
Az ilyen és hasonló költői megfogalmazásaí a problémának (9) utalnak arra az
életformára, amelyet az Isten kedveltjél élveznek: "Nem vetnek, nem aratnak,
csűrökbe sem gyűjtenek: mennyeí Atyátok gondoskodik róluk" (Mt 6,26).

"Tudott és taglalt jelenség, hogya leghatalmasabb államokat fiatalok forgat
ták föl, és öregek állították helyre. Márpedig helyreállítani bajosabb. mínt le ron
tani. Elégszer nem ismételhető s így itt is megemlítendő jelenség az is, hogy hon
árulását, országvesztésre sem csábít semmi úgy, mint az ifjúkor, kiválólag annak
fő veszedelme, a paráznaság" - írja Illyés Gyula (10). Az ösztönök tudatszűkítő

hatása ezen a téren jóval kisebb az öregkorban. tehát látókörük kitágul, értékrend-o
szerük reális lesz, helyesebb lesz. Hasonlóan, mínt a föltámadás után: " ... nem nő

sülnek, s férjhez sem mennek, hanem úgy élnek, mint Isten angyalai a mennyben"
(Mt 22,30). Igy az öregek életformája olyan eszkatologikus jellé válik, mint amilyen
a szerzetesség, Magányosságuk is hasonló figyelmeztető jellé válhat, hogy egyedül
az Atyához kötődjenek.

Minden ember számára eszkatologikus jel lehet az élet minden öröme. Amikor
örülünk, hosszú órák, sőt napok perceknek tűnnek. A pszichológiai és a fizikai idő

nek ez az eltérése felhívja a figyelmünket, milyen lesz az együttlét az Atyával:
örök jelen. Minden érték, amit csak megélünk, nem csupán lépcső, ugródeszka,
még kevésbé eszköz az Atyához vezető úton, hanem beépül az "örök boldogságba",
része annak. Ilyenek az igazság a filozófiában és a tudományokban, a szépség a
természetben és a művészetekben, a jóság a barátságban és a szerelemben. Ezek
maguk a lehetőségek, ezekkel együtt kötődünk egyre szorosabban az Atyához, az
örökkévalósághoz.

Jeln'Zetek: (1'1 KOlt' 15,14; (2) Illyés GY'Ula: Kháron ladikjánJ, Szépirodalmi KönyV'ldadó. Bp.,
1969. 121.; (3) Illyés Gyula I. m. 121.; (4) Jób könyve következő fejezeteiböl : 3,lO.13,16,17,19,2,l,29,:n.;
(5) vö. New Catechism (A holland katekizmus), BUII'ns and oates, 1967., 471.; (6) uo. 471.:
(7) Róm 6,5; (8) Az Itt következő, újszövetségi Idézetelekel átszőtt gondolatmenetet J. Do
mlnian cikke alapján állítottam össze: Facing Death (Matters of Life and Death, ed. by
E. F. Shotter, Darton, r.ongman and Todd, 1971>., 27.: (9) Sik Sándor: Dörmögés (Aldás, Szent
István Társulat, 1963., 00.) és nives 1. m. 20.; (11)) Dlyés: i: m. 58:

SZÉLL MARGIT

A KERESZT TUDOMÁNYA
EDITH STEIN ÉLETÚTJA

Gyermekkori fénykép: a nagy fekete szemű, nyílt, csodálkozó tekintetű kislány
néz róla ránk. Ez a szeretetre méltó, értelmes, nagy jövőre jogosító gyermek Edith
Stein'. Ebben az évben lenne nyolcvan esztendős, ha nem követelte volna őt is ál
dozatul a fasizmus.

Jahve házából indult

Aki belépett ennek az ősi zsidó családnak a házába, azonnal megérezte a val
lásos áhitat megnyugtató légkörét. A Sziléziából magukkal hozott bibliai képek,
rituális tárgyak között a hét gyermek életét valami benső mértéktartás jellemzi.
Steinné igazán a "bibliai erős asszony" példája, amint férje halála után egymaga
vezeti a fatelepet, ellenőrzi az erdőt és a könyvelést, és ugyanakkor szemmel tartja
gyermekeinek minden lelki rezdülését.
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Edith a hetedik. gyermek volt. Fogékony értelmével korán átvette a nagyok
ismereteit. Nagyon érzékeny volt arra, ha a többiek kicsinek, tudatlannak nézték és
kizárták a játékból. Ilyenkor az egyébként kedves gyermek dühében toporzékolt.
De ha anyja valamire azt mondta, hogy bűn, tudta, hogy az valamí csúnyát,
emberhez méltatlant jelent, és azonnal elfordult tőle. Amikor a két évvel idősebb

