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Van a szeritségnek orvosi oldala
is, mert akik nagyok lettek Isten
és a szellem országában, azoknak
az istenit többnyire "törékeny
edényben" kellett hordaniok. All ez
Pálra, akinek testébe "tövis ada
tott, a sátán angyala", hogy ar
cába üssön, áll a finom idegzetű

Agostonra, a parapszichikus álla
potokba sodródó Avilai Terézre és
a jókedvű Néri Fülöpre, akinél a
"széteső" bordák [elezték, hogy
szellemét már alig birja tartani
testének földi edénye. Loyolai Ig
nácot is közéjük kell soroznunk.

így kezdi tanulmányát Hugo
Rahmer a Stimmen der Zeitben.
Megvallom. nem nagyon vonzott a
-círne: "A beteg Ignác", s olvasását
a havi penzum végére helyeztem.
Amikor azonban mégis belefogtam.
le sem tudtam tenni a kezemből.

Szinte már mellékesnek tünt fel a
tanulmány alkalomszerűsége is, az
nevezetesen, hogy Loyolai Szent
Ignác 1556 július 31-én halt meg,
vagyis most emlékezünk halálának
négyszázadik évfordulójáról. Orvos
történeti és lélektani szempontból
egyaránt érdekes az a kép, amelyet
az innsbrucki professzor - gondo
lom, a nagyhírű dogmatikus Karl
Rahner fivére - a feldolgozott ren
geteg forrás alapján elébünk tár.

Ignác hűséges titkára, Juan de
Polanco mindjárt a mester halála
után feljegyzéseket készített, ame
lyek később beszámolójának élére
kerültek a rendi krónikába. Rah
ner mindenekelőtt az ő szavaival
fedi fel azt az orvosi tragédiát,
amely miatt Ignác külön is oly so
kat szenvedhetett. "Ignác atyának
- úgymond - már régtől fogva
rossz volt a testi állapota. Ez év
(1556) kezdetén azonban a szokott
mértéken felül gyengélkedett és
kinlódott gyomorfájdalmaival. Am
csak most, az utolsó hónapokban
jöttek rá, hogy betegsége hem a
gyomortól, hanem a májtól ered.

Vagyis több mint 30 éven át ép
pen a betegségére legkárosabb el
járásokat alkalmazták az orvosok.
Azon voltak, hogy belső és külső

eszközökkel melegítsék a gyomrát,
és csak életének utolsó szakában
derült ki, hogy merőben ellenkező

képen kellett volna kezelniök. Igy
most egyszerűen hideg -borogatást
raktak a mellére s némi hideg vi
zet itattak vele, s Ignác hamarosan
valamivel jobban érezte magát."

Luis Goncalves da Camara atya
portugál nyelven irt naplójában
közvetlen elevenséggel világít rá
erre az orvosi tévedésre : "Amikor
Ignác súlyos betegen feküdt Rómá
ban, egy rendi orvos kezelte, aki
még nagyon fiatal volt és keveset
tanult. Minthogy a betegség gyö
kerét félreísmerte, forró eszközöket
használt s ilyen módon egészen
helytelenül fogta meg a dolgot.
Nyár volt, tehát a legnagyobb for
róság ideje Rómában. Elrendelte,
hogy Ignácet sok takaróba burkol
ják és csukják be a ház ajtóit és
ablakait, nehogy friss levegő hatol
jon be. Utána meghagyta neki,
hogy semmi mást ne igyék, mint
erős és tiszta bort, mert úgy vél
te, hogy a fájdalmak gyomorhűlés

ből származnak. Atyánk égett a
szornjúságtól, de nem kért egy
csepp ivóvizet sem. Csaknem bele
pusztult a fájdalmakba és a lázas
forróságba. amely annyira megíz
zasztotta, hogy egészen átáztak az
ágy párnái. Mégsem panaszkodott.
Végül már közelinek érezte elmú
lását, de akkor sem szólt semmit,
hanem mindenben oly sok hívő bi
zalmat tanúsított az orvos iránt,
mintha az a legtökéletesebb ember
lenne a szakmájában, - holott tel
jesen tisztán állt előtte annak nagy
tehetetlensége. Inkább hozzáfogott,
hogy felkészüljön a halálra. Észre
vettük ezt, mert azt kérte, hogy
ápolóin kívül senki se beszéljen
hozzá a betegszobában, a rend
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tlgyeinek intézését pedig átadta az
atyáknak. A házban jelenlevő fo
gadalmasok ekkor tanácskozásra
ültek össze és egyetértően megál
lapítottuk: kötelességünk, hogy más
.orvost is hívjunk. Vizsgálja meg .az
is atyánkat s ha lehet, mentse meg
életét. Igy jött el Alessandro Petro
nio doktor. Amikor meglátta atyán
kat és tájékoztatta magát az eddi
gi kezelésről, felkiáltott, hogy ezzel
az izzasztással halálba taszítjuk őt.

