
A BOLDOG SZEMLÉLŰOÉS
Középkori rnisztikusok írásaiból

Az alábbi szemelvényeket tizenegyedik és tizenkettedik szá
zadi nüsztikns íróknak a kontempláció ra, "boldog szemlélödésre"
vonatkozó szövegeiből válogattak egybe. Szerzőik neve a magyar
közönség előtt többé-kevésbbé ismeretlen. Valamennl/ien egy-egy
árnyalalát képviselik a Szent Bernát előtti vagy vele egykorú,
mélqséqében és gazdagságába-n egyaránt kiváló kocekczépkori misz
tikus irodalomnak. Fécempi [enos, a [écempi bencés monostor
apátja a kozépkoti spiritualizmus amaz áramlatában áll, amelynek
forrása és irányítója Cluny volt. 1078-ban halt meg: munkái rész
ben Szent Agoston, részben Cassianus neve alatt kerültek f-orga
lomba. További három írónk már tizenkettedik századi: Szent Ber
nát kortársai. Saint-Thierry Vilmos rendtársa is volt Bernátnak
s egye:> munkéit annak tuleidonitotték: ő jelenti az átmenetet a
bencés és a ciszterci misztike közt. Szentviktori Hugó ama vik
torinus szabály-ozott kanonokok közösségébe tartozott, amelynek
a kozépkoti misztike törzsének egyik legdúsabb hajtását köszön
hetjük s amely [őként a tudományos munka és benső lelki elmé
lyedéS harmonikus összeegyeztetésén [éredozott, Végül Guid6
a karthauzi misztika hangját szólaltatja meg. Egy ideig rendjének
generálisa volt, azután lemondott, teljes magányba vonult s él

szentséq hírében halt meg 1188 táján.

A LEGFőBB SZEMLELöDES

Többféle Iejtája van a szemlélödésnek, melyeknek reven, ó Krísz
tus, a lélek. mely neked szentelte magát. elragadtatásba merül és gaz
dagodhatik; de szellemem, egyikben sem lel akkora örömet, mint abban
a leqföbbcn, amikor nunden mást elvetve egyedül Feléd, Isten felé emeli
föl a tiszta szív egyszerű pillantását. Ó béke. ó nyugalom, ó öröm, me
lyet ilyenkor élvez a Feléd fordult lélek! íme. miközben lelkem isteni
ismeretedre szomjazík, dicsőségeden elmélkedik. Uram. és amennyire csak
tudja, hirdeti dicsőségedet: ime. ilyenkor könnyebbül meg rajtam a test
sulya, ilyenkor enyhül meg a gondolataim tolongása, s még a halandó.
állapotnak és megszokott nyavalyáinknak terhe sem bénít meg többé.
Teljes csönd. tökéletes nyugalom! Szívem lángol, lelkem túlárad örömé
ben. virrasztó emlékezetem és értelmem megtelik fényességgel. Látásod
vágyától ernésztve, ó Szépséq, egész szellemi lényemet elragadja a sze
retet láthatatlan orkánja. (Fécempi János.)

A KIMONDHATATLAN

Azt a legföbb és változhatatlan lényeget, aki Isten. e halandó föl
dön halandó szemmel soha semmiképpen nem szemlelhetjük. Halandó
Őt soha nem látta azóta. hogy ősatyánk a gyönyörűség paradícsomá-

311



ból e keserűség tájára űzetett. A szemlélödö élet tehát itt kezdődik.

ugyan a földön, de nem teljesedik. be, csak ott, ahol majd színröl színre
láthatjuk Istent. Mert ha a tiszta és alázatos lélek föl is emelkedik a
szemlélödésben s az emberi határokon túl föl is fedezi az eget: a lomha
test mégis lehúzza a mélyseqbe: senkinek nem adatott meg, hogy sokáig
önmagán kívül legyen.

De bármily hamar vísszahullík, elkábítva már magának a fénynek
a hevességétöl is: a lélek nagyon sok erénnyel gyarapodhatik az isteni
édesség emez előzetes megtapasztalása révén. Hamarosan roppant vá
gyakozás tölti el és sarkalja arra, hogy önmagát fölűlhaladja. így föl
emelkedve megérti, hogy bár nem láthatja meg, akit lángolva szeret,
nem szeretné öt ilyen lángolóan, ha valami benne már tudomást nem
szerzett volna Róla.

