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SZALÉZI SZENT FERENC

Amikor 16G8-ban megjelent Szalézi Szent Ferenc "Bevezetése a
jámbor életbe", vagyis a "Filotea", a szerit életírói szerint "akadt az
egyház egyik legszigorúbb rendjében egy szerzetes, aki vállalkozott rá,
hogy ezt a kitűnő mumkát gyanús színbe keveri. Sőt még valami rosszab
bat is tett: fölment a szeszékre s míután szónokolt a mű ellen, úgy, amint
szűkséqesnek tartotta ahhoz, hogy kellő borzalmat keltsen iránta, kihúzta
egy példányát a kámzsája újjából és gyertyát hozatva nyílvánosan el
égette."

Maí ember számára bizonyára meghökkentő a derék kapucinus atya
fölhábcrodá 2a egy könyv fölött, rnelynek szerzőjét az egyház szentté
avatta s melynek nunden sorát szentesítette a gyakorlat, Három és fél
századcal azután, hogy a "Filo:ea" napvilágot látott, s míután elvei a
katolikus vallá.ossáqnak valóságos közhelyeivé váltak, nehezen tudjuk
megérteni egykori hallatlan újdonságát jelcntöséqét, fölszabadító hatá
sát. (rj utat tárt föl, s a modern áhitat, a "devotio rnoderna" azóta is
ezt az utat járja; új korszakot nyitott meg é3 megjelenése - mint Henri
Bremond mondja - "nevezetes dátum akeresztény élet és gondolat tör
ténetében". Azt a keresztény humanizmust - mond]a ugyancsak Bremond
abbé -, mely a trienti zsinat szellemét jellemezte, s mely addig a "tu
dósok" meglehetősen szűk körére szorítkozott, belé vitte a hívek életébe:
"az egéoz keresztény reneszánszot az egyszerű lelkek közkincsévé tette".

Ellenzői éppen azon akadtak fönn, ami legnagyobb újdonsága volt:
józan humanizrnusán. "Azt a bizonyos szerzetest az botránkoztatta meg,
hogy a könyv megengedni látszik a hált. a szellemeskedest és társalgás
ban az ártatlan tréfálkioeást" - jegyzi meg az egyik életíró. Marsollier.
Sokan voltak ekkor. a tizenhatodik század második, tizenhetedik első

felében, a véres vallás- és polgárháborúk idejében, akiket lenyügözött
az a démonisztikus és eszkatolóqíkus szernléletmód, amelyet elsősorban

a hitújítá , hivott eh az ószövetségi szeritírásból és a }elené,ek Könyvé
ből és alkalmazott a hadak-dúlta, csapások-Iátoqatta, vallásilag is, poli
tikaibg is meghasonlott kor állapotaira. Ez a szemlelet hajlamos volt rá,
.hogy megfeledkezzék a valóságos, természet szerinti emberről, s hogy a
világban ne lásson mást, mint ördögi erők küzdöterét, pokoli színpadot,
melycn velejükig romlott, sátán-rrieqszállta emberi bábok kárhozatba ro
hanó karnevalja folyik. Életnek é, emberi természetnek e pesszimista Föl
fogásával szegezte szembe a "Filotea" a keresztény humanizmus derűjét,

egyensúlyát, nyugodt optimizmusát.
Mísszíót teljesített ezzel és egyre sürgetőbb igényt elégített ki.

A trienti zsinattal az egyház életében nagy megújhodás és elmélyülés járt
karöltve. Oj rendek keleekeztek vagy sarjadtak a régiekből: jezsuiták,
sarutlan karmeliták, kapucinusok például: új közösségek, kongregációk



alakultak a kínálkozó új föladatok vállalására. vagy régi formák új tar
talommal telítésére, mint többek között az orsolyák vagy az oratöríánu
sok; régi férfi és női szerzetek és szerzetházak, bencések, premontreiek.
císzterciták, feuillantinusok és mások tértek át sziqorú reformált élet
módra; a világi klerus pedig tartományi zsinatok és papi gyűlések soro-
zatain fáradozott önnön megreformálásán s a Tridentinum döntéseinek
megvalósítasán. S mindez nem pusztán fölülről irányított mozgalom volt,
hanem valóban a tömegeknek. a társadalom valamennyi rétegének elmé
lyülő vallásosságával találkozott és vallásosságából táplálkozott is.

Az a vigasztalan kép ugyanis, melyet a kor kiváló egyéniségeinek
életírói szoktak festeni a tizenhatodik század utolsó évtizedeiről. - ért
hetően. hogy hősük alakja és műve annál hatásosabban emelkedjék ki
a sötét háttérböl, - némi enyhítesre. vagy legalábbis komorságának
némi el1ensúlyozására szorul. Hiteles egykorú adatok és tanuságok egész
serege szól ugyan a hitélet bomlásáról. a háborúk, okozta erkölcsi züllés
ről, a kultusz helyenkénti teljes meqszünéséről, a papsáq egy részének
méltatlansáqáról s a hívők többségének nagyfokú tudatlanságáról; de
ugyanakkor sok jel val1 arra is, hogy a szerzetes és világi papság reform
jávai párhuzamosan megindult s mind erőteljesebb lesz, mind szélesebb
rétegeket hat át a val1ási reneszánsz is. Amikor például a későbbi híres
kapucinus, Canfeldi Benedek a nyolcvanas években Anqlíáböl jövet
partraszáll Franciaorszáqban, valósággal elbűvöli a még megtépettségé
ben is hatalmas francia katolíkus élet látványa: a nagyszerű templomok.
tágas kolostorok, az egyházművészet qazdaqsáqa, a liturgia szépsége és
a nép buzgósága. Azok a karmelita apácák, akiket Bérulle, továbbá Szent
Teréz műveínek francia fordítója, Jean de Quintanadoíne, s a kiváló
misztíkus, Madame Acarie telepitettek Párizsba l 604-ben, úgy indultak
el Spanyolországból francia földre, mint barbár tájra, ahol biztos vér
tanuság vár rájuk; s megérezve és kapcsolatba kerülve e vallási megúj
hodássai, ámulva tapasztalták. amit vezetőjük: Avilai Szent Teréz haj
dani tanitványa és munkatársa, [ézusról nevezett Anna anya ír haza
spanyol rendtársainak: "Noha Franciaország egyes vidékein a hit erő

sen meqfoqyatkozott, itt Párizsban a vallásosság hatalmas jeleit észlel
hetnL Ami a szentségekhez [árulást illeti, az egyenesen az ősegyházra

emlékeztet; csodálkoznak is rajta, míért nem áldozunk gyakrabban."
Ez a lendület részint eleve a kolostorok felé irányult s életformáját

a már meglevő különbözö szerzetekben találta meg, előmozdítva egyfe
lől az újonnan betelepűltek - karmeliták, kapucinusok - gyors föl
virágzását, hozzájárulva másfelől több zilált állapotban lévő rend és
klastrom reformjához; részint új tevekenyséqi területet s ennek megfelelő

