
PUSKELY MÁRIA

AVILAI TERÉZ KRISZTUSA

Bárhol ütjük is fel Avilai Szent Teréz írásait, mindenütt Krisztussal találkozunk. A "Jézusról ne
vezett Teréz" elválaszthatatlan az Istenembertől. Művei azonban már mind megtérése után szü
lettek. Önéletrajzában, visszatekintve 39küszködő évére, hűségesen beszámol arról, hogy évtize
deken át csak félig-meddig volt keresztény és szerzetes. Krisztus kereste őt, Teréz meg ügyesen
ki-kitért előle. Halogatta válaszát erre az egyetlen lényeges kérdésre: Kicsoda számomra Jézus
Krisztus? "Élni szerettem volna, mert éreztem, hogy nem élet az enyém, hanem küszködés a ha
lál árnyékával; hogy nincs, aki életet tudna nekem adni, én magam pedig nem tudom megszerez
ni. Aki pedig engem képes lett volna éltetni, annak volt rá oka, hogy meg ne tegye, mert hiszen
már annyiszor magához térített, de én őt mindig újra elhagytam" (Ö' o 8).

Ebből a történetből úgy látszik, hogy a Terézt kereső Krisztus egy szép napon "elveszítette tü
relmét", ezért ellenállhatatlan erővel lépett fel. Magának akarta őt, boldoggá akarta tenni. "Egy
napon az oratóriumba lépve egy szentképet találtam ott; valami ünnepség készült a kolostor
ban; arra kérték kölcsön, s egyelőre oda tették. Krisztus Urunkat ábrázolta, sebektől borított
testtel, s olyan áhítatra gerjesztő volt, hogy látása mélyen megrendített. Azt mutatta ugyanis,
hogy mit szenvedett ő miértünk. Mikor elgondoltam, milyen rosszul fizettem én azokért a sebe
kért, olyan fájdalom fogott el, hogy azt hittem, megreped a szívem. Odaborultam és sírva-zokog
va könyörögtem neki, erősítsen meg már engem egyszer végre-valahára, hogy soha többé meg ne
bántsam. ( ... ) Úgy emlékszem, azt mondtam neki, hogy nem kelek fel onnét, amíg csak meg
nem adja, amit tőle kérek. Úgy látom, meghallgatta, mert attól kezdve sokat javultam" (Ö' o 9).

Egy kép volt tehát az az eszköz, amelynek közvetítésével Teresa de Ahumada találkozott az őt

fáradhatatlanul kereső Krisztussal. A boldogtalan, sokat betegeskedő, bukdácsoló apáca úgy
érezte, szíve szakad fájdalmában. Hogyan is várakoztathatta ily sokáig a végtelen Istent, aki érte
ember lett, kínhalált szenvedett, aki szerette őt, mielőtt megszületett volna, és aki fáradhatatlan
hűséggel próbálta őt magához térítgetni ... ? Teréz válasza ebben a pillanatban a feltétlen igen
volt. Ekkor lett "Jézusról nevezett Teréz", "Jézus Teréze", További élete ennek a válasznak
kibontása, Jézus részéről pedig a szeretet felfoghatatlan áradata. Huszonhat éve volt még, hogy
megélje a, Krisztussal való szeretetkapcsolat misztériumának kimeríthetetlen mélységeit. Amikor
l 560-ban, tehát hat évvel megtérése után tollat vett kezébe (négy-öt ember kívánságára összefog
lalta addigi bűnös életét és az utána tapasztalt rendkívüli kegyelmek sorozatát), voltaképp Szent
Ágoston módjára vallotta meg hűtlenségeit és magasztalta az Úr végtelen, irgalmas szeretetét.
Teréz szerelmes lett a szó legteljesebb és legtökéletesebb értelmében. Krisztus meghódította a szi
vét. Soha többé nincs egyedül. A Jézussal megélt szeretetegysége nem korlátozódik az ima órái
ra, hanem állandó "kettőssé" alakítja miríden pillanatát. Utazik, üzleti ügyekről tárgyal, egyházi
vezetőkkel vitázik, a karmelitákat tanítgatja, kiterjedt levelezést folytat, vagy az avilai San José
kolostorban imádkozik: egyre megy. Istenben él, és Isten őbenne. Teréz számára Krisztus lett az
élet, az öröm, a kiapadhatatlan boldogság. Elveszítette magát Krisztusban, Csak őróla tud, a
Megfeszítettről.

Az Istenember misztériuma

A konkvisztádorok leánya megtérése pillanatától maga is felfedező lesz, és az is marad haláláig.
Hajója elindul "a szeretet ismeretlen óceánján" (Teilhard), hogy rendkívüli felfedezések után be
levesszen a végtelenbe: Teréz felméri "a lélek hosszát", elkalandozik egy színpompás paradi
csomkertben, hosszan elidőzik egy gubóját szétfeszítő és magasba röppenő pillangó szemlélésé
ben, vagy egy kopár szigetre jutva élvezi a mennyből hulló friss harmatot ... Belép egy ismeret-
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len kristály-várkastélyba, kiszoritja onnan az ellenséget, és egyik teremből a másikba haladva
egyre közelebb kerül a vár Urához ... Teréz a szimbólumok egész sorát vonultalja fel, hogy el
mondjon valamit akifejezhetetlenből : az Istenemberre! megélt szeretetkalandjáró!. Őróla beszél,
akármiről ir.

Teréz gyakran királyának, Őfelségének és Úrnak nevezi Jézust. Mindkét szó hátterében felfe
dezhetjük a címek bibliai és kulturális jelentését. Teréz a világmindenség és saját lelke abszolút
Ura előtt hódol, úgy, mint azt az ószövetségi zsidó tette, amikor Adonait imádta. Az Úr megszó
litás pedig (Kyrios, Serior) magában foglalja Jézus, ..az igaz Isten és az igaz ember" misztériumát.

