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Zseniális, derűs, komoly és alázatos. Valahogy nem tudom leírni
róla, hogy volt. Az ma is. Amit még hozzá kell tennem e négy szó
hoz, ennyi: szent. Ehhez viszont ez a szó nem megy: lett. Szentté
avatási liturgiájában az egyház ámulva fedezte föl, mintegy téved
hetetlenül; mivel ő Krisztusban volt zseniális, derűs, komoly és alá
zatos, nem lehetett más, mint boldog. És ezt a tényt kinyilatkoztatta
Benedicta nővérről. akit polgári nevén Dr. Edith Steinnek hívtak.
Minthogy régebbi, tisztelő és megrendült szellemi vonzódás fűz

Edith Steinhez, s akiről talán a legértőbben elemző, A kereszt tudo
mányacímű művét írta, a sarutlan kármelita Keresztes Szent János
hoz (csakúgy, mint Simone Weilhez), nem kerülhetem el, hogy
megjegyzéseket fűzzek egyes gondolataikhoz, azokhoz, amelyek
különösen megragadtak. Ugy hangzik ez utóbbi pár sor, mintha
mentegetőznék.Nem szándékosan, de akaratlanul valóban olyasfé
lét teszek. Ez annak a föladatát fölmérő léleknek a - jogos - ri
adtsága, amely lélek annyit biztosan tud, kik azok, akikhez hozzáér,
szellemben. Mivel egy írónak kötelessége számot adnia arról, ki,
miért s hogyan ihlette meg, a tanulmányozó vagy szerényebben,
elmélyedő munka megszüli a kellő bátorságot... Hogy Krisztusban
zseniális valaki -, ez túlbeszédnek látszik. Pedig éppen ez az, ami
ért nem lehet zseniális - bármilyen magával ragadó is - egy ötlet,
egy világméretűbanktranzakció, egy utolérhetetlenül ragyogó pad
lófény. Még egy jól mozgó grafikus ujj, egy tollforgató vagy állam
férfiú sem. Kitűnő, kiváló, jelentős vagy akár páratlan lehet, de zse
niális csak akkor, ha Krisztusban az. Miért? Mert amíg egy szellem
kerüli, elodázza, netán kicselezi, hogy áldozat is legyen, lehessen
(főként a hivatásé), addig fönntart, magának tart meg magából va
lamit, amit pedig oda kellene adnia: csak az a zseniális, aki mara
déktalanul odaad. Vagyis az életét teszi rá arra, ami hívja őt, legyen
az hit, végső elhatározás vagy talentum, vagyis a létének lényege,
akár a föltáratlan lényege. Ha valóban rátette az életét, annak té
vedhetetlen jelei vannak a sorsában, életének alakulásában, a hét
köznapi vagy a rendkívüli körülményeiben. Maradéktalanul csak
az adhatja magát oda, akit nem vezérel semmiféle más - könnyen
elleplezhető - érdek, mint ennek az odaadottságnak érdeke, ami
éppen a másféle érdekeinek ellenében hat. E küzdelemben érlelődik

meg az, amit elhivatottságnak nevezünk.
Azért tetszik túlbeszédnek az, hogy Krisztusban zseniális, mi

vel ez a szó, zseniális már önmagában is azt jelenti: Krisztusban.
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Még akkor is, ha nem nyilvánvaló egy odaadott életben, nem így
neveztetik meg, maga a személy sem tud róla, vagy más név,
megnevezés takarja. A krisztusi nem okvetlenül emberi alakot jut
tat eszünkbe, hanem az isteni rangon ható emberi totalitást, olyan
emberfölöttit, ami csakis ember által jöhet létre az emberi dimen
zióban. Ez azonban kiviláglik, s nem teheti homályossá a művet,

még kevésbé födheti be, mintegy mentegesse átlagosságát, a
gyöngeségeit, hanem a kézzel-, a szellemmel fogható rendkívüli
ségét magának a műnek kell bizonyítania az "emberinek" evilági
történetében. Vagyis szükséges, hogy a zseniális krisztusi, a krisz
tusi pedig zseniális legyen olyan objektívan egy műben, egy élet
ben. "Az író (...) versében, regényében a világ eredeti épségét, tel
jességét igyekszik visszaállítani. És ha ez egyáltalán sikerül neki,
csak a szövegébe beáramló hallgatásokkal sikerülhet. Ha pedig
nincs, csak a szövegébe beáramló hallgatásokkal sikerülhet. Ha
pedig nincs benne a művemben mindez, anyám, az égbolt, Jézus,
akkor semmi sincs benne" (Ottlik Géza: Próza, 214. lap). Így a
mű, az "egy" kettős fényt vet, a "kettősség" pedig visszamutat az
egyre, s egyesül is vele s benne. Talán ez az, amit szentnek ne
vezhetünk a maga ember-, tehát természetfölötti, mégis mintegy
vaskosan reális megjelenésében.