Vannak, akik nem jutnak el idáig. Ezek valamiféle képet alkotnak
maguknak Istenről, mert sajnálatosan kiszolgáltatva a világ viharainak,
képtelenek arra, hogy szellemi módon szemleljék a határtalan Fényes
séget. Vajjon az ilyenek számára mí egyéb a szemlélődö tekintet, mint
a pusztulás kelepcéje? Ezeket figyelmeztetni kell, hogyelégedjenek meg
a tevékeny élettel s ne igyekezzenek megjárni a szernlélödés ormaít,
mert írva van: HA természetes .ember nem hatolhat abba, amí az Isten
lelke". A test szerinti bölcseség a halál bölcsesége. Az emberi lélek
nem merülhet belé a benső dolgokba, ha nem űzi el magától a külső

dolgok iránti vágyakozást; viszont minél erőteljesebben veti meg a lát
hatót, annál tökéletesebben nyilik meg előtte a láthatatlan,

Mert bármily hozzáférhetetlen és láthatatlan is természeténél fogva:
a békés és szerit léleknek, aki csak a csúcsokra kívánkozik, Isten meg
mutatja magát forma nélkül, hallatja magát zaj nélkül, észrevéteti magát
mozgás nélkül; megillethetjük test nélkül s elhelyezhetjük sehol és mín
denütt. (Fécampi [encs.)

A SZELLEMI ALLAPOT
Mídőn az ember gondolata egyedül Istenre irányul, vagy arra, amí

Istenhez vezet, s mídön . akarata annyira fölemelkedik, hogy átalakul
szeretetté: a szeretetnek ezen az útján nyomban bevonul a lélekbe a
Szentlélek, az élet Lelke, és mindeneket életre támaszt. S az emlékezet
is nyomban bö!cseséggé változik, mihelyt édességgel ízlelgetjük Isten
javait, és minden róluk való eszmélkedesünk úgy jelenik meg értel
münkben, hogy szeretetté lényegül. Aki az imént még pusztán csak
gondolkodott, érzi, amint eszmélkedese szerelmes szemlélödéssé válto
zik; értelmi erőfeszítései helyet adnak az ístenl édesség valaminő meg
tapasztalásának. s ilyenkor valóban a megértés örömét kezdi élvezni.

tsa«:Thierry Vilmos.)

AZ ISTENHEZ V ALÓ HARaM HASONLóSAG

Az ember tökéletessége Istenhez való hasonlóságában ál, Nem
azért teremtettünk, nem azért élünk-e; hogy hasonlóvá váljunk Ahhoz,
aki a saját képére alkotott minket?

Istenhez való hasonlóságunknak van egy első foka, melyet az em-
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ber csak az életével együtt vet le s melyet a Teremtő mindnyájunkon
rajta hagyott. tanuságául annak a magasabbrendű és méltóságteljesebb
hasonlóságnak. amely a bűnbeesés előtt volt osztályrésze az embernek.
E hasonlóság független az akarattól s épp úgy megvan- a korlátoltnál.
akinek sejtelme sincs felőle. mint az értelmesnél. aki tud róla. E ha
sonlóság abból származik, hogya lélek, akár Isten, mindenütt jelen
van a testben, amelyet meglelkesít.

De van egy második hasonlóság is és ez sokkal közelebb áll Is
tenhez, minthogyakaratunktól függ: ez erényeinkben lakozik. A lélek
akkor hasonló Istenhez, ha erényének: nagyságával mintegy utánozni
igyekszik a legfőbb Jó nagyságát, s ha a jóban állhatatos megmaradás
sal mintegy megvalósít valamit az Isten örök változhatatlansáqáböl.

De ezen túl az embernek van még egy hasonlósága Istennel. Ez
oly bensőséges, hogy inkább nevezhetjük szellemi egységnek, mint ha
sonlósáqnak: amikor az ember teljesen eggyé forr, egy szellemmé válik.
nem csupán az akarat egységével. hanem valaminő még szorosabb
egyesülés erejével, mely lehetetlenné teszi számára, hogy többé Istenen
kívül más valamit is akarjon. Maga a Szeritlelek ez, a szeretet Isténe.

(Saint-Thierry Vilmos.)
A SZERETET DICSERETE

Mit mondhatnék még rólad, szeretet? Onnepe1te1ek, mint kalauzun
kat az Istenhez vezető úton. De nem nevezhetnélek-e egyenesen Isten
útjának? Igen, szeretet, út vagy te, de egyáltalán nem olyan út, mint
a többi. Halljuk, mit mond Szent Pál apostol: "Egy még magasabb
utat akarok megismertetni veletek"; és rólad beszél ezzel, szeretet.
Mert te vagy a legeslegelső út, az utak útja, az egyenes utak fejedelme;
rnínd belőled indul és beléd tér vissza: hiszen Isten útjai az ő törvé
nyei, és mind tőled függnek és benned nyernek értelmet. Te vagy az
igazságosság teljessége, a törvény tökéletessége, az erények beteljese
dése, az igazság ismerete. Üt vagy, szeretet, s míly út! nagyszerü út: be
fogadsz, vezetsz és célhoz viszel nilnket. Kinek vagy az útja? Az emberé
Istenhez, és Istené az emberhez.