A XVI. század a spanyol királyság fénykorát jelenti. V. Károly és II. Fülöp birodalmában so
ha nem nyugodott le a nap. Élet és halál urai voltak, minden földi kincs birtokosai. A "király"
cím a hatalom teljességét jelentette. Érthető tehát, hogy Teréz akinek megvoltak a kapcsolatai
II. Fülöppel abszolút hódolata kifejezéseképp királyának nevezi Jézust. Természetesen ég és
föld a különbség: ..Az ő megjelenése olyan végtelen fölségű, hogy nagyon megfélemlíti a lel~et.

Ugy mutatja be magát mint az égnek és földnek Ura. Ezt a földi királyok nem tudnák megtenni,
mert ha csak nem jelennek meg fényes kísérettel, vagy nem akad valaki, aki megmondaná, hogy
kihez van szerencsénk, ugyancsak kevésbé vennénk őket" (BV., 9,5).

Az ég és föld Ura és Királya, bármennyire félelemmel tölti is el az embert végtelen fölsége
rniatt. végeredményben csak egyet akar: szívünk odaadó szeretetét. Teréz elragadtatással merül
el ebben a misztériumban: ..Ó, dicsőség Királya és Ura az összes Királyoknak! A te királyi mél
tóságod nem szalmaszálakon nyugszik, hanem örökkévaló! Elég rád tekinteni, s az ember rög
tön tudja, hogy te vagy az egyedüli, akit méltán lehet Úrnak nevezni. ( ... ) Ó, én jó Uram! Én
Királyom! Ki volna képes lefesteni a te fölségedet? Rajtad lehetetlen észre nem venni, hogy te
vagy az a Fölség, személyesen ! Még ennél is csodálatosabb azonban, énjó Uram, a te leereszke
désed és az a szeretet, amellyel egy ilyen magamforma lénnyel szemben viseltete!. Mert hiszen az
ember mindenről beszélhet vele ... " (Ö., 37).

Nos, ez a beszélgetés nem más, mint az ima. Az ima színtere pedig az emberi lélek. Teréz ámul
va szemléli a lélek belső tereit, a belső végtelent. "A világegyetem Királya" (TU., 31) természete
sen itt is érvényesiteni akarja hatalmát, és ha az ember ehhez szabad akaratával hozzájárul, ki
szorít onnan minden evilágit (értsd: bűnt, bűnös hajlamot), "a mennyek országát helyezi a lélek
be" (TU., 31). Jézus végeredményben a "szeretet Királya" (É., 6,4), aki csak annak adja át ma
gát, aki teljesen őrá hagyatkozik. Az ilyen emberben aztán úgy uralkodik, mint a világminden
ségben: hatal ma alatt tartja lelki képességeit, parancsol a benne feltámadt viharnak, békét, csön
det teremt benne: ..Hányszor eszembe jutott az a jelenet, amidőn az Úr parancsolt a szeleknek. s
szavára a viharos tenger elsimuit! Én is igy kiáltottam fel: Ki az, akinek ilyen vakon engedelmes
kednek összes tehetségeim? Aki egy pillanat alatt világosságot teremt a legnagyobb sötétség kö
zepette, aki meglágyít egy kőkernény szívet, s édes könnyeket fakaszt ott, ahol már annyi ideje
tartott a szárazság? Ki adja nekem a bátorságot? Mitől félnék? Én Uramnak és Királyomnak
vagyok a szolgálója. Miért ne volna bennem elegendő erő ahhoz, hogy akár az egész pokollal is
felvegyem a harcot?" (Ö., 25).

Teréz misztikus tapasztalatainak szívéhez jutunk el ezen a ponton. Az Istenembert szemlélve
megtapasztalja. hogya világmindenség Ura és Királya egyben lelkének szuverén Ura is. Jézus
bezárkózik lelkünkbe. amint testileg otthont vett a Szent Szűz méhében. A világmindenség Ura
ként a legteljesebb szabadsággal és hatalommal müködik bennünk. Szeretete arra indítja, hogy
alkalmazkodjék kicsiny voltunkhoz. Ha egyszer befogadtuk, úgy kitágítja szivünket, hogy az
ember végképp nem ismer többé magára. Mert ..él ugyan, de már nem ő, hanem Krisztus él ben
ne"...Azt akarja, hogy (a lélek) lakóhelye legyen, és királyságának választotta" (Ö., 10). "A bel
ső várkastély közepén van az uralkodói lakás, és benne a Király" (BV., 1,2). Mily rövid is a földi
éjet ahhoz, hogy megismerjük lelkünk Királyát, és hallgassuk szelíd tanítását! Teréz nem győzi

leányait figyelmeztetni arra, hogy törekedjenek "Őszentfelsége" megismerésére. Ne éljenek visz
sza azzal, hogy a világegyetem szivükbe zárkózott Királya alázatos és leereszkedő: ..Hogy ez a
mi Királyunk annyira alázatos és oly jóságos irányunkban, csak nem lehet ok arra, hogy nevelet
lenek legyünk vele szemben! Uram segits! Kiben volna meg az összes halandók egyesített ékes
szólása, hogy fel tudja fogni és képes legyen másokkal is megértetni egyet s mást azon számtalan
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dolog kőzül, amelyeket meg kell fontolnunk, hogy csak valamennyire is megértsük, ki ez a mi
Urunk, ez a mi Kincsünk!" (TU., 22)

De hát ki ez a Jézus valójában'? Teréz belső megtapasztalásait az evangélium táplálja és erősíti.