Nyomban megparancsolta, hogy
szabadítsuk meg a takarók terhé
től, rántsuk fel a ház ablakait,
majd hogy annyi friss vizet adjunk
neki inni, amennyit csak kíván.
Ezen a módon atyánk rövidesen
meg is gyógyult."

Amit azonban Ignác néhány hét
tel a halála előtt átélt, csupán pa
rányi töredéke annak a szenvedés
nek, amelyet teljes 30 éven át 
a hibás gyógykezelés folytán fölös
mértékben is - el kellett viselnie.
Betegségének megnyilatkozásairól
ugyanis a történeti források oly
pontosan tudósítanak, hogy adata
ikból könnyen összeállíthatjuk a
klinikai kórlapot. De ha csak azt
vennők alapul, amit Polanco titkár
1554. július 22-Im irt Alfonso Sal
meronnak - "Atyánk hol letörik,
hol megint talpra áll gyomorbán
talmaival" -, akkor sem lehetne
kétséges, hogy a szinte rendszere
sen visszatérő epekólikának tipikus
esetével állunk szemben. Ez volt az
a betegség, amely még a párisi
időkben kezdődött s amelyet Szent
Ignác is, meg a társai is gyomor
bajként emlegetnek.

Akik Inigo de Loyolát közelebb
ről ismerték, tőle magától hallot
ták, hogy fiatal korában pompás
egészségnek örvendett. Kitűnik ez
abból a módból is, ahogyan ször
nyű kínjait viselte, amikor szétron
csolt lábát kezelték az orvosok, s
még inkább abból, hogy milyen
gyorsan talpra birt állni. Azok az
elmondhatatlan fájdalmak is, ame
lyeket mint zarándok magára vál
lalt - amikor a tengereket járta,
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majd amikor többnyire gyalogszer
rel bevándorolta Spanyolországot.
Franciaországot és Itáliát -, szín
tén bizonyítják, hogy természettől

fogva erőteljes férfi volt. Egészsé
ge azonban úgyszólván egycsapásra
megváltozott azoknak a - mínt
Rahner mondja - "meggondolat
lan" vezeklési gyakorlatoknak nyo
mán, amelyeket Manresában 1522
márciusától 1523 februárjáig vég
zett. Testi kondíciójának ezt az
összeomlását már a Szent Ignácról
megkísérelt első életrajz, az 1547
ben készült úgynevezett "Epistola
Lainii" is megemlíti: "Jóllehet ko
rábban erős és jó szervezetű volt,
utána ami a testi egészséget illeti,
egészen mássá változott." S bizal
masa, Pedro de Ribadeneira utal
arra is, hogy a betegségben, amely
Manresában kezdődött, már akkor
megnyilvánultak a későbbi "gyo
morbaj" jelenségei, alkalmasint te
hát már akkor felléptek az első

epezavarok. "Azelőtt erős volt a
teste, virágzó az egészsége. De
tönkretette magát a túlságos böj
töléssel és vezeklessel. Utána gyak
ran kínozta betegség, különösen
gyomorfájás, amely egész életén át
tartott." Aligha gondolhatunk más
ra - irja Rahner -, mint hogy
már a két manresai megbetegedés,
amelyek heves lázzal a sír szélére
vitték, epekólika volt. Ugyanez le
hetett az a betegség is, amely rö
viddel a zarándokhajó indulása
előtt, 1523 júliusában Velencében
lepte meg; s nem annyira az első

tengeribetegség okozta hányás lehe
tett az, ami a saját közlése szerint
meggyógyította, hanem az epero
ham elcsittulása, amit a beteg meg
váltó szabadulásnak és áradó egész
ségnek szokott érezni. Erre vall az
is, hogy a hasonló esetek éveken át
elmaradtak. O maga számol be ar
ról, hogy barcelonai tanulmányai
idején "semmit sem észlelt azokból
a gyomorgörcsökből, amelyek Man
resa óta gyötörték és a jeruzsálemi
úttal szűntek meg". Annál ádázab
ban törtek rá azután ismét, amikor



