
Csipkés oromra surrani
a szél és sebzett gyönge kézzel engem,
játszott hajával ujjam,
csak őreá figyeltem,
aléltan már a sebre sem ügyeltem.

Feledtem azt, ki voltam,
fejem Szerelmesem vállára csuklott,
megszűnt, mi volt, mi voltam,
liliomágyra hullott,
elmúlt a gond, és minden vele múlott.

A lélek sötét
éjszakája
(Részlet a Második könyvből)

...Olykor, ahogyan említést tettünk róla, a sötétség közepette
fény ömlik a lélekre, és a vílágosság a sötétségben fénylik On 1,5).
Ez a titokzatos (misztikus) belátás azonban csak az értelemre hat,
az akarat száraz marad, vagyis mindössze gyengéd, törékeny, meg
indult érzelem támad, szóval meg nem nevezhetőgyönyörben vál
takozó érzés.

Néha az akaratot sebzi (ahogyan az előzőekben mondtuk), hol
erősebben, hol gyöngédebben elragadja, ugyanis, ahogyan már
megállapítottuk, a két tehetség: az értelem és akarat egyesül
ílyenkor. És minél tisztább az értelem, egybeolvadásuk annál tel
jesebb és tökéletesebb lesz. Mielőtt azonban bekövetkezne eggyé
válásuk, akaratunkban sűrűbben érezzük a tűz érintését, mintsem
értelmünkben a teljes megértés ihletét.

Itt azonban kétség foghat el bennünket. Hogyan lehetséges,
hogy ha a két lelki tehetség egyszerre tisztul meg, kezdetben
mégis inkább az akarat kap szerelmes lángra, és nem az értelem
gyullad megértésre? Azt válaszolhatjuk e kérdésre, hogya szen
vedő szeretet nem közvetlenül hat az akaratra, a szerelmi lángo
lás inkább a szerelem szenvedélyének, semmint a szabad akarat
nak cselekménye. A szerelem forrósága inkább a lélek lényegét
sebzi, ezáltal működteti szenvedőleges módon az indulatot. Jog
gal nevezzük ezt szerelmi szenvedélynek inkább, mintsem a sza
bad akarat cselekményének, hiszen csak annyiban rnondhatjuk
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akaratból fakadó cselekménynek, amennyiben szabad döntésből

ered. Azonban mivel a szenvedélyek és indulatok az akaratból
táplálkoznak, ha a lélekben szenvedély és indulat támad, azt
mondjuk, hogy ez vagy az az akarata, és valóban így is van. Az
akaratot rabul ejti az érzelem és elveszti szabadságát; szenvedé
lyének hevét és erejét követi; ezért mondhatjuk, hogy a szerelmi
lángolás az akaratot hevíti és lobbantja lángra. Ezért inkább ne
vezheljük szerelmi szenvedélynek, mintsem az akarat szabad mű

ködésének azt, ami ilyenkor bekövetkezik. A befogadó értelem
megtisztulása előtt csak teljes meztelenségében és szenvedőlege

sen képes lelkünk a megértésre, ezért, amíg el nem éri kellő tisz
taságát, ritkábban világosodik meg, inkább a szerelem szenvedé
lyét éli át. Nem szükséges az akarat szenvedélyeitől való szaba
dulása, sőt, szenvedélyei a szenvedélyes szerelem átérzését még
elő is segítik. Ez a lángra lobbanás és szerelmes szomjúság, mivel
már magától a Szeritlélektől származik, teljesen eltér attól, amiről

az érzéki rész éjszakájával kapcsolatosan beszéltünk. Mert ugyan
a szellemi örömből részesül, ahogyan annak gyötrelmeiből is ré
sze volt, de világosan megkülönböztethető, hogy a szerelmes
szomjúság a lélek felső részében gyökeredzik, és abban a legége
tőbb. Eszerint érzi és magyarázza a lélek az érzelmeket és annak
hiányát, amire vágyva vágyik, és bár összehasonlíthatatlanul na
gyobb a gyötrelme annál, mint amit érzékei éjszakáján átélt, érzé
kei minden kínját semmibe veszi. Bensejében ugyanis átérzi a
semmivel össze nem vethető fő-fő jó hiányát.

Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a lélek éjszakájának kezde
tén, mivel a szeretet tüze érzékelhetőmódon nem áradt szét ben
ne, nem érzi lángjának lobogását. Isten ezért a legelső pillanattól
önmaga iránti olyan nagyrabecsülő szerelmet önt belé, hogy az
éjszaka gyötrelmei között a legeslegnagyobbnak annak kínját és
fájdalmát érzi, hogy - vélekedése szerint - Istenét elvesztette,
Istene magára hagyta őt. Helyesen fogalmazunk hát, ha azt
mondjuk, hogy ennek az éjszakának beálltakor már a szerelem
vágya fogja el a lelket, hol nagyrabecsülö, hol lobogó érzés for
májában. A legnagyobb szenvedést a szorongás váltja ki belőle.

Ha nem így volna, megbizonyosodhatna afelől, hogy nincsen el
veszve, végképp befejezve minden; sőt, javát szolgálja, ami vele
megesik; Isten nem gyulladt haragra ellene, nem is volna szabad
bánkódnia, épp ellenkezőleg: örvendeznie kellene, tudván, hogy
az ő célját szolgálja vele. Hiszen akkora benne az Isten iránti
nagyrabecsülő szeretet, hogy vaksötétben tapogatózva is (szerel
méről mit sem tudva) boldogan áldozná érte életét, ha ezzel ked
vére tehetne. Midőn a láng a lélekben fellobog és a régebbi, Isten
iránti elragadtatással egyesül, olyan erővel, olyan élénken. olyan
vággyal fordul Istenhez, és ad hírt szerelméről, hogy merészségé
ben nincs mi visszatartsa. Nem tekintve semmit, vágyakozásában
és szerelmében nagy erővel, megrészegülten és féktelenül rendkí-
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vüli és szokatlan dolgokat művel, csak hogy tűzön-vízenát lelké
nek szerelmesével találkozzon.

Így magyarázhatjuk, hogy a mindenki által nagyrabecsült Má
ria Magdolna a farizeus lakomáján megjelent sok előkelő és köz
emberrel mit sem törődve, az illemet, de még az illem látszatát is
sutba dobva könnyekben tört ki, és a vendégek szeme láttára on
totta könnyeit (Lk 7,36-38). Nem vesztegette idejét, nem várta ki
az alkalmas órát, nem latolgatta, ezzel önjavát szolgája-e vagy
sem, megjelent annak színe előtt, aki megsebezte és lángra lob
bantotta lelkét. Ilyen mámorossá és merésszé tesz a szerelem. Jól
tudta, hogy akit szeret, koporsóba zárva nyugszik, nagy, lepecsé
telt kő zárja el, s hogy tanítványai a holttestet el ne lopják, kato
nák őrzik körös-körül (Mt 27,('()-66), de nem tartotta vissza mind
ez attól, hogy hajnalban oda ne menjen a sírhoz, kenőcsökkel

megkenni a halottat. És végül e részegítő és vágyakozó szerelem
szólt belőle, amikor odafordult a férfihoz, akit kertésznek gondolt
és a tetem tolvajának, hogy megkérje, ha ő vitte volna el a holt
testet, mondja meg neki, hová rejtette, hadd vegye magához an
20, 14-15). Nem fordult meg fejében, kérése mennyire ellentétes a
józan ésszel és vélekedéssel, hiszen ha az a másik ellopta a tete
met, nem fogja bevallani, és nem fogja engedni, hogy ő elvigye.
Ilyen erős és féktelen a szeretet, mindent lehetségesnek tart, és azt
hiszi, hogy mindenkinek az a gondja, ami az övé, nem törődik

mással, nem keres mást, csak azt, amit ő keres, amivel ő törődik.

