
TANULÉKONYSÁG
A SZENTLÉLEKKEL SZEMBEN

„A szél ott fú, ahol akar. Hallod zúgását, de nem tu dod,
honnan jön és hová megy. Ez áll mindarra, aki lélekből
születik” (Jn 3,8). Igen, a szél fú, de hogy a hajó ha-
ladjon, vitorla is kell hozzá. Az ihlet jön, de hogy
muzsika legyen belőle, húrok is kellenek hozzá.
A Szentlélek a szellő és az ihlető, a vitorlák és hú-
rok pedig lelkünk készségei valamint a Szentlélek
ajándékai. Tudjuk, hogy különbséget kell ten-
nünk működő kegyelem és együttműködő kegyelem kö-
zött. Az első esetben a Szentlélek indításai hajtanak,
mint ahogy a szél dagasztja a vitorlákat; ilyenkor
be is lehet vonni az evezőket. A másik esetben is a
Szentlélek indításai hajtanak, de ilyenkor nem a vi-
torlákat, hanem az evezőket feszítő karokat hajtják;
tehát verejtékezve fáradozni kell. Biztosra kell
ven nünk, ha hűségesen együttmunkálkodunk a ke-
gyelmekkel, akkor megkapjuk a vitorlákat mozgató
indításokat, a Szentlélek ajándékait is. Mindennek
előfeltétele, hogy meghalljuk a belső hangokat és
engedelmeskedjünk nekik. (…)

1. Mesterünk a Szentlélek
„Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban
elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke,
elvezet titeket a teljes igazságra” (Jn 16,12). A Szent-
lélek ezek szerint instruktorunk, tanácsadónk,
lelki vezetőnk. „Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten
fiai” (Róm 8,14). És „maga a Lélek tesz tanúságot lel-
künkben, hogy Isten fiai vagyunk” (Róm 8,16). Ezért
figyelmeztet a zsoltáros: „Ma, ha az ő szavát hall-
játok, meg ne keményítsétek szíveteket” (Zsolt 94,8).
A Szentlélek Krisztus tanításának kommentátora.
„Meglátszik rajtatok, hogy Krisztus levele vagytok,
me lyet mi írtunk, nem tintával, hanem az élő Isten Lel-
kével” (2Kor 3,3).

Ha egyszer a Szentlélek lelkünk mestere, ak -
kor a tanár fogalmából elemezzük ki vonásait.
Milyen is az igazi mester? Ismeri tudományát és
tanítványai lelkét is. Lelkesedik a tárgyért és lel-
kesedik a növendékekért is. Ha csak a tanítvá-
nyait szereti, de tárgyát nem, akkor nevelő lehet,
de mester nem. Az igazi tanár le tudja szállítani
a magas és elvont igazságokat tanítványai szel-
lemi szintjére és ugyanakkor föl tudja emelni ta-
nítványait is a tárgy színvonalára. (…) Az iga-
zán tanár meg tudja szerettetni a tárgyat és csak
a tárgyon keresztül önmagát. A sarlatán és
zsonglőr elsősorban önmagát akarja megszeret-
tetni, népszerűvé tenni s ennek eszköze a tárgy.
Az igazi mester névtelen, a katedrán alakja el-
halványul és világítani kezd a tárgy.

Nos, minek halmozzuk tovább a részleteket.
Elég, ha azt mondjuk, ilyen mester a Szentlélek.
„A Lélek mindent átlát, még az Isten mélységeit is”
(1Kor 2,10). Tanítványainak belső világa olyan,
mint a káosz, és mint rendező Lélek lebeg fö-
lötte, hogy fokról-fokra kibontakozzék a logosz.
Ő az isteni névtelen, aki eltűnik a tanítás mögött.
Ő a szeretet Lelke, és „mindaz, aki szeret, Istenből
született és ismeri az Istent” (1Jn 4,7). Igen, ez a
Szentlélek. Isten végtelen ismeretéből származó
végtelen Szeretet. Aztán ez a Szeretet kiárad,
hogy mély megismerésre vezessen. Tehát itt is
áll, hogy a nagy megismerés nagy szeretetre és a
nagy szeretet nagy megismerésre vezet. Szeress,
és akkor látsz! Szeress, és akkor alakulsz! Sze-
ress, és akkor minden titok kapuja megnyílik
előtted! (…)