A kereszt tudománya Ide kívánkozik Edith Steinnek az az elemzése, amelyet Keresz-
tes János tárgyilagosságairól ír: "Ha a kereszt titka lesz az ember
belső formálója, akkor érkezett el a kereszt tudományához." Három
fajta tárgyilagosságról beszélhetünk: a szent tárgyilagosságáról, a
gyermek tárgyilagosságáról ("ez a szentével rokonságban van"),
és a "művésztermészet" tárgyilagosságáról. A legutóbbi az előző

kétfélét nem keresi, hanem bírja. "A benyomások iránti töretlen
befogadóképességet tekintve a művész a gyermekkel és a szenttel
lélekben rokon." Keresztes János "épp úgy volt költő is, mint
képzőművész".Már gyermekként vonzódott a kézművességhez, a
szobrászathoz, a festészethez. A belső erők, a tulajdonságok mű

megalkotására ösztönzik a művészt, amelyben a képnek, a leké
pezésnek döntő szerepe van, legyen az költői, síkbeli vagy zenei
kép. Már egy képből is, de kűlőnösen a képek rendszeréből, ma
gából a képszerkesztés módjából az alkotó személyében hordo
zott világ bontakozik ki, amely "minden igazi művészi alkotás
esetében jelkép is, az értelmi teljességből való, áttételekkel erre
utal. "Így értve, minden igazi művészet kinyilatkoztatás is, és
minden igazi alkotás szent szolgálat." De éppen ezért az alkotói
rátermettségben veszélyek is rejlenek. "És nemcsak akkor, (...) ha
a művész nem érti meg föladatának szentségét." Akkor kiváltkép
pen, ha ezzel - bármilyen megfontolásból is - erővel szegül
szembe, tompítani igyekszik, eltúlozva fölerősíti, propaganda
szolgálatába állítja, sikeréhségből eltürelmetlenkedi, a részlegest
elsúlyozza a lappangó egész rovására, azaz tudatosan avatkozik
bele abba, ami ösztönös mélységben szabadon akar alakulni. Rö-
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Avégtelen szerepe a
filozófiában

viden, ha enged bármilyen előjelű erőszaknak. Keresztes Jánosban
"a gyermeki, a művészi és a szent tárgyilagosság bántatlan ma
radt s egybefonódott". Szabadság és szelídség rokon fogalmak.

A szent azt jelenti, hogy jól megkülönböztethetően egyetlen. Az
még akkor is, ha hasonló. Vagyis mindinkább egyetlen, annál ha
sonlóbb a többihez, a többi egyetlenhez. Ennek a paradox jellem
zőnek igen szép példája a 20. század két nagy szellemének, Edith
Steinnek és Simone Weilnek életműve, sorsa, messze ható jelentő

sége, alázatos kíméletlensége, áldozata és áldozatossága.
Esetükben nemcsak a filozófiatörténetről, filozófiai elemzésről

van szó, hanem magáról a filozofálásról, az elmélyülő gondolko
dásról is, amely önsúlyának tehetetlenségi nyomása alatt a létér
telmezésre, a lét végső kérdéseire irányul. A helyes gondolkodás
ban ugyanaz a kvantumát tekintve szélsőséges, etikumát tekintve
nagyon mélyen determinált szabadság érvényesül, mint a matema
tikában. A végtelen a helyes gondolkodásban már a legelső logi
kai lépésekben is kezdetét veszi. Ezeket a lépéseket nem lehet tet
szés szerint cserélgetni, a formabontás divatos önkényét ad hoc-li
turgiának föltüntetve, mert a gondolkodásnak el kell jutnia, mert
a gondolkodót el kell juttatnia azokhoz a cselekedetekhez, ame
lyek az egzisztenciáját lényegében határozzák meg. Vagyis az
egyszerű vagy komplex tettek az egzisztenciában mintegy elülte
tik a végtelent a filozófiai gondolkodás következményeként, mi
vel a végtelen van. Ha a végtelen kimarad vagy elsikkad az eg
zisztenciából vagy az egzisztenciában, akkor a tettek a halmozott
ideiglenesség okán létromboló mechanizmussá válnak, üzem
anyag nélküli katatóniává, magtalan kísérletekké; dologivá kövül
általuk a személyes, ez pedig az életet, az élőt elmeszesíti. A filo
zófiai gondolkodást nem a sikere vagy az általánossága igazolja
vagy cáfolja, hanem a nyomában keletkező kreátió vagy a dekre
átió. A teremtés vagy a pusztítás. Edith Stein gondolkodásával azt
a fajta teremtést választotta, amelyet a fanatizmusától elnehezült
pusztítás sem gyűrt maga alá, hanem gyilkos erőszakával is a di
csőségéhez járult hozzá.