nővére is iskolába került, Edithet már alig lehetett otthon tartani. Kezdettől feltűnt

tudásszomjával. szellemi érettségével és szívós szorgalmával, de ugyanakkor segí
tőkész jó pajtása rriindenkinek. "Csöndes, mély és nagyon kedves lányra emlékelem
vissza" - jegyzi fel később az egyik osztálytársa. A nyelvórán mondotta egyszer:
.,A fordításnak olyannak kell lennie, mint egy ablaküvegnek. amely minden fényt
keresztül enged" - amivel a sokszor önmagát is háttérbe szorító igazságérzetét
fejezte ki. Erettségíjén az igazgatója ezzel a szójátékkal búcsúztatja: "űss a kőre

(Stein), és bölcsesség szikrázik belőle."

A tudomány csarnokában

Edith tovább tanul, a lélektan és a filozófia érdekli. Nagy, szinte erőszakos

tudásvagyát rejtettségével és egyszerűségével ellensúlyozza. Anyja büszke alányára,
de szorongva figyeli alakulását. Edith ugyanis már nem vallásos, a zsidó hagyomá
nyok nem érdeklik, nagy változáson megy keresztül. Erre az időszakra később így
emlékezik: "Filozófiai tanulmányaim állandó. körforgást jelentettek a szakadék kö
rül". Nagy utat kellett végigjárnia, hogy az életet a maga teljességében tudja ér
tékelni. Tizenhárom éves korától huszonegyedik évéig ateistának vallotta magát.

A filozófiai gyakorlaton egyszer tanára, dr. Moskievicz elébe tett egy könyvet:
"Hagyjon abba minden kutatást, mert ez az igazi!" A könyv Husserl sokat emle
getett műve volt a Logikai vizsgálatok (Logísche Untersuchungen). Moskievícz hall
gatta Husserlt és gyakran látogatott el hozzá. "Csak Göttingenben lehet igazán
filozofálni, éjjel és nappal, az étkezésnél, az utcán, mindenütt." Ezután Edithnek
már nem volt más vágya, mint Husserlnél tanulni. Szerencséjére göttingeni nagy
bátyja meghívta magához. Ahogy fokozatosan elmélyült Husserl tanításában, las
san legyőzte magában a racionalizmus kételyeit, és az idealizmus révületéből visz
szatért a valóság világába. Az eszmék öntörvényűsége helyett "az ismeret ismét
befogadást jelent számomra, amely a tárgyi valóságtól nyeri törvényszerűségét."

Husserl a jelentések tudományát a tiszta logíkában fogalmazza meg. Hogy a
dolgok, a jelenségek jelentéseit megérthessük, ahhoz előbb pontosan le kell írni a
valóság tárgyait, minden lelki beleérzéstől mentesen. Az átlagember gondolkodása
ugyanis át van szőve érzelmekkel, előítéletekkel, sejtelmekkel, amelyek megmásít
ják a való világot. Husserl fenomenológiai módszere a tárgyi világ pontos, alanyi
~rzéstől mentes leírását tette lehetővé - ami a gondolkodásnak, a lélektannak és
a természettudományos kutatásnak új irányt adott. Erre a módszerre nem kis fá
radsággal begyakoroltatta hallgatóit, hogy tárgyilagos leírásukban az "esetlegeset
zárójelbe tegyék" és a dolgokat - amennyire a megismerés lehetövé teszi - ön
magukban mutassák be. "Térjünk a tárgyra" - jelszavával főleg környezetét fe
szült figyelemre, fegyelmezett gondolkodásra szoktatta, ami Edith Stein nőíességét

szerencsésen alakította. Az ő feladata lett a kezdőkkel - mint ő nevezte a "filozó
fiai óvodában" - begyakoroltatrii a fegyelmezett gondolkodást. Conrad-Martius
Hedvig így jellemzi körűket: "Ez a filozófia szellemi forradalom volt, amely isko
lája tagjait új világszemléletre és gondolkodásmódra vezette... Ez a fenomeno
lógiai felfogás termékennyé tette a talajt a transzcendensnek. a kinyilatkoztatásnak,
az isteninek, sőt magának az Istennek a megismerésére, és ezzel elősegítette vallási
döntésünket ... Azt is megjegyzi, hogy "Edith született itenomenológa volt, akit jó
zan, objektív szelleme, abszolút tárgyilagosaága erre a területre eleve alkalmassá
tett".