évekig tartó megfeszített tanulás
után a párisi főiskolán elnyerte a
magisteri oklevelet. Általános ösz
szeroppanás következett. "Párisban
súlyos gyomorfájás vette elő 
hangzik egy feljegyzés -, úgy hogy
Ignácnak minden két hétben gör
csei voltak, amelyek mindannyiszor
jó óra hosszat tartottak és magas
lázt váltottak ki. Egy alkalommal
egy ilyen görcse 16 vagy 17 órára
nyúlt. Azután pedig, hogyabölcse
leti kurzust befejezvén néhány. éve
már teológiát tanult és összegyüj
tötte társait, betegsége mind előbb

re haladt anélkül, hogy - bár
mennyit is kipróbáltak -, hatásos
szert találtak volna ellene." Az ak
kori orvosi gyakorlat szerint aján
lott "honi levegő" sem segített. Az
peitiában 1535 júliusában olyan ro
ham érte, hogy megint a halál kü
szöbére került. Ugyanígy egy má
sodik rohamnál is, amely mindjárt
decemberben Bolognában döntötte
le "ama legnagyobb megerőltetés és
testi fáradalom után, amellyel va
laha is meg kellett küzdenie", az
Appenineken való átkelés után.
"Hét napig feküdtem ágyban gyo
morfájdalmakkal, hidegrázással és
lázzal" - mondta el ő maga egy
1536 február 12-én kelt levelében.
Amint azonban elmultak fájdal
mai, nyomban folytatni tudta ván
dorlását Velencébe, ahol már
"egészségileg lényegesen jobban"
érezte magát.
Később, hogy Ignác végérvénye

sen Rómába tette székhelyet, rnínd
egyik levélben, amelyet ő maga
vagy titkárat irtak, folyton úiabb
és feltűnően váltakozó híreket ta
lálunk állapotáról. Sűrűn ismétlőd

nek a "letörése~" és "talpraállá
sok", amelyek annyira jellegzete
sek Ignác betegségére. A testvérek
hamarosan úgy megszokták, hogy
1556 júliusában még a halálos ki
menetelű megbetegedést sem vet
ték olyan komolyan, mint ahogyan
kellett volna. Már 1542 májusában
megjegyzi Juan de Polanco, hogy
bár röviddel előtte lépett be a rend-

be, neki kellett segítenie a posta
intézésében, "mert Ignác mester
kínzó gyomorfájdalmakban szen
ved". Maga Ignác ugyanennek az
évnek decemberében Faber atyá
nak, akit a jelentés-tételek szabá
lyozásával bízott meg, a következő

ket írta: "Nektek csak egyetlen
emberrel kell leveleznetek, nekem
azonban mindannyiatokkal. Ma éj
jel megszámoltuk a leveleket, ame
lyek innen mentek eddig a világ
ba, s 250-re jutottunk. Ha tehát
túlterhelésről panaszkodik valaki a
rendben, úgy meg vagyok győződ

ve arról, hogy én még jobban vagy
nem kevésbbé meg vagyok terhel
ve, mint mások, s hozzá kisebb
testi egészség mellett." ~gy évre
rá, 1544 januárjában közlik, hogy
Ignác megbetegedése immár négy
héten át tartott s a testvérek fel
készültek elvesztésére. Igy ment ez
1550 elejéig. "Ami testi egészsége
met illeti, kevesem van belőle. -Dí
csérjük azonban Istent' - irta Ig
nác a barcelonai Rejadella Teréz
bencés apácának.

Ez a makacsul visszatérő testi
szenvedés felmorzsolta Ignác erejét.
Annál inkább kiemeli lelki erőssé

gét egy feljegyzés 1550-ből, amikor
megint úgy látszott, hogy Ignác
meg fog halni: ,,0 maga is azt hit
te, hogy a halál ott áll az ágyánál.
Akkora örömet talált azonban a
halál gondolatában, s oly sok meny
nyel vigaszt merített belőle, hogy
valósággal patakzottak könnyei a
boldogságtól, S annyira állandó je
lenség lett ez nála, hogyavigasz..
talódás túl nagy mértékének kerü
lése okából gyakran már akarattal
nem gondolt a halálra." A halálos
gyöngeség 1551 január közepéig
tartott. Ekkor határozta el Ignác,
hogy ünnepélyesen leteszi a rend
főnöki tisztséget: bűnei és hibái
mellett kifejezetten hivatkozott
"belső és külső betegségeire" is.
Az atyák azonban egyhangúlag el
utasították visszalépését, s jelleg
zetes Ignác betegségére, amit Po
lanco a rendi krónikában folyta-
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rendezte dolgait. Jeronimo Nadal
lett a helyettese. Decemberben
azonban látszólag megint rendbe
jön, 1955 január elején pedig "ha
tározottan nagyon jól" érzi magát.
Ekkor éri a hónap 15-én a szoká
sos visszaesés. Márciusban végre
folytathatja életrajzának tollba
mondását. Decemberben ujból meg
betegszik s 1556 január végéig nem
is hagyhatja el az ágyat. Több hó
napon át nem tud rnísézní s min
den nyolc napban megáldoztatják.
Ekkor éri 1556 kora tavaszán az a
szörnyű roham, amelynek különös
kezeléséről bevezetőben szóltunk.
Ignácet július elején ráveszik, hogy
menjen el ő is üdülni abba a kis
nyaralóba, amelyet a római kol':
légium tagjai részére az aventinusi
Santa Balbína mellett akkoriban
építtetett, de ez nem segített. Július
végén visszatért a rendházba. hogy
ott haljon meg. Ezúttal komoly volt
a dolog, ámbátor Polanco atya most
sem akarta hinni. Az óriási elme
"földi edénye" szétmálott a hosz
szú 30 év alatt. A halál egészen
halkan kopogott be hozzá. A szerit
nek első életrajza, amely még a
halál évében, 1556-ban jelent meg,
ezeket mondja: "Amint azonban a
nap felkelt, július utolsó napján,
ott találták őt finoman, szelíden
küzdve a halállal."

