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A lélek sötét
éjszakájában elviselt
szenvedés hasznáról
(Részlet és folytatás a Második könyvből)

A sötétség, ... ahogyan már említettük is, a belső érzéki és szellemi
törekvő képességekre és tehetségekre ereszkedik alá. Ezeknek ter
mészetes fénye elhomályosul az éjszakában, hogy eredeti fényüktől
megtisztulva átjárja őket a természetfölötti ragyogás, hiszen az ér
zéki és szellemi törekvő képességek elaltatva és elfojtva vakok az
isteni vagy emberi dolgokkal szemben. A lélek vonzalmai legyűrve
és visszaszorítva mozdulatlanságra kényszerülnek, és megkapasz
kodni semmiben sem tudnak. A képzelőtehetség gúzsba kötve he
lyesen gondolkodni képtelen; az emlékezet kialszik, az értelem el
homályosul, felfogni nem tud, ebből következőenszáraz és szorong
az akarat, üresek és hiábavalók a képességek. S mindennek a tete
jében sűrű, súlyos köd száll a lélekre, s abban fuldokolva Istenétől

magát idegennek érzi.

***
Ezért állíthatjuk, hogy minél sűrűbb sötétben halad a lélek, ter

mészetes működései minél inkább kiürültek belőle, annál na
gyobb biztonságban van. Ahogyan ezt a próféta is mondja: "Ve
szedelmed tenmagadtól vagyon, Izráel!" azaz: belső és érzéki tö
rekvő képességeidtől, és: "csak nálam a te segítséged" (Oz 13,9)
nyilatkozza Isten. Ilyenformán a rossz forrásai elfojtódnak benne,
és az a boldogság várja, hogy Istennel való eggyéválásakor vá
gyai és tehetségei az isteni és mennyei bőség forrásaivá válnak.

Az ezzel kapcsolatos kétségekre azonban válaszolnunk kell.
Hogyan lehetséges, hogy a lélek hasznára szolgáló, azt gazdagító,
oltalmazó istenes dolgokat: jóra való törekvéseinket, tehetségein
ket Isten elsötétíti ebben az éjszakában? Hogy azokban nem talál
többé örömet a lelkünk, hogy nem csak annyira, mint egyéb dol
gokkal, velük ezentúl még annál is kevésbé törődik? Válaszunk a
következő: hasznára válik, ha lelki dolgokban való működése és
az azok fölött érzett öröme szünetel; ugyanis tisztátalan, alacsony,
földhözragadt még minden tehetsége és törekvőképessége, és ha
részesülne is a természetfeletti, isteni dolgok élvezetében, azt csak
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a maga nagyon is alacsony szintjén tudná befogadni. Arisztote
lész mondja: magára ölti a befogadó formáját a befogadott (az
edény formájához igazodik). Beláthatjuk tehát, hogy mivel a ter
mészetes tehetség nem elég tiszta, erős és tágas a természetfeletti
dolgok isteni módon történő befogadásához és élvezetéhez, ha
nem a maga alacsony, emberi módján fogad be lelkünk, szüksége
van arra, hogy a tökéletes megtisztulás révén az istenivel szem
ben is elsőlétedjen.

Ha elhomályosulni látod törekvőképességedet,ószellem vezé
relte lélek, ha elszáradni, szorongattatni látod vonzalmaidat, ha
tehetségeid képtelenné válnak a lelkigyakorlatok elvégzésére, ne
keseregj ezen, tartsd szerencsédnek, hiszen Isten önmagadtól így
szabadít meg téged! Kezedből kiveszi képességeidet, mert nem
gazdálkodtál velük helyesen, kellően és biztosan, mert ámbár
örömödre szolgáltak, tisztátlanok, tompák voltak, azonban Isten
kézen fog téged, akár a vakot, sötétben vezet, nem tudod, hová,
nem tudod, hol; szemed és lábad nélküle eltévedne ezen az úton.