új közösséqi életmódot keresett magának, fokozatosan alakítva ki a
tizenhetedik század sajátos kongregációit és szerzetesrendjeit, Délfrancia
orszáq elsö orsolya apácáitól Páli Szent Vince és Marillac Szent Lujza
irgalmas növéreiig. Igen sokan voltak azonban az igényesebb vallásos
ságra vágyók közt olyanok is, akiket családjuk, állapotuk, körülményeik
nem engedtek kolostorba vonulni, vagy akik minden buzgóságuk mellett
sem éreztek hivatást a szerzetességre. Ezek előtt azután szükséqképpen
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íölmerült a probléma: élhetünk-e jámborul a világban, össze lehet-e, és
ha igen, hogyan lehet összeegyeztetni a világi életet az életszentséggel.

A .Jaíkus életszentség" eszményének korában élő, és nem kis rész
ben Szalézi Szent Ferenc elvein nevelkedett mai olvasó számára e kér
dés legalább is meqlepöen hat, oly természetesnek, oly egyedül lehetsé
gesnek, oly kötelezőnek érzi rá a javalló választ. Három és fél század
dal ezelőtt azonban a hivő e téren meglehetősen tanácstalanul állt. Jófor
mán azt sem tudhatta, hogyan fogjon neki a tökéletesedés művének: afe
lől meg éppenséggel nem világositották föl, mi a tökéletességnek az a
sajátos formája, amelyet a világ forgatagában élő ember meqvalósíthat,
és mi a tökéletesedésnek az a sajátos módszere, amelyet napi gondjai
éselfoglaltságai közepert is gyakorolhat. A közkézen forgó aszketikus
könyvek többnyire szerzeteseknek, olykor - mint a .Krísztus köve
tése" - egyenest kontemplativ szrzeteseknek szóltak: a "Filoteá"-ig nem
volt mű, mely elsősorban világiaknak készült volna.

"Akik eddig a jámborságról írtak, - mondja előszavában Szent Ferenc,
csaknem mindnyájan olyan egyének oktatását tűzték ki célul, kik a világtól
nagy visszavonultságban élnek; vagy legalább olyan jámborságra oktattak. mely
ama teljes visszavonultsághoz vezet. Én ellenben olyan egyéneket akarok ok
tatni. kik a világban. a családban. sőt a királyi udvarban élnek. kik állásukból
kifolyólag a külső világnak s a közönséqnek tartoznak élni. és gyakran a lehe
tetlenség ürügye alatt gondolni sem akarnak arra. hogy a jámbor életet meg
próbálják."

A "Filotea" nem elméleti munka; gyakorlati jellegű és a gyakorlati
élet szülötte. Szent Ferenc l6ü2-ben, mint genfi segédpüspök. néhány
hónapot Párizsban töltött, egyrészt azért, hogy a genfi egyházmegyéhez
tartozó. de politikailag nem a szavojai herceg, hanem a francia király
uralma alatt álló Gex tartomány vallási ügyeit rendezze, másrészt azért,
hogy tapintatosan eltávozzék agg püspökének, egyébként jóakarójának
és megbecsülöjének. Granier-nak a környezetéböl, akit élete végső esz
tendejében, úgy látszik, kissé féltékennyé tett koadjutorának növekvő

híre és népszerűsége. A francia fővárosban nyomban belékerült a föllen
dülő új spirituális és mísztikus reneszánsz áramába s megismerkedett an
nak leqjelentösebb képviselőivel: a nagy mozqatóval, a francia oratórium
jövendő alapítójával. Bérulle-lel. Madame Acarie-val, akinek egy időre

gyóntatója lett s aki már neveli házában. a "Szent Genovéva kongregá
cióban". a francia női Kármel első nemzedékének színét-víráqát. Mí
chel de Marillac-kal, a majdani kancellárral, az irgalmas nővérek későbbi
alapító íönöknöjének, Szent Lujzának a bátyjával. a Szent Terézt for
dító Quintanadoine-nal, a Sorbonne kiváló professzorával. Duvallal, aki
majd Madame Acarie életrajzát fogja megírni: azzal a csoporttal tehát
mely a csodálatos Acarie-né körül, középpontja. vezetője a vallásos
meqújhodásnak, és mely - az ő bevonásával - épp ekkor folytatja
döntő meqbeszéléseít a karthauzi Beaucousin atya kolostorában Avilai
Szent Teréz kármelita apácáinak Párizsban való meqtelepítéséről.

Szerit Ferenc fejlődésében - látni fogjuk - rendkívül sokat jelen
tett. ez a néhány hónap; de mint gyóntató és lelki vezető ő is sokat je-
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lentett a párizsiaknak. Nyugalma, megfontoltsága, tapínrata, gyakorlati
józansága és páratlan lélektani érzéke, bizalmat keltő higgadt és nyájas
egyénisége kiválóari alkalmassá tették e szerepre. Chantal Szent Fran
ciska, akinél mélyebben bizonyára senki nem pillanthatott bele pedagó
giájának fölülmúlhatatlan müveszetébe, így jellemzi őt:

"Oly pontos és érthető kifejezésekkel beszélt, hogy a legkényesebb és leg
homályosabb dolgokat is könnyen megérttette ... Isten különös képességet adott
neki a lelkek vezetésére; s ö mennyei ügyességgel kormányozta azokat. Beha
tolt a szivek mélyére, világosan látta állapotukat s hogy milyen ősztönzésre

cselekedtek. Mindenki ismeri hasonlíthatatlan szerétetét a lelkek iránt, s hogy
legföbb öröme volt, ha körüllöttük munkálkodhatott, Ebben fáradhatatlan volt,
s addig nem táqitott. míg meg nem békítette és az üdvösség állapotába nem

. helyezte őket. Uralkodó erénye a lelkek üdvére irányuló buzgalom volt."