Az állandó betegség fájdalmait
és az orvosi kezelés tévedéseit nem
kapcsolhatjuk ki Szent Ignác éle
téből és lelki fejlődéséből - álla
pítja meg Rahner -, ezek, mint a
Gondviselés rendelései, annyira be
letartoznak az erők és gátlások
hajszájába, amelyek ezt az embert
és szentet alakították, hogy Ignác
még indulásának önsanyargató dó
reségeit is, amelyek mindörökre
megfosztatták egészségétől. épp úgy
kárhoztathatta. mint dicsőíthette.

O maga foglalta össze tömören Po
lanco számára a leckét, amit le
szúrt belőle: "aprediendo con er
rar", tanulni a tévedésből. Nem vi
tás - emeli ki Rahner -, hogy
ennek szükségére a manresai túlzá-



sokból jött rá legelőször. Az érett
korú Ignác, amikor visszatekintett
a multba, Isten vezetését ismerte
fel abban, hogy a nyilvánvaló hi
bák ráirányították figyeimét a testi
egészség ápolásának fontosságára.
Mi több, Pedro de Ribadeneira
egyenesen arról tanúskodik, hogy
ez a sarkalatos belátás nagy sze
rephez jutott Ignácnál a rendi esz
mény megformálásában is. Riba
deneira, akinek betegágyánál a
meghatóan aggódó Ignác éjszaká
'kon át üldögélt, hogy megigazítsa
időnként az érvágás kötését, tudó
sít a következőkről: "Apránként el
mondta, mennyire csodás gondvise
lése volt Istennek, hogy ő neki,
Ignácnak, betegsége miatt oly so
kat kellett tűrnie. Igy ugyanis meg
tanulta, hogy osztozzék mások ba
jaiban és megértse szenvedésüket.
Mert - mondta Ignác - nekem
az volt eredetileg a szándékom,
hogy egészen kemény és nyers élet
módot eszelek ki társaságom szá
mára. Ha tehát magam testileg

-egészen erős maradtam volna, sem
mit sem lazítok azon a lelki feszí

-tettségen (animi contentio) és azon
.a szígorú életmódon (vitae austeri
tas), amelyet elképzeltem, akkor
pedig senki sem tudott volna kö
vetni utamon. Most azonban, hogy
testileg törődött és gyönge vagyok,
Isten kioktatott arra, hogy a gyön
-gékkel gyönge legyek és hogy szá
moljak az emberi fogyatékosság
gal." A fájdalmak közt elsajátított
szelídségnek és elnézésnek megin
-dító példáját, egyben finom humo
rának bizonyságát is _.adta Ignác,
amikor egy fiatal atyának, aki meg
ingott hivatásában és el akarta
hagyni a rendet, majd azonban
megbánta megtorpanasát és vezek
lés kimérését kérte, ezeket felelte:
"A vezeklést elvégzem én önért
mindannyíszor, amikor a gyomor
görcsöt kapom."

Csakis ennek a háttérnek isme
ratében érthetjük meg Szent Ignác
nak azt az alláspontját. amely az

iá korában bámulatosan fel világo-

sultnak hatott: hogy egészségünk
ápolását Isten is megkívánja tő

lünk. Ignác ugyanis önmagán ta
pasztalta meg, hogy testi fájdal
mainak elmúlása után egyszeriben
felfokozódott az élénksége, fogé
konysága és munkakecive. Minden
könnyebben és szárnyalóbban ment
ilyenkor. Gyakran mondogatta:
"Ha testileg ismét jobban érzem
magam, akkor sokkal fürgébb va
gyok az imában is, a dolgaim vég
zésében és egyáltalán mindenben."
Nem egyszer beszélt erről társa
inak. Fennmaradtak szavai, ame
lyek szinte úgy hangzanak, mint az
egészség valamiféle teológiája. "Ha
az ember beteg, semmit sem tehet
- vagy inkább így mondhatnám,
akkor Isten, a mi Urunk, semmit
sem akar tenni általa. Ha azonban
egészséges, akkor sokat tehet, azaz
Isten sokat akar tenni általa."
Rendi szabályzatát tele is tűzdel