Amikor a lélek sötétségben felkerekedik, nemcsak hogy bizto
san halad, hanem még hasznára és előnyére is válik a sötét, jólle
het ezt nem gondolta így azelőtt, sőt azt hitte, hogy folytonosan
veszít (miközben előre haladt és javulást mutatott). Ennek magya
rázata abban keresendő, hogy az a soha nem tapasztalt érzés fog
ja el, hogy előző viselkedéséhez képest e jelenlegi vak és oktalan.
Vesztésre állok, vélekedik, és meg sem fordul fejében, hogy jó úton
haladna, céljához közeledne, hiszen egyre kevesebbet ért, öröme
egyre kisebb a be nem látható gyönyörködésre alkalmatlan úton.
Úgy van ezzel, mint az új tájakra járatlan úton lépő utazó, aki
nem a saját tapasztalatára hallgat, hanem kényszerűen mások ta
nácsát követi; hiszen nyilvánvaló, hogy nem juthat új vidékre az
eddig ismert módon. Bármilyen mesterséget űzzön, bármilyen
művészetnek hódoljon valaki, ha új dologba kezd, először sötét
ben halad; aminek nyitját megtalálta egyszer, felejti, más után ku
tat, hogy tovább lépjen. A lélekkel is ugyanez történik, akkor ha
lad, ha sötétben és vakon halad. Mivel lelkünknek Isten a mestere
és vezetője, mihelyt megérti a titkot, joggal örül, és távozásának
módjáról így szól: biztosan a homályban.

Más okot is említhetünk azzal kapcsolatosan, hogy miért halad
a lélek a homályban biztosan. Magyarázatunk lényege, hogy a
szenvedés segíti ebben. Gyönyörűsége és tevékenysége útjánál
ugyanis biztosabb és hasznosabb a szenvedés útja. A szenvedés
közepette Isten saját erejébe öltözteti lelkünket, míg gyönyörködé
se és tevékenysége közepette lelkünk saját gyarlóságaiban és tö
kéletlenségeiben gyakorolja magát. Másfelől, ha szenvedése során
az erények megszerzésében gyakorolja magát a lélek, egyre tisz
tább, bölcsebb és előrelátóbb lesz.

Annak okát pedig, hogy miért halad biztosan előre ebben a sö
tétben, a már említett fény és sötét tudás magyarázza. A szemlé-
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lődés sötét éjszakája annyira magába meríti és annyira átitatja a
lelket, Istenéhez annyira közel viszi, hogy mindentől elzárja és
megvédelmezi, ami nem Isten. A lélek gyógyulásáról van itt szó,
arról, hogy visszanyeri az egészségét, azaz Istent. Szent Fölsége
koplalására, böjtre fogja lelkünket, étvágyát minden egyéb dolog
tól elveszi. Úgy jár el velünk, mint házának népe a sokra tartott
beteggel: gondosan a szobában őrzik, nehogy szél érje, erős fény
bántsa, lábujjhegyen járnak körülötte, óvják a legkisebb zajtól,
könnyű, tartalmas étellel kanalanként etetik, és nem arra törek
szenek, hogy ízletes legyen, amit magába vesz, hanem, hogy erőt

adjon.
Mindezen hatásokat (a lélek számára mindmegannyi biztosí

tékot és támaszt) a sötét szemlélődés éjszakája árasztja a lélekre,
mert Istenéhez közelebb az viszi, ám gyöngesége miatt, minél in
kább közelít Hozzá, annál sűrűbb homályt észlel, annál mélyebb
nek érzi a sötétet. Úgy van ez, mintha valaki a Naphoz közelítve
egyre inkább elvakulna, egyre erősebben gyötrődne annak nagy
fényessége miatt; hiszen fényének látására szeme gyönge és alkal
matlan. Isten szellemi fénye oly hatalmas, az emberi értelmet
annyira felülmúló, hogy öt fürkésző értelmünk belevakul és bele
sötétedik. A tizenhetedik zsoltárban Dávid azt mondja, hogy Isten
a sötétséget választotta rejtekül, és maga köré vonta jelMinek homályos
vizeit. Felhőnek homályos vize pedig a sötét szemlélődés és a lé
lekben meglevő isteni Bölcsesség, melyet - mintha szentségtartó
hoz közeledne, ahol Isten lakozik - megérez a lélek, mikor az Úr
magához vonja. Ami Istenben a legmagasabb fény és világosság,
sűrű homály az ember számára, ahogyan Pál mondja a korinthus
beliekhez írott levelében, és ahogyan Dávid említi zsoltárában,
me ly szerint az Ö jelenlétében keletkező fény miatt köd és hályog
támad (mármint a természetes értelem szemén). Mert az értelem
világossága lzaiás szavaival élve: "Elsötétedik annak homályá
ban" (5,30).