Ó boldogságos út, egyedül te ismered ezt az üdvösséges közleke
dést. Leszállatod Istent az ember felé és fölemeled az embert Isten felé.
Ö leszáll, ha felénk jön s mi fölemelkedünk. ha Hozzá megyünk. Nél
küled sem ő velünk nem találkozhatnék. se mi ővele. Te vagy a köz
vetítő, aki összebékíted a végleteket, egyesíted a különvalókat s vala
minő módon egy szintre hozod azokat, akiket ily roppant távolság vá
laszt e1egymástól. Megalázod Istent és fölmagasztalsz bennünket, mikor
a mi mélységeink felé vonod öt, minket pedig az Ö magasságai felé
ősztökélsz.

Elnézern anyától született Istenemet, a gyolcsba takart kísdedet,
amint a bölcsőben fekszik, amint anyja mellét szopja. Aztán látom öt
megkötözve. vesszővel megostorozva, tövissel koronázva, köpésekkel be
mocskolva, szögekkel és lándzsával átűtötten, ecettel-epével itatva.
Mennyi alázat és mennyi szenvedés! Miért vállalta az egyiket és tűrte

a másikat? Ha a választ keressük, nem találhatunk egyebet a szerétet-
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nel. Ó szeretet, mily ~y a te hatalmad! Ha ekkora erőd volt Istenen,
mekkora lesz hatásod az emberekben? Ha Isten ennyit szenvedett az
emberért, elzárkózhatík-e előle az ember, hogy ő is ezenvedjen vala
mit Istenért? Vagy talán könnyebb volt győznöd Istenen. mint az em
bereken? Tudtad: ahhoz, hogy bennünket meqszelídíts, először öt kell
meggyőznöd. Megsebezted a Sérthetetlent. megkötözted ~. Legyözhe
tetlent. megindítottad a Mozdulatlant és halálra adtad az Örökkévalót.

(Szentviktoti Hugó.)
A SZEMLSLőDSS

Imádságának izzó szavaival a lélek fölgyujtja vágyakozását és
gyöngéden hívja Jegyesét. S a Vőlegény. kinek pillantása az igazakon
nyugszik s akinek füle oly figyelmes ímádsáqaíkra, hogy meg sem
várja, mig teljesen kimondják: a Völegény hirtelen félbeszakítja ezt a
könyörgést; betér a szomjú lélekbe, elárad benne. égi harmattól har
matosan, drága kenetekkel illatozva; fölfrissíti a fáradt lelket, táplálja
az éhezőt, megöntözi az aszályban sínylödöt: elfeledteti vele a földet,
jelenlétével eloldja minden mástól és csodálatos módon meqerösítí,
megélénkiti és megittasi.tja.

Vannak bűnös tettek, melyekben a lelket annyira leigázza a buja
ság. hogy elveszti értelmét s az egész ember míndenestül testivé válik.
Ebben a fönséges szemlélödésben éppen ellenkezően történik: a test
érzékeit annyira fölemészti és elfojtja a lélek, hogy a test többé nem
tusakszik a lélek ellen, s az ember egész valójában átszellemül. -

(A karthauzi Guiáo.]
ISTEN LÁTOGATASANAK JELEI

Uram, miböl tudhatom m~ látogatásod óráját? Milyen jelekből

ismerhetem meg jöttödet? Sóhaj és könny volnának e vígasztaló öröm
hírnökei és tanui? Új jelentés, hallatlan 'értelmezés! Mert mi a kapcso
lat vigasztalás és sóhaj, öröm és könny között? Nem inkább ama fölül
ről áradó titkos harmat ez, mely bőséges áradással megtisztítja a benső

embert? A keresztségben a külső leöntés a gyermek benső megtisztu
lását jelképezi; itt ellenkezően. a benső megtísztulás megelőzt azt a
külső áradást, amelyben megnyilatkozik. Boldog könnyek. lelkünk új
keresztsége. mely bűneink tűzvészet eloltja! Boldogok, akík sírnak. rnert
megvigasztaltatnak!

Uram Jézus, ha ily édesek az Erted vágyakozó szív könnyei, mek
kora lesz annak a léleknek az öröme, akinek a fényes örök látásban
mutatod meg magadat! Ha érted epedve édes sírni, mekkora gyönyörű

ség lesz a Te élvezésed!
De miért tegyük ki illetéktelen szemeknek e bensőséges titkokat?

Miért próbáljuk gyarló szavakban tolmácsoini a kifejezhetetlen gyön
gédséget? Aki ezt nem tapasztalta, nem is fogja megérteni. A lélek
titokzatos párbeszédeit csak az élmény könyvében lehet olvasni; erről

csak isteni fölkenetés révén lehet tudomást szerezni. A lap behajtva,
s a könyv tűrhetetlen míndazoknak, akiknek szíve a külső betűket nem
tudja átvilágitani a benső tapasztalat értelmével. (A karthauzi Guidá.)