te az egészség ápolására vonatkozó
utasításokkal, az orvosnak pedig
olyan fontos szerepet juttatott,
hogy azt a készséget, amellyel az
orvost rendelkezéseket kell követ
ni, egyenesen a rendi felsőbbség

iránt való vallási engedelmesség
gel vette azonosnak. Tisztában volt
azzal, hogy Isten országának szol
gálásahoz egészséges emberekre
van szükség, s jellemző okosságá
ra, amit Ribadeneira ~ jegyez föl:
"Nagyon ügyelt arra, hogy akik be
akartak lépni a rendbe, egészsége
sek és testileg erősek legyenek, kü
lönösen, ha még fiatalok voltak ...
Csak a nagy tanultságú és kivételes
tudású embereknél nem volt ekko
ra tekintettel az egészségbeli hiá
nyokra, mínthogy ezek még félhol
tan is képesek teljesítményekre."

Az .egészség gondozására kitér
Szent Ignác majd mindegyik leve
lében. Már 1536 szeptemberében ezt
irja Barcelonába Rejadella apácá
nak, aki ideggyöngeségben szen
ved: "Ha az ember nem tud alud
ni, megérzi az egészsége - s .ezt
mindenképen el kell kerülnie.
Egészséges testtel sokat tehet, be-



teg testtel nem is tudom, mihez
foghatna. A jó egészség pompás
eszköz arra is, hogy sok rosszat,
meg arra is, hogy sok jót csele
kedjünk - sok rosszat, ha valaki
nek züllött az akarati iránya, sok
jót, ha valaki az akaratát teljesen
és osztatlanul Istenre, a mi Urunk
ra állítja be." Saját szenvedései
közepette adja 1554 április 2-án egy
fiatal nápolyi rendtársnak ezeket
a tisztánlátó utasításokat: "Tekint
se az engedelmesség parancsának
azt, hogy igénybe vegye az orvosi
segítséget és mindazokat az eszkö
zöket, amelyeket önnek rendelke
zésére bocsátanak, ugyanígy min
den tisztességes üdülést, a test szá
mára is, amit önnek tanácsolnak.
Akkor majd Isten segítségével ha
marosan kilábol betegségéből, hogy
ismét teljesen Isten szolgálatának
szentelhesse magát. Ne tekintse azt
csekély dolognak, hogy nagyon szí
vén viselje gyógyulását, természe
tesen akként, hogy egyedül Isten
szelgálása kedvéért kívánja azt.
Ebből fogja merítení azt a sok bel
ső nyugalmat, amelyre éppen ak
kor van szüksége, amikor az összes
észszerű eszközöket felhasználják
gyógyítására. Mindaddig pedig,
amíg Isten" betegséggel látogatja
önt, fogadja ezt kezéből úgy, mint
az atya és a legbölcsebb orvos ér
tékes adományát, ..

A most olvasott utolsó mondat
azt a tanítást fejezi ki, amelynek
Ignác a saját legmélyebb élményei
nyomán ujból és ujból hangot ad:
nevezetesen, hogy a legjobb orvos
ságok egyike a belső nyugalom, az
a "közömbösség", amelyről a lel
kigyakorlatokat tárgyaló könyvé
ben is beszél. Ide tartozik a kész
séggel elfogadott betegség esete is.
Ignác ugyanis kisujjnyit sem tágít
attól a tételétől, hogy a betegség
"éppúgy Isten ajándéka, mint az
egészség". A betegség szerinte az
örökkévaló tüske, amellyel Isten
megóv mínket attól, hogy "idelent
a pihenésnek adjuk át magunkat és
önszeretetünk kényelmes alvásra
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késztessen minket". Ennek ellené
re azonban semmi gátja annak,
sőt egyenesen kötelességünk, hogy
minden eszközzel, orvosi eszközök
kel is felvegyük a harcot egészsé
günkért. Társai sokszor megcsodál
ták azt a lázas érdeklődést, amelyet
Ignác az egészségük vagy gyógyulá
suk iránt tanúsított, s azt a szinte
szenvedélyes szeretetet, amellyel a
betegeket vette körül. Amikor kí
noktól gyötörten más kezekbe tette
is a rend vezetését, mint legsajá
tabb területét magának tartotta
meg a betegekről való gondosko
dást. "Egy testvérem egészsége
minden kincsnél nagyobb érték ac
szememben" - szokta mondani.
Hogy a drága orvosságokat is meg
szerezhesse számukra, nem egyszer
zálogba rakatta a rendház ónedé
nyelt. Amellett azonban tudott kü
lönbséget is tenni: a megrögzött
panaszkodókat, akik egyik orvos
tól a másikhoz futnának, "hogy az
eget tetszésük szerint megváltoz
tassák", a szígorúság gyógyszeré
vel kezeli.