Munkájára, erkölcsi készenlétére, mély átalakulására vet fényt
az a megjegyzése, mit röviddel a beöltözése előtt írt: "Az ember
csak arra törekedhetik, hogy azt az életet, amelyet választott, mi
nél hűségesebben és tisztábban élje, s áldozatként mindazokért,
akik kapcsolatban vannak vele." S hogyan? Milyen körülmények
közt? Ö egy női szerzetes rendben. Ami példa, de mások számára
nem kötelező recept. Az viszont bizonyos: bármilyen más életfor
mában sem háríthatjuk el az egy célra összeszedett figyelem, az
odaadás, a jó vagy még jobb örökös választásának felelősségét,ha
létünknek erkölcsi megalapozására törekszünk; aki aratni akar,
annak nemcsak vetnie kell, hanem gondoznia is a veteményt.
Számolva akár azzal is, hogy más fogja learatni a vetését. Maga
az aratás azonban sosem marad el. Vége felé jár a kármelita nő-
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vér újoncideje, amikor - a kívüllévők aggodalmaskodó érdeklő

désére - ezt válaszolja: "A kérdésen, hogy mennyire szoktam
meg a magányt, jót nevettem. Eddigi életemben sokkal magányo
sabb voltam, mint itt. Semmim sem hiányzik, ami odakint volt, és
megvan mindenem, ami odakint hiányzott." De szívesen lemon
dott volna a lelki életben gyakorlatlanok kínos, túlbecsülő lelken
dezéséről. Ezt írja egy levélre: "Nem szeretném zavarba hozni, de
egyszer mégiscsak meg kell mondanom önnek, (...) mivel nem
akarok farizeusnak látszani magam előtt, hogy túlhangsúlyozza a
kettőnk közti különbségeket; (...) mi itt igazán tudjuk, hogy a ren
di ruha alatt mennyi emberi gyarlóság rejlik, és ezért nekünk igen
megszégyenítő, ha tömjéneznek minket."

A valóság iránti természetes fogékonysága csak nőtt a növekvő

veszély közeledtére, s a rendi előírások pontos megtartásából nem
engedett, míg erre rá nem kényszerítették. Nem beléjük kapasz
kodott, hanem ezeket a valóság fontos elemeiként élte, ugyanaz
zal a mély megértéssel, amellyel a szentségekről és a rend helyze
téről vélekedett: rr- ••mi klauzúrára köteleztük magukat, de Isten
nem köteles minket a védőfalai között megtartani. Ö védhet min
ket másképpen is. Hasonlóan, mint a szentségekben... Abban a
pillanatban, amikor a külső erőszak megakadályozná, hogy szent
ségekhez járuljunk, Isten túláradóan kártalanítana minket... Akár
az utcára is kergethetnének, Ö letáborozna körülöttünk, és láthatat
lan jelenléte békességünk legmagasabb és legvastagabb fala volna".
ilyen hittel, ekkora hűséggel a pokol kapui is tehetetlenek.

Az ember szenvedése Edith Stein - Benedicta nővér - már a filozófiai tanulmányai
közepette is szembesülhetett azzal a ténnyel, hogy az emberi je
lenséget korlátozzák a szenvedései. S végül, mint a legnagyobb
szenvedés, a meghalás, a halálban véglegesen megállítja; hogy
meg is semmisíti, ezt filozófiailag nem lehet bizonyítani. Minden
olyan filozófiának, amely a halál elkerülhetetlen tényére nem tud
- legalábbis kauzális - magyarázatot adni, hamar a végére
érünk, mert ez - gondolati tartalmának komolysága ellenére is
- szellemi kudarc, s azt a jogos gyanút ébreszti bennünk, hogy
az ember jelenségként nem más az ilyen filozófia számára, mint
vizsgálati anyag. Az ember azonban se nem csak tényező, se nem
csak jelenség, hanem személy, ezért a róla való gondolkodás a
legszemélyesebb sorsáról való gondolkodással azonos, s ebben 
számtalan élettani szempontjának fontossága mellett is - az
egyetlen valóban sorsdöntő fejlemény, mely előrefelé és visszafelé
is fogva tartja, az ő személyes halála. Az embemek a halált az ő