Párizsbólvaló eltávozása után is sokan fordultak hozzá lelki prob
lémáikkal s ő levelekben válaszolt nekik és irányitotta benső életüket.
Így többek közott azét él Louise Duchátel nevű hölgyét is, aki egyik
szenrbeszedének hatására tért meg s a világban maradva kivánt Istennek
tetsző jambor életet élni. Ez a Louíse Duchátel egy alkalommal vala
minő pőrös ügyének intézése végett Chambéryban járt. Mínt mindenüvé,
ide is magával vitte a Szent Ferenctől kapott leveleket, s megmutatta
a gyüjteményt Fourier atyának, a jezsuita kollégium igazgatójának, aki
jól ismerte Ferencet: ő volt él lelki vezetője 1602-ben azon a húsznapos
lelkigyakorlaton, amelyet püspökke szcnteltetése előtt tartott Sales-ban,
a szűlői házban. Fourier több másolatot is készített a kézíratról. melyek
hamarosan közkézen forogtak, Szent Ferencet pedig íölkérte: adja ki
művét. Ez azonban szokásos, igénytelenségig rnenő szerénységével mínd
addig szabadkozott, mig párizsi udvarban élő barátja, Deshayes nem
közvetitette hozzá magának IV. Henriknek a kívánságát: hogy tudniillik
a király "mindig szerette volna, ha valaki megadta volna él világi em
bereknek a módszert, hogyan élhet kiki keresztény módon a maga álla
potában; szcretné, ha e módszer egyaránt távol állna az utóbbi idők laza
ság ától is, a gyűlöletes és köteíezettségeikkel össze nem egyeztethető

túlzott szigortól is; legyen pontos, észszerű, vagyis olyan, hogy az ud
var s a nagyvilág emberei, sőt királyok és hercegek is használhassák:
ami pedig e szándék kivitelét Illeti, a genfi püspökre gondoL mert úgy
veli, nála több sikerrel senki sem végezhetné el ezt a föladatot", Erre
aztán "a szerit főpap, Istenakaratát látva a dologban" -- mínt egyik
életírója mondja, - nem tétovázott tovább. Kiegészítette, egységes
könyvve dolgozta át és "Bevezetés a jámbor életbe" címmel megjelen
tette az eredetileg Louise Duchátel lelki vezetésére írt leveleket. Művé

vel a modern lelkiség azóta monumentálíssá emelkedett épületének máig
szilárdan álló alapkövét tette le.

* *
"Ahogy Montaígne a filozófiát a skolasztikaból. úgy szabaditotta

ki Szalézi Szent Ferenc a jámborságot a kolostorból" - mondja szel
lemesen Fortunat Strowskí. Ezt .a jelentőségét már kortársai és közvet
len utódai is jól látták. "A benső és lelki életet akkortájt a klastromokba
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száműzték - jegyezte meg Bossuet; - túlságosan vadnak találták ahhoz.
.!Ugv az udvarban és a nagyvilágban megjelenhessék. Szalézi Szent Fe
renc választatott ki arra. hogy érte menjen és kihozza száműzetéséből."

Tanitványa és barátja. a lelkes és fáradhatatlan regényíró belley-i püs
pök. Pierre Camus szerint Szent Ferenc műveí leginkább amiatt aqqasz
tották a démont, .vrnert jobb belátásta birták azokat. akik a lehetetlen
séggel határos nehézség ürügyével lemondtak az ájtatosságról, mínt
amely a viláqbaru azaz a polgári és népi életben nem gyakorolható".
Valóban. a szentség és a szerit. istenes élet fogalmához ebben az időben

általában a kivételesseq, rendkívüliség hangulata tapadt. ami ha bizo-
nyos fokig talán kívánatossá is tette. alapjában véve inkább eltávolította
a mindennapí valóságból s a külőnleqes kolosori életmód szigetére utalta
át a szentséget; a legtöbb világi ember szemében talán tiszteletre és cso
dálatra méltónak - ha ugyan nem kuriózumnak -, de mindenesetre
saját körülményei közt megvalósithatatlannak tűntette föl.

A fogalom értelmének és hangulatának e fokozatos megváltozásá
ban - rnondhatnók elferdülésében. - több tényező is közrejátszott.
Elviláqiasodó társadalmak rendszerint ügyesen eltávolítják magukból. vagy
mintegy eltokositják magukban a szentséget; a reneszánsz pedig gondol
kodás. erkölcsök. életmód. szokások nagyarányú laicizálódását hozta
magával. Ugyanakkor a reneszánsz hatásától egyelőre nem. vagy csak
kevéssé érintett kolostori és népi vallásos életben - s irodalomban. mű

vészetben - szintén megfigyelhetöegy bizonyos folyamat. mely ked
vezhetett a fogalom értelmí-hanqulatí eltolódásának. A szentség alap
'letö tényeiről. a szentek életének egyetemes érvényű példázatairól a
figyelem - prédikátoroké, kódexiroké és másoloké. szűkebb klastromi
és tágabb hívő közönségé egyaránt; és legendákban. példákban épp ugy.
mint a misztériumokban vagy a szárnyasoltárok képein és a freskókori 
mindinkáhb az érdekes. különleges felé fordult. s ezzel a szerit alakja.
eltávolodva a középkor delelőjén oly erősen érvényesült emberi realíz
mustól, többé-kevésbbé elromantizálódott, olykor egészen a Iantasztíku
mig. amelynek területén azután könnyen találkozott a hitújítás korának
hol egzaltált. hol népiesen vaskos démonizmusával.

A szentséghez való viszony sajátos alakulásának egyik nyomós oka
végül magában a tizenhatodik századvégi vallásos megújhodásban rejlett.
E megújhodás ugyanis kezdeteiben és az aszketikus-realista jezsuita pe
dagógia hatásán kívül eső áramlataiban ~ nagyrészt' misztikus források
ból fakadt és túlnyomóan mísztikus jellegű volt. Ahonnét egy-egy ága
elindult. ott rendszerint a kor valamelyik nagy mísztíkusával találkozunk.
aki körül azután tolmácsolök. rendszerezök. meqfoqalmazók, meg követők

és tanítványok csoportosulnak. így áll Marie de Valence mellett például
a jezsuita Coton atya. IV. Henrik túsza és udvari papja. Madame Acarie
mellett Bérulle. Duval s a kármelita-jelöltek Szent Genovéva kongregá
ciója. s valarnivel lkésőbb Chantal Szent Franciska mellett Szalézi Szent
Ferenc és az újonnan alapított Vizitáció. Sok jámbor lélek ezekben a
misztikusokban látta eszményképét s maga is misztikus élményekre vá
gyott: rendkívüli gyakorlatokra. mennyeí édességek ízlelésére. látomá
sokra. elraqadtatásokra, ,- csupa olyasmire 'tehát. amí egyrészt pusztán
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csak esetleges járuléka a misztikus életnek, másrészt legalább is szerfölött
nehézzé teszi a világi élet keretei klÖzt való megmaradást s az azzal járó
föladatok és kötelességek teljesítését. A századforduló Párizsában sok
volt az őszinte áhitat és a misztikus kegyelem. de volt benne bizonyos
fülledtség és egzaltáltság is. ami nem kerülhette el az oly józan és óvatos
genfi koadjutor figyelmét. Nyomban ráeszmélt a korszakalkotó föladatra
és saját hivatására: csatornázni ezt az áradatot. megtartani a világban,
meqtermékenyíteni, megszentelni vele a világot, visszaterelni a rendkívü
lire áhítozó törekvéseket a míndennapí életbe s ezt a mindennapi életet
avatni az életszentség - a laikus életszentséq - iskolájává.