Max Scheler Husserl módszerével tárgyilagosan úgy írta le a "szent" lényeget,
a vallásos tudatot, mint valóságos jelenséget, hogy a hozzá kapcsolt előítéleteket

felszámolta. Schelér göttingeni előadása " ... nagy élmény volt ebben a kis vá-
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rosban . " nagyon megrendített minket, neki is, nekem is ez volt az első indíttatás
a megtérés útján", jegyzi fel élményét Rosa Guttman, Edith egyik barátnője. Itt
alakul ki Edith erkölcsi perszonalizmusa, amivel később elméletileg is megcáfolja
a nacionalizmus eltévelyedéseit. Itt kapja meg alapját a mísztíka modern szem
léletének, amit később részletesen kidolgozott. "Ez volt az első érintkezésem az
eddig ismeretlen világgal, de ez még nem vezetett hithez. Az előítéletek korlátai
lehullottak, és hirtelen elibém tárult a hit világa." A legnagyobb hatást mégis az
itt szövődő emberi kapcsolatok gyakorolták rá. Husserl körének benső barátságát
a . közös gondolkodásmód, s az ezt' pontosan és őszintén kifejező nyelv jellemezte,
ami érzelmeiket, jellemüket egybehangotta. Reinach tanárseged rendkívüli egyé
nisége feloldotta Edith zárkózott vísszahúzódását, érzelmei feltárultak. "Nagyon
boldog és mélységesen hálás voltam. Olyan volt számomra, míntha nem is ember
rel, hanem a tiszta' szívjósággal találkoztam volna.:. már első pillanatban egészen
új világot teremtett bennem." Ezért is volt számára annyira megdöbbentő. hogy
míelőtt Reinach a frontra indult, feleségével együtt az evangélikus hitre tért, a
harctérről pedig azt írta barátainak, hogy olyan boldog hitében, hogy ezentúl csak
azért fog filozofálni , hogy másokat is a hit útjára vezethessen. Nagyon megren
dftő volt korai halála, Edith úgy gondolta, hogy feleségét egészen összetöri. Annál
jobban meglepődött a hivő asszopy viselkedésén, amire később, mint élete döntő

mozzanatára emlékezik vissza: "Bár a fájdalom érzékeny lelkét teljesen átjárta,
a kereszt üdve és titokzatos áldozata, mint a megdicsőülés fénye ragyogta át a tisz
teletreméltó asszony vonásait ... Ez volt az első találkozásom a kereszttel és azzal
az isteni erővel, amelyben hordozói részesednek. Először láttam magam előtt a
Krisztus megváltói szenvedéséből született egyházat, amint a halál fullánkja felett
győzedelmeskedik. Ez volt az a pillanat, amikor hitetlenségem összetört, a .zsidóság
elhalványult, és felragyogott bennem Krísztus, Krisztus a kereszt titkában ... ~Ezért
nem tudtam beöltözésem előtt más kívánságomnak kifejezést adni, mínt hogy a
rendben a szent keresztről nevezzenek el."

Azután hirtelen minden megszakadt. társait elvitték katoná-nak, ő pedig ápo
lónőnek jelentkezett a legnehezebb szelgálatra. A súlyos sebesülteket ápolta, lel
kileg vigasztalta. Hazája összeomlása nagyon megrendítette: "hogy milyen élmény,
amikor egy legyőzött nép fájdalma vesz körül? - Olyan hatalmas érzés ez, mint
amikor az ember valami felfoghatatlan előtt áll ... Én nem csupán állampolgárként
élek, hanem szerétern hazámat és népemet. és áldozatot vállalok érte."

1916-ban Husserl elfoglalta a freiburgi katedrát és Edith Steint magával vitte
tanársegédnek, Kitüntetéssel doktorált, adottságait Husserl a későbbi tanári aján
lá sában jellemzi: "Dr. Stein kisasszony a filozófiában széles körű és alapos kikép
zést nyert. Önálló tudományos kutatásí és oktatási adottságai nyilvánvalóak. Ha az
egyetemi területet a nők számára is megnyitják, legelső helyen és legmelegebben
ajánlom tanári habilrtációra." Edith tehát emberileg célhoz ért. De mi van a lélek
mélyén?

