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Menjünk csak
a sűrűbe beljebb
Archív képek Keresztes Szent János és Edith Stein e1ete1Jől

Köntösén áthömpölygött vas és réz,
a nehéz fémeknél még nehezebb álmok visszfénye.
Vitte minden a céljához közelébb. A legnyomorultabbak,
s a legfényesebb szellemek nézték Salamanea utcáin, ahol
egymagában is emberek, állatok, növények, kövek, csillagok,
elemek, hangok, színek, sírok együttesében vonult a szegény
takácsmester, Gonzalo de Yepes egyetemista fia.

***
Mindig és újra kemény vezeklés. Mindig és újra új, fehér
lapra cseréli fel a gyűröttet, a rovottat. Az elhasználódás
napi mosdóvizébtíl ki nem önti a kiválasztódás örök magzatvizét.
Mindig és újra térdepel érzéki támadás után, értelmi kétségbeesés
előtt cellák, spanyol piaci forgatagok sűrűjében, s Granada
fenséges hegyei közt magányosan kóborolva az univerzum énekszólamtól
Te deumra, te cselekedetedre megszólítottan. A sokJuan közül
egy Juan eredményesen keresi az emberi szenvedések értelmét.

***
Valamikor egy jeruzsálemi évszakban elgyűrűzte a hegy a beszédet,
s e gyűrűt már ifjan a próbatételek 8 ékkövével hordta 49 évig.
Hűsége határtalan, tanulóképessége Jób jobb és bal padsorába ülteti
le. Nem engedte, hogy alkuba kényszerítse az ördög. De az angyalok
keresték már A szellemi páros ének szerzőjéűl.

***
Isten ugyanis nem tűr meg maga mellett semmi mást. Megsokasítja
nagyvo1tát az érzéki tapasztalatoktól eljorduliakban, a csak RÁ
jigyelőkben. Az érzékek veszélye a szeretet képességének szétszórásában
rejlik. Az ex toto elvesztegetésében. Keresztes Szent János korán
megtanulta a teljesség igényét követni, noha az ember oly bonyolult,
hogy még a nagy Dávid király is sírva vonult hárfái ligetében olykor.
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De gyönyörfiségévé lett e bonyolultság pecsétje egyszerfi énekein. A
juhnyájak pusztai pecsétjét hordozta a lemen{) Nap, a visszavonhatatlan
múltból készül{} visszavonatatlan jöviJt a felkel{), transzformátor Nap.
A 3 els{), a 3 utolsó tfizvágyak bolygóján () nem tudott pihenni.

***
Mert örömmé akarta változtatni a világ szomorúságát, mindig tovább
haladt az ex toto corde megismerésében, az ex tota anima szolgálatban,
az ex tota fortitudine tanításban a részlegességtéil rabszolga
szívek, elmék, er{)nlétek forgatagában, Mózes és Jézus Szeresd az Urat
teljes szívedből, teljes elmédből, teljes erődből parancsolatát,
testi-lelki tűzharcként, kötelességként alkalmazva magára.

***
Mindenki csupán az erényei alapján érdemel szeretetet, vallotta,
s csak az Evangélium gyakorol oly emberfeletti, nagy kegyelmet, hogy
a bfinök láttán, a bűnök tömegében él{}knek is el{)legezi a szeretetet.
Menjünk csak a sűrűbe beljebb: invitál A szellemi páros ének, pártatlan
szenvedéseket, még toledói börtönhónapokat is elvisel{} mestere.
Keresztes SzentJános tudtajól, amit mások rosszul: bár megfoghatatlanok
az 6 ítéletei, és megvizsgálhatatlanok az Ó utai, az ember mégis e
megfogásra és megvizsgálásra teremtettett aktív és passzív tényfeltáró
lény, lényfeltáró tény.

***
Menjünk csak a sűrűbe beljebb. A felszólítást komolyan vette
a 20. századi tanítvány, doktor Edith Stein a diadalmas, szent Egyház,
s a még nem diadalmas Szentföld nevében. E század hajnalán már Isten
nagyvoltát csökkentette a materiális tudomány. Háborúk, bűnügyek sötét
neutronjai szálltak a valóság szomjúhozására. Edith Stein érettségi
bizonyítványában (1911) hiányzik a vallásoktatás tantárgya.

***
Aktuális pszichológiai kérdésektéil diákos fehér blúzán, sötétkék
szoknyában áthömpölygött arany és urán, vitte céljához közelebb.
Edith Stein hosszas filozófiai keresés után jutott el a hithez. Göttingenben
komoly nehézségei támadtak: doktori disszertációját a beleérzés
problematikájáról nem tudta megírni.

***
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Avilai Szent Terézt61 megtanulta a beleérzés teológiai képességét;
a breslaui szülői házon túl szülötti ház mindegyik. Feltámadt benne
a gyermek, akihez Siegfried Steinfakereskedő egyszer csak nem ment
haza, meghalt, összeesett a hóval borított fák sűrűjében. Beleérzést
a sok idegen e bolygóján csaka szeretet tudománya teremt. Ment a
sűrűbe beljebb, egészen akármelita kolostorig a tündöklő tudású,
szeretetű, angyali Edith Stein.

***
Mert az odafenti nagyság erőben, az idelenti nagyság pedig
tömegben nyilvánul meg. A mindenkori tömeg Krisztus nélkül kiszolgáltatott
a pokol erőinek. De a Keresztről nevezett Teréz Benedikta nővér

már oly teremtmény volt/ akin a pokol kapui sem tudtak erőt venni.
Auschwitz kapui elgázosították 1942. augusztus 9-én. De ő Róza
nővére s millió mártírtestvére kezét ex toto fogva azt a keresztet
látja, amelynek eredetije Jeruzsálemből a földért, a földnek
Jeruzsálemért folytatott beleérzési teológiája Isten s az emberi nem

megsokasított nagyvoltáig.
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