Míndezt mint lelki vezető és nevelő. mint korának legnagyobb peda
gógusa. moralistája, morálpszicholóqusa néhány ma már közhelyszámba
menő, de annak idején forradalmi újdonságként ható elv következetes és
rendszeres keresztülvitelével valósította meg. Mindnyájan arra hivattunk
- mondja, - hogy tökéletesedjünk; "a tökéletességre jutás módjai azon
ban különfélék a hivatások különbözőséqe szerínt": kinek-kinek "állása
és hivatása szerint kell megteremtenie a jámborság méltó gyümölcseit".
Mert "az igazí jámborság nemcsak nem sérti meg a különböző hivatások
kötelmeit, hanem eredményesebbekké és szebbekké teszi őket"; "ha te
hát hivatásunk józan követelményeivel ellenkezik. akkor csak hamis
erény". Vannak Istennek általános. mindenkit mindenütt egyformán kö
telező parancsai, de vannak kűlönleqesek is, melyek hivatásunkkal jár
nak. áIIapotunkból következnek; "aki ezeknek nem tesz eleget. támasz
szon föl bár holtakat, mégis bűnben van és ha igy hal meg, elkárhozik".

Allapot és hivatásbeli kötelességeink pontos és lelkiismeretes telje
sítése nélkül egyetlen lépést sem tehetünk a tökéletesedés útján. Töké
letesednünk pedig nem állapotunkon kivül lehet, hanem állapotunk keretei
között kell; ott kell megtalálnunk az erények gyakorlásának módjaít is.
Madame de Chantal egyszer azt kérdezte tőle, mi a legjobb megaláz
kodás. Az, amelyik a legkevésbbé van inyünkre - felelte ő: - a fog
lalkozásunk és hivatásunk körében kínálkozó. Nincs állapot, melyet ér
demszerzővé ne lehetne tenni, meg ne lehetne szentelni, ha ahelyett. hogy
lerázni akarnók. jószándékkal vállaljuk és Isten jelenlétében élünk benne.
..Ha betegségben nem végezhet hosszú imádságokat ._~ tanácsolta egy
hölgynek. _. igyekezzék, hogy maga a betegsége legyen imádság: ajánlja
föl annak, aki oly nagyon szerette gyöngeségeinket."

Állapotbeli kötelességeink teljesítése azonbarr nem öncél. s nem lehet
elsőrendű célja saját tökéltesttesünk sem, Mint Szalézi Szent Ferenc
egész gondolkodásában. itt is érvényesül spirituálitásának vezéreszméje.
az Isten iránti szetetet primátusa. ..6 a keresztény életet főként benső

elvében szernlélí, a szeretetben, azaz lényegi aktusában, ami az Isten
szeretete - állapítja mg róla a tizenhetedtk- századi francia vallásosság
egyik modern kutatója, Lebrun atya. Müvei tele vannak a gondolattal,
hogya keresztény élet. bármely fokán, nem más, mint Isten szeretete:
s e művek legfőbb célja, hogy megtanítsanak megőrizni, fokozni s a gya
korlatban érvényesíteni az isteni szeretetet." Mikor még jóformán le
sem zárult a hitviták kora, mely Istent általában hol kissé mereven dog
matikus, hol meg túlágosan apokaliptikus meqviláqításban mutatta meg
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(vagy egyes humanista köreiben deista módon, már éppenséggel csak
mint a világtervező Legfőbb Lényt tisztelte), az isteni szeretet valósá
gának. életirányító erejének ez a hangsúlyozása szintén újszerűen és föl
szabadítóari hatott a lelkekre, s az első lépések egyikét jelenti abban a
fejlődésben, amely az isteni szeretet teológiájának virágkora és a belőle

sarjadó Jézus Szíve kultusz elterjedése felé vezet.
Allapotunkat - tanítja Szent Ferenc - úgy kell tekintenünk, mint

Isten akaratát; kötelességeinket Isten és az Ö akarata iránti szeretetböl
kell teljesítenünk. "Azt kell akarnunk; amit Isten akar - ir ja egyik, Ma
dame Brulart-hoz intézett levelében; - ha ő azt akarja, hogy egy va
lamely dologban szolqáljam, nem szabad, hogy én meg egy másikban
akarjam szolqální." S uqyanott: "Szeretnünk kell, amit Isten szeret; ő

szeretí hivatásunkat: szeressük hát mi is és ne szórakozzunk azzal. hogy
a másokén tünödünk. Tegyük meg a kötelességünket; míndenkí elbírja ke
resztjét. Olvasszuk szépen egybe Marta szolgálatát Máriáéval". Ne a
saját fejünk. hanem Isten akarata szerint próbáljunk szentek lenni; ne
váloqassunkt hanem kövessük Isten szándékát. "A választás jogáról le
mondott szív egyformán kész mindenre -- írja a Teotimusben. 
mert akaratának nincs más tárgya, mint Istenének akarata; nem a dol
gokat szereti, amelyeket Isten akar, hanem Isten akaratát, mely a dol
gokat akarja." Valósággal jeligéje lehetne spiritualitásának az a tanács,
melyet ismeretségük kezdetén adott Madame de Chantalnak: "Ime en
gedelmességünk nagybetükkel írt aranyszabálya: mindent szeretetböl kell
tennünk, semmit kényszerből. Jobban kell szeretnünk az engedelmessé
get, mint félnünk az cnqedetlenséqtöl." Míközben a világtól való benső

függetlenséget sürgeti, ugyanakkor e megszerzett függetlenséget. vagy a
reá való törekvést a világ. a társadalom javára is kamatoztatja: meg
fosztja kényszerjelleqétöl és az isteni szeretet szolqálatának fölszabadult.
energíáival fokozza a kötelességteljesítést. Szabaddá teszi az embert az
által. hogy az értékek valódi, helyes és természetes hierarchiájának ren
deli alá. Istentől - írja Madame de Chantalnak - elsősorban azt kér
jük. szenteltessék meg neve, jöjjön el országa, legyen meg akarata; "ez
pedig nem egyéb, mint a szabadsáq szelleme, mert ha egyszer Isten neve
megszenteltetik, fölsége uralkodik és akarata teljesül bennünk, a lélek
többé nem törődik semmi mással".

