
MI ÉS A SZENTEK
Kis Szent Teréz önéletrajza,

(lZ "Egy lélek története" - mint
már a Vigilia is hirt adott róla
(195,f márciusában) - új, hite
les "kritikai" kiadásban: jelenik
meg, az eredeti kézirat fénykép
másolatával. K iderüU ugyanis,
hogy aza szöveg, mely minded
dig közkézen forgott, se nem
teljes, se hitelesnek nem mond
ható: a szent életírását - úgy
mondják, annak a halálos ágyon
kinyüvánitott kérésére - nővé
re, Jézusról nevezett Agnes
anya a kiadás előtt itt-ott kis
sé átdolgozta, módosította.

Az eset korántsem egyedülál
ló. Szalézi Szent Ferenc rend
szeresen fölkereste a Vizitáció
- (az általa alapított rend) 
apácáit; ilyenkor a kolostor
tagjai egybegyűltek, előadták
problémáikat, a szent elbeszél
getett velük, felelt a kérdéseik
re - közben pedig, vagy kö~

vetlenül a beszélgetés után em
lékezetből - az apácáklejegyez
ték a kérdéseket is, a szent vá
lasmit is. Ezeket a "Lelki be
seélaetéseket" (Entretiens spiri

.tuels) aeutdm ' a szent halála
után az. annecy-i Vizitáció ki
adta. Nos: ez az úgynevezett
"hivatalos szöveri' (texte otti
ciei) sajnos szintén nem hiteles;
Szent Chantal megcenzurázta az
eredeti szöveget. Azt mondja er
ről Dom Mickey, Szent Ferenc
összes mflveinek kiadríja: "Gon
dosan kihagyfák belőle a túlsá
gosan közvetlen utalásokat, a
túl bizalmas részleteket, s ki
hagytak bizonyos kérdéseket,
melyek fölöslegesnek tflnhettek
volna az olyan olvasó számá
ra, aki nem ismeri a szerzetesi
szokásokat s főként a Vizitáció
szabályzatát. Ebből következik,
ho.qy a tónus kevésbé meghitt,
a tanítások tömörebbek". . , - te-

gyük hozzá, amit Dom Mickey
tapintatosan nem mond ki: az
egész iakább, élettelenebb. ezer
terikusabb lett.

Ime egy példa: Szent Agoston
és Szent Jeromos összehasonlí
tása. A korrigált "hivatalos"
szöveg szerint Agoston "maga a
szelídség és nyájasság, Jeromos
viszont rendkívül szigorú volt;
ha fogalmat akarsz alkotni er
ről, olvasd el (ll leveleit", Szent
Ferenc ezzel szemben egy-két.
igazi íróhoz - hiszen kitűnf)

író volt - és a szó legjobb ér
telmében vett humoristához mél
tó miniatar arcképet rajzolt a
Vizitáció apácái elé. Ezt mond
ta: Agoston írásai: maga a sze
lídség és nyájasság, Jeromos vi
soon/; rendkívül szigorú volt és
egészen riasztónak tünt. Nézzé
tek csak nagy szakáUávafl s ke
zébén e.qy darab kővel, ahogy
a mellét veri - a leveleiben",
Vagy itt egy másik példa: a
szent a.zoloot· korholja, akik 
Szent Chantal át.qyúrásában 
"most ebben az állapotban akar
nak lenni, majd röviddel azután
másikat keresnének". A szent
itt is' humoros volt, mozgalmas,
szellemes, "jó stilisztct' ; így be
szélt: "Ha egy· órái.q jezsui'ák

. lettünk volna, egy következőben

kapucinusok akarnánk lenni, az
tán kevéssel utóbb ismét más
állar>otot keresnénk, s aki eaése
élet én. át békén meavolt a fele
ségével, ha elcserélhette volna,
egy tucatszor meglelte volna,
olyannyira, hogy ha tehetnénk,
méo anát-anyát· is cserélnénk":

Az ilJ/en m6dosításokat, á'dol
aoeásoko), kihagyásokat mindpn
esetben kesrues szántMk sugallja
- ez kAfségtelen. Az aZOnbfln
már kérdés, hogy maga ez a ke~
gyes szándék helyes-e, hasz
nos-e, indokolt-e. Olyan retusá-
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lás ez, melu mindig az illető
szesü emberi arcvonásait érinti:
gyengíti, eszményíti, jellegtele
,úti, .Beentebbé" akarja tenni.
Pedig a szent abban az emberi
bőrében lett szeni, amelyikben
élt; a saját maga - sokszor bi
zony nehéz, göcsörtös, ellenlee
ző - természetét szentette meg;
éppen azért lett szent, mert "hő
sies fokban gyakorolta az eré
nyeket", seinie kivétel nélkül
mindig rengeteg kiizdelem, szen
vedés, vívódás, önmagával foly
tatott harc árán - hősies fok
ban gyakorolta azt az erényt is,
hogy fegyelmezze, nevelje magát,
hogy rossz hajlamait, természe
te "ne.qa.tív" tendencidit átvált
sa pozitívra, "szublimálja" 
mint a pszichológia mo·ndja.
Miért jellegtelenítenénk érdek
telen, sablonos olajnyomwt-figu
rává azt, akiben számunkra, az
ember számára éppen az a leg
tanulságosabb, ho.qyan emelke
dik a természetesből a termé
szetfölötti magassá.qba, Nagyon
szép, kedves, megható a legen
dák szokásos fordulata: "Már
.qyermekkorában is" ... De a va
lóság ezzel szemben az, ho.qy a
szer/i - ahelyett, hogy már
gyermekkorában is szeni lett
volna: és rózsaszőnyegenlépdelt
,volna a mennyországba - btzony
hoezdnk' hasonló, velünk testvér
embernek szűletett, és keményen,
seiuásan, drámaian, "hősiesen"
megküzdötta.zért, hogy szent
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legyen. Tanú kell rá'1 A lisi
euxi "kis szent" a leamarkdm
sabb tanúk egyike: igazán nem
volt úgynevezett "angyaU" ter
mészete, és míg szenité lett, II
szenvedés, a kéiely milyen si
vatag útjain kellett átvergőd
nie! Tanú kell· rá? Oloaesuk.
Szent Pált. Saulból Pál lett egy
villámcsapásra; de Pálnak sok
kal többet kelleti harcolnia, vi
askodnia, küzdenie mn.qá1Jal 
és magáért - mint Saulnak!
H a nem így volna, azt mondhat
ná az ember: mit jelent nekem
Pá./? KülönlefJe,<r eset; előttem
úgyse fog villásn levá.qni. Nem,
villám nem fOfJ levágni - ez
nagyon való8zinű. De ez: "Tö
vist kaptam testembe, a sátán
angyalát (s ez nem pusztán az
érzékiségre votuükozik t ), hogy
seűmielen. zaklasson" - ez min
denkinele szól. mindenkire vo
natkozik; és minden szent első
sorban. azzal példánk - bízlató
fölemelő, emberséoében. testvéri
és seeniseoében. 'l'ezérlő -, aho
gyan "a sá/an angyalával" küzd,
s ahogyan eet. az angyalt le
{lyűzi.

Ha a szer/Jek szeninelc szűlet

nének, mily lehanaolá, kedvün
ket sze.l/ő. elérhetetlen "Cber
menschek" ooinánakt De em
bernek seidett ek, emberek 1)ol
tak ők is - mind a kezé" nllujl,
ja felénk, testvéri emberkezét.
Ne fagyasszuk hideg fantom
kézeé, (r. au.)