személyes halála jelenti igazán.
Tegyük föl a kérdést: miben áll a kereszt tudománya?
A kereszt tudománya magában a keresztben áll. Anélkül, hogy

elmosnánk a Szenvedés Fakeresztjének egyetlen voltát, talán
mondhatjuk, hogy a bennünk élő és növekvő szeretet mind több
alkalmat, időt, eseményt, föladatot és tulajdonságot formál ke-
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resztté, azt sugallva és igazolva, hogy az öröm és a szenvedés
egytövű növény két virágja. Vannak emberek, akiknek belső vilá
ga valóságos temető, a gyász legkisebb jele nélkül, mert a sírok
ban a Krisztusért elvesztegetett élet darabjai hevernek, az élet föl
támadására várva, földdé enyészve ugyan, de mint valami gyü
mölcsfát, keresztet növesztettek a porukból. S egytől egyig virág
ba borulnak. A szó megszokott értelmében, temető-e ez a nem
evilági virágoskert? S ha igen, mert az, milyen esélyekkel? Ke
resztes János sötét éje száll le az ilyen temetőkre is, de minden
ízében a csillagos ég, a biztos hajnali derengés reményétől meg
termékenyítve... A kereszt tudománya azon a módon is a kereszt
ben van, hogy Krisztusig csak általa juthatunk el, szorosan a nyo
mában lépegetve, majd mintegy az ő keresztjeként hozzá ízesül
ve: Jézus Krisztus egy-egy keresztje vagyunk mind. Ha az ő ke
resztje vagyok, bírom őt, függ rajtam, hozzám van szögezve, szö
gei tehát belém fúródnak, és ez fáj, mint a vezeklőöv, rám frecs
csen a vére, mint Pascalra az az egy csöpp, de meg is ihlet, mint
a Loyolait ("Krisztus vére, ihless meg engem..."), és nem akadá
lyozhatom meg, hogy át ne öleljern. "Nem az emberi tevékeny
ség, hanem Krisztus szenvedése segít rajtam, gyógyít és sarkall
minden ügyemben", írja Edith Stein. Így lesz enyém a szenvedé
se, a vergődése, mely nem szűnik, mivel az én vergődésemmé

lesz, és ő sem tehet mást, mint visszaölel. Boldog az a kereszt,
amely megszenvedteti az Áldozatot. Az már nem a kereszt, hanem
Krisztus tudománya, hogy a legfájóbb, a szögekverte pontokon
azonosul élő keresztjével, s ha szól, bent teszi, bent ereszt gyöke
ret keresztjének szívében, az átszúrt szíve sóhajtóta igéit mondja,
s ott is támad föl.. Olyan ez, mint a felix culpa a halógiáján a bol
dog bűnös állapota, akiben Jézusnak meg kell halnia, hogy föltá
madhasson. De az örömből nem lehet "kigazdálkodni" a szenve
dést, a földámadásból a halált, s akár a többszörös haldoklást.

A teljes lemondás Talán még a bűn sem áll annyira távol Benedicta nővértől,

mint a ma oly divatos, lelkendező, vallásos "örömhajsza". Ezt írja
Keresztes János nyomán: "A helyes lelkületű ember inkább azt
keresi Istenben, ami nincs ínyére, mint a kellemes t; inkább hajlik
a szenvedésre" - az elmélkedésre, a magányos szemlélődésre s a
benne szétáradó kíméletlen önvizsgálatra -, "mint a vigasztalás
ra; inkább mond le Isten kedvéért a javakról, mintsem megszerez
ze azokat. A szárazság és a szorongattatás kedvesebb neki, mint a
boldog érintkezés Istennel, hiszen tudja, a lemondásban áll Krisz
tus követése, és ezt mondjuk önmegtagadásnak; a másik, a bol
dogság" - elszánt, konok, mechanikus - "keresése semmi
egyéb, mint önmagunk keresése Istenben...",

De Benedicta nővér nem boldogságellenes. Hogy is lenne az,
mikor a boldogtalanság felől érkezik Istenhez. "A belső élet mély
sége és tisztasága a boldogság forrása", írja. Megtapasztalja, hogy
a világ bámulatos érzékenységgel tapint rá az igazi hitre, hogy
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A belső

összeszedettség

aztán odasüssön; jaj annak a világ szemében, aki Istenért keresi
Istent, és ezért akár a megtorlást is elfogadja, magára vonva az
eklektikus hívősködéssel, meg a misztikummal (nem a rnisztiká
val) játszadozó, hiú elmék ítéletét: ez egy dogmatikus, bigott, el
idegenedő, ásatag alak.