. Isten akaratának szerétetből fakadó szolgálata állapotbeli köteles
séqeínk kényszertől mentes teljesítése útján: ez az életszentség szalézíánus
iskolája, ez az a "közös", "kis" út, amelyen háromszáz esztendővel Li
sieuxi Szent Teréz előtt elsőnek Szalézi Szent Ferenc indította el a lel
keket. Ö maga is idegenkedett, s másokat is óvott a különleqestöl, rend
kívülítöl: "soha nem müvelt semmi titokzatosat vagy olyasmit, ami cso
dálatot kelthetett volna azokban, akik csak a külsöséqet, a dolgok bur
kát nézik - írta róla Chantal Szent Franciska. - Semmi eredetieske
dés. semmí kirívó tett, semmi azokból a nagyerényekből. melyek meg
hökkentik a szernlélöt s ámulatra indítják a közönséges embereket. A kő

zös úton járt, de oly égi és isteni módon, hogy én éppen ezt találtam
életében a Ieqcsodálatraméltóbbnak." Útmutatásaiban, tanácsaiban. leve-
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leiben minduntalan fölbukkan. mint egyik vezérelve. a kis dolgok jelen
tőségének hangsúlyozása. a kicsinyben: való hűség követelménye. a ..kis
út" dicsérete.

..Ne hanyagolják el a kicsiny dolgokat, melyek talán jelentékteleneknek
látszanak. sőt használják föl azokat is. amelyek kellemesek. tetszésuk szerint
valók vagy szüksé qesek, mint amilyen az evés, ivás. pihenés, szórakozás és más
hasonlók. hogy igy. az apostol tanácsát követve mindent, amit tesznek. Isten
nevében s egyedül az ő dicsőségére tegyék." - ..A nagy alkalmak. melyekkel
Istent szolgálhatjuk. ritkák, a kicsinyek ellenben közönséqesek, mindennapiak:
már pedig aki kicsinyben hű, mondja az Üdvözítő, arra sok bizatik. Tégy te
hát míndent Isten nevében s akkor jól fogsz végezni rníndent." - ..Isten hatal
mas jósága annyira kedvez az őt szerétöknek. hogy szerétettel fogadja legcseké
lyebb tetteiket is, ha jók; kiválóari megnemesíti s a szentséq eimével és jellegével
ruházza föl őket." - ..Igyekezzünk a legtisztább és legnemesebb szeretettel
egyedül a mi Urunk tetszését keresni; ez a szándék széppé és tökéletessé teszi
minden tettünket, akármilyen kicsiny és közönséqes is különben." - ..A kis
cnqedelmesséqekhez sem tudunk hozzászokni - írta Madame de Chantalnak,
aki kármelita akart lenni. - és nagyon nagyokat akarunk vállalni! A szív sze
lídsége, a szellem szegénysége. az egyszerü éjet többet ér, mint az emelkedett
gyakorlatok és becsvágyó ájtatosságok. Látogassuk csak a betegeket, segitsünk
a szegényeken, vigasztaljuk a szomorúakat s mindezt sietség nélkül. valódi sza
badsáqqal. Nem, nem elég nagy akarunk ahhoz, hogy a Libanon cédrusaihoz
fölérjen. elégedjünk meg a völgyek izsópjával." - ..Bátorság, leányom 
mondta ugyancsak Madame de Chantalnak. - menjünk csak szép lassacskán
és gyakoroljuk ezeket az alacsonyrendü és csiszolatlan. de biztos, szerit és ki
váló erényeket."

A .;kis út" szelleme, akárcsak Lisieuxi Szent Teréznél. Szent Ferenc
nél is 'az Isten iránti föltétlen bizalom és önátadás. a lelki gyermekség
szelleme. ..Lelkét. mely élénk és finom - írja egy hölgynek. - a gyer~

mekség iskolájába kell adnia; haladjon így szép lassacskán és Isten majd
fölneveli önt." Camus püspök szerint ..módszere abban állt. hogy na
gyon alázatos és nagyon kicsiny legyen Istene előtt s olyan sajátságos
tiszteletet és bizalmat tanusitsau iránta. mint egy szeretö gyermek" .
A lelki gyermekségnek ez a szellem olykor szinte egészen teréziánus han
gon szólal meg nála. mint például egy 1609 májusából való levelében:

..Mikor kisgyerekek voltunk, milyen buzgón qyüjtöttünk össze rongyot. fát.
sarat. hogy házacskákat és kis épületeket emeljünk belőlük! s ha valaki szét
rombolta ezeket, elkeseredtünk és sírtunk: ma már azonban tudjuk. hogy mindez
semmiség volt. Egy napon igy leszünk majd az égben is: látni fogjuk, hogy
földi vonzalmaink nem voltak egyéb gyermekségnél. Nem akarom elvenni ez
apróságok és kis játékok gondját. hiszen Isten bizta ránk e világon őket köte
lességünk gyanánt; de szerétném elvenni e gond hevességét és nagy buzgalmát.
Végezzük csak qyermekséqeinket, hiszen gyermekek vagyunk. de ne törjük
magunkat véqzésükben: s ha valaki lerombolja házacskáinkat és apró tervein
ket. ne nagyon gyötrődjünk míatta: mert ha eljön az az este. amikor biztonságba
kell helyezkednünk. vagyis a halál: ezek a házacskák mind semmirevalók lesz
nek; akkor atyánk házában kell meqhúzódnunk."

