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A kereszt tudománya
Hálásak lehetünk Széll Margitnak, hogy lefordi
torta, a Szell t István Társulatnak pedig azért, hogy
kiadta a konvertita és vértanú karmelita apáca,
Edith Stein Keresztes Szent János tanitását mai
nyelven összefoglaló, befejezetlen művét, A kereszt
tudományá-t.

A misztika egyháztanítójának e műve azokat a
homályokat hivatott eloszlatni, amelyek még rnin->
dig ott boronganak a mai gondolkodásban a misz
tikus életről. A "modern" felfogás életidegen ma
gatartásformának véli, amellyel kapcsolatban az
értelmi tudásra és ésszerű gondolkodásra épülő

szellemiségnek nincs semmi keresnivalója.
Ezért örülhetünk annak. hogy épp Edith Stein

szentelte alig tizéves karmelita szelgálatát a '400 év
vel ezelőtt élt Keresztes Szerit János szellemisége
nek. Értelmi beállítottsága. amellyel az igazságot
kutaua, végigvezette a modern gondolkodás szinte
nunden árnyalatán. Hackelt tanulmányozva bejár
ta a materializmus útjait. Scheler értékfilozófiája
nak és Heidegger egzisztencializmusának szellemi
légkörében - kikkel személyes ismeretségben volt

. H usserl fenomenologizmusában bőlcselkedve

jutott CI "az igazsághoz". ahogy ő mondta, amikor
Nagy Szerit Teréz munkáját véletlenül kézbe vette
és egy éjszaka .Telfalta". Hozzászokott a modern
gonJolatjárásokhoz, és átbúvárkodhatta a szellem
olyan mélységeit. amelyek korábbi századokban

nem voltak ismertek. Mint előszavában írja: Ke
resztes Szent János életének és irásainak "értelme
zési kísérleteiben érvény re jut mindaz, amit e mű

szcrzöje fáradozásai során a lelki élet törvényeiből

felismerni vélt. Ez a megállapitás különösen a lé
lek ro], a hitről és a szemtéletről szóló magyaráza
tokra vonatkozik ... Ami itt az énről. a szabadság
ról. a sccmrlvroi szól, azok a gondolatok nem Ke
resztes János irásaiból származnak ... A kifejtés
modja azonban távol áll az ő irányvonalától és
gondolkodásmódjától. A személyfilozófiai feldol
gozás ... csak az újkori gondolkodás eredménye."
Örülnünk kell. hogy az igazságkeresés útjait bejáró
Stein a modern gondolkodás módszereivel ugyan
odajut, ahová Keresztes Szent János. Mint a kötet
első Beve::etés,'ben olvassuk: "Keresztes Szent Já
nos műveinek és műkődésének 'steini' értelmezése
megerősíti a megújult karmelita tanítást. függetle
nül attól, hogy vannak benne hagyományostól el
térő magyarázatok. Ez a tanítás valóban tükrözi a
kannelita eszmét a maga tökéletes tisztasága- ,
ban. ." (L Gelber P. Romaens l.euvcn).

Joggal nevezhetjük e művét prófétai küldetés-

nek. Szent Pál mondja : "Aki prófétál. emberek
építésére, buzdítására és vigasztalására beszél"
(l Kor 14,3). A korunkban felfakadó imaáradat.
amit az egyházon belül és kívül kis és nagy közös
ségekben tapasztalhatunk. jelzi nekünk, hogya lel
kek mélyén nem apadtak el az imádság forrásai.
Sőt új forrás vidéke k tárulnak fől az eszmétkedok
előtt. A mai ember az ifjúság példájából látjuk
- irtózik a szóbeli irnától, vagy legalábbis az ima
formuláktól, és belső, egyéni átélésen keresztül
akarja a végtelent megközeliteni. Így akar rátalálni
a béke és az őröm Szentlelkére, "ki maga könyö
rög helyettünk szavakba nem foglalható sóhajtá
sokkal" (Róm 8,26).