Ö, nyomorult életünk, melyben annyi veszedelem leselkedik
miránk, és az igazság megismerése olyan nehezen jutunk! Ami
világos, ami színigaz, az a legsötétebb, a legkétségesebb nekünk;
az elől futunk, ami leginkább szolgálna minket! Azt öleljük ma
gunkhoz, az után vetjük magunkat, ami fényesebb, ami látásun
kat betölti, holott ártalmunkra van és lépten-nyomon bajba juttat.
Mennyi veszedelem és rettegés közepette élünk! Még szeme ter
mészetes világa is ahelyett, hogy vezetné, elkapráztatja és tévútra
viszi az embert, ha Istenéhez szeretne jutni. Ezért, ha látni akar,
be kell hunynia szemét, sötétben kell útra kelnie, hogy házanépé
Ml, azaz; ellenségétől, vagyis: érzékeitől és képességeitől szabadul
va távozhasson (Mt 10,36).

A felhők homályos vizeibe, az Úristen közelébe rejtőzik a lélek
titokban, és ott biztonságban érezheti magát. Ahogyan az Úrnak
sátorul és lakóhelyül szelgal e hely, éppúgy (ámbár homályban
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jelenik meg előtte) tökéletes menedéket és védelmet ad a lélek
számára is, önmaga és az összes teremtmény ellen. Erről szól Dá
vid másik zsoltárában, amikor a következőket mondja: "Elrejted
őket a te orcádnak rejtekében az emberek zendülései elől, sátor
ban őrzöd őket a perpatvarkodó nyelvektől" (Zsolt 31,21).

Van azonban egy másik, az előzőnél nem kevésbé hathatós ok,
melynek feltárásával világosan megérthetjük, hogyan haladhat a
lélek biztosan a homályban. Isten sötét, kínnal teli, homályos vizet
önt a lélekbe már a kezdet kezdetén, és ámbár ez a víz áthatolha
tatlanul homályos, szomját mégis oltja, felüdíti és megerősíti a lel
ket, de sötét és fájdalmas módon. A lélek igazi elhivatást és kész
tetést érez magában arra, hogy Istenét semmivel meg ne bántsa,
hogy semmit, amivel öt szolgálná, el ne mulasszon. A sötét sze
relem megszületése idején ugyanis éber gond és szívből jövő

szorgoskodás alakul ki benne, s ügyel rá, hogy mit tegyen és mit
ne tegyen meg az Ö kedvét keresve, és ha neheztelést ébresztett
netán az Úrban, keservesen bánkódik amiatt. Igyekezete és figyel
me szerelmes epekedése idején nagyobb, mint előtte volt. Most
ugyanis minden törekvő képessége, ereje és képessége elszakad
az egyéb tárgyaktól, és teljes törekvéssel és erővel Istenre irányul.
Így lép ki önmagából meg az összes teremtett dologból a lélek, és
siet az Istennel való édes, gyönyörtelt, szerelmes eggyéválás felé
titokban és sötétben.

Titkos a homályban való szemlélődés, melynek Szent Tamás
szerint az ember a szeretet révén lesz részesévé; ez a misztikus
teológia. A lelket e tudás titokban, a megértés és egyéb képessé
gek részvétele nélkül homályban önti el. Egyéb képességeinek ér
tő közreműködése nélkül, a Szentlélek kiáradása révén, titkos mó
don telik meg tudással a lélek, ahogyan azt az Énekek éneke'ben a
Menyasszony mondja anélkül, hogy tudná, hogyan is megy vég
be a dolog, ezért nevezi titkosnak azt.

***
Nem pusztán ilyen okból nevezzük azonban titkosnak a szem

lélődést, hanem a lelket érő hatások miatt is. Egyformán titkos a
megtisztulás homálya és szorongattatásai idején, amikor a szeretet
bölcsessége tisztogatja, és a lélek nem tud beszélni róla; és titkos
a későbbiekben is a megvilágosodás idején, amikor a bölcsesség
egyre érthetőbbé válik.