2. A Szentlélek tanítványa
Az eszményi mesternek eszményi tanítvány felel
meg. Miben áll ez? Elsősorban abban, hogy le-
gyünk tanulékonyak, fogékonyak, készségesek.
Erről mondotta a próféta: „Valamennyi fiadat az Úr
tanítványává teszem” (Iz 54,13). (…) A tanulékony -
ság nem olyan, mint a fiziológiai automata, amely
belerögződik tagjainkba, mint például az úszás,
vagy kerékpározás, hanem belső készség a Szent-
lélek sugallataival szemben. Ebből a szempont-
ból há rom csoportba oszthatjuk a lelkeket.

Van habituális tanulékonyság. Hasonlítsuk ah -
hoz a diákhoz, aki beiratkozott az iskolába, érett-
ségizni is akar, de nem figyel az órákon és nem
ipar kodik a tanulással. Nem változtatja meg szán-
 dékát, nem iratkozik ki az iskolából, de minden
egyébbel szívesebben foglalkozik. Azt mondhat -
juk róla, hogy kényszertanuló és iskolai idény-
munkás. A lelkiéletben is sokszor így vagyunk.
Üdvözülni akarunk, Isten akaratát is követni
szeretnénk, de nem figyelünk a belső sugalla-
tokra. A külső világ teljesen leköti figyelmünket,
bár a belsővel se akarunk szakítani. Éppen csak
nem akarunk megbukni. (…) Olyanok vagyunk,
mint a fel nem hangolt hegedű, játszani nem
lehet rajta.

Van virtuális tanulékonyság. Ez ahhoz a szor-
galmas diákhoz hasonlít, aki mindig csak a lec-
két tanulja meg; az iskolának tanul és nem az
életnek. Ha nincs lecke, már nem is diák. Aka-
rata van, de mélyebb kapcsolata a megtanu-
landó anyaggal nincs. Jó bizonyítványra és nem
mély tudásra törekszik. Így vagyunk a lelkiélet-
ben akkor, amikor csak Isten kifejezett akaratát
követjük. Neki akarunk szolgálni ott, ahol pa-
rancsol és akkor, amikor parancsol. Ebben az
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irányban megvan bennünk a készség. Ahol
azonban nincsenek parancsok, ott szeretünk ma-
gánéletet biztosítani magunknak. (…)

Végül van aktuális tanulékonyság. Vele kapcso-
latban gondoljunk arra a diákra, akit maga a tan-
tárgy érdekel, és nem csak azért jár iskolába, mert
muszáj. Ha ez a tanulékonyság megvan bennünk,
akkor nem csupán Isten parancsaira figyelünk,
hanem a belső sugallatokra is. (…) Ha megvan
bennünk ez az aktuális tanulékonyság, akkor
ahhoz a finom hegedűhöz hasonlítunk, mely a
vonó minden finom árnyalatát átveszi és rezonál
reá. (…) Így van a tanulékony lélek a Szentlélek-
kel is. Vianney Szent János mondja: „Ha megkér-
deznénk a kárhozottakat, hogyan jutottak a po-
kolba, mind azt felelné: mert ellenállottunk a
Szent léleknek. És ha az üdvözülteket kérdenénk
meg, hogyan jutottak föl a mennybe, mind azt
mondaná: mert hallgattunk a Szentlélek sugalla-
taira.” Akit Isten Lelke vezet, annak számára nem
létezik a világ, akit pedig a világ szelleme vezet,
annak számára nem létezik a Szentlélek. (…)

3. A Szentlélek módszere
Mielőtt a tárgyra térnék, egy pillanatnyi türelmet
kérek. Először ugyanis alapot szeretnék adni a ké-
sőbbi mondanivaló számára. Képzeljünk el egy
futballmérkőzést. Két fél áll szemben egymással.
Itt is, ott is öntevékeny játékosok sorakoznak föl
és nem automaták. Mindegyik a maga szerepét
játssza, és ugyanakkor ösztönösen össze is dol-
goznak. Ha aztán valamelyik játékos kihúz az
együttesből és egyéni sikert akar, akkor a csapat
sikere forog kockán. Körülbelül ehhez hasonlít-
ható az ember belső világa. Itt is két fél áll szem-
ben egymással: a szellemi és az ösztönös én. Mind-
kettő sok összetevő bonyolult rendszere. Egy
fontos ponton azonban sántít a fentebbi hasonlat.
Azt a mérkőzést sok ezren szemlélik s a nagy
nyilvánosság előtt folyik le, belső mérkőzésünk
azonban lényegében önmagunk előtt is rejtve
marad. (…) Ma már tudjuk, hogy az emberi sze-
mélyiség sokrétű és bonyolult valóság. Ha sema-
tikusan akarjuk ábrázolni, így állíthatjuk föl az Én
összetevőit.