Hiszen - vélekedik - nincs más, ami figyelmet érdemelne, csak
amivel ő is gondol. Ezért kéri a tereken és a külvárosban Vőlegé

nye keresésére induló Menyasszony az útjába akadókat, hogy ha
ők találkoznak vele először - vélvén, hogy ők is a szerelmesét
keresik -, mondják meg neki, hogy az iránta érzett szerelembe
csaknem belehal (Én 5,8). Mária Magdolna szerelmének is ekkora
ereje volt. Elhitette vele, hogy ha a kertész elárulja, hova rejtette
el e tetemet, ő majd odamegy, mindenkivel szembeszállva magá
val viszi. Az éjszaka sötétjében, a vonzalmaira boruló tisztulás
homályában fölkel a lélek, amint a nőstényoroszlán vagy nőstény

medve, ha elrabolt kölykeinek keresésére indul. Így indul a meg
sebzett lélek Isten keresésére, és mivel homály borul rá, Istenét
nem találja, halálosan eped utána. Olyan türelmetlen ez a szerelem,
hogy soká nem bírja a lélek, vagy meg kell halnia, vagy megkapja
azt, ami után vágyik, akárcsak Ráchel, aki Jákobhoz így szólt: "Adj
nekem gyermekeket, mert ha nem meghalok" (lMóz 30,1).

Meg kell magyaráznunk azonban, hogyan igyekezhet Istennel
egyesülni a tisztulás sötétjében magát annyira nyomorultnak, Iste
néhez annyira méltatlannak érző lélek, olyan vakmerően, olyan
erős elszántsággal. Válaszunk, hogy szerelméből merít, hogy iga
zán szeressen. A szerelem természete ugyanis vonzalma tárgyával
eggyéválni, egyesülni, hozzá hasonulni, vele egyenlővé lenni kí
ván, és ennek révén akar tökéletesedni. Nem lévén tökéletes a
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szóban forgó lélek még a szeretetben - hiszen nem jutott el az
egybeolvadásra -, éhezi és szomjúhozza azt, aminek hiányától
szenved. A szerelem által akaratába ültetett erő gyújtja szenve
délyre és az általa benne fellobbant akarat teszi vakmerővé, jólle
het sötétben rejlő értelme miatt érdemtelennek és nyomorultnak
érzi magát.

Nem akarom megválaszolatlanul hagyni azt a kérdést, hogy a
lélek számára mindig világító isteni fény miért nem vonja fényé
be azon nyomban (ahogyan a későbbiekben teszi), miért homá
lyosítja el, miért kínozza meg a lelket a kezdet kezdetén. Érintet
tük már a kérdést, de bővebben a következő magyarázatot adhat
juk hozzá. A homály és a többi lélekre háramló baj nem a fény
természetéből, hanem a lélek tökéletlenségéből ered, a fény azért
tűz a lélekre, hogy láttassa tökéletlenségeit. A rávilágító isteni
fényben a lélek először a hozzá legközelebb eső, pontosabban: a
benne rejlő homályt és nyomorúságot veszi észre. Ezeket most Is
ten irgalmából meglátja, de ezelőtt, míg nem világított rá a termé
szetfölötti fény, semmi ilyent nem látott. Ezért csak homályt észlel
az első pillanatban. Amikor azonban ezeknek ismerete és átérzése
révén megtisztul, alkalmassá válnak szemei az isteni fény bevilá
gította javak megpillantására is. K.iűzetvén belőle a homály és lel
kének gyarlóságai, megmutatkozik előtte a szemlélődés boldog éj
szakájában rá váró jutalom és gazdagság.

