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Első lépések

Avilában Terézzel
Avila láttán megérti az ember, honnan vette Teréz a belső

vár, a hajlékak és a gyémánt képét. Mert Avila temlés
kőből való gyémánt, melyet századok napja aranyozott ...
Avila Teréz hajlékainak a belső vára, ahol nőni csak az
ég felé lehet, s az ég úgy nyílik fölötte, mint Isten
tenyere.

Miguel de Unamuno

Akár vasúton, akár országúton közeledik az ember a tartományi és
püspöki székhelyhez. elsőnek a városközpontot védő, hatalmas fa
lakat pillantja meg, melyek várrá és zárdává teszik Avilát. S eszébe
jut a mondás: "Avila, kövek és szentek". A városfalak, templomok
és nemesi paloták kemény gránitja, meg a szentek, akik itt éltek,
vagy itt nyugosznak: az ókeresztény Szekundusz püspök, a vértanú
testvérek Vince, Szabina és Kriszteta, majd Alcantarai Péter, Barcoi
Péter, Keresztes János, Orozco Alfonz... Ha azonban azt hallja, "la
Santa", "a Szent", az itt csak ő lehet: Teresa de Cepeda y Ahumada,
Avilai vagy Nagy Szent Teréz. Minden templomban ott a képe,
köztereken három szobra áll, de még a tojásból és cukorból készült
édesség sárga golyói is az ő nevét viselik. Jól megismerheti az utazó
vagy zarándok a várost, csak Teréz nyomait kell követnie.

A déli falak védelmében, a ma róla elnevezett városkapu köze
lében látta meg a napvilágot 1515. március 28-án. Szülőháza helyén
a 18. században kármelita férfikolostor épült, a hagyomány azon
ban megjelöli születése pontos helyét. Ma kápolna, természetesen
az ő szobrával az oltáron: felemelt kézzel, magasba nézve térdel,
látomása van. Szemben az oltárral kerek üvegablak a szökését áb
rázolja. A hétéves Teréz kisöccsével "a mórok földjére" indul, hogy
ott vértanúk legyenek, de sok szenvedés nélkül: elvágják a nyaka
dat - gondolja -, s máris a mennyországban vagy. ..

A kolostorban apró kert - ott játszott és öntözte a virágokat -, a
templom homlokzatán pedig a kármelita rend és a Cepeda-család
címere mellett jelképek emlékeztetnek, hogy Teréz a spanyol irók,
továbbá az elszállásolással és élelmezéssel foglalkozó hadbiztosok
védőszentje. A tollat már serdülő korában kezébe vette, hogy 10
vagregényt írjon, majd a spanyol próza klasszikusa lett. És szállá
sokat, rendházakat alapított, arra tanított, hogy "a fazekak között
is ott jár az Úr". Boldoggá avatása után III. Fülöp kivánságára
megtették egész Spanyolország védőszentjévé is, ez azonban
ellenállásba ütközött. A többség kitartott Szent Jakab apostol mel
lett, s ezt VIII. Orbán pápa jóvá is hagyta.
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Az Irgalmas Szűz

lábánál

Harminc nehéz
esztendő

A "Szent Teréz-útvonalat" nem mindig könnyű követni. A
Szent János Plébániatemplom például csak miseidőben van nyit
va. Ott keresztelték 1515. április 4-én, ugyanaznap, amikor az In
carnatio-kolostort szentelték. A templom sokat változott, a keresz
telőkút azonban a régi.

A kis szökevényeket lóháton a "négy oszlopnál" érték utol.
Egyszerű kőkereszt négy oszlop között, körmenetek állomása. A
kis Adaja folyón túl, magaslaton áll, s talán innen legteljesebb a
város képe: két és fél kilométeres falak 88 kerek bástyával, s a
messzeségben a székesegyház zömök tornya. A falak építésénél
római sírköveket is felhasználtak, s néhányon ott a kegyes kíván
ság: S.TT.L., sit tibi terra levis, legyen neked könnyű a föld.

Az Ováros erőd jellegét a román stílusban megkezdett és gótikus
stílusban befejezett székesegyház is mutatja: apszisa bástyaként be
épült a városfalakba. Ezt a bástyaapszist ábrázolja a város címere
emberi félalakkal: az itt menedéket találó, kasztíliai gyermekkirály,
VII. Alfonz köszönti a magasból ostromló mostohaapját, Aragónia
királyát. Akkor nyerte el Avila "a hűség városa" és a "királyi város"
címet.