Vannak Én-alatti ösztönös erők, vannak Én-fö-
lötti tilalmazó és parancsoló erők; van egy Én-előtti
rész, mondhatnánk, a társadalom felé fordított és
kialakított maszkunk; van egy Én-mögötti rész,
ezt árnyéknak nevezhetjük, itt élnek énünk ama
erői, melyek potenciában maradtak. Beszélhe-
tünk továbbá automata-Énről, ez a mindennapi
munkánkban feloldódott énünk, sokszor ide me-
nekülünk belső világunk problémái elől. Végül
lehetséges egy eszményi-Én, mely a társadalomhoz
való alkalmazkodás nélkül akarja önmagát ön-
magában megvalósítani. Fűzzük még hozzá, hogy

ez a sematikus kép nem annyira szerkezetet akar
jelölni, mint inkább állapotot. Ahogy egy úszó
tárgy a vízben hol fölmerül, hol meg alábukik,
ugyanígy énünk is hol inkább az én-fölöttiben, hol
inkább az én-alattiban, hol az én-előttiben, hol az
én-mögöttiben oldódik föl, a többi pedig inkább
látens módon hat.

Az igazán megdöbbentő mindebben az, hogy
énünk különböző erői nem a tudat síkján mér-
kőznek, mint valami napfényes sportpályán, ha -
nem a tudat síkja mögött. Az ösztönök rejtett stra-
tégiát folytatnak, s mikor az ember azt hiszi, hogy
tudatosan és szilárdan halad kitűzött célja felé,
nem is sejti, hogy az egész folyamat mögött a dol-
gozó motor egy ösztönös vágy (érzékiség, kapzsi-
ság, hatalomvágy stb.). A tudatos én — sokszor
úgy tűnik — csupán passzív szerepet játszik a tu-
datalatti erők fölött. Helyesen mondotta valaki,
hogy a félelem, amely az antik embert kívülről fe-
nyegette, most a saját mélységeinkből tör elő. Tu-
dattalan mélységünkben egy elemi ösztön kezd
működni, mozgásba hozza az érzelmeket, az ér-
zelmek fölgyújtják és kiszínezik a fantáziát, a fan-
tázia képeket vet maga elé, s az akarat elindul
nyomába. A tudat sokszor nem tesz mást, mint el-
fogadható és igazoló motívumokat gyárt e törek-
vések számára. Rá kell döbbennünk, hogy meny-
nyi vallásosság címén elkönyvelt jelenség nem
vallásosság, mennyi „angyali” tisztaság egysze-
rűen infantilizmus, és mennyi reformtörekvés a
hatalomvágy megnyilatkozása. (…)

De mi köze mindennek a Szentlélekhez?
Azt hiszem, sok. Mert éppen ezen a ponton lép