Az elmondottakból kiderül, hogy Isten a lelket kegyelmében ré
szesíti, amikor is erős lúggal és keserű vértisztító szerekkel meg
tisztítja; megszabadítva az érzékeiben és szellemében felgyülemlő

időleges, természet szerinti, érzéki és szellemi javak iránti tökélet
len vonzalmaitól és szokásaitól. Céljának megfelelően belső tehet
ségeit is elsötétíti, mindenéből kiüresíti; érzéki és szellemi vonzal
mait megszorongatja, kipréseli belőle. A lélek természetes erőit le
gyűri, leszaggatja (ezt a lélek a maga erejéből megtenni sosem lett
volna képes), mindazt ami nem Isten, belőle kiveszi, levetkőztet,

hogy lemeztelenítve, régi bőrét lehúzva róla ő maga öltöztesse új
ra. És akkor megújul annak ifjúsága, mint a sasé (Zsolt 103,5), és
felöltözteti, ahogyan az Apostol mondja: az új embert, mely lsten
szerint teremtetett (Ef 4,24). Nem mást jelentenek ezek a szavak,
mint azt, hogy természetfeletti fényével bevilágítja értelmét, hogy
az isteni értelemmel egyesülve emberiből istenivé váljon maga is.
Akaratát pedig az isteni szerelem járja át, oly módon, hogy min
den ízében isteni legyen, csakis Istenhez hasonlóan szeressen; hi
szen az isteni akarattal és szerelemmel egy szeretetté olvad és
egyesül. Az emlékezettel hajszálra ugyanez történik. Isten szerint
való lesz azontúl, isteni módon alakulnak, fordulnak át vonzal
mai és vágyai is. Ez a lélek az éghez, a mennyekhez tartozik már,
inkább isteni, mintsem emberi. Ahogyan az elmondottakból ma
gunk is világosan megérthettük, lelkünk éjszakájában Isten cse-
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lekvése és működése révén megvilágosodik és isteni lángra gyul
lad; semmi más után, csak utána epedünk.

Kívánt célja elérése érdekében éppen így kell, hogy cselekedjen
a szerelmes lélek is. Éjnek idején kell otthonából távoznia, amikor
házának népe: a lélek alacsony cselekedetei, szenvedélyei és vá
gyai kioltva, elszenderülve pihennek, nyugszanak. Háza népe
ugyanis éberen a lélek javaira tör, nem engedi, hogy tőle szaba
dulva távozzon a lélek. Mert "az embernek ellensége .... az ő háza
népe", ahogyan Megváltónk az Evangéliumban mondja (Mt
10,36). Tevékenységünket és működésünket ezért kell megakasz
tania, mert az Istennel való egyesülésből származó termé
szetfölötti javak élvezetéből nem részesülhetett volna másképpen
a lélek. Ezek elevensége és működése meg kell hogy szakadjon
ilyenkor, hiszen mozgásuk, tevékenységük nem hogy segítené.
éppen akadályozza a lelket a szerelmes találkozás szellemi javai
nak befogadásában. Ugyanis Isten adományainak magába fogadá
sára minden természetes képesség elégtelen; Isten ezeket a lélekbe
maga önti titokban, csöndben, a lélek tétlensége közepette. Min
den képességnek így kell viselkednie, ha a javakból részesülni
akar; álljanak rendelkezésre tétlenül, alacsony működésüket, hit
vány hajlamaikat visszafogva.

Nagy szerencse az a lélekre nézve, hogy Isten ezen az éjszakán
háza népét elszenderítette! Hogy az érzéki és szellemi réteg min
den képességét, szenvedélyét, hajlamát és vágyát elaltatta, és ész
revétlenül, azaz érzékeitől meg nem gátolva, távozhatott! Aludtak
azok ájultan azon az éjszakán, amikor az Istennel való tökéletes
lelki eggyéválásra sietett a sötétben, hogy senki ne lássa és ne hallja,
a maga alacsony módján ne akadályozza abban, hogy az érzékek
házát maga mögött hagyja.

Ö, mekkora szerencse. hogy a lélek az érzékek házából kiszaba
dulhatott! Horderejét nem méri föl csak az, aki maga is részesült
ebben a gyönyörűségben, mert visszapillantva megláthalja rab
szolgaidejének nyomorúságát, nyomorúsága igáját, mikor képes
ségeinek és vágyainak terhét nyögte. Ekkor ismer a szellemi élet
valóságos szabadságára és gazdagságára, a bennük rejlő felmér
hetetlen kincsekre.

Takács Zsuzsa fordítása
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