Az evangélium szavait az élet igéinek tartja, amelyekben mindent megtalál (F., 8). Ez a legbizto
sabb Jézusról szóló tanítás: "Ami engem illet, én mindig legjobban szerettem az evangéliumokat,
és azoknak szavai mindig jobban meghatottak. mint más, tudományosan megszerkesztett köny
vek" ~TU., 21). Mélységesen meg van győződve arról, hogy Jézus szavai eleven erővel hatnak:
"Az Úr szavai létrehozzák bennünk azt, amit jelentenek" (BV., 7,2) "Ha az Úr beszél hozzánk, a
szó tett is egyszersmind" (Ö., 25). A karmeliták - és minden keresztény - legdrágább kincse nem
más, mint Jézus drága szavai: "Az ő szavai igazak; ha ég és föld elmúlnak is, az ő igéi el nem
múlnak. Ha tehát hívek maradunk hozzá, sose féljetek attól, hogy ő elhagy bennünket" (TU., 2).
Írásaiban gyakran visszatérnek bizonyos evangéliumi személyek, akik valamilyen módon élvez
hették "az isteni bölcsesség jóságos Mestere" (TU., 21) tanítását: Magdolna (Jn 19,25; TU.,
26,8), a szamáriai asszony (Jn 4; É., 7), Mária (F., 5), Mária Magdolna (Lk 10.39; Ö., 17: BV.,
7,1-4). Jóllehet keveset tudott latinul, a breviárium rendszeres imádkozása i; sok szentírási szö
veget mélyített el benne. Valószínű, hogy a teljes Szeritirást soha nem volt alkalma végigolvasni.
Jól ismerte a Zsoltárok könyvét, az Énekek éneke pedig saját szeretet-történetére emlékeztette.
"Néhány év óta nagy vigaszban van részem, valahányszor az Énekek énekének néhány szavát ol
vasom vagy hallom, olyannyira, hogy lelkem azonnal az összeszedettség állapotába kerül és
gyöngédebb szeretetet élvez, mint sok más jámbor könyv olvasása révén" (É., Bev.). Salarnon
éneke "nagy titkokat és mélységes misztériumokat" tár fel (É., I).

Van az evangéliumnak egy szava, amely Teréz írásaiban egy egész rendszer kulcsszavává lett.
Gyakran hallotta és olvasta ezt a mondatot : "Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem
szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökő vizforrás lesz benne"
(Jn 4,14). Áldott legyen, kiáltja leányainak, aki meghívott minket ehhez az élő vízforráshoz ! "Ó,
hányszor gondolok arra az élő vízre, amelyről az Úr a szamáriai asszonynak beszélt! Nagyon
szeretem ezt az evangéliumi részletet, sőt szerettem már egészen kicsi koromban is, amikor pedig
még nem volt olyan tiszta fogalmam erről a kincsről, mint rnost. Hányszor kértem az Urat, hogy
adjon nekem ebből a vízből!" (Ö., 30) Ez az evangéliumi'kép lesz alkalmas arra, hogy Teréz ki
fejtse az imáról szóló tanítását (vö. Ö., 11-19). Mióta ő maga inni kezdett ebből az élő vizből,

szomjúsága egyre növekszik, megéli, hogya Krisztussal való szeretetközösség nem ismer határo
kat: "Az Úr azt mondta a szamariai asszonynak, hogy ha valaki iszik belőle, nem fog többé meg
szomjazni. És mennyire bölcs és igaz mondás ez, amelyet maga az Igazság jelentett ki saját szájá
val, mert csakugyan, az élet javai után nem fog többé szornjazni, de az örök élet kincseire úgy
megnövekszik a szornjúsága, hogy azt el sem tudja képzelni az olyan ember, aki csak a természe
tes szomjúságot ismeri. S aztán mennyire szomjazik a lélek erre a szomjúságra! Megérti ugyanis,
hogy mekkora annak az értéke. S ez a szornjúság, bár nagyon kínos és gyötrő, éppolyan élvezetes
amíg tart, mint amikor kielégítést nyer" (TU., 19).

Ez az állandó szomjúság és éhség vezette Terézt mindig az Élet forrásához, az Eucharisztiá
hoz. A szentségi Jézusban az Élet Kenyerét ünnepli. Erre vonatkoztatja a Miatyánk "mindenna
pi kenyerünket add meg nekünk ma" könyörgését. Az evangélium Jézusával, lelke szuverén Urá
val és Királyával találkozik a szentáldozás pillanatában. Egy "bizonyos személyről"beszélve Te
réz így jellemzi ezeket a találkozásokat : "Az illető valahányszor a szentáldozáshoz járult, egé
szen úgy érezte, mintha testi szemével látná az U rat, amint belép házába. Odaképzelte magát az
Úr lábához, mintha csak testi szemével látná őt a farizeus házában. S még olyankor is, amidőn
nem érzett áhitatot, hite biztositotta arról, hogy az Úr igazán ott van s ő is ott maradt és beszél
getett vele" (TU., 34).

