomorú
ságból szövődik az emberi sors. Aláhúzza ujjával a gőg apró lázadozásait, az
elégületlenséget, a rosszul fékezett harag, a bűn legcsekélyebb gerjedésé az
emberi szívben. Makacs küzdelem folyik minden pillanatban, de csekélysége
megzavarja az emberi szellemet.

Ez a kettős lélekmegindultság ugyanabból a bölcseségből fakad. Teréz
elfogadja az ember elé szabott korlátokat: megalázkodás nélkül semmi sem
létezhet, ami a természetnek biztosítja a nagyságát. A világ korlátlannak
fogja fel (ha mára nem is: a jövőre nézve) az embert, hisz a fel nem tartóztat-
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ható automatikus haladásban, tagadja az emberi erőfeszítést, a hősiességet,

eltaszítja a szentséget. Hogy bejárhassuk áldozat és hit árán az emberi határo
kat, legelőször is létezniök kell "Ki tudja belátni a saját határait és méreteit,
ha nem emeled fel magadhoz Istenem 1" mondotta egyik jelszavában Keresz
tes Szent János, Teréz mestere.

Ezek a határok beláthatóak. A legnyomorultabb ember és a legnagyobb
szent között sincs lénybevágó ellentét, csupán fokozati különbség. Akarattal
nem lehet eljutni a szentséghez, de aki akarja, tud feléje fordulni. így Teréz
az alázatosságában megragadott embernek a létező legnagyobb reménységet
nyujtja.

Minden élőlény szívében vágy él a szentség után, még aki egyáltalán nem
tudja eldadogni egy viselőjéneknevét sem, abban is. Egyesek elfordulnak tőle,

tagadják. Mások oly magasra helyezik, hogy örökre lemondanak minden feléje
irányuló erőfeszítésről.De a kis szent okosabb. Minden pillanatban megszület
het a győzelem. S a végzetes meredeken, hol annyian megcsúsznak az ösztönök,
érdekek, szenvedélyek súlyától húzva, fegyverszünet nélkül kell feltartóztatni
a lelket és kényszeríteni, hogy fölfelé menjen. Az élet ritkán nyujt nagy, hősi

pillanatokat, amivel az álom csábít, elragad és becsap. Semmi túlzás! De min
den tettnek imaértéke van és minden megszentelt pillanat az örökkévalóságot
hódítja meg.

*
Amit alig mernek a kis szent doktrinájának nevezni, nem csupán az örjön

gés négyfelől jövő szélviharában szétszóródó létükkel szemben foglal állást
(oly kevés elmélet és rendszer van az ő esetében). Tanulsága ismétli a szem
lélödését. Talán misztérium rejtőzik mögötte : hogy korunk, mely csak lázas
életsietséget és kusza zavart ismer, mégis megőrizte a kolostorokat, a magány
és csend kikötőit, Kapuikon kopogtató férfiak és nők száma korántsem csök
ken, sőt egyre növekszik. Egykori apátságokat látunk újjászületni romjaik
ból, régi szerzetesrendek támadnak fel.

Mégsem hiábavaló megfigyelni azt, hogya modern világnak kihirdetett
új üzenet egy szigorúan zárt kolostorból jön, ahonnan rácson és függönyön át
távozhat bármi is, ahol mindenki imádkozásra mélyed magába. Erkölcseinkkel
szemben állást foglaló tényből következik Teréz tanulsága: talán inkább
magas helyről szóló prédikátort vártak az emberek, hogya kereszténységet
hirdesse azok előtt, akik már nem keresztények, vagy annak hiszik magukat.
Teréz, léte egyszerű tényénél fogva, s mivel Karmel fátylát viseli, a szemlélődő

élet elsőbbrendűségét vallja.
Egyes percekben, ha létünk nagyon erős iramban ragad magával és szédü

lés fog el, mintha ujjaink közül kihullani látnánk egy nyaklánc gyöngysze
meit, amit semmi sem tartóztathat fel esésében, megtörténik, hogy álmodo
zunk, mint hallgatag menedékről, a kolostorok zárkozott életéről. A titkos
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valóság, mely legigazibb lelkünk, egy pillanatnyi elmélyülésért megengedi a
feléje közeledést. Mi sem tiltaná 1 Holnap már elfelejtett haszontalanság
korán elfecsérelt pénz sem 1 Aki ismeri a nagy kolostori csendet, az esti órát,
mikor a zsolozsmát befejezték, a kórus árnyékkal és elmélkedésekkel telik meg,
mielőtt felhangzana a Salve égi vidámsága, csak sajnálattal gondolna néha
annyi elvesztett pillanatra, melyben a legértékesebb siklik ki kezeink közül,
annyi emlékként őrzött napra, melyet naplónk egy oldalán gyorsan mások
feledtetnek el.