Most érkeztünk el Keresztes János hittapasztalatának legkénye
sebb szakaszához, amelyet annyi félreértés kísér. Ennek lényege
Benedicta nővér szavával ez: "Ha egészen Isten kezébe adjuk ma
gunkat, bízhatunk abban, hogy 6 tud is csinálni belőlünk vala
mit." Ezt tartja János is, és ehhez - radikálisan - kifosztja ma
gát, elvetve minden pszichikai, vallásosnak mondott másodlagos
ságot, túlbuzgó járulékot, a képzelgés ártatlannak látszó kis ha
zugságait, az idejekorán megelégedő s olcsó megoldásokat: föl
számolja magában mindazt, ami gátolja a lélek teljes önátadását
Istennek, de az nem igaz, hogy rajong a sötétségért; semmiért
sem rajong. Átéli legbelső szándékának keserű következményeit,
ezeket éjszakának nevezi, s nem akar rajta túllépni mindaddig,
amíg "Isten el nem jön" a lélekben, a lélekhez. Érdekes, hogy
minden igazi emberi teljesítmény is csak ilyen redukciós körül
mények közepette jöhet létre. El kell vetni minden fölösleges t,
mert ami fölösleges, az rossz. Isten legyen az, aki akarjon a lélek
ben vagy ne akarjon. Keresztes János a megmaradt lényeggel, iga
zi lelki szegényként indul el akármeli meredéken fölfelé. Tehát
nem nem-írni kell, nem nem-festeni, hiszen János is, Ferenc is
műveket alkotott, verset, zenét, magyarázatot. Egyedül azért és
azt akarják élni, amit Isten akar bennük. Amit pedig Isten akar
bennük, azt a hit hajtja végre. A hit sötétbe vonja a lélek engedel
mességében mindazt a képességet, erőt, vágyat, ami nem-hit. Az
érzékekre sötétség ereszkedik, s ez a lélekben a halál előérzetét

kelti. "Ebben a helyzetben a lélek annyira elgyöngülhet, hogy (...)
képtelen imádkozni, bekapcsolódni figyelmesen a szentmisébe, s
még kevésbé hajlik arra, hogy evilági ügyeivel foglalkozzék. ..
Szétszórt, feledékeny, több óra is eltelik anélkül, hogy számot ad
hatna arrról, mit gondolt, mit tesz vagy tett, mire készül... Mert
az emlékezetnek is meg kell tisztulnia a benyomásoktól, az isme
retektől." Ó, imádott információ-folyam, az ilyen léleknek melyik
ismeretlen szakadékában tűnsz el nyomtalanul... ,,A szórakozott
ság, a szenvtelen elhidegülés a mind sűrűbb belső összeszedett
ségbői származik, úgy, hogy a "szuggesztiv szemlélődés a lelket
képességeivel együtt csaknem fölemészti, elvonja a teremtett dol
goktól, de még a hozzájuk való ragaszkodástól is". A lélek meg
üresedik. A szemlélődés, mint tisztító homály, terjed el benne
anélkül, hogy meg tudná különböztetni az okot az okozattól. A
lélek sötétben marad, s olyanná lesz, mint "az a fény" vagy in
kább derengés, amely nem tükröződik semmin, mert nem akad
tárgy az útjába. A "szellem elsötétedése" tárgytalan, akarattalan,
kagylózúgásos "boldog éj", mely egyben bizonyos: közeledik a
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mínden eddiginél nagyobb világosság. Most azonban még ott tar
tunk, hogy a lélek, odahagyva érzékeit, kiszökött az éjszakába.

" ...homályba rejtve mélyen" halad; hogy előre? Fölfelé? Körül?
Körben? önmagában lefelé? Ezek csak sejtő, bizonytalankodó, ta
pogatózó szavak, s velük jelzett irányok, nem fontosak. Hogy
süllyed-e a lélek vagy süllyedve emelkedik? Nem fontos. Egy bi
zonyos: keresi a fölülmúlhatatlant, kimódolni lehetetlen önfölül
múlásban. A misztikus bölcsesség, írja Benedicta nővér, azért tit
kos, mert nagyobb a ki tudja mily hatalmas léleknél is, az fogadja
be, borítja el ezt. S míntegy más, új nyelvre tanítja, mint amelyen
eddig beszélt vagy csak értett: "Isten bensőleg, tisztán szellemi
módon szól a lélekhez", miközben "elnémítja a külső, belső érzé
keket", s azokat a természetes képességeket, melyek érzékeik hí
ján valósággal megvakulnak, szavukat vesztik. "Az érzékek egy
szeruen nem értik ezt a szellemi nyelvet, níncs hozzá szemük s
fülük", s nem is vágynak arra, hogy legalább a neszét vegyék. Ki
merülten alszanak. A lélek - nem elég neki, hogy megszökik 
álruhában szökik meg. S nekünk, magyaroknak különösen érde
kes, hogy a Keresztes János látta álruha színei: piros, fehér, zöld.
A természetes ismeretek iránt már kőzőmbös lélek a hit fehér ru
háját ölti föl, a remény zöld öve fogja össze, elkülönítve s védel
mezve a világtól, a lélek válláról pedig a szeretet piros köntöse
hull alá, a harmadik tolakodástól, a testiségtől óvva. János szavai
szerínt: "A szent szeretet nélkül ugyanis egyetlen erény sem lehet
kedves Isten előtt." Ez a szeretet tehát nem a kedvtelések valame
lyike, a megindokolt vagy megíndokolhatatlan vonzódásoké és
tetszéseké, hanem Istené; szent.