Jézus végső elemzésben a lélek élete. Az imában, a Jézussal való állandó találkozásban és
együttlétben az ember lassanként felfedezi, hogy "neki az élet Krisztus", Megtérése előtti keser
ves éveiben Teréz saját bőrén tapasztalta meg, rnit jelent benne az élet és halál küzdelme...Élni

.szerettem volna, mert éreztem, hogy nem élet az enyém, hanem küszködés a halál árnyékával;
hogy nincs, aki életet tudna nekem adni, én magam pedig nem tudom megszerezni" ~Ö., k). Ért
hető, hogy miután lelke szabadon megnyílt Jézusnak, legszívesebben életének nevezi őt. A he/ső

várkasté~v-ban szabadon idézi Szent Pált: "Valahol olvastam vagy hallottam, hogya mi életünk
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el van rejtve Krisztusban, vagy Istenben, ami egyre megy, vagy pedig, hogya mi életünk Krisz
tus" (BV., 5,2; vö. Kol 3,3-4). Az élet teljességének megtapasztalása Terézt ilyen felkiáltásokra
ragadtatja: "Ó, élete életemnek! Ó, támasza létemnek !" (BV., 7,2). "Egyedül Krisztusban van az
életem!" (Költ .. 29,9) "Ó, élet, életem, hogyan is maradhatsz távol Életedtől?" (F.. 1,2) "Mikor
jön el az a szép nap, amikor elmerülhetsz a végső Igazság végtelen óceánjában, hogy biztonság
ban légy minden nyomorúságtól és Istenednek életével egyesülj?" (F., 17,4)

Az ember igazi természete is csak Jézus misztériumában tárul fel. Saját belsö végtelenjét csak
az képes megismerni, aki követi Jézust. Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember a
megtestesült Igében ismeri meg önmagát. "Azt hiszem, sohasem fogjuk magunkat igazán meg
ismerni, ha nem igyekszünk megismerni Istent" (BV, 1,2). Teréz és minden keresztény önazonos
ságának titka Jézus Krisztusban van elrejtve.

Jézus Krisztus embersége

Avilai Teréz személyiségét, tanítását már sokféle szempontból elemezték, de gyakran nem mu
tattak rá, hogy belső életének, misztikájának központját Jézus Krisztus embersége alkotja.

Teréz maga is hosszú utat járt meg, míg tudatosult benne ez a tény. Első próbálkozásai nem
jártak sok sikerrel. "Hiába erőlködtem,még az Úr Jézust sem tudtam magam elé képzelni embe
ri alakjában, nem voltam képes róla elmélkedni. - Én Krisztus Urunkról csakis mint emberről
voltam képesgondolkodni, de még így sem voltam sohasem képes az ő képét lelkemben kiszínez
ni, akármennyit olvastam is szépségéről. Úgy voltam vele, mint a vak, vagy aki sötétben beszél
get valakivel, s bizonyos ugyan annak létezéséről, mert hiszen tudja, hogy ott van, akarom mon
dani érti és hiszi, hogy ott áll mellette, de nem lát belőle semmit" (Ö., 4,9). Fiatal szerzetesként
több olyan kőnyvet olvasott, amelyek nyomán igyekezett elvonatkoztatni Krisztus emberségé
től. Egy sok évszázados lelkiségi iskola hatása alá került, mégpedig két szerző, a ferences Osuna
és az ugyancsak ferences Laredo révén. Francisco Osuna (1482-1540) az alumbrados (megvilágo
sodottak) lelkiségi mozgalmához tartozott. Tanítása visszanyúlt a rajnai misztikus iskola meste
reihez (Eckhart, Suso, Tauler), akiknél felfedezhető az istenség közvetlen megtapasztalását célzó
tendencia. Osuna Harmadik ABC című híres művében az újplatonikus Pszeudo-Dioniziosz, Suso
és Ruysbroeck nyomán sajátos imatechnikát tanított: a léleknek, mintegy teljesen elveszítve ön
magát, Istenben kell összeszedettnek lennie. A szóbeli imát és Krisztus emberségét - mint közve
títő elemeket - Osuna szerint az imádkozónak hamar túl kell haladnia. Teréz I538-ban olvasta
először Osuna könyvét, s egész életében szívesen forgatta. - Bernardino Laredo (1482-1540)
előbb orvos, majd ferences testvér, a szemlélődés és a tiszta szeretet megszerzésének sajátos tech
nikáját dolgozta ki, elsősorban Pszeudo-Dioniziosz és a rajnai misztikusok hatása alatt. A Sion
hegy útja cimű, I535-ben megjelent könyvét Teréz röviddel megtérése után olvasta. "A szeretet
tőkéletessége - tanította Laredo - nem a szent Emberségről való elmélkedésben, hanem a békés
szemlélődésben áll, amely a megközelíthetetlen Istenség tökéletességének szemlélésében éri el tö
kéletességét." Teréz tanulékonyan igyekezett követni a szerző utasításait, de nem sokra ment,
Némi humorral emlékezik vissza akkori .rnisztíkus'' állapotára: "Találtam egy könyvet, amely
nek címe: A Sion-hegy útja, amely ott, ahol a léleknek Istennel való egyesülését tárgyalja, felso
rolja mindazokat a tüneteket, amelyek megvoltak bennem is, különösen azt a semmire gondo
lást. .. " (Ö .. 23). Végül is arra a következtetésre jut, hogy legjobb lesz, ha abbahagyja a belső

imát. Ha nem képes az istenség közvetlen, tökéletes szemlélésére, akkor jobb, ha nem is
próbálkozik.

Egy fiatal jezsuita, Diego de Cet ina segitségével jut ki ebből a válságból. "Azt mondta nekem,
hogy mindennap elmélkedjem az Úr Jézus kínszenvedésének egy-egy részletéről, s igyekezzem
belőle lelki hasznot meríteni. Hogy ne foglalkozzam mással, mint a Megváltó emberi természeté
vel. ... Az Úr volt az, aki segített rajtam" (Ö., 23). Rövidesen rátalál a helyes útra, amelyet vég
eredményben csak tudatlanságból és tájékozatlanságból hagyott el. Tapasztalatai birtokában így
ítélte meg tévedését: "Az a minden anyagitól való eltávozás bizonyára jó lehet, hogy annyira
okos emberek ajánlják, azonban, nézetem szerint, bizonyára csak igen előrehaladott lelkeknek
való. Krisztus Urunk szentséges emberi természetét nem szabad a többi anyagi dologgal egy sor-
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ba helyezni. Ez az a pont, amelyet jól meg kell érteni!" (Ö.. 22) Aki az emlitett téves úton halad,
"elveszti lába alól a talajt" (uo.), nincs semmiféle támasza és bizonyára híján van az alázatnak.
Krisztus embersége nem akadály, hanem az egyetlen biztos út.