Vissza az atyai házba

Lélektani okság című tanulmánya jól tükrözi benső nyugtalanságát: "Terveket
szövök további életemre, de meg vagyok győződve, hogy valami olyan esemény fog
fellépni, ami felborítja terveimet. Nem egyezem bele ebbe az élő hitbe, nem en
gedem magamon úrrá lenni!" Az átélésről írt módszertani példáiban saját élmé
nyeit dolgozza fel: "Létezik olyan Istenben nyugvó állapot, amelyben minden lelki
tevékenység megnyugszik, az ember már; nem szövöget terveket, hanem teljesen rá
hagyatkozik Isten akaratára. Valamiképpen ebben részesedtem egy olyan' élmény
után, amely erőimet felülmúlta, ami lelki erőmet felemésztette. Az Istenben való
nyugalom egészen új és sajátságosan más. Halotti csend, amelybe belépett a teljes
biztonság érzése. Ez után mindinkább kezdett eltölteni egy új élet - és minden
akarati megfeszülés nélkül ., új tevékenységre serkentett ... Valami eleven áram
lásnak tiint bennem, olyan erő behatása, amely nem az enyém, és anélkül, hogy ha-
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tározott követelményt állított volna elém, működní kezdett bennem. Mintha egy
lelki újjászületés előfeltétele lett voina, ami személyí alkatomnak nagyon megfelel."
- Sokan kérdezték később, hogy imádkozott-e a hit kegyelméért. "Az igazság utáni
forró vágy volt minden imádságom."

A' kegyelem munkáját külső esemény siettette. Hedvigéknek egy gyümölcsösük
volt Bergzabernben, ahol Edith sokszor segített - utána pedig filozofáltak. Egyik
este Hedvig biztatta) húzzon ki egy könyvet, csak úgy találomra a. polcról. Edith
egy vastag könyvet választott, Avilai Szent Teréz önéletrajza volt. A könyvet egy
végtében elolvasta, majd csöndesen csak ennyit szólt: "Ez az igazság!" Másnap a
városban vett egy katekizmust és egy mísszálét, a templomban végignézett egy
mísét, Később leírta, hogy az egész szertartást megértette, és nagyon meghatotta
az idős pap áhítata. Utána bement hozzá és a keresztséget kérte. Mély teológiai
beszélgetés kezdődött közöttük. Edith mindenre jól válaszolt. A keresztség napját
1922. január l-re tűzték ki. A Szilveszter estét elmélyült imádságban töltötte. Ke
resztanyja Hedvig lett, de hálával az Avilai iránt, a Teréz nevet vette fel. Nehéz
volt anyjával közölníe a hírt. Személyesen mondta meg, elébe térdelt, szemébe
nézett és így szólt: "Anyám, katolikus vagyok!" És ez az erős asszony most sírt,
Edith is sírt, mert a két erős lélek felismerte, hogy útjuk visszavonhatatlanul szét
vált. Az egyik családtag így jellemezte ezt a pillanatot:' "Meggyőződésem, hogy
Edith megtérésének természetfeletti kisugárzása fegyverezte le Stein asszony ellen
állását, mert mint istenfélő lélek megérezte a Szentnek azt az erejét, ami Edith
ből áradt."

Edith elhagyta Freíburgot és baráti körét, A speyeri Schwind prelátus lett
lelki tanácsadója. Ennek józansága a kezdeti tüzes buzgóságot az okosság útjára
irányította, és így megóvta a túlzásoktól. Edith nagyon. vágyódott teljes önátadás
ban Istennek szentelni életét, de a prelátus a szerzetbe lépésről hallani sem akart.
Abba beleegyezett, hogy egy kolostor csendjében nyugodtan dolgozhasson, és be
vitte tanárnak a speyeri dóminíkánus nővérele Szent Magdolna kolostorába, ahol
tíz évig rnűködött, Szellemi, lelki harcát ezentúl egyedül vívja meg, személyi dol
gaiban is tartózkodóbb, Szent Erzsébetről írt első katolikus tanulmányában olyan
elevenen rajzolja meg a magyar lány honvágyát, hogy önkéntelenül a családi és
baráti köréből kiszakadt Edithet ismerjük fel. "Mi ad ennek a kis gyermeknek
erőt, hogy a keserű szidalmakat, gúnyt és egyedüllétet panasz nélkül elviselje, és
mínden fájdalomban kitartson, ami csak gyöngéd szeretetre vágyó szívét érheti?
És mégis mentes maradjon minden keserűségtől, vidáman, a szerétet túláradásával.
nuntegy kimeríthetetlen forrásból tudja a szeretetet és örömet nyújtani T" Az öz
vegy Erzsébetnél megtalálja a választ: ;,,,A Krisztust szerető léleknek a boldogsága,
amelyet a szükségben, a nyomorban, és minden embertől elhagyatva, csak Urához
kapcsolódva ért meg, - és ez a legbensőbb egyesülés adott erőt ahhoz, hogy min
den természetes köteléktől elszakadjon."