És itt a hivatása Edith Stein könyvének. A mo
dern gondolkodást összekapcsolja az imádság ősi

folyamatával. és a mai ember szemével olvassa ki
azokat a tapasztalatokat. amiket az ószövetségi
prófétáktól eredő karmelita lelkűlet évezredeken
át összegyűjtött és Keresztes Szent János által
rendszerbe foglalt az imádkozó em ber belső fejlő

déséről. Jó lenne, ha imádkozó tömegei nk meg

ismerkednének ezzel a rendszerrel és figyelembe
vennék az imaélet belső tőrvényeit. .

Ezért kell megszivlelnünk Keresztes Szerit Já
nosnak Edith Stein közvetítette tanítását. Sokan
ugyanis azt hiszik, hogy az ember a .miegtérés". a
"lélek keresztsége" vagy a hasonló lelki elszánások
után egyszerre csak elkezdheti benső imaeletet. él
vezheti a belső Isten-tapasztalásukat, az átélt sze
retet belső hevét, sőt jogot tarthat a látomások.
hallomások. kinyilatkoztatások. az eláradó örö
mök ajándékaira. Holott rnindcz csak egy folya
mat kezdete, ahol megállni nem szabad, tovább
kell lépni, mert "aki nem halad. előre, az vissza
esik" - idézi Garrigou-Lagrange a régi karmelita
szabályt. Az imaélet nem állapot. hanem folyamat.
méghozzá olyan. mint az élet, amelyben kezdet,
fejlődés és kitcljcsülés váltja egymást.

A keresztút első - de valóban csak első allomá
sa, a kezdet; amint Stein Szent Jánostól idézi:
"Kezdetben- lsten a lelkieket inkább külső,

nyilvánvaló ... módon, elképzelések, képek és ér
zékelhető dolgok útján tanitja ... hol természetes,
hol természetfölőttimódon. Előbb a saját értelme
használatával vezeti, majd lassan felemeli a fönsé
ges isteni szellemhez. Az isteni nevelési tervbe beil-.
leszkednek a képzelőerő látomásai is" (62. o.).
Ezért tévednek azok, akik a fiataljaink imádkozá
sában jelentkező élményeket. őrőrnőket. megta
pasztalásokat csupán a képzelet szülcményének
tartják. Holott ezek valódi élmények és valódi őrö

mök. Edith Stein meg is magyarázza: "lsten úgy
bánik a kezdőkkel. mint gyöngéd anya kis gyerme
kével: karjún hordja, tejjel táplálja. Az ilyen lelkek
még bőséges örömben és vigaszban részesülnek az
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imádság, a szemlelődes és az önmegtagadás gya
korlataiban. Ez az öröm indítja öket arra, hogy rá
szánják magukat a lelki életre" (48. o.). És valóban
tapasztaljuk az üdvös változásokat. de- folytatja
Stein a megtértek "még nem veszik észre. hogy
milyen tökéletlenek és mennyi hibát követnek el
erénygyakorlataikban. Szcnt János élő példáken
mutatja be, hogya kezdőknél mind a hét főbűn

megtalálható. de lelki síkra emelten. Ilyen például
a lelki keI'Jlv.\,;g, amikor az ernber kegyelmeit és
erényeit saját magának tulajdonítja. másokat pe
dig lenéz. lnkúbb ő oktat ki másokat, mintsem
hogy elfogadjon tőlük valamit. Vagy a lelki kapzsi
ság: az ilyen nem tud betelni a könyvekkel, keresz
tekkel. rózsafüzérekkel stb. Csak úgy szabadulunk
meg ezektől a hibáktól. ha elszekunk a vigasztalá
sok tejétől és szilárdabb eledellel táplálkozunk"
(48. o.), Alig hiszünk a szemünknek. amikor ilye
neket olvasunk: "a látomásokról, kinyilatkoztatá
sokról. megszólitásokról és lelki érzékelések
ről ... : az (ilyen) érzéki tapasztalások rendszerint
veszélyekkel járnak. Az érzékek ugyanis azt »vé
lik«. hogy ítéletet mondhatnak szellemi dolgokról,
noha annyira járatlanok ebben, mint az igavonó
ökör a tudományban. Az érzékek terén könnyen
k özrernűködhcr a sátán is, mert hatással van a test
re. be még ha Istentől is származnak ezek az érzé
ki jelenségek, annál kevésbé segítik a lelket, minél
k ülsőbbek (és ez egy nagyon fontos és nagyon ér
dekes mcgállupltása ') ,kevésbé ösztönöznek az
ima lelkületére és azt a látszatot keltik. mintha na
gyobb jelentőségük lenne és jobban vezetnének Is
tenhez, mint a hit. A sátán szívesen felhasználja
ezeket. hogy ártson a lelkeknek. Mindezekből az
okokból nyilvánvaló, hogy legjobb az ilyen képe
ket elutasítani" (60. o.).