Az akkori idők híres anatómu
sa, Realdo Colombo, Ignác halála
után felboncoita a holttestet s ké
sőbb "De re anatomica Iíbrí XV"
című könyvében, amelyet egy Ja
kab nevű barátjának készített, eze
ket irta: "Elhiheted nekem, saját
kezemmel szedtem ki számtalan
követ, amelyek különböző színben
a vesékben, a tüdőkben, a máiban
és a kapuérben voltak." Ezekből és
az előző adatokból egy modern se
bész pontosan megszerkesztette
Szent Ignác kórképét. amely egy
magában is megsejtet valamit ve
lünk e hősi ember nagyságából. A
sebész, akit Rahner nem nevez
meg, ezt a megállapítást tette: "Ig
nác betegsége epekőbántalom volt,
olyan kisérő jelenségekkel, amelyek
a gyomrot is bevonták. Az ő ese
tében a fájdalmak a gyomorra su
gároztak ki s í~ azt a látszatot
keltették. mintha ez a szerv lett
volna beteg, Pontosan ez történik
az epekólikának abban a forrnájá-



ban, amelyet éppen e jelenségek
miatt gyomorgörcsnek nevezünk. A
boncolást jelentés lehetővé teszi,
hogy lemérhessük a fájdalmak
.szörnyűségét és a férfi erősségét,

aki azokat szent és bölcs nyuga
lommal elviselte. Realdo Colombo
még a máj-kapuérben is talált kö
veket. Ezek az epehólyagból ván
doroltak oda egy olyan gyulladást
folyamatban, amely mérhetetlen
szenvedésekkel jár."

Egy alkalommal, amikor Ignácet
efajta kínok gyötörték, Olave, a ró
mai kollégium rektora is súlyos be
tegen feküdt. Ignác egy rendtagot
küldött hozzá ezzel a meghagyás
sal: "Mondja meg Olave atyának,
hogy én megemlékezéseibe aján
lom magamat, s adjunk hálát mind
a ketten Istennek ezért a beteg
ségért: mert így tanít meg mín
ket arra, hogy együtt érezzünk a
szenvedőkkel,"

*
Ciprus szigete, amelyről ma any

nyit hallani, nem valami nagy
földdarab: területe 9.200 négyzet
kilométer, alig kétszerese Sza
bolcsmegye területének. Aki azon
ban meg akarná írni Ciprus törté
netét, lényegében világtörténelmet
irna. Kezdhetné a messzi ókorból
a hettitákkal és Főniciával, s mire
'eljutna Krisztus idejéig, szólnía
kellene Egyiptomról, Görögország
ról, Rőmáról. Utána a bizánci csá
szársággal, a keresztes háborúkkal
és a jeruzsálemi kírálysággal, majd
Veleneével és az ozmán birodalom
mal foglalkoznék. Igy érne el 1878
tg, amikor a török szultán a berlini
kongresszuson anyagi térítések el
lenében Angliának adta át a szige
tet. Amikor azután Törökország
1914-ben háborúba lépett Anglia
ellen, utóbbi annektálta a szíge
tet s 1925-ben koronagyarmattá
nyilvánította. Az 1882-ben létesí
tett tőrvényhozó tanács is megszünt
1931-ben s a törvényhozás jogát
azóta is valójában az angol kor
mányzó gyakorolja. Annak ellené-

re, hogy a lakosság - 1947-es ada
tok szerínt 440.000 lélek -- 80%-a
görög, akiknek minden vágya az
"ernosis", a Görögországgal való
egyesülés.
Könnyű természetesen megérte

nünk, hogy Ciprus szígetét, amióta
csak történelmet ismerünk, ennyire
közrefogták - legtöbbször a ben
szülött lakosság rovására - a ve
télkedő nagyhatalmak. Ott fekszik
a szíget a Földközi-tenger keleti
sarkában, Kisázsia könyökhajlása
ban, 75, illetve 93 kilométerre an
nak partjaitól. Akinek kezében
volt, ellenőrizhette a tengert, az
egész levantei kereskedelmet, aki
nek nem volt a kezében, de erre
akadt dolga, aggodalommal nézhe
tett a szíget urai felé.

Közben azért volt egy időszak,

1192-től 1489-ig, amikor Ciprus füg
getlenséggel dicsekedhetett. Szoro
san véve csak 1426-ig, mert utána
már az egyiptomi szultán hűbére

seként uralkodtak a Ciprusi kirá
lyok. Aránylag tövid idő ez Ciprus
hosszú életében, de mint több he
lyütt is olvastam, ami érdekes em
léke van a szigetnek, azt mind en
nek a három évszázadnak köszön
heti. Azok a városai is, amelyeket
ma sűrűn emlegetnek: Famagusta,
Nikosia, Larnaka voltaképen
akkor lettek városok.