Edith mindenben a legegyszerűbb életformát választotta. Ruházata igénytelen,
szerénysége már színte szembetűnő. A nővérekkel egy sorban él. Étkezésben na
gyon mértékletes; szígorú időbeosztás, szórakozásról és társalgásról való teljes le
mondás jellemezte. Szerény jövedelmével megelégedett, de mások vágyait míndíg
kitalálja, nagylelkű adakozó. Szíve mélyén pedig a karmelita hivatást élesztgeti.

A Gondviselés hamarosan új. vezetőt ad neki. 1928-ban nagyhétre Beuronba
utazott, hogy teljes visszavonultságban a liturgia szépségeíben élje át a húsvét tit
kát. Rövid beszélgetésre felkereste Raphael Walzel' fóapátot. A fiatal apát, aki a
szerzetesi élet teljes boldogságában sugárzott, nemcsak mély benyomást tett Edith
re, de azonnal fel is ismerte benne kora nagy egyéníségét. Róla írt jellemzése szinte
klasszikussá vált: "Ritkán találkeztam lélekkel, aki annyi kíválóságot egyesített
volna szellemében, és amellett a megtestesült egyszerűség, természetesség. Egészen
nó maradt, anyai érzéssel teljes, anélkül,' hogy anyáskodni akarna. Misztikus ke
gyelmeí voltak, a szó igazi értelmében... Rendkívül tiszta, átlátszó lélek, nagyon
hajlékony, alakítható, a kegyelem minden leheletének enged az aggályosság ár
nyéka nélkül. Orák hosszat időzött imádságban, egészen elmerülve Istenben, de
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ritkán volt igénye, hogy a kapott kegyelemről beszéljen... Semmi sem árulta el
kifelé lelki életének rnélységeít, hacsak nem a szív és az értelem tökéletes egyen
súlya, a kor problémáira érzékeny komolysága, őszinte együttérzése. De mindenek
előtt nyugalom és béke honolt benne. Már mielőtt a Karmelba lépett, felszaba
dult mindentől, elmerült Istenben ..."

Kiegyensúlyozott, nyugodt önértékeléssel megszüntette régi tépelődéseit. és ke
vésbé függött már a külső sikerektől. Alázatosan végezte a szerény tanítói mun
kát, és míndvégig megtartotta önuralrnát, az egyetemi tanári pályázatok sikertelen
ségeiben. Végül is a münsteri pedagógiai intézetben docensi állást kapott. Itt 
írja - "most ismét olyan emberekkel találkozom, akik csak a saját munkájukkal
törődnek, és csak abban lettek szakemberek - úgy látom, níinden kapcsolatomat
elvesztettem és ezért tehetetlen vagyok. Ez a felismerés nem tör le, csak nem
kennyű felelősségteljesen megállni úgy, hogy annyi mínden hiányzik, és kevés a
kilátásom, hogy pótolhassam. De amíg a jelek azt mutatják, hogy az Úr akarja,
hogy itt legyek - nem menekülhetek."

P. Przywara és Schul emann professzor - tanácsadói - nem voltak hívei a
husserli gondolkodásnak, ezért Edithet a keresztény filozófia felé irányították. Ha
tásukra lefordította Newman naplóját és Szent Tamás igazságról szóló művét, Igy
hamarosan ismert lett a katolikus korökben és számos meghívást kapott. De sze
replést csak lelkiatyja engedélyével vállalt. Igy a salzburgi főiskolai héten a női