Azért kcll ezeknél az első lépések nél többet időz

ni. mert a belső ima útja nem a kevesek kiváltsága,
hanem a keresztény élet kegyelemszolgáltatásúban
benne foglaltatik. Csak mert sokan nem ismerik a
kezdetek utáni szakaszok jellegzetességeit, a sötét
éjszakákat, mint Keresztes Szent János mondja, a
keresztutak szcllerniségét, mint Stein nevezi az éj
szakákat. azért abbahagyják a belső imát, Holott
hozzátartozik a megtért lélek fejlődéséhez. hogya
kezdeti élmények után saját maga is függetlenitse
magát tőlük (ez a cselekvő éjszaka), és alázattal
tűrje. hogy lsten is megfossza öt ezektől (ez a pasz
sziv éjszaka). Itt az látszik gátolni az előrehaladást,
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ami jónak tünik (élmények, látomások. természet
fölötti jelenségek, pl. nyelvek beszélese. gyógyitús.
lélekbe látás stb.). És minderröl azt gondolja Edith
Stein, Keresztes Szent Jánost értelmezve, hogy in
ká bb kerülni kell őket, mint ambiciunálni. Mind
ketten ezt állitják, mert ugyancsak egy ősi tapasz
talatokat őrző karmelita szabály tanácsolja: Ke
rüld a rosszat, de a jót is, amit lsten nem szánt ne
ked. Ez pedig az Úr Jézusnak az 'utolsó vacsorán
tartott beszédén alapszik, amikor a szőlóművcs

mennyei Atyáról szólva mondja: "Minden szölö
vesszőt, rnely nem hoz gyümölcsöt bennem, le
metsz rólam; a gvűmdlcshozút pedig megtiszt itja.
hogy még többet teremjen" (Jn 15,2). Tehát nem
csak a gyarlóságok száraz ágait metszi le. hanem
az élő ágakról az élő leveleket és az élő rügye ket is

visszametszi a több termés, az élet érdekében. Lzt
hiszi el nehezen a belső imába kezdő ernber. nche
zen felfogható számára, hogy az istenes gondola
tok, érzések és cselekedetek, amelyek tehát az iste
.ni élet ágait, rügyeit , leveleit t art alrnazzák , áldoza
tai lehetnek az Isten tisztító késének. Mindcn

Edith Stein értelmezésében Krisztus kcreszthu
lalában gyökerezik, s ennek kiüresitö voltúl meg
kell éreznie annak a léleknek, aki "a mindcnt"
akarja birtokolni, vagyis az lsten teljcsséget.

Mindezt meg kell értenünk. amikor nekifogunk
A keresz I ludományá-nak olvasásúhoz. illetőleg a
belső imához. Ahogy Nagy Szent Teréz is írja
Szent Jánossal együtt: sokan vannak, akik clkc/
dik az imaeletet. de sokan nem ismerik. nem ert ik
ennek az útját, és megreked nek az elsó szakaszban
Ezért van annyi gnóm-keresztény a szóbcli imák
világában, És Iélő, hogya látszólag elrnciyülő ima
mozgalmak sem szabaditanak meg az emberi szel
lem törpeségeitől. Pedig érdemes vállalni a tisztu
lás éjszakáit ; ezek folyamán már fcltúrul n tiszta
hit élménye, amely nem más, mint "elözetes" az ls
ten-látás mindent átható örömeből.

A keresz I tudománya nem kőunyű olvasmanv

de érdemes átrágni magunkat rajta abr töhb
ször is -, hogy rnegsejtsük , milyen mélységck rejle
nek az evangélium alaptörvénvébcn, a nyolc bol
dogságban; milyen káprázatosan gazdag az isten
tisztelet világa a barátságtól ajegycsscgig. CS ho~)

mindez nemcsak tanítás valarniről. hanem az élet.
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