A gyermekség szelleme azonban egyáltalán nem az édeskésség szel,'
leme. Szalézi Szent Ferenc stílusában, írói modorában kétségkívül akad
ugyani némi manírosság és keresettség. ez azonban abban a korban többé-
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kevésbbé hozzátartozott az udvariassághoz. Időszerű is volt: a hitviták
csöppet sem kiméletes és választékos hangorkánjába belecsömörlött lel
kek valósággal szemjúhozták valaminő meghittebb, szelídebb, pallérozot
tabb beszédmódra: illett is a szent püspök jellemehez. melyben a kortár
sak egyértelműen kiemelik a nagy higgadtság, nyugalom, önfegyelem és
nyájasság vonásait; végűl pedig alighanem része volt benne az olasz tár
sas, és társalgási rnodor hatásának is, mely természetszerűen érvényesült
az itáliai kultúrából táplálkozó Szavejában. s melyet Szent Ferenc olasz
országi tanulóévei s tanulmányútjai alatt szivhatott magába. Közismert
nyájasságában cqyébként sok lehetett a nehézkes emberek óvatossáqából:
"kissé lassan, nehézkesen beszélt - jegyezte föl róla Pierre Camus, 
mint aki jól megrágja, amit mond". Gyakran csodáltam benne, hogyan
fért össze természetes alkatának súlyossága válaszainak kedvességével.
Igaz, sem szellemeskedve. sem élénk szellemmel nem beszélt, hanem
előbb mindiq gondolkodott egy kicsit." Mínden lassú és megfontolt,
hogy ne mondjam nehézkes volt benne, természetes alkata miatt". Nem
tartozott a spontán, könnyü egyéniségek közé; szívós, fáradságos rnun
kával alakította ki jellemét. Mindenki ismeri szelidségét például 
mondja egyik életírója, -- "azt viszont nem míndenki tudja, hogy ez
korántsem veleszületett tulajdonsáqa, hanem sok harc és önmagán ara
tott győzelem árán szerezte meg. Természete szerint inkább heves és ha
ragra hajló volt: ő maga megvallja ezt s írásaiban is észlelhetni bizonyos
tüzet, sőt lobbanékonyságot, ami aligha hagy kétséget a dolog felől."

Még .ahol megkísérti is az irodalmi modorossáq, ki-kiütközík a fárad
ságos hasonlatok és keresett jelképek mögül áz az egyszerűség, melyet,
mint maga mondja, "oly határtalanul szeretett, hogy az már csodálatos".

Önnevelésének tapasztalatai és nagyemberismerete alapján bizo
nyos fokig gyanakodott is az érzelmességre, könnyedségre - ő, akit
korában túlságos engedékenységgel vádoltak. később pedig afféle "ér
zékeny doktornak" képzeltek. "A világ legérzöbb szivü embere", ahogy
magát nevezte, egy alkalommal a következő nagyon jellemző nyilatko
zatot tette Chantal Szent Franciskának: "Szeretem a független, erőteljes

lelkeket, akik egyáltalán nem nőieskedők: a túlságos gyöngédség ugyanis
megzavarja, nyugtalanná teszi és elvonja az Istenhez intézett szerető

imádságtól a lelket". A szív "elérzékenyülésével" a szív "szilárdságát"
.szegezte szembe; óvott az előbbitől. buzdított az utóbbira. Illuzíók nél
kül. de a keresztény humanizmus optimizmusával szemlelte az emberi
természetet; .xíerüs áhítatra" tanított és gyarlóságainkkal meqváltottsá
gunk tudatát állította szembe. Ám a "felix culpa" jellegzetesen humanista
eszméje, az a gondolat, hogy "a megváltottság állapota százszor többet
ér, mint az eredeti ártatlanságé". egy pillanatra sem vált nála akár
könnyelműség és lazaság, akár kvíetízrnus forrásává. "Az az érzése,
hogy egészen Istené -, írta 'egyik lelki gyermekének, - nem csalárd;
szükséqes azonban, hogy kissé több örömét l.elje az erények gyakorlá
sában s különös gondja legyen azoknak megszerzésére, amelyekben a leg
gyarlóbb.. , Az imádság érzelmei jók ugyan, mégsem szabad annyira
tetszésünket találnunk bennük, hogy elmulasszuk az erények gyakorlá
sát és szenvedélyeínk megtagadását." Soha nem feledkezett el a keresz-
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tény élet alapvető drámájáról. arról a szenvedésröl, amely rníndennél
szílárdabban kapcsol oda a Szeretethez s a keresztény ember Krísztus
ban megalapozott méltóságának biztosítéka.

"Mily boldogok - írta. - kiket Isten kedve szermt formál. vagy akiket
tetszése alá von. akár meqpróbáltatással, akár vígasztalással! ám Isten ígazí
szolqái míndíg többre becsülték a víszontaqsáqok útját. mint amely jobban meg
felel Fejüknek, akí nem akarta síkeresen véghezvinni megváltásunkat és neve
dicsőségét. csak a kereszt és a gyalázat által." - "Nem tudja. miért irigyelnek
rninket az angyalok? - kérdezte egyapátnőtől. - Nyílván nem másért. mínt
azért. mert mi tudunk szenvedni Krísztusért, ők pedíg soha nem szenvedtek érte
semmit. Szent Pál. akí az égbe ragadtatott s a paradicsom boldogságát ízlelte.
csak alacsony állapotában és Krisztus keresztjében tartotta boldognak magát."

"Mekkora hálával tartozunk Szalézi Szent Ferencnek. amiért meg
tanitott bennünket a lelki vezetés szabályaira!" -- kiáltott föl egy alka
lommal Bossuet. Ezt a módszert, mely a genfi püspök színte emberfö
lötti munkabírásával párosulva. rövid időn belül diadalra vitte a francia
társadalomban az új. szaléziánus lelkiséget. a kiváló lélekismeret és a
kegyelem munkája iránti ritka tapintat [ellemzi, Chantal Szent Fran
ciska. e leghitelesebb tanu mondta róla:

"Csodálatosan és hasonlíthatatlanul értett hozzá. hogy erőszak nélkül, írá
nyuknak meqfelelöen emelje föl a lelkeket; igy vésett bele a szívekbe, így adott
a sziveknek bizonyos szabadságot. mely megmentett minden aggályosságtól és
nehézségtől. Örömest hagyta. hadd müködjék szabadon a lelkekben Isten szel
leme: ő maga is követte a szellem vonzását s Isten vezetése szerint vezette a
lelkeket. hogy ínkább cselekedjenek az isteni ihletés szerint, mint saját ösztö
nükböl. Mindezt magamon tapasztaltam."