A lélek azonban világosan tudja, érzi és élvezi a bölcsesség el
ragadó ízét. Úgy vagyunk ezzel, mint az az ember, aki valami
semmihez nem hasonlítható dolgot észlel, ami nem került szeme
elé addig. Lehet, hogy érti, lehet, hogy ízleli, megnevezi, megma-
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gyarázni mégsem tudja, miről is van szó, jóllehet érzékeivel föl
fogta már. Mit szóljunk akkor, ha ez a bizonyos dolog nem érzé
keink révén hatol belénk? Ha Isten benső, sugallatos, minden ér
zékit felülmúló nyelve szólít meg minket, a külső és belső érzé
kek összhangja és működése megakad, elnémul.

Bőségesen szólnak erről a Szentírás példái. Jeremiás ajkán, ami
kor megszólította őt az Úr, nem jött ki szó, csak annyi, hogy:
"Ah, ah" (1,6), annyira képtelen volt magát kifejezni. Mózes kép
zeletének belső és külső érzékei pedig felmondták a szolgálatot,
amikor az Úr csipkebokor képében megjelent előtte. Istennek azt
mondta, hogy mióta vele szólt, nem képes arra, hogy beszéljen,
sőt - ahogyan erről az Apostolok cselekedeteiben szó van (7,32)
- nem mert szemével nézni sem. Úgy találta ugyanis, hogy kép
zelőereje gyönge és néma, ha ki akarná fejezni azt, amit lát; sőt

magába fogadni is alkalmatlan a jelenést. E szemlélődés számára
Isten szava a kizárólag a szellemi lélekhez intézett bölcsesség. Az
érzékelés, nem szellemi természetű lévén, képtelen felfogni, szá
mára felfoghatatlan, kifejezhetetlen titok marad az, és - mivel
nem látja -, élvezetet benne nem talál.

Ezzel magyarázhatjuk azt az esetet, amikor jóravaló és istenfé
lő személyek számot akarnak adni haladásukról lelki vezetőjük

nek, de nem tudják megfogalmazni, mi történik velük, sőt meg
szólalniuk is nehezükre esik. Különösen áll ez arra az esetre, ami
kor szemlélődésükolyan finom és gyöngéd, hogy lelkük alig érzi.
Gyakran csak annyit mondanak, hogy lelkük elégedett és nyu
godt, s szerintük minden rendben van: lelkük érzi az Urat. Hogy
mi megy végbe bennük, azt valóban csak a fentiekhez hasonló ál
talánosságokkal lehet kifejezni. Más esetnek számít viszont, ha a
végbemenő folyamatok egyediek, ha látomásokról, vagy olyan ér
zelmekről van szó, melyek az érzékek által is felfogható képzetek
hez kötötten jelennek meg. Azoknak felidézésével, egy-egy hason
lattal lényegüket meg lehet világítani. Az ilyen megfogalmazás
azonban már nem a puszta fogalom körébe tartozik, ugyanis az
szóban össze nem foglalható, éppen ezért hívjuk titkosnak.

Titkos, de nem csupán emiatt. A misztikus bölcsesség sajátossá
ga, hogy a lelket önmagába rejti, s túl azon, hogy ez mindig meg
történik, néha olyan fokon megy végbe, és süllyed a lélek a szem
lélődés titkos örvényeibe, hogy világosan látja, minden teremt
ménytől elidegenedett, mérhetetlen távolságra került. Egymaga
marad mélységes és tágas magányosságában, ahova emberi lény
nem hatol, mint egy mérhetetlen sivatag közepén, melynek nincs
szernhatára. Minél mélyebb, tágasabb, elhagyottabb a hely, gyö
nyörűsége annál nagyobb, ízletesebb, s ő maga annál elragadta
tottabb. Úgy érzi a lélek, hogy titokban van jelen, és minden mu
landó teremtmény fölé emelkedik. A bölcsesség örvénye magasba
lendíti, s a szeretet tudományának ereibe elhelyezve hatalmassá
növeli, és belátja akkor a lélek, hogy a legfölségesebb isteni tudás-
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hoz és érzéséhez képest minden teremtmény alacsony; és szótára,
kifejezései melyekkel az isteni dolgokról beszél a földi élet során,
dadogók, illetlenek és alkalmatlanok. Ráébred, hogy bármennyire
emelkedetten, bölcsen beszélünk, természetes megszólalásunk ré
vén nem lehet kifejezni és megértetni e dolgok jelentését, erre
csak a misztikus teológia megvilágító ereje képes. Amikor a lélek
e fényben megvilágosodva belátja ezt, a közönséges, emberi sza
vakkal meg nem ragadhatót titkosnak nevezi.