A lélek ereje Mi történik ebben az éji kalandban? János írja: "A hit (...) elő-

készíti a lelket a Bölcsességgel való egyesülésre." A remény ér
dektelenné teszi a lelket mínden iránt, amit nem érdemes vagy
értelmetlen remélnie, hogy annak, amit viszont kell remélnie a lé
leknek, mert túl van a remélhetőn, Isten Bölcsességének részesévé
legyen. "A szeretet kiüresíti az akaratot és a vágyakat míndattól,
ami nem-isteni benne." Ebben az állapotban a lélek akár keresz
tül-kasul bolyonghat a világban, befolyásolhatatlan; a külvilág
nem tud behatolni belső részeibe, a külvilágban is "távoltarthatja
magát tőle." S mínél "magasabban" vár rá Isten, a lélek annál
alább száll önmagában, mert az egyesülés azon a ponton követ
kezik be, a legmélyén, ahol ugyancsak Isten van. Ezért látja át Is
ten a lélek teljes szerkezetét, ezért fInem marad semmi rejtve előt

te... Egyetlen teremtett szellem" - tehát a Gonosz - "sem képes
sem belépni, sem betekínteni a lélek zárt kertjébe", csak ha a lélek
ehhez hozzájárul. A kert bejárata előtt folyik a küzdelem, a táma
dás és elhárítása a míndig újra burjánzó kísértéseknek és a besur
ranni kész rossz szellemeknek. Mínd a jó, mínd a gonosz szelle
mek "éberen figyelik", s tartják szemmel az ember külső, belső

magatartását. A szellemek, éppen mivel testtelenek, míndenkínél
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jobban ismerik az érzékelhető világot, a benne fölszínre alig buk
kanó összefüggéseket. Ezekbe akarják belrántani a lelket vagy a
távoltartást sugallják neki. Az őrzésükre állított (angyali) szellem
vagy szellemek "az emberi szívből fölszálló sóhajtást" is hallják, a
hangtalan imádságot, fölfogják a legkisebb belső rezdülést is; a
gonoszok ugyancsak. Nem az érzékenységükben, hanem a tudá
sükban s a céljukban különböznek. S észrevétetik magukat a lé
lekkel. Olyan indításokat, ráható, ráhangoló erőket is fölhasznál
nak, amelyek az ember belső struktúrájának spontán mozgását
végzik vagy kezdeményezik. Ez a mozgás akció- illetve reakció
jellegű, élményeket választ ki, mint a test a nedveit. Mivel a ter
mészetes pszichikai működésről alkotott kép igen mechanikusnak
látszik, azt hihetnénk, maga a lélek tehetetlen. Ez nem így van.
Valójában a lélek védekezése, ellenállása, egyensúlyának megőr

zése, sőt a megerősödése és növekedése attól függ, hogy maga a
lélek a jóra irányul-e? Hiába állítja a száj az ellenkezőjét, a lélek
legbenső magjában nagyon pontosan (s előre) tudja, mi a jó, s mi
a rossz; erről a lélek nem filozofál, hanem mivel egzisztenciájában
éli át, élet-halál kérdésének tekinti. Ez az oka annak, hogy az
imádság "szüntelen", a szemlélődés "mély", a szentség imádása
"állandó". Ha e három nem mond szavakat, azért van, mert a
szakrális ősközlés belső formája, a szeretetbe legközelebb álló
"beszéd".