Abban, hogy elvének megfelelően mintegy "angyalok módéára" has
son a lelkekre. máig helytálló. korához képest még egészen rendkivüli.
a modern lélektan számos fölfedezését előlegező pszichológiája segitette.
Szemben azzal a "zord aszkézíssal" . melyet valósággal megbüvölt a bűn

látványa s mely türelmetlen dühvel esett neki a hibák kiirtásának. úgy
hogy közben nem egyszer ejtett súlyos sebet magukon a lelkeken is,
Szent Ferenc a hibák ..megkerülésének" elvét vallotta; a modern pszicho
lógia nyelvén szólva hajlamainknak nem elfojtását, hanem szublimúlúsát
javallotta. Hasonlóan a mai lélektanhoz. mely tudatos és tudattalan lelki
életet különböztet meg. Szent Ferenc is két részre osztja a lelket: egy
..alsóra" . mely nagyjában a tudattalannak. s egy "fölsőre" , mely a tu
datnak felel meg. Ami ..alulról jön". velünkszületett hajlam. tudattala
nunkban lappangó ösztön, arról nem tehetünk. akár kárunkra, akár ja
vunkra szól; se 11ICm bűnünk. se nem érdemünk. Felelősségünk s vele
együtt a bűn lehetősége ott kezdődik. amikor a ..fölső lélek". a tudat a
hajlamot, ösztönt tudomásul veszi és dönt felőle, elfogadja vagy elhá
rítja. A két rész közt nincs rnerev határvonal; az alsó lélek állandóan
ösztönzések. érzelmek, vágyak. kisértések seregével ostromolja a fölsót.
melynek csúcspontján teljes _fényességében a hit trónol. A fölső lélek.
a tudat azután vagy bölcsen kitér e kísértések elől és igyekszik szubli-
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málni a hajlamokat. vagy oktalanul vitába bocsátkozik a kísértéssel és
megpróbálja eltiporni, visszafojtani a hajlamot. Az utóbbi esetben ke
letkeznek a gátlások. kényszerképzetek. lelki merevgörcsök és neurózi
sok. s ez az a módszer, amelyet Szent Ferenc a leghatározottabban elítél.
Ö a kitérés és szublírnálás útját választja; első gondja. hogy rendet te
remtsen a rábízott lélekben. hogy megszabaditsa azt a tévesen értelme
zett felelősség kényszerképzeteitőls azoktól a gátlásoktól, melyek a jám
borságban való haladás legnagyobb akadályai. Egész módszerét jellemzi.
amit 160S-ben a hitellenes kísértésekkel küszködö Madame de Chan
talnak irt.

"Visszatértek hitellenes kisértései. s noha egyetlen szöval sem válaszol
rájuk. nyomasztják. Helyes. hogy nem válaszol rájuk. De túl sokat gondol rá
juk. túlságosan fél tőlük, túlságosan a sztvére veszi oket; egyébként semmi bajt
nem okoznának önnek. Túlságosan érzékeny a kisértések iránt. Szeretí a hitét
és szeretné, ha egyetlen gondolata sem támadna ellene; s míhelyt csak egy is meg
érinti, elszomorodik és megzavarodik rniatta. Túlságosan féltékeny a hite tisz
taságára; úgy véli, mínden megrontja azt. Nem, nem, gyermekem. hagyja. hadd
suhanjon el a szél. s ne vélje a levelek zörgését nyomban fegyverek dörqésének."

Nem kell kétségbeesni a kísértések miatt; ellenkezően, akár optirniz
must is meríthetűnk belőlük: "Jó jel, ha az ellenség ajtónkat veri s előtte

tombol; annak jele ez. hogy nem nyerte el. amit akart. Ha elnyerte volna,
többé nem kiabálna, hanem belépne." Hasonlóképpen az erények gya
korlásában sem kell sokat töprenqenünk, mérícskélnűnk, körülményes
kednünk. "kereken. nyiltan, naívan, éi la vieil/e [renceise, szabadon, jó
lélekkel, grosso modo" haladjunk. Semmi nem olyan veszedelmes, mínt
a türelmetlenség. minthogy súlyos illuzióból. emberi természetünk alapos
félreismeréséből ered. "A mi tökéletességünk ugyanis abban áll. hogy
küzdünk tökéletlenséqeínk ellen; s a gyözelem, melyet ezek fölött
remélünk, nem abban van, hogy többé nem tapasztaljuk őket. hanem
abban, hogy többé ne' nyerjék meg beleegyezésünket." A szen
tek életében előfordulnak ugyan a hirtelen megtérések "kegyelmi
csodái"; a mi utunk azonban nem a hirtelen változásé, hanem
"lassú lépésekben, nehezen és megszakításokkal halad előre". A türel
metlenség sokszor kevélységet takar; aki túlságosan kétségbe
esik bukása míatt, rendszerint túlságosan sokat képzel önmagáról.
Vegyük tudomásul, hogy emberek. tehát gyarlók vagyunk; ha elestünk,
alázkodjunk meg. keljünk föl s rnondjuk magunknak: "Megbotlottunk,
hanem most menjűnk szepen tovább és vigyázzunk magunkra." S ahány
szor elbukunk, ugyanannyiszor cselekedjünk ugyanígy.

Szent Ferenc levelein mintha egy halk, tapintatos. de szívós és tu
datos küzdelern húzódnék végig a kor vallásosságát nyugtalanító, kel
lően meg nem alapozott misztíkus igénnyel; nyomon lehet követni, ahogy
a hozzá fordulók, magasabb élményekre, nagy lelki víqasztalásokra áhí
tozók túlnyomó többségét szelíden, de határozottan visszatereli a min
dennapi aszkézis útjára. Ez az "érzelmes" hírben álló lelki vezető sem
mit nem ró meg oly keményen. m~nt a tárgytalan ábrándozásokat. Pozi
tív imádságot. pozitív elmélkedést kíván; spírítualításából, melyet utóbb
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a kvietísták félreértettek és félremagyaráztak, lehetetlen ki nem halla
nunk egy bizonyos józan és kíeqyensúlyozott voluntarízmus vezérszóla
mát. Az érzelmi mozzanatokkal szemben állandóan az akaratlak fontos
ságát hangsúlyozza: ezek biztosit ják számunkra a "hosszú lélekzetű bá
tcrsáqot", ezek segítenek át az érzelem és az értelem pangási korszakain,
a lelki szárazság megpróbáltatásain.

"Minthogy Istent iránta való szeretetböl szolqáljuk - írja egyik levelé
ben, - s minthogy Istennek kedvesebb az a szolqálat, melyet szárazságunkban
végzünk, mint az, amelyet édességek kísérnek: nekünk magunknak is jobban
kell szeretnünk, legalábbis akaratunk fölső részével, azt a szárazság alatti szol
gálatot. És noha ízlésünk és önszeretetünk szerint kedvesebbek a gyöngédségek
és édességek, Isten ízlése és szeretete szerínt gyümölcsözőbbek a szárazsáqok."