Az imádságos élet hívószavára ad Szent Teréz dicsősége óriás erejű példát.
Hányan fedezték fel általa a félreismerők közül, a szemlélődő, megállapodott
és egyhangú élet nagyságát, ami látszat szerint belsőgazdagságot rejt magában.
De ha ez a tanulság, végtelen kisugárzó erejével el is kápráztat, nem hozott
újabb ábrázolási módot.

II'

Más a helyzet a szemlélődés gyökerével. mert ez: mélységes megalázko
dás. Az Ószövetségben, amit szokottnál többször olvasott, egyenesen áthaladt
azon a részén, ahol lzaiás megjósolja, hogy a Messiás lesz Izraellegmegvetet
tebb férfia. A próféta szavai, hogy értődhettek a kor időleges királyságában.
A virágzó Izrael gazdagságban és hatalomban gyarapodott. Milyen tisztelettel
nézhettek volna az aljasra, a megvetettre 1 Teréz határt von abban, ami ter
mészetfölötti, a kihirdetett látomásban. A Megígért, a Választott, a Zsidók
királya nem visel bíbort, sőt "utolsó lesz a halandók között, a fájdalom és
szenvedés embere lesz" - ez az állítás végtelen szakadást von maga utána
szokásokban, de épp ez a nagysága jele.

Nem csupán megalázzák, így is akarja. A felségest éppen a szenvedés
vállalása jelenti. A kis karmelitánál senki sem hatolt jobban az önmegalázás
metafizikájába, ami meglepőleg hat a világra és csodálkozásra készteti a
keresztényeket. "lzaiás szavai: ki hitt volna bennük 1 Dicstelen szavak nem
is szépek ... a Szent Arc előtti ájtatosságomra, vagy még inkább, egész jám
borságomra számítanak." Ez a mondat összefoglalja az egész könyvből Teréz
lényegét.

Mennyire törekedett önmegalázkodásra! Nem adhatott nagy bizonyságot
rá, szegényke. Arca csaknem saját maga ellen vallott, annyi báj ült rajta. Nem
jutott részéül, hogy megmutassa, mennyire képes lenne tiszta szivével sérel
meket, igazságtalanságot eltűrni. Legalább akkora hősiességgel viselte el a
szenvedést, ahogya köztudatban él. Mennyire meghatóan igyekszik elrejteni
erényeit, sőt törekszik arra, hogy a világ kevésbbé jó szemmel nézze, mint
illenék. A kolostorban egyik nővér ingerkedése legnagyobb örömére szolgál,
mert () tudja, miért igyekezett magára vonni igaztalan szemrehányásokat.
És mikor rövid idővel a halála előtt egy bosszankodó laikus apáca kertelés
nélkül megmondta neki, hogy az orvossága szedése iránt mutatott annyi rossz
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akarat miatt, csak nagyon is közepes apáca, a kis Teréz úgy fogadta a sértést,
mint valami jótettet.

Egyesek gyerekesnek találják az effajta erőfeszítést. De mindenkinek
olyan keretek között kell a tökéletesedés törvényét fölfedezni, amibe a sors
állította. Női közösség kezelében pedig mennyi apró lemondásra, kis megaláz
kodásra adódik naponta alkalom. A "kis út" itt győzedelmeskedik még.
Nagyon jól ismerjük, miben áll az ellenkező magatartás: mindenki elterjesz
kedik a maga jogai mögött ; mindenki kitűnő érvekkel áll elő és kérkedik.
Nem csupán az egyénre vonatkozik, hanem a társadalmi osztályokra is, mert
az alázatosság metafizikája figyelmeztet arra, hogya földön üdvösség csak
megvetettől, többet ezenvedötöl származhat. Nem ismerjük fel szörnyű igaz
ságát most, hogy az erőszak ördögi színt ad neki s maga Krisztus ellen támad,
szítja a lázadásra kész tömegeket s már nem a szeretetbe, hanem gyűlölségbe

torkollik.
...