Hogy milyen viszony fűzi Jézushoz, az Istenemberhez, arról közvetve így vall: "Az imádkozó
odaképzelheti magát Krisztus elé, és beleszerethet az ő szentséges emberi természetébe. Igyekez
zék állandóan vele maradni" (Ö.. 12). Íme a kulcsszavak: szeretet - együttlét. A természetfeletti
re nyitott ember és az önmagát az embernek ajándékozó Isten közösségéről van szó; lsten azon
ban Krisztus embersége közvetítésével nyilatkoztatja ki magát. Krisztus pedig cselekvően, embe
ri közvetlenséggel van jelen, szól, figyelmeztet, irányít, lecsendesít, kérdez, kihívja az emberi sza
badságot. Két szerető szív folytat állandó párbeszédet, és ki tudná felmérni Isten és ember eme
dialógusának távlatait, örömét, kimeríthetetlen változatosságát! A Krisztusba beleszeretett Te
réz nem győzi ecsetelni, milyen boldogságot jelent ez az állandó, dinamikus együttlét: "Nagyon
jó társaság ám a mi jó Jézusunk! Isten mentsen, hogy elhanyagoljuk őt!" (BV.. 6,7) Jézus azért
mutatja meg magát szent emberségében, hogy az embert magával ragadja isteni örömébe: "Mi
dőn Urunknak úgy tetszik, hogy a lelket megörvendeztesse, világosan megmutatja neki szent
emberségét. Vagy úgy, amilyen volt, midőn e világon élt, vagy pedig a feltámadás utáni állapotá
ban" (BV., 6,9).

Az Istenember, aki meghódította Teréz szivét, mindenekelőtt a szegény, az önmagát kiüresítő,

a megfeszített Jézus. Önéletrajza szerint szinte gyermekkorától szokása volt, hogy elalvás előtt

néhány percig a Getszemáni kertben haláltusát vívó Jézushoz imádkozott. Megtérése pillanatá
ban is a szenvedő Jézus képe indítja meg a szívét. A későbbi években is gyakran szemléli imában
vagy látomásban a kínszenvedés egy-egy jelenetét. Az új alapítások számtalan gondja közepette
az önmagát kiüresítő, szenvedő Úrra irányítja nővérei tekintetét : .Lltánozzuk legalább annyira
amennyire a mi királyunkat, akinek nem volt más hajléka, mint a betlehemi istálló, amelyben
született és a keresztfa, amelyen meghalt" (TU., 2). Földi élete során "mindig megpróbáltatáso
kat kellett kiállani" (LSz., I), "igazságtalanságokat és megvetést eltűrnie" (Ö., 31). Ki ne indul
na, akiben van sziv, e szegény, szenvedő Jézus követésére? "Alig merültem bele Krisztus Urunk
szemléletébe, aki oly szegényen és mindenéből kifosztottan függött ott a kereszten, nem tudtam
elviselni azt a gondolatot, hogy én gazdag legyek. Sírva kőnyörögtem hozzá, ejtse valamiképpen
módját, hogy én éppoly szegény lehessek, mint ő" (Ö., 35).

Jézus szent emberségéből jóakarat, biztonság és béke árad. Ebben a békében részesedik az, aki
az első bátortalan lépéseket teszi a Keresztrefeszített nyomában, és az is, aki rendkívüli misztiku s
kegyelmekben részesül. "A lelki házasságban (értsd: átalakító egyesülésben) az Úr a lélek mé
lyén jelenik meg, nem képzeleti, hanem csupán értelmi látomás útján. Úgy van a dolog, mint mi
dőn az apostoloknak jelent meg zárt ajtók mögött, és azt mondta nekik: »Békesség nektek l«,
Rendkívül nagy titok és magasztos kegyelem ez, amit Isten ilyenkor egy pillanat alatt közöl a lé
lekkel, és úgy elárasztja boldogsággal, hogy nem is tudom, mihez hasonlítsam" (BV.. 7,2).. De
nem a boldogság a cél. Élete alkonyán, már az átalakító egyesülés állapotában Teréz nem szűnik

meg a Keresztrefeszítettet hirdetni. A vele való egyesülés az a legmagasabb fokú, legtökéletesebb
boldogság, amellyel az Atya az embert megajándékozhatja. "Ö Szent Felsége nem tehet velünk
nagyobb jót, mint ha oly életet ad, amely hasonló szeretett Fia életéhez. E kegyelmekkel erősíteni
akarja gyarló természetünket, és képessé akar bennünket tenni követésére a szenvedések útján.
( ... ) Tudjátok, mit jelent igazi lelki életet élni? Azt, hogy Isten rabszolgái legyünk; hogy visel
jük azt a bélyeget, melyet vasával, a kereszttel sütött ránk" (BV., 7,4).

A Szenvedő Szolga szemlélésenem merülhet ki egyszerű áhítatban. A Krisztus-követés, hang
súlyozza Teréz lelki tanítása összefoglalásában, szolgálatot jelent. Elsősorban azokét, akik köz
vetlen környezetünkben élnek. "A lelki házasság (átalakító egyesülés) arra szolgál, hogy cseleke- .
detek és mindig újabb cselekedetek szülessenek belőle. Ez az igazi bizonyítéka annak, hogy ez a
kegyelem csakugyan Istentől van" (BV.., 7,4).