Ezt .» számtalan álarcban jelentkezö önszeretetet Szent Ferenc kö
nyörtelen következetességgel és csalhatatlan biztosságqal leplezte le
benső életünkben. Ahogy megmutatja egy-egy erény, lemondás, önmeg
tagadás szme alatt az "amour-propre" bestiáját, ezt a "rókát, mely oly
kor alszik, hogy aztán hirtelen ránkvesse magát". az egyformán vall
nagyszeru pszichológusra és élesszemű moralistára: helyenkínt, egyik
másik maxímaszerű meqállapításábao szinte La Rochefpucauldra emlé
keztet. S ezzel a leleplezessel. a tudattalan vagy' féltudatos lelki funk
ciók és korupenzáctó k föltárásával adja meg a magasabb igényli lelkek
nek a végső előkészítést amaz isteni szeretetben való misztikus életre,
amelybe a "Teotimus", az "isteni szeretetröl szóló traktátus" vezeti
be olvasóit.

*

Ez a ma már helyenkint kissé bőbeszédűnek és terjengösnek tetsző

rnű a maga korában épp oly nierész és újszerű volt, mint előde, a "Fi
lotea". Legföbb jelentősége talán abban állt, hogy a misztikát megfosz
totta a rendkívüliség léqkörétől, attól a sok járulékos elemtől. mely
hovatovább egészen elfedte valódi értelmét, s igazi mívoltábac, lényegé
ben mutatta meg, mint teljesen Isten szeretetéberi való és Isten szerete
tére irányuló életet. "Beviszi az életbe a misztíkát: ugyanazt teszi a mísz
tikával. amit a jámborsággal tett: kedvesnek. eqyszerünek. kívánatosnak,
szinte könnyűnek mutatja" - írja róla Bremond abbé, Ez a mű is ha
marosan népszerű lett, ha nem is olyan arányokban, mínt a "Filotea".
Páli Szet Vince missziós rendjének állandó lelki olvasmányául rendelte
ezt a "halhatatlan! és nagyon nemes könyvet", s nemcsak ,a tökéletes
ségre törekvök vezetőjéűl, hanem "általános orvossáqul a gyöngélkedők:

nek és serkentőül a hanyagoknak"; egy nemzedékkel később pedig így
nyilatkoztak a "Teotimus"~ról:

.Jsten megadta boldogunknak a kegyelmet, hogya szent szerétet legrejtel
mesebb és legmélyebb titkait is oly világosan és könnyen fejezze ki, hogy amit .
elotte az emberek átlaga számára hozzáférhetetlennek tartottak, azt ma megérti
és nagy örömmel gyakorolja sok olyan míndkét nembelí személy, aki sem az
irodalom; sem a filozófia terén nem jártas,"

Szent Ferenc egyik levelében azt írta, egyenesen Madame de Chan-
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tal számára készítette "Az isteni szerétet traktátus'l-át. Az ő számára,
kétségtelenül, s a kettejük alapította vizitációs rend számára, melyet a
genfi püspök eredetileg klauzura nélküli kongregációnak képzelt, hívatá
saként az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásáva!. melyet a lyoni
érsek azonban hamarosan visszakényszerített a klauzura mögé s a kon
templatív élet csak alig lazított hagyományos formáiba. _A különbség
a közt. aminek Szent Ferenc a Vizitációt szánta (mintegy első vázlatául
Szent Vince és Szent Lujza irgalmas nővéreinek). meg a közt, amivé
azután a rend valóban lett, közvetve ráviláqít az alapító püspök benső

fejlődésére is: arra az útra, melyet a leggyakorlatibb pasztorációtól a
misztikus szemlelödésíq, a "Filoteá"-tól a ..Teotímus"-íq tett meg. Ugyan
akkor 1!~dl eqyíelöl a szalezránus spiritualitás, a ..devotio mcderna" egyik
Iorrására, másfelől a Szent Ferenc lelkiségében- jelentkező misztikus
mozzanatok ösztönzöire. Míndkettö a Kármel felé irányit ja a figyelmet.

Említettuk. milyen jelentős Szalézi Sunt Ferenc életében .az a pár
nonap, amelyet l602-ben töltött Párizsban. Itt került belé Avilai Szcnt
Teréz és a meqreformált spanyol Kármel kisugárzási körébe; bizonyára
ekkor kezdett elmélyedni, talán Quintanadoine-nal való ismeretsége ré
vén is, de míndcnesetre a párizsi, s a Madame Acarie környezetében
különöscn erős Szerit Terez-kultusz hatására, a nagy reformátor és misz
tikus írásaiba. hogy ettől fogva szinte folytonosan hivatkezzék rájuk.

S a Kármelnak ez a tapintatos -~ de írásainak a Szent Terézéivel
való egybevetése alapján kétségbe aligha vonható - hatása egész életen
végigkiséri; szerepet játszik mlsztíkájának kialakulásában is. Madame
Chantal ugyanis, akihez úgyszólván ismeretségük első pillanatától foqva
mély lelki barátság kapcsolta, a Vizitáció alapítása előtt gyakran meg
fordult a párizsiból kirajzott. s ugyancsak a [ézusrólnevezett Anna anya
vezetése alatt álló dijon-i Kármelban s így mintegy első kézből tolmá
csolhatta lelki vezetője felé annak szellemét. a kármelita szemlélödés
sajátos stílusát és a terézianus aszkézis és imádság sajátos módszerét, Mí
kor azután l6l5-től Ioqva a Vizitáció teljesen kontemplatív renddé ala
kult át, benső, misztikus-szernlelődő életében. mint ..a szentség akadé
míája", azt az utat járta. amelyet Szerit Ferenc szabott elébe részint
közvetlen intelmeível. részint Madame de Chantal által: a ..Teotimus"
útját. Ez az út azonban a kapott hatások ellenére sem azonos a Kár-

_meléval: Szent Ferenc ugyanis Ll Kármel ösztönzéseit mint lelki vezető

hozzáhangolta Szeint Franciska és az első vizitációs nővérek cqyénísé
géhez, mint szernlélödö, mint ..gyakorló" misztikus pedig mintegy újr-a
ötvözte a saját szelleme kohójában: így jö~t létre azután ez az igen ma
gas s igen józan, hermetízmusából kiemeit és hozzáférhetővé tett eredeti
szaléziánus misztika.

Arra a műre, amelynek alapját a "Filoteá"-ban rakta le. Szent Fe
renc a .:reotimus"-sal tette rá a koronát: a vallásos élet járnborsáqtól
mísztikáiq ívelő útjának teljes vezérkönyvét adta a modern ember kezébe.
Ha laikus életszentséqről, modern áhítatról beszélünk. jóformán mind
annyiszor az ő alapelveit ismételjük. Hatása fölmérhetetlen; tanításának
mínden gondolata fölszívódott az egyház vérkeríngésébe s ott él és hat
tovább mind a mai napig.
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