Amit a keresztény Európa oly
nagy szerencsétlenségnek tekintett
- és sok vonatkozásban okkal te
kintett -, abból született meg Cip
rus önállósága, Szaladin szultán
1187 júliusában Hittin mellett meg
verte Lusignan Guido seregét és
véget vetett a jeruzsálemi király
ságnak. A trónjavesztett Guido, aki
Poitiersből származ6 francia nemes
volt, 1192-ben birtokba vette Cip
rus szigetét s oda gyűjtötte maga
köré azokat a honfitársait, akiknek
a Szentföldről hol előbb, hol ut6bb
menekülníök kellett. A harmadik
keresztes hadjárat vezére, Orosz
lánszívű Richárd, csakhamar elis
merte Guid6t Ciprus királyának.'
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A keresztes hadjáratok, egyben
Ciprus történetének érdekes epi
zódja, hogy 1248-ban Szent Lajos
francia király, aki seregével Egyip
tom felé tartott, útközben megbe
tegedett és kénytelen volt Ciprus
ban partra szállni. A király nyolc
hónapot töltött a szigeten, Közben
a kereszteseknek elfogyott a pén
zük, s hogy tovább mehessenek,
kölcsönt kellett kérniök. A fennma
radt okmányok, amelyek a kölcsön
feltételeit tartalmazzák, igazolásul
szelgálnak azóta is azoknak a fran
cia családoknak, amelyeknek tag
jai a királyt kisérték. Címereik ott
függenek Versaillesban a "keresz
tesek termében".

A régi feljegyzések szerint Cip
rus a Lusignan-dinasztia alatt rend
kívüli jólétnek örvendezett. Ujból
fellendült 'az ókorban híres borter
melés és rnéhészet. Maguk a lova
gok vidám életet folytattak, vitézi
tornákat, játékokat és vadászato
kat rendeztek. A fényűzésből, ame
lyet Ciprus legfelső körében fej
tettek ki, a középkori társadalom
egy dolgot vett át: a "ciprusi ma
darak" divatját. Művészileg mín
tázott mű-madárkák voltak ezek
ezüst kalitkában; a kalitka aljában
lepényféleség volt, amely, ha meg
gyujtották. liliom- és pézsmaillatot
árasztott magából.

Ciprusnak a három évszázad alatt
16 királya és 2 királynője volt, s
nem egy kőzülük messzemenően

pártfogoltá az irodalmat, a tudo
mányt és a művészeteket. Figyel
met érdemlő adat, hogy Aquinói
Szent Tamás az egyik ciprusi ki
rály kérésére irta meg "De regí
mine prlncipurn", Boccaccio pedig
"De genealogíís deorum gentilium"
című munkáját. Annál furcsább,
hogy maguk a nemesek nem tanul
tak meg latinul. Egy korabeli fel
jegyzés szerint, hogy megértsék a
pápai bullát, amely elítélte a
templomosokat, akiknek zöme a
Szentföld eleste után Ciprus szíge
tére húzódott vissza, a bullát előbb

franciára kellett fordítani. Pierre
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Mesenge, aki 18 évvel azután járt;
ott, hogy Velence megszerezte Cip
rust, ezeket irta: "Az ország összes
lakosai s főleg a nemesek, mind
derék franciák, olyanok, mint mi..
az anyaországból valók." Az "ösz
szes lakosai" kifejezés természete
sen túlzás, mert hiszen Meaenge
maga sem állítja, hogy a nemesi
portákon kívül bárkivel is érintke
zett volna.

A Lusígnan-uralkodók a hűbéri

világ törvényeit és szokásait vezet
ték be a szigeten. A bíráskodás'
olyan jogszabályok alapján történt"
amelyek a "jeruzsálemi törvény
szék határozatai" gyanánt szerepel
tek. A tudományban ma is ezen a
néven tárgyalnak róluk, valójában
azonban utólagos kompilációról
van szó, amely abban az időben

készült, amikor Jeruzsálem már
nem volt a keresztesek birtokában.
Mindenesetre ott őrizték az "ere
deti" szöveget a nikosiai székesegy
házban egy ládikóban, amelyet csak
a király és nyolc más személy
együttes jelenlétében volt szabad
kinyitni.