Az ilyen alig érzékelhető érzékelés, az összeszedettség elsődle

ges rezdülései", írja Benedicta nővér, nem ismeretlenek a művész

nek sem, hiszen úgyszólván belőlük s nekik él, s főleg nem a mű

vészetek legleIkének, a költészetnek sem. Az átlagos lélek általá
ban "nincs magánál, nincs odahaza". A külvilág pedig otthonként
a leghuzatosabb, a legszétszórtabb, a leghidegebb. Nem a "kül"
világ fogadja be a lelket, erre teljességgel képtelen, hanem a lélek
fogadja be a világot anélkül, hogy maga világból volna. Sőt, ép
pen azért képes erre, mert nem vilából van. S így a világ mintegy
megtermékenyíti a lelket, ez megfogan tőle, kihordja s megszüli.
Ez az újszülött világ ugyanúgy a Szentszellemben fürdik most,
mint kezdetben, s bár megtévesztésig hasonlít a külvilágra, még
sem azonos vele. A különbség igen csekély, de perdöntő; "mustár
magnyi", írja Weil. A szent lélek mindig oroszlánszelídítő. És a
szelídeké a föld. "Az angyalokról azt föltételezzük, hogy szellemi
megrendüléssel őrzik ezt a szentélyt." E megrendülés biztos jele
annak, hogy tudják: az "önmaga fölötti döntés a lélek joga. A sze
mélyes szabadság oly nagy titok, hogy előtte Isten nagy tisztelet
tel áll", s egy lépést sem tesz a lélek jóváhagyása nélkül. Az ember
sajnos, korántsem ilyen tapintatos. Mind a maga, mind a másik sze
mélyes szabadságát még isteni-, nemhogy polgári törvények elle
nére sem tiszteli. Habozás nélkül ront bele, rombolja le, ki tudja,
miféle hatalmi megszállottság őrületében. A legkisebb emberi ha-
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talom is megbolondíthatja az embert, s kísérti, hogy igába hajtsa
azt, aki a legközelebb esik hozzá; akár egy családban is.

Ezzel szemben "Aki hitbeli bizonyosságban él, az - a lelkiis
merete szerint - nem állapodhatik meg a saját legjobb tudásá
nál." Saját legjobb tudásának garanciája ugyanis nem a tudásában
van, hanem a vele legszorosabb kapcsolatban lévő "isteni akarat
keresésében". A hiteles erkölcsi magatartás ezért csak vallásos ta
lajban gyökerezhet. "Az ilyen ember már döntött önmaga felől",

tehát e döntésből erednek a cselekedetei is, következésképpen
rosszul - alapjaiban megrontottan - nem cselekedhetik. Jó,
vagyis helyes tetteinek végső oka azonban nem önmaga, hanem
az, hogy erkölcsi meggyőződése és hittapasztalatai egybevágnak,
s ez láttalja vele, hogy "Isten minden dologban jelen van, lénye
ge, léte és hatalma szerint", írja Keresztes János. Ez alétfönntartó
jelenlét abban a lélekben is megvan, aki ebből semmit sem érez,
nem is tud róla, sőt nem is hiszi. A kegyelmi jelenlét azonban

A kegyelmi jelenlét nem ez s nem ilyen. A kegyelmi jelenléthez - mivel ez Ifa létező

személyes életével egy" - az szükséges, hogy a lélek mindenek
fölött kívánja, kérje, áhítsa. Így ír erről Benedicta nővér, imponáló
magabiztossággal: "Keresztes Jánossal szigorúan ragaszkodunk
ahhoz, hogy Istennek a szeretetegységben való bennünkléte egé
szen más, mint a dolgokat létezésben tartó jelenléte". "A léleknek
bizonyossága van arról, hogy Istenben van és Isten őbenne", írja
János. Isten a Szeretet. Ezért akit megragadott, abban a korlátoz
hatatlan módon ég, meleget ad, izzik. Akit azonban nem ragad
hat meg, mert megveti "az isteni Szeretetet", az a második, a lel
ki-szellemi, vagyis örök halált kockáztatja. Ennek veszélyét az ön
gyilkos, önromboló emberi tettek már köztünk is tanúsítják, A
visszautasított, eljátszott vagy közömbösített isteni Szeretet nem
öl, de a hiánya elpusztít. "Ez volna mindünk sorsa, ha Jézus
Krisztus (...) nem nyitotta volna meg az irgalmasság útját.". Szen
vedésével s halálával sem tehet minket bűntelenné, de "mintegy
a tüzével elemésztette bűneinket".