be lelkiéletünkbe. Nem véletlen, hogy kezdetben
Isten Lelke lebegett a világ fölött, mikor még min-
den puszta és üres volt, s ebből a kaotikus való-
ságból s a feszülő és forrongó erők konfliktusából
alkotta meg a rendezett univerzumot. Nem vélet-
len, hogy éppen ő, az isteni Névtelen van közvetlen
kapcsolatban azokkal a mély pszi chológiai erők-
kel, amelyek névtelenek és kicsúsznak fogalmi is-
mereteink kereteiből. Nem véletlen, hogy a Szent-
lélek azon a szinten tör be életünkbe, ahol minden
(…) lihegő, pihegő, vitális, meleg, viharos, kirob-
banó és megdöbben tő. Nincs minden jelentőség
nélkül az sem, hogy az Atya és Fiú kristálytiszta
ismeretének ismeretlen mélységéből tör föl a Lé -
lek, hogy élettel, dinamizmussal, szerelemmel és
elragadtatással töltse el az egész isteni háromsá-
got. (…) Nem minden jelentőség nélkül van az is,
hogy ott, ahol kimondhatatlan és megnevezhe-
tetlen erők dolgoznak bennünk, ugyanott imád-
kozik a Szent lélek is kimondhatatlan sóhajokkal.
Alapvető jelentősége van annak a ténynek, hogy a
szentháromságos eredések világában a Szentlélek
nem a megismerés módján születik, hanem a sze-
retés titokzatos processzusa által.
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Mármost, ha egész tudatos életünk gyökerei a
tudattalanból kúsznak elő, és ha tudatos értékelé-
sünk, későbbi érdeklődésünk, irányvonalaink és
pályaválasztásunk rejtett mélységekben készül-
nek elő, akkor a természetfölötti élet számára se
elég, ha a kegyelem csak a tisztán értelmi és aka-
rati síkot ragadja meg. Így természetfölötti életünk
nem lenne egészen a mienk. És ha mienk is lenne,
nem volna egészen emberi, konnaturális, harmo-
nikus. Nem organikusan nőne ki belőlünk, hanem
mint valami mechanikus fölépítmény. Mindez a
meggondolás arra enged következtetni, hogy a
Szentlélek ott a mélyben a tudat alatt és a tudat
előtt ragadja meg személyiségünket. Bizonyos ér-
telemben az ösztönös ént ragadja meg és itatja át
természetfölöttiséggel, hogy aztán onnét szent vá-
gyak, természetfölötti ösztönzések és kegyelmi
inspirációk hozzák mozgásba érzelmeink sok-
húrú hárfáját. Az ilyen érzésekkel átitatott fantázia
eszményképeket vetít tudatunk vásznára. Így
aztán a kegyelmi életben sem csupán a logosz
hideg megfontolásai, hanem a biosz meleg inspi-
rációi is mozgatják a motiváló akaratot. Ezért ne-
vezzük a Szentlelket Lumen cordisnak, a szív vilá-
gosságának, mert az értelem hideg fényével
szemben a szív ösztönös meleg fényét jelenti. (…)

De ugyancsak ebben a tudatelőtti mélységben
rejtőznek temperamentumunk és karakterünk
összes egyedi sajátosságai is. Amikor a Szentlélek
itt ragadja meg személyiségünket, akkor ezek az
inspirációk is egészen sajátosak és egyéni jelle-

gűek lesznek. Innét van az, hogy a képek és láto-
mások is, amiket látnak és kapnak, magukon vi-
selik egyéniségük vonásait. (…) Loyolai Szent Ignác
testestől-lelkestől katona, ennek az életformának
minden fényével és árnyékával. Amikor megse-
besülése után rosszul forrnak össze csontjai, is-
mételten aláveti magát a legkínosabb műtéteknek
csak azért, hogy még egyszer katona lehessen. Ott
fekszik a betegágyon és unatkozik. Olvasni kíván.
Ugyan mit olvas egy unatkozó katonatiszt? Sze-
relmes regényeket. Ő is Amadi lovag gáláns tör-
téneteit kívánja. De ilyen nincs kéznél. Hát akkor
azt, ami éppen akad. Így kerül hozzá a szentek
története. Ekkor kezdenek sejtések ébredni benne,
hogy van egy másfajta katonáskodás is, és itt fé-
nyesebb győzelmek várnak a lélekre. Baszk tem-
peramentumának katonás adottságaiból kezde-
nek csodálkozó, lelkesedő és vágyakozó érzések
ébredni. Nem kell tehát búcsút mondania katona-
szenvedélyének, nem kell megtagadnia a maga
elé vetített életeszményét, csupán magasabb,
szebb és tisztább szintre emelni. Így formálja ki
természetes ösztöneiből a Szentlélek az Anya-
szentegyház legnagyobb katonáját. (…)

HALÁSZ PIUSZ

(A szerző Lélek és élet című, 1958-ban papi rekollek -
cióra készült írásaiból összeállított, kéziratban maradt
könyve 3. fejezetének rövidített változata. Közreadja:
Aszalós János.)
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