Avilai Teréz élete nem volt más, mint látható és nagyon kézzelfogható szolgálatok láncolata.
Attól kezdve, hogy boldogan vállalt mindenféle kőzösségi munkát - főzést, mosást, takaritást,
betegápolást -, végezte a kolostoralapításokkal járó számtalan teendőt, utazott, levelezett, nővé
rei kérésére írásba foglalta szóbeli tanítását; engedelmességbőlhalálos betegen is útra kelt, hogy
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valakinek szolgálatára legyen. Végső soron Krisztussal azonosul va testvéreiért adta életét. És ez
volt legnagyobb boldogsága.

Krisztus titokzatos teste, az egyház

Teréz életében viszonylag későn jelenik meg az a felismerés, hogy Ura, Királya, ,Élete és Jegyese
eltálaszthatatlan az egyháztól. Megtérése előtt lelke megmentése volt a fő gondja, a rá következő

években pedig a Jézussal való szeretetkapcsolatának elmélyítése foglalta le minden gondolatát.
Az egyházról alkotott képe hosszú ideig a papokat, a püspökötjelentette. A körűlmények kész
tették arra, hogy kitágítsa ezt a szűk és végeredményben torz fogalmat.

Az első misztikus kegyelmek után Teréz valami szilárd támpontot keres, hogy biztos legyen
abban, nem a gonosz szellem játékának áldozata-e. Ügye tudós teológusok kezébe kerül, akik
alapos vizsgálat után elmarasztaló ítéletet hoznak. Ezt az első megpróbáltatást még egész soro
zat követi. Teréz nem talál nagy megértésre az általa mindig annyira tisztelt és nagyra becsült
lettrados, tudósok körében. A misztikus kegyelmekhez sajátos karizma is járul; gondolunk itt a
karmel reformjának viharos történetére (vö. Szeghy Ernő: Szent Terézia és a karmeliták, Bp.
1921). Terézt mint misztikust, mint karizmatikus rendalapítót és reformátort voltaképp csak
egyetlen "tudós" kíséri és segíti következetes hűséggel, az ugyancsak misztikus és karizmatikus
Keresztes Szent János. Vele is elbántak ugyan a karmelita reform ellenfelei, de mint teológus so
ha nem került vád ala. Teréz sorsa ebből a szempontból sokkal nehezebb. Hogy mégis az egyház
hűséges leánya, sőt az egyház ügyének odaadó harcosa lett, azt több esemény szerenesés közre
játszásának is tulajdoníthatjuk. Alapja és kiindulópontja azonban a Jézussal megélt szeretetegy
sége volt.

Mindenekelőtt egy banális tényt kell figyelembe vennünk. Ismerve egyrészt a tridenti zsinat, a
vallásháborúk, a tekintélyen alapuló XVI. századi egyház és társadalom szerkezetét, másrészt
Teréz sajátos küldetését, meg kell állapítanunk, hogy eleve hátránnyal indult nő volta miatt. Te
réz semmiképp nem illett bele a nő~ől alkotott hagyományos keretbe. Nem csoda ~ és ezt nem
tagadhatjuk le -, hogy kialakult benne bízonyos gátlás, és ettől sokáig nem tudott megszabadul
ni. Írásaiban bizony lépten-nyomon előfordulnak ilyen kitételek : "Elég nekem, hogy tudom, nő

vagyok, s máris érzem, szárnyamat szegték" (Ö., 10); "Egy ilyen magamfajta kis nő, akinek
nincs semmiféle hatalma" (Al., 2,4); ;,Mások is voltak nők, és mégis hősies tetteket vittek végbe"
(Ö., 21); "Végre is csak nő vagyok, s hozzá nem isjó, hanem rossz lelkű" (Ö., 18); "Az ilyen ma
gamfajta gyarló s csekély lelki erejű nők számára talán jobb, hogy az Úr, amint mostanában teszi
velem, a vigasztalások útján vezet" (Ö., ll); .Szükségképpen egy-két hasonlattal kell élnem, pe
dig nem illenek nők szájába" (Ö., ll); "Igen sokat szenvedtem életemben, de nem emlékszem,
hogy valakinek is beszéltem volna erről; ebben a dologban erős szívem van, nem nőé" (LSz., 3).
A rendkívüli kegyelmekről szólva hja: "A legbiztosabb eljárás, hogy az ilyesmit azonnal közöl
jük a gyóntatóval. Erre különösen mi nők vagyunk ráutalva, mert nincs hittudományi képzettsé
günk" (Ö., 26).

Ez a komplexus jócskán megerősödött, amikor teológusok egész kórusa szállt síkra azért,
hogy Teréz misztikus kegyelmeit és reformszándékait ördögi szemfényvesztésnek, illetve izgága
nyughatatlanságnak minősitse. Férfi volt valamennyi. Kötelességüknek tartották, hogy az ön
csalásra annyira hajlamos női nem egy szerencsétlen képviselőjét kiragadják a sátán karmaiból.

A tökéletesség útja első kéziratában, a IV. fejezetben szerepelt ez a mondat: "Nincs a nőnek

olyan erénye, amelyet ne tartanának gyanúsnak!" (T. Alvarez: Sonofiglia della Chiesa, 232). Az
egyházi cenzor vastagon kihúzta ezt a sort, nem is került bele a véglegesszövegbe. Ha nem ismer
nénk a kor társadalmi és egyházi valóságát, mosolyra derülhetnénk a következő sorok láttán
(Teréz arra tanítja leányait, hogy csak az Urnak mondjanak gyöngéd szavakat): "Semmi célja az
ilyesminek. Nagyon nőies dolog volna, pedig én azt óhajtom, hogy az én leányaim semmiben ne
mutassák magukat gyönge nőknek, hanem inkább cselekedjenek úgy, mintha erős férfiak volná
nak. Ha ők megteszik a magukét, az olyan férfias erőt fog nekik adni, hogy bámulatba ejtik ma
gukat a férfiakat is!" (TU., 7) íme a torz kép: a nő szükségképpen gyöngébb, és csak akkor ér va-

739



lamit, ha férfias erőfeszitéssel felülkerekedik ezen a születési hibáján. Hogy ily módon még á fér
fiakat is túlszárnyalja, ez már teljesen összezavarja a képet.

Szent Pál ismert szövegére hivatkozva a karmelita rend generálisa eltiltja Terézt minden alapí
tástól. Az apáca maradjon kolostorában, hallgasson, engedelmeskedjék. Ez utóbbiban nem is
volt semmi hiba, Teréz éjnek idején útnak indult, hogy teljesítse a parancsot. Tizenkilencedik
"lelki számadásában" aztán így folytatódik a történet: "Miközben azon gondolkodtam, nem
azoknak volt-e igazuk, akik rossz szemmel nézik, hogy kolostorok alapítására kimegyek a klau
zúrából, és nem lenne-e jobb, ha magamat kizárólag az imának szentelném, ezeket a szavakat
hallottam: »Amig az ember a földön él, ne annyira örömet akarjon nekem szerezni, hanem tegye
meg akaratornat«. Úgy tűnt, hogy Isten akarata az, amit Szent Pál mond arról, hogy a nőknek

visszavonultan kell élniük, amint azt előbb mondták, és amit már annyiszor hallottam. De ő ezt
mondta: »Tudasd velük, hogy az egész Szentirást kell nézni, nem csak egy részét, hanem az egé
szet együtt. Vagy talán megköthetik a kezemet?«"

Hosszan idézhetnénk még Teréz műveiből. Álljon itt csak a hivatalos ítélet, amellyel 1577.jú
nius 18-án Filippo Sega pápai nuncius sújtotta Terézt. Az ítéletben sűrítve megtaláljuk az eddigi
elemeket: Teréz nő volta, Szent Pál megszorító parancsa, a klauzúra szabálya, engedetlenség,
tévtanok hirdetése és a tridenti zsinat tekintélye. Ime a nevezetes ítélet szővege: "Nyughatatlan,
csavargó, engedetlen és makacs nő, aki jámborság eimén tévtanokat hirdet, elhagyta a klauzúrát
a zsinat és az elöljárók rendelkezése ellenére, tanítóvá tette magát ellentétben mindazzal, amit
Szent Pál tanított, amikor megparancsolta, hogya nők ne tanítsanak" (Alvarez, i. m. 237).

Teréz tehát mint nő, mint misztikus, mint karizmatikus reformátor és tanító ellentétbe került a
hivatalos egyház képviselőivel. Könyvei az inkvizíció kezében voltak, és egyáltalán nem állt
messze attól, hogy eretneknek kiáltsák ki. A karizma és az intézmény összeütközésének szeren
esés kimenetelét ismerjük. Amint az Úr többször megígérte Teréznek, minden jóra fordult. De
hogy a történtek kifejezetten nem segítették Terézt az egyház iránti (értsd: hivatalos, hierarchi
kus egyház iránti) ragaszkodó szeretete elmélyítésében, ezt nem tagadhatjuk.

Melyek voltak azok a pozitív tényezők, amelyek közrejátszottak abban, hogy az érett Teréz
élt-halt az egyház nagy közösségéért?

Jóllehet Spanyolországban az inkvizíció és a katolikus királyok éber figyelme megakadályozta
a protestáns reformmozgalom beszivárgását, a szomszédos Franciaország eseményeinek híre
megrázta a közvéleményt. Sokat imádkoznak a megtévedt franciákért, a "kárhozatba rohanó"
hugenottákért, nemkülönben a trideneti zsinat munkájáért. Elriasztó hírek érkeznek az Európa
szerte dúló vallásháborúkról is. Teréz, mint oly sok spanyol katolikus, azt hiszi, a katolikus egy
ház összeomlóban van. l 566-ban, amikor az első reformált kolostor karmelitái számára megfo
galmazza A tökéletesség útjá-t, így reagál az eseményekre:

"Ez idő tájt hallottam Franciaország bajairól, és arról, mily rettenetes pusztítást okoznak ben
ne a lutheránusok. Emiatt sokat szenvedtem és sírtam az Úr színe előtt, könyörögtem neki, szün
tesse meg ezt a nagy csapást. Úgy éreztem, kész volnék ezerszer odaadni életemet egyetlenegy lé
lekért is, amely ott vesztébe rohan" (TU., l). A reformáltsarutlan karmel nek az lett volna egyik
hivatása, hogy támogassa az élvonalban küzdőket. .Reméltem, hogy mindnyájan buzgón imád
kozunk az egyház védelmezőiért, a hitszónokokért és a hittudósokért, akik az ő zászlaja alatt
harcolnak; annyira-amennyire mégiscsak segítségére leszünk ennek az én jó Uramnak. Hiszen
annyira szorongatják őt azok, akikkel akkora jót tett, hogy úgy látszik, mintha újra keresztre
akarnák feszíteni" (uo.). Eszmefuttatása végül is kétségbeesett jajkiáltásba fúl: "Íme a világ láng
ban áll! Újra halálra akarják ítélni Krisztust! Földre akarják tiporni egyházát!" (uo).