A sötét éj derengeni kezd, az elhagyatott szerelmes megneszeli
kedvese jöttét, s egyszerre boldogan érzi meg a szeretet élő láng
jának fokozódó melegét, aztán a perzselését: "Ó, láng szelíd ma
rása!", írja Keresztes János. A föltámadt Krisztus bocsátja ki ma
gából ezt a most már sosem halványuló világosságot. Ez a vilá
gosság a dicsőség... A szeretet lángja Ifa lélek legmélyebb" részé
ből lobban elő, s " ...minél kedvesebb és bensőbb ez a folyamat,
annál tisztább, és minél tisztább, annál (...) gyakrabban és teljeseb
ben közli" - vele és benne - "magát Isten". Ez a beteljesülés.

Hogyan? Fölkavaró boldogságként, mert a "Szeretet élő lángja,
te" - ! - .rnegsebzed a lelkem!", írja Keresztes János. A Szent
háromság beköltözik a lélekbe. Kell-e tudnom, mikor? S főleg:

fontos-e, hogy olyan képet mutasson nekem magamról, amely
büszkeséggel tölt el? Máskor is vitathaljuk e szó, büszkeség létjo-
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gosultságát, itt különösen: az effajta kíváncsiskodás indiszkrét és
farizeusi. Ami itt történik, Isten dolga. Én az 6 dolga vagyok. Ha
a magamé maradok ebben, az rossz. A Lélek jól ismer engem ah
hoz, hogy a maga választotta pillanatban közöljön velem benső

történéseket vagy ne közöljön. Amit e beköltözésről tudhatunk,
Benedicta nővér tollából, a következő: A Fiú bölcsessége ül az ér
telemben, a Szentlélek gyönyörűséggel hajlítja az akaratot, az
Atya erőteljesen meríti alá a lelket a szeretetben. A túláradó Sze
retet - írja Keresztes János - "teljesen megfelel értelmem képes
ségeinek, (...) kitágítja akaratom" határát, és létre jön a "lényegi
egyesülés", amelyet "emlékezetem fölfogni alig képes... Ez ugyan
az a tűz, amely a tisztulás" - ! - "idején a léleknek még oly sö
tét és fájdalmas volt."

Keresztes Jánosban, akiben Isten "kegyelmet kegyelemre hal
mozott" On 1,16), a Szentháromság kellemes otthonra talált, írja
Benedicta nővér. János - "a lélek szépségétől mintegy eltelve" 
megalkotta szerelmi költészetét, amelynek legismertebb darabjai
A sötét éjszaka, A szeretet élő lángja, a Lelki ének. Művei arról tanús
kodnak, hogy azt a lelket, amelyet Isten tisztel, meg is dicsőíti.

Az ilyen lélek képességeinek és nagyságának teljes méltóságában
áll, és szüntelenül imád. Végül egyedül Isten tölti be, s örök
szemlélődésre jut. Keresztes János ezért igen nagy árat fizetett.
Nemcsak saját nyomorúságait kellett megtapasztalnia - amelyek
ből hamar megértette, "Istent a megbocsátott bűnök nem akadá
lyozzák abban, hogy mind nagyobb s több kegyelmet adjon a lé
leknek" -, hanem fenékig kellett ürítenie a mindenféle gáncsos
kodás, az irigység, a gyűlölet, az aljasság, a kiagyalt gonoszságok
poharát, csak azért, mert Isten egyik legkedveltebbje volt. Ez bi
zony főben járó bűn. Viszonzásként emberfölöttire nőtt a türelme,
elmélyült a szeretetbe vetett reménye, kiforrott jelentős tehetsége,
és ma is versenytársa, sőt megvilágítója a modern mélylélektan
nak. Kijárta a kereszt iskoláját. Fájdalma együtt növekedett békes
ségével, és amikor úgy bántak vele, mint egy állattal, tört föl szí
vében a legnagyobb részvét, sajnálat és megértés. Nem a szíve
keményedett meg, hanem ő maga. S ha kellett, fenyegető körül
mények között is kimondta, amit igaznak gondolt. Fejezzük be
ezt az írást Keresztes János fogadalmi himnuszával: "Enyémek az
angyalok, és enyém Isten Anyja. Igen, minden teremtett lény az
enyém! Maga Isten is az enyém, és értem van, mert Jézus Krisz
tus az enyém, és hozzám tartozik! Lelkem, mire vágyódsz még,
mit kívánsz? Minden a tiéd, minden érted van, le ne alacsonyítsd
magad! Ne állj meg a morzsáknál, amelyek Atyád asztaláról hul
lanak le. Egyenesedj föl, és abban dicsekedj, ami igazi dicsőséged,

növekedj benne és örvendezz: szíved vágya teljesült".
Íme, a szentek egyessége. Amíg Keresztes Szent Jánosról el

mélkedtünk, szüntelenűl a Keresztről nevezett Szent Teresia Be
nedicta, Dr. Edith Stein kármelita nővérre gondoltunk.

171