A katedrálisban színes üvegablakok és díszes síremlékek, me
lyeket Teréz is ismert. Egyik-másik főpap és nemesúr akkor már
kétszáz éve nyugodott itt. Az egyik kápolnában a Virgen de la Ca
ridad, az Irgalmas Szűz szobra. Előtte választotta Teréz Máriát
édesanyjának és tanítómesterének. "Amikor anyám meghalt 
emlékezik önéletrajzában -, majdnem tizenkét éves voltam. S
mivel kezdtem érteni, mit vesztettem, bánatosan Miasszonyunk
egyik szobrához mentem, és könnyek között kértem, legyen ő az
édesanyám. S bár együgyűen tettem, úgy érzem, nem hiába." Ezt
a szobrot viszik körmenetben október IS-én, Szent Teréz napján.

A Kegyelmes Szűz Mária szerény, ágostonrendi kolostoráról
meg szoktak feledkezni. Nem sok a látnivaló a vasrácson keresz
tül, s Teréz csak másfél évig volt itt nővére férjhezmenetele után.
De itt ébredt fel hivatása, me ly azután az Incarnatio, a Megteste
sülés kármelita kolostorába vezette.

Jó iramodásnyira az északi városfalaktól, modem sorházak
szomszédságában a Teréz egyik szépanyja által alapított kolostor.
Itt öltözött be húszéves korában, majd tette le a fogadalmat. Har
minc esztendőt töltött e falak között, hármat főnöknőként. Élet
rajzai szerint két évtizedes "lelki szárazságban" szenvedett. (A spa
nyol kifejezés enyhébb, .Jangyosságról" beszél.) Lelkiismeretesen
eleget tett kötelességeinek, de nem találta a helyét, vagy úgy találta,
hogy mások nincsenek a helyükön.

Akkortájt a szerzetesség nem jelentett szükségszerűen hivatást,
puszta életforma is lehetett. Kolostorba vonultak pártában maradt
hajadonok és özvegyek, de oda kerülhettek könnyűvérű leányzók
is, akiket a rossz útról akartak eltéríteni. Sokan magukkal vitték
bútoraikat, külön főztek, s a közös imádságról sokszor hiányoz-
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tak, "mert fájt a fejük, vagy előző nap volt fejfájásuk, vagy attól
tartottak, hogy a kórusban megint megfájdul" - mint maga Te
réz írta. Egyesek udvarlókat is fogadtak a locutoriumban, bár vas
rács állt közöttük. Az apácák gavallérjából irodalmi alak is lett.
Ehhez járult a nővérek magas száma az együttélés minden nehéz
ségével. Később Teréz borzadva gondolt a lehetőségre, hogy
visszaküldjék 150 apáca közé. Az általa alapított "galambfészek
ben" nem is akart húsznál többet.

Két évtized múltán különös kegyelmekben, misztikus élmé
nyekben kezd részesülni, és kirajzolódnak benne a reform, az iga
zi kármelita szellemhez való visszatérés körvonalai. Megjelenik
neki az oszlophoz kötözött, szenvedő Jézus, a látomások azonban
nem mindig ilyen drámaiak. Egyszer meglepetésére a lépcsőház

ban kisgyermekkel találkozik. - Én Jézus Teréze vagyok - mu
tatkozik be. - És te ki vagy? - Én Teréz Jézusa - hangzik a vá
lasz. (A Teresa de [esú« rendi név másik lehető fordítása ,,Jézusról
nevezett Teréz" mellett "Jézus Teréze".)

Az átépített templomon kívül az előcsarnok látható, a locutoriu
mok és egy kis múzeum ereklyével, liturgikus és használati tár
gyakkal, kéziratokkal. Vitrinben Keresztes Szent János rajza, a
Megfeszített, mely Salvador Dalí híres festményét ihlette. Teréz
cellája, ahol szívét az isteni szerelem dárdája járta át, ma kápolna
a klauzúrában.