A szövegből világosan látszik, hogy Teréz azonosítja Krisztust és a hívek közösségét magában
foglaló egyházat. Krisztus szenved tagjaiban, őt akarják ismét keresztre feszíteni. Teréz és Jézus
életközössége elválaszthatatlan lesz az egész Test életétől. Az egyház ügye Teréz személyes ügyé
vé válik, és az egyház fájdalma immár legmélyebb gyötrelme. Az 1563-ban írt lelki beszámolójá
ban olvassuk: "Égető a fájdalmam, amikor megfontol om az egyház nagy szükségeit, úgyhogy
méltánytalannak érzem, hogy bármi más dolog miatt szenvedést érezzek. Oly sok lélek pusztulá
sa mélységesen lesújt" (LSz., 3,7-8). Az egyház súlyos sebei láttán megállapítja: mindebben ő a
bűnös!
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Egy másik meghat áro zó epizód Euró pán túlra tágí to tta látóhatár át. 1566 körül az avilai San
Jo sé kolo stort felkereste egy híres ferences hithirdető, A lfonso Maldonado. "Nemrég tért vissza
Nyugat-Indiákról (ti . Amerik ából) ; elkezdett nekem mesélni arról a sok millió l élekről , akik ,a
vallási tanítás hián ya miatt vesztek el. Tartott nekünk egy szentbeszéde t, egy buzdítást, hogy ve
zeklésre serkentsen mink et , az tán elment" (Al., I). Te réz megdöbbenése hat ár talan : "A nnyira le-

. sújto tt enn yi sok lélekn ek a veszte, hogy nem tudtam uralk odni magam on , könnyek kö zött visz
szavo nultam az egyik remeteségbe, és hangos sz óval kö nyörögtem az Úrhoz: adjo n valami mó
dot arra, hogy valak it én is megnyerjek szolgálatára, mivel oly sokakat ragad el a sátán, és adjo n
valami lehetőséget arra, hogy valami kis jó t tegyek az imával , minthogy mást nem tehetek.
Amint nagy fájdalmamb an imádkoz tam egész éjjel, megjelent Urunk a maga szokott m ódján,
nagy szeretetet mutatva irántam , mintegy vigasztalva ezt mondta: »Várj, 'egy kicsit, leányom,
nagy dolgokat fogsz látni !«" (A l.. I).

A klauzúrába zárt karmelita - mint később Lisieux-i Teréz - felfedezi misszion áriu s hívatását.
E pillan attól kezdve haláláig ez a hithirdető, testvérei üdvösségéért égő buzgalom hajtja előre,

készteti ezerféle szolgála tra .
Avilai Teréz, a misztiku s, karizmat ikus renda lapító lassan-l assan megtalálja a szintézist. Misz

tiku s élményei hiteles voltát az Úr szavai mellett megerős ít ik .a hivat alos egyház képvi sel ői is.
Végeredményben mindenki meghajol a Madre Funda d ra el őtt , Te réz pedig magától értetődő

készséggel bocsátja minden gondolatát, írását , elképzelését az illetékesek ítélete alá. Megtapasz
talja, hogy az emberi gyöngeségeken és vakságokon túl a világmindenség és a szívek szuverén
Ura és Királya működik és építi Tit okzatos Tes tét. A sa ru tlan karmelita reform-diadala is végső

soro n Jézu s győzelme , Teréz Királyáé, Uráé , Életéé és Jegyeséé.
A belsö várkastély utóirat ában ezekkel a szavakkal teszi le a tollat : "Dicsérjé tek nagyon ő

Szent Felségét és imádk ozzatok egyháza terjedéséé rt, a luth eránu sok megtéréséért és értem, hogy
bocsássa meg bűneimet és ment sen meg a tisztító tűzből. ( .. .) Ha valamiben tévedtem volna ,
anna k csak az lehet az oka, hogy nem értettem meg a dolgot , mert én mindenben alávetem ma
gam annak , amit a katolikus Anyaszentegyház tan ít. Ebben a hitben élek, ezt vallom cebben aka
rok megmaradni és ebben meghalni . Legyen a mi Urunk mindörökre dicsőítve és áldva. Amen.
Amen " (BV.• utószó).

"Az egyház leánya vagyok . . . l" - ezek voltak Avilai Szent Teréz utolsó szavai .

Felhasznált irodalom: J. Avila i Szent Teréz Össze s M ű vci : A tökéletesség útja ( T U.) - A bels ő várkastély ( B V.) - Ö n
életrajz ( Ö.) - Az a lap ítá sok könyve (A /.) - Go ndolat ok az Énekek énekéról ( É.) - Lelk i számadás ok ( LSz.) - Fo há
szok ( F.) - Levelek ( L.) - Költemények rKÖ/I. ) - Ö., T U.. BV. S zeghy Emő forditásába n (Szem István Társulat. Bp.
1928, illetve 1979), a több i a szerz ő sajá t fordításába n.

II. Teresa di Ges ú, Personali t á- Opere - Dottrina , a cura di Erma nno Ancilli OCO. Pontifice Istituto di Spiritualitá
del Te resia nurn, 1981, - E gyúj tó kö tetbó l el s ő sorban Emanue/a Ghini OCO és Tomas Alvarcz OCO go ndo lata iból meri
tettem, de a tanu lmán y legtöbbet Alvarez profe sszor 1982·ben a P ápai Teresianum Egyetemen megtar to tt el őad á sainak

k ö sz ö nhet ő . - Rivis/a di "ita spirituale. 1981. 4 -5. Teresa di Gesú (különszám) - Civilt áCa tto lica, Alfredo Marranz ini
SJ : 1/ Cristo tli Teresa á A vi/a.