Az isteni szemlélődésnek ez a titkos, természetes képességein
ket meghaladó tulajdonsága nem pusztán természetfölötti jellegé
ből következik, hanem abból is, hogy az Istennel való egyesülés a
tökéletességre vezető utat jelenti számunkra. Hogy tökéletessé
günk miben áll, emberileg be nem látható, a lélek azon emberi
szempontból tudatlanul, és isten rendelését tekintve föl nem is
merően indul el. A misztika nyelvén fogalmazva gondolatainkat
(valóban annak nyelvén szólunk ezúttal): lsten dolgai és tökéle
tessége, amíg csak keressük őket és törekszünk utánuk, nem meg
ismerhetők és nem beláthatok. csak ha birtokunkba kerültek már,
ha gyakoroltuk őket. Baruch próféta az isteni bölcsességről ebben
az értelemben szól. "Nincs, aki tudassa annak utait, sem aki föl
keresse annak ösvényeit" (3,31). A lélek útjáról olyan szellemben
szól a királyi próféta is, amikor Istenhez szól. "Villámlásaid run
dökölöttek a föld kerekségén: a föld megmozdult és rengett. A
tengeren volt utad és ösvényeid a sok víz árján; és nyomdokaid
meg nem ismerhetők" (Zsolt 19-20).

Mindez szellemi értelemben arra világít rá, amiről beszélünk.
Istennek a földkerekséget elöntő tündöklése nem egyéb, mint az
isteni szemlélődésnek a lélek képességeire gyakorolt megvilágosí
tása; a föld megindulása és megrázkódása pedig a tisztátalanság
tól történő fájdalmas megszabadítása. Isten útja és ösvénye pedig,
amelyen a lélek felé indul, a tengeren vezet és nyomai a nagy vi
zeken éppen ezért kifürkészhetetlenek. A lélek érzékei számára az
Istenhez vezető út épp annyira titkos és rejtett, mint a test számá
ra a tengeren vezető ösvények és nyomok. Isten azoknak lelké
ben, akiket magához akar vonni és bölcsességével való találkozá
sában föl akar magasztalni, fölismerhetetlen nyomokon jár-kel.
Ebben az értelemben kell magyaráznunk Jób könyvének szavait:
"Tudod-e, hogy miként lebegnek a felhők, vagy a tökéletes tudás
nak csudáit érted-é?" A felhők lebegésének nagy ösvényein azo
kat az utakat és ösvényeket érti, melyeken átvezetve lsten megnö
veli és bölcsességben tökéletessé teszi a lelket. Ebből következik,
hogy az Istenhez vezető szemlélődés a titkos bölcsesség maga.

Meg kell magyaráznunk azt a második kitételt is, hogy miért
lépcső ez a titkos tudás. E titkos szemlélődést sok okból is nevez
hetjük lépcsőnek. Először is, mert akárcsak a lépcsőn fölfelé ha
ladva, a lépcső segítségével lehet az erődítmények javaihoz, kin
csihez, értékeihez elérni, és e titkos szemlélődés fokain, maga sem
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tudja, miképpen, az ég javaihoz, kincseihez ér a lélek, megismeri
és magáévá teszi azokat. Szépen mondja ezt Dávid próféta: "Bol
dog férfiú, kinek tőled vagyon segítsége. Fölmenetekről gondol
kodik szívében a könnyhullatások völgyén, ama helyre, melyet
magának kitűzött. Mert áldást ad a törvényszerző, erényről

erényre mennek, míg meglátják az istenek Istenét Sionban" (Zsolt
83,6), azaz lépcsőfokról-lépcsőfokrahaladva látják meg kincsüket,
üdvösségüket Sionban. .