Nagyszeru a kilátás a falakkal övezett Avilára. A látvány bizo
nyára szerepet játszott a "belső vár" képének születésében, mely
főművének címe. A vár ott hét övezetre, "hajlékra" tagolódik, s
az imádság hét fokát jelképezi. A hetedik hajlékban a Király, az
Úr. A vele való egyesüléskor "nem tudja a lélek, mit tegyen, be
széljen-e vagy hallgasson, sírjon vagy nevessen".

A kolostor előtt Teréz legújabb bronzszobra. Nagyot lép, ván
dorbottal kezében, a "nyugtalan, kóbor nőszemély", ahogy nagy
ellenfele, Sega nuncius nevezte.

Sarutlanok Az ősi Szent Vince Bazilika díszkapuival, a vértanúk síremléké-
vel, Barcoi Szent Péter oltárával a város egyik legfontosabb műem

léke. A legenda szerint öszvér hozta ide a remete maradványait,
amikor három város versengett értük. Az altemplomban tisztelik
századok óta a Földalatti Szűz Máriát. Előtte vette le lábbelijét Te
réz, hogy leányaival együtt "mezítlábas" legyen.

A reformált kármelitákat magyarul "sarutlanoknak" szoktuk ne
vezni, ami téves, hiszen meztelen lábukon éppen sarut viseltek.
Helyesebb a spanyol és a német jelző: descalzo, unbeschuht, "aki
nem visel zárt lábbelit, cipőt".

A "sarutlanoknak" nem volt könnyű eszményeik megvalósítása.
Kemény ellenállásba ütköztek: Teréznek rendi elöljárókkal és püs
pökökkel, bírákkal és világi nagyurakkal gyűlt meg a baja. De tá
mogatókat is talált, köztük volt Mendoza avilai püspök, sőt maga
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II. Fülöp is. Személyesen ugyan nem találkoztak; Teréz nem vesz
tegette idejét arra, hogy napokig királyi kihallgatásra várjon.

Az első galambfészek Első új kolostorát Teréz 1562-ben alapította Avilában, és he-
lyezte Szent József védnöksége alá, mint aztán a többi tizenhatot
is. Mindig kicsi, szegényes rendházakat akart, "hogy ne okozza
nak nagy lármát, amikor összeomlanak az ítélet napján". Ebből a
régiből csak egy kápolna maradt, a többi újraépült a 18. század
ban. Ö biztosan túl nagynak és gazdagnak találná. Ide temették a
Cepeda-család több tagját és a pártfogó megyéspüspököt. Maga
Teréz is itt nyugodott egy esztendeig, aztán visszavitték elhunyta
helyére, Alba de Tormes városkába. A főoltáron Szűz Mária és
Szent József ékes láncot tesz Teréz vállára; fejükön díszes korona.
- Csak másolatok - árulja el egy avilai ismerős. - Az eredeti
ket páncélszekrényben tartják, mert, kérem, a mai világban...

Mint a férfikolostorban és az lncarnatioban, itt is van kis múze
um. Itt "a mátereknél" nyerge látható, melyben alapító útjain jár
ta az országot, de síp és csörgődob is; azokkal ünnepelték Teréz
és apácái Jézus születését karácsonykor.

A legnehezebb időkben, 1577-78-ban Teréz úgy érezte, "minden
ördögöt rászabadítottak". Két esztendővel később azonban enge
délyezték saját, sarutlan rendtartomány alakítását. Kolostorait lá
togatta, amikor 1582. október 4-én magához szólította az Úr.

Lovagok városa Egy kis téren a Szent Tamás Öregtemplom; itt szószékről is pré-
dikáltak Teréz ellen. Sokáig garázs volt, most múzeumi kőtár. A tér
egyik szögletében régi palota: szigorú kőhomlokzat nemesi címe
rekkel, oszlopos kapu, fölötte rácsos erkély, az erkélyen - három
labda. Nagyot találtak rúgni a téren játszó gyerekek, s nincs kitől

visszakémi őket.

Nemcsak templomok és kolostorok; tucatnyi palota is bizo
nyítja, hogy Avila a nemes lovagok városa is volt. Többségük a
16. században épült, s ma lakatlan. Néhányuknak új rendeltetése
van: tartományi képviselőtestületszékhelye, apácakolostor, előke

lő szálloda. Abban, mely Teréz keresztapjáé volt, bíróság műkő

dik. Egy további sokáig katonai akadémiaként szolgált. Olyan is
akad, melyben tulajdonosai nyaranta pár hetet töltenek, állandó
magánlakás azonban aligha van közöttük. Oszlopos udvarukkal,
faragott famennyezetükkel festőiek, de túl tágasak, kényelmetle
nek, s főleg hidegek. Avila 1.200 méter magasan fekszik, s ke
mény a tél. A legrégibb palota egyik ablakkeretén szállóigévé lett
felirat: "Ahol bezárul egy kapu, kinyílik egy másik." Azaz min
den nehézségre van megoldás.

Kettős arckép Rendi elöljárójának unszolására Teréz 61 éves korában beleegye-
zett, hogy megfessék arcképét. De amikor meglátta ll/an de la Mise
ria, a Nyomorúságról elnevezett János testvér (!) alkotását, felkiál
tott: "Isten bocsássa meg, fráter, milyen öregnek és csúnyának fes
tettél!" Az anekdota téves értelmezése magyarázza azt, ami a Spa
nyol költők antológiája (1962) jegyzeteiben olvasható: "Apáca létére
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szépségével hivalkodott..." Ezen arckép alapján egy ismeretlen fes
tő a 18. század elején egy technikailag sokkal jobbat készített. A
Cepeda-családé volt, most a Spanyol Királyi Akadémiában függ.

A jegyzetekben áll az is, hogy .felpofozta 6szentsége nunciu
sát". Ez sem igaz, de nem is illik lelki alkatához. Teréz "szívével
az égben, fejével a földön járt", tudta, kivel hogyan kell bánni, s
tisztelte a felsőbbséget, ha nem értett is vele egyet. A megpróbál
tatások idején leveleit virágnyelven fogalmazta - több mint 400
maradt fenn! -, a bíboros főinkvizítort .főangyalként"emlegette.
S amikor az özvegy Eboli hercegnő hozzájuk kolostorba vonult,
de szeszélyeivel zavarta a közösségi életet, Teréz nem szólította
fel távozásra, éjnek idején ő hagyta el apácáival a pastranai rend
házat.

önmagáról mint egyszerű, tudatlan apácáról beszélt, ennek azon
ban ellentmond, amikor például egyik írásában a sakkjátékból vett
hasonlatot. Ismerte a vallásos irodalom klasszikusait, s ő maga is az
zá lett. Világos értelem, élénk képzelőtehetség jellemezte; termé
szetességét és közvetlenségét az arckép históriája is mutatja. Korá
nak zamatos népnyelvén írt, s nem mindig tartotta be a nyelvtani
szabályokat. Műveit általában leányai épülésére szánta, mint a Töké
letesség zítját. önéletrajzi jellegű írásaiban a külső események háttérbe
szorulnak; Szent Ágoston Vallomásaival szokták összehasonlítani
őket. Élményeinek leírása lényegesen hozzájárult "a misztika, mint
lelki valóság" pszichológiájának felvázolásához.

Mintegy harminc költeménye maradt fenn. Karácsonyi dalai a nő

vérek vidámságát, örömét fejezik ki, mások áhítatra hangolnak rö
vid sorokban, szinte népies formában. Amikor egy apácája úgy talál
ta, hogy az ilyen verselés nem hozzá illő, komoly dolog, Teréz meg
nyugtatta: "Ne aggódjék, az életben mindenre szükség van!"

Búcsú A kolostorokban vecsernyére készülnek. Lassan alkonyodik, s jó
leülni ilyenkor egy padra a déli falak előtti parkban. Szép a kilátás.
Odalent a síkságon, ahol egykor a céhbeliek szállásai voltak mes
terségek szerint, most új negyedek terjeszkednek. A háttérben,
messze, magas hegyvonulat. Rajokban jönnek a gólyák a folyócska
partjairól, hogy elfoglalják helyüket a székesegyház tetején, a temp
lomtornyokon. Avila a gólyák városa is. A nagy békességben Teréz
valamelyik írása kívánkozik a kézbe vagy verse az ajakra, például
az, amely "az önmagában érzett Isten-szerelern tüzéből" született:

Élek, de nem önmagamban,
örök életet remélek,
s meghalok, hogy mindig éljek.
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