S ez az üzenet legtitkosabb része, a legdöntőbb vallomás. Neve, melyet
viselt, mely tudtára adta, hogy öröktől fogva, Isten szolgálatára rendeltek
teljes értelmet kap, egész világossá válik. A gyermek Jézusról és a Szent
Oreáról elnevezett Teréz: a kettő együtt jár, Krisztus hozzákapcsolódik a
Megfeszítetthez és a karmelita szűz mosolyán átüt a halálos maszk, mely bele
rajzolódott a szemfedő kendervásznába. A képek eltűnnek, kezdődik a dráma.
A kisút végéhez ér; a halálnak ígért születő élet a kereszt reménységébe
ereszti gyökereit.

Attól a pillanattól, mikor az élet kitárja szemünket a fénynek, addig,
amíg a halál lezárja, nincs egyetlen pillanat sem, hogy ez a szövetség meg ne
pecsételődne; a halál lényünkből táplálkozik s egy napon már mindent fel
falt. Akkor a végtelen föld ránk zárul, alig egy méter széles, nem is kettő hosszú,
méreteinkhez igazodik, megemészt, visszaszerez bennünket. Hol az öröm 1
Hol a tündöklő nap 1

A tiszta, átlátszó életöröm, melyet Teréz ismert meg Kármel alázatos
udvarán El a lendület, mellyel a fiatal szív a gyermek imádására emelkedik,
csak az Isten ember imádásával válik teljessé, aki fájdalmaknak adja át magát
s halálfélelem marcangolja. Az élet a remény útján menekül a halál elől.

A szörnyű szövetség megtörik. A tüske kihull az állatból, a halál szertefoszlik
a győzelemben és angyal áll őrt a sírkamra előtt, hogy megerősítseaz ígéretet.

A Gyermek Jézusról és a Szent Oreáról elnevezett Teréz; Ő akarta egye
nesen így. Az erős, a tiszta, nyugodt tekintettel tartóztatta fel az őt lassan
kint megvakító fekete fényt, jól tudva, hogy semmit sem lehet megérteni
ezen a valóságon kívül, hogy ezt a szűk kaput senki sem kerülheti el és abban
a pillanatban, mikor rendeltetésünk véget ér, csak a halált legyőző Istenben
reménykedhetünk.
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A szemfedő vásznára a Kínszenvedő misztikus vonásai, csodálkozásunkra
békés tanulságot írnak, ami nem a síré, Ezt a képet a kis szent úgy szemlélte,
mint mi; rágondolt, mikor szerzetes neve elé tette azt a szót. Képzeletében
éltek a lecsukott szemhéjjak. a meggyötört orr, a lekonyuló száj. De tudta,
hogy e képen kívül csak a halál biztos. A bájos gyermekkor pusztulásnak indul,
a hús megöregszik, ráncok éktelenítik el, a tagok megmerevednek. Ő elmenekül
az élet, az öregség a pusztulás elől, meghal alig huszonöt éves korában; de
még inkább megmenekül a haláltól, mert egy csapásra az örökkévalóságba
emelkedik.

Ez az utolsó tanulsága. Az öröm hírnöke, törékeny testében a halál fölötti
diadalt ismételgeti, mellyel pedig a szövegek dicsőitenek. Az élet nagy állítá
sának monstranciáját tartja világ fölé, mely a semmi vonzó erejének bűvöleté

ben áll. Talán a hatalmas népgyülekezetben, amit képe hív össze évenként
egyre nagyobb számmal, a sírja körül kavargó szerétet örvényben tudattalan
tiltakozást kell látni, oly homályos erők ellen, melyek naponként egyre jobban
eltávolítanak a való élettől s a gyökereit akarják kipusztítani. Jelenlétével és
dicsőségével ellentmondás közepébe helyez bennünket a kis KármeIita, ami
mögött talán csoda rejlik: korunknak nincs lelke, de még vannak szentek.

Fordította: Kenyeres László
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