Ma főleg az egyházi épületek
azok, amelyek Ciprus fénykoráról
regélnek. Kár, hogy annyi köztük
a rom, a felelősség azonban csak
kisebb részben terheli érte a há
borúskodó feleket és a szíget lakó
it. Nagyobb részben a gyakori föld
rengések játszottak közre benne.
Farnagustának annakidején nem
kevesebb, mint 20 csúcsíves temp
loma volt, körülöttük pálmakertek
és virágzó kaktuszok. A Szent
Miklósnak ajánlott székesegyház,
amelyet a törökök később mecset-o
té alakítottak át és ma is ők hasz
nálnak, megszólalásig hasonlít a
reimsi katedrálíshoz, bizonyságául
annak, hogy a Charnpagné és az
Ile de France stílusát Ciprusban
is szívesen fogadták. A korábbi, te
hátegyszerl1bb gótika remekműve

a Szent Anna-templom, amelyben a
Lusígnan-kírályokat koronázták.
Ugyancsak dísze a ciprusi építőmű

vészetnek a Karmeli Szűzanya



temploma, amelyhez a pénzt az
egyik uralkodó gyüjtötte össze
európai körútján. A famagustainál
kisebb a nikosiai székesegyház,
amely színtén az Ile de France
stílusában épült. Ennek költségét

A KIS ÚT

javarészt Szent Lajos francia ki
rály viselte. Nagy érték végül Ke
rina mellett a dellepaisi apátság,
amely összhangzatosan szemlélteti
a gótika alakulásának valamennyi
fázisát.

"A világ hatalmas jeladattömegében, testi-lelki munkamegosztásában
tökéletesen ránkszabott feladat vár bennünket, amelyre minden földi és
transzcendens tényező előkészít és alkalmassá tesz. De az ember sok
szor képtelen észrevenni erőinek és körülményeinek harmóniáját és ma
gasabb viszonylatait, ezért idegen területen csökkent erő és tudásjorrás
sal s csökkent alkalmassággal tevékenykedik". Ezt írja Ön. Igaza van:
sokan vannak, akik jóhiszeműen és jóakarattal élik életüket s mégsem
találják meg annak értelmét, mert nem ébredtek rá arra, amit Ön úgy
mond, hogy egyéni hivatásunk tudatának az isteni Gendviselés hitén kell
érlelődnie. .

Ehhez kapcsolódó gondolatainak egyike-másika azonban kiegészítésre
szorul. Ezt irja: "Eletünk helyessége felől viszonylag nem sok külső bi
zonyossággal rendelkezünk. Ezért kiegyensúlyozottságunk egyik fő felté
tele, hogy gondolkozásunkat a belső bizonyosságok kiépítése jelé fordít-o
suk. Ezeken keresztül majd kirajzolódik előttünk hivatásunk képe s az
után életünk minden eseménye az Istenbe vetett bizalmon keresztül har
monikusan összekapcsolódik ezzel a hivatástudattal." Igen, de milyen le
gyen az a "belső bizonyosság'j? Olyan-e, mint Kis Sz. Terézé, aki, mint
közismert, sem szerzetesi hivatására, sem a maga "kis útv-jára vonatko
zólag nem kért tanácsot senkitől, még lelkiatyjától sem, hanern az ilyen
nagy jelentőségű kérdésekben is csak a belső hangra hallgatott? Vannak,
akik hasonló módon mintegy "megérzik", hogy egy-egy konkrét helyzet
ben mit kíván tőlük Isten, vagy legalább is utólag teljes bizonyossággal
regísztrálják, hogy ez vagy az a kedvező vagy kedvezőtlen esemény míre
volt jó. De a lelkivezetés története azt mutatja, hogy épp az ilyen belső

bizonyosságoknál vagyunk leginkább kitéve a képzelődéseknek és öncsa
lasoknak. Hányan vannak, akikben nem Isten hangja szólal meg, hanem
saját nagyravágyó, öntetszelgő, makacs vagy különcködő természetüké l
Mi különbözteti meg az utóbbiakat az előbbiektől ? A levele végén em
litett pár szempont a legkevésbbé alkalmas erre a megkülönböztetésre.
Olvassa Nagy Szent Terézt, Szalézi Szent Ferencet vagy a mai aszkéti
kai-misztikai könyveket, ott bőséges anyaget talál. Messze vezetne, ha
itt is kitérnénk a részletekre, fogalmazzuk ezért általánosabban és kér
dezzük így: mi biztosít már [óelőre az ellen, hogy belső bizonyosságaink
önámítássá ne váljanak? Egyeseket, a Kis Sz. Terézeket, a jó Isten kü
lönös kegyelme, másokat egy tapasztalt lelki vezető irányítása. De lesz
nek olyanok is, és a legtöbb ilyen lesz, akiket az biztosít, hogy éppen
ezt a bizonyosságet nem akarják konkretlzální. Az ilyeneknek elegendő

lesz az az általános meggyőződés, hogy "erőink és körülményeink harmó
niában vannak egymássel", vagyis, hogy- mindegyikünk egy-egy .öná!1l[>
művészi gondolata a nagy Alkotónak s-amit O velünk kapcsolatbanjese
vagy megenged, az mind a gondolat kiteljesedését szolgálja, "Tudjuk\
hogy az Istent szeretőknek minden javukra' szolgál". vallják az ~nek
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