Lépcsőnek nevezhetjük e fokokat, ahogyan annak fokai fölme
netre és lemenetre egyaránt szolgálnak, a titkos szemlélődés a lel
ket Istenhez fölemeli, de önmaga számára lesújtja. A valóban Is
tentől származó közlések ilyen természetűek; egyszerre emelik fel
és aláz zák meg a lelket. Ezen a lépcsőn haladva ugyanis a leszál
lás a fölemelkedéssel, és a fölemelkedés a leszállással azonos.
"Mert mindenki, a ki magát felmagasztalja, megaláztatik; és a ki
magát megalázza, fölmagasztaltatik" (Lk 14,11). Az alázatosság
gyakorlása naggyá teszi a lelket; s ugyanakkor Isten azért emeli
följebb, hogy lejjebb lépjen, és azért szállítja le, hogy följebb jus
son. A Bölcs mondása így teljesedik be: "A megromlás előtt felfu
valkodik az ember elméje; a tisztesség előtt pedig alázatosság
van" (Péld 18,12). Éppígy belátja a lélek, ha útját szemügyre veszi
- és eltekint a számára nem érzékelhető szellemi haladástól -,
hogy számtalan kapaszkodót és lejtőt rejt magában az, s mihelyt
jóérzés tölti el, nyomában azonnal vihar és gyötrelem támad. A
futó élvezet mintha csak arra szolgálna, hogy kitartson, és erőt

merítsen belőle az újabb megpróbáltatáshoz. A szenvedésre és
gyötrelemre azonban ismét szélcsend és nyugalom következik,
mintha a böjti előestét felváltaná az ünnepi vigasság. A szemlélő

dés időtartamának ez rendes tulajdonsága, míg el nem éri nyu
galmi szakaszát, szüntelen változik, hullámverésként, hol emelke
dik, hol süllyed.

Magyarázatot abban lelhetünk, hogy a tökéletesség Isten töké
letes szeretetét és önmagunk megvetését jelenti, tehát két részből

tevődik össze: Isten és önmagunk ismeretéből. Lelkünknek meg
kell edződnie ezért mind e két dologban. Először az elsőt kell,
hogy megízlelje, és ezáltal fölemelkedik, másodszorra meg kell íz
lelnie a másikat, és ezáltal megaláztatik. Ha tökéletessé válik e
két tudásban, emelkedése és süllyedése véget ér. Ez azonban csak
az Istenhez való eljutás és a Vele való egyesülés idején következik
be, Isten áll a létra legfelső fokán, a létra hozzá van támasztva, és
rajta nyugszik. A szemlélődés lépcsőfokai Istentől erednek, előké

pe annak a Jákob álmában szereplő létra, melynek fokain az an
gyalok föl-le jártak: Istentől az emberhez, és az embertől Istenhez,
aki a legfelső fokon támaszkodott. (Móz 28,12) A Szentírás szerint
éjjel történt mindez, Jákob álmában. Ezzel is felhívja figyelmünket
az Írás, hogy az ember Istenhez vezető útja és hozzá történő föl
emelkedése sajátságos és titkos tudomány. Mi sem bizonyítja éke-
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sebben ezt, mint hogy benne a leghasznosabbat, azaz hogy el
veszti magát és megsemmisül, az ember rossznak ítéli, és azt, ami
a leghaszontalanabb, kárpótlását és örömét, amellyel többet ve
szít, a legtöbbre becsüli.

Ám, hogy a titkos szemlélődés lépcsőjéről bővebben szót ejt
sünk, meg kell jegyeznünk, hogy azért nevezzük a titkos szeretet
tudományát a szemlélődés lépcsőjének, mert az Isten belénk ön
tött szerető ismerete, mely lelkünket egyszerre világosítja meg és
ejti szerelembe, s aközben teremtő Istenünkhöz fokról-fokra föl is
vezeti. Mert egyedül a szeretet köt Istenhez, és egyesít vele min
ket. Hogy világosan lássuk, miről is van szó, az isteni lépcső min
den fokáról, minden egyes foknak ismertetőjegyérőlés ránk gya
korolt hatásáról megemlékezünk, hogy ebből következtethessünk
arra, hol tart a lélek. Szent Tamás és Szent Bemát példáját követ
ve a lélekre gyakorolt hatás alapján osztályozzuk őket. Ugyanis a
szeretet lépcsőfokai titokzatosak, önmagukban, a szokásos termé
szetes módon meg nem ismerhetők; egyedül Isten képes fölbe
csülni és mérlegelni azokat.

Takács Zsuzsa fordítása
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