hivatásról tartott előadást. Édesanyja jellemére és erejére emlékezve, míndíg nagy
ra becsülte a nő hivatását. Családjukban fiúk és lányok egyenlően érvényesülhet
tek, tehetségük szerínt. Igy számára érthetetlen volt a nőt alacsonyabb, rendűnek
tekinti, ezért természetesen csatlakozott a század egyeniogúsításí felfogásához.
Később teljesebbé tette gondolkodását a személy pótolhatatlan értékének a felis
merése. Igy fogja fel a keresztény szüzesség sajátos értelmét is. "Nem más ez,
mint Krisztussal állandó életközösségben való egyesültség állapota ... olyan élet
forma, amelyben az Isten műve - az Opus Dei - foglalja el az első helyet ..."
Világos felismeréssel és szabadon döntött, hogy lemond a házasságról az Úrért.
Erre az életre ajánlotta magát, erre a feladatra edzette természetét. "Hogy a túl
ságos nöíességtől, személyes elfogódottságomtól megszabaduljak. ehhez a legjobb
gyógyszer a tárgyilagos munka. Ezért szükséges a szüzességben élőknek alapos hi
vatásbeli kiképzés. Itt viszont az a veszély, hogy túlzottan férfias típusúvá alakul
nak, ami ismét akadályozza a teljességre törekvést... Ha az ember valami ren
det akar magában teremteni, akkor mindent egy rendezőnek. mínt mágnesnek kell
vonzania. Ez a mágnes a legfőbb Jó, amely mértéke lehet minden tárgyi és személyí
-értéknek,"

A világ bölcsessége és a kereszt tudománya

Életében az Úr iránti nagylelkűségből habozás nélkül mindig a tökéletesebbet
kereste. Ez a világi pályán és tudományos munkáiban bizonyos törést Jelentett.
Egyik irányban sem lett "kész ember", minden műve töredék maradt, "egy nagy
hitvallás töredékei". Gyóntatója, Schulemann professzor írja róla: "Egy tudomá
nyosan annyira megalapozott és nagy szorgalommal kialakított élet esetén, mint
Edith Steiné, a következetes kifejlődés el nem érését nagy áldozatnak érezhette.
Véleményem szerint ilyen érzésnek semmi köze sincs a kevélységhez. Ki mondhat
kívülről ítéletet egy olyan lelki küzdelemről, amelyet felfokozott energiák váltanak
ki, és amelyek nyugodt pályájukon nem tudnak kibontakozni." (Megjegyzések E. S.
babilitációs kísérleteihez)

Megtérése után minden tettét a legteljesebb engedelmesség jellemzi. Sokan nem
is értették meg megtérökre annyira jellemző nagy buzgalmát. félremagyarázták
törekvéseit, vagy gyökerében akarták megváltoztatni. Edith jól látta a tanácsok el
lentmondásait, és rugalmas szelleme ezen az úton is rátalált önmagára, meglátta Is
ten akaratának távlatait. Szent Teréziától kapja az eligazítást: "Az egyház iránti
engedelmességben látta a szent próbak.övét annak, hogy a helyes úton halad." Hus-
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serl tanítása biztosította gondolkodásának hitelét. nemcsak szakmájában, hanem
szernélyí, társadalmi és egyházi kérdésekben is. Nem tagadta meg a fenomeno
lógiai iskolát, hanem arra törekedett, hogy megtalálja az utat Husserltől Szent
Agostonig, és ezen az úton állhatatosan haladt előre "a megismerés filozófiájától a
létezés gondolkodásában". Úgy látja, hogy kora lassan kigyógyul a szubjektivíz
musból : "A középkor újjászületett filozófiája és a XX. század újszülött filozófiája
nemde összetalálkozhatnak a philosophia perennis medrében?"

Szent Tamás nagy művét Az igazságról ékes német nyelvre ültette át. Beve
zetőjében a kiváló Martin Grabmann azt írja: "Ilyen forditás csak annak sikerül
het, aki éppúgy otthonos a skolasztikus gondolkodásban, mint ahogy ismeri a mai
filozófia nyelvét". Véges lét és öröklét című nagy művét, Szent Tamásnak ezt a mo
dern értelmezését a külső akadályok míatt már nem tudta kiadatni, ezért a Kar
melben újra átdolgozta; csak halála után jelenhetett meg. Benne utat mutat a
megismerés világából a létezésbe, a természetesből a természetfeletti valóságba, ami
már a földön megkezdett öröklét. Ezek az állomások végül is egyszerű és egyetlen
valóságot jelentenek, egyetlen életet, az áldozat tényét, ami a kereszt tudományában
kristályosodik ki. Az egész mű a benső élet hiteles leírásával zárul: "A lélek lényege
szerint befelé tör. Ha az En itt él ... akkor megérez valamit léte benső értelméből.

megérzi egybegyűjtött erejét még külső szétszóródása előtt. És ha innen kiindulva:
él, akkor teljes életet él, elérte léte csúcsát ... A lélek míntegy felnyílik saját ben
sejében, megérzi, hogy ki ő és milyen állapotban van ... A lelki élet ismerői mln
den korban azt tapasztalták, hogy olyasvalami vonta be az Ént a lélek legbense
jébe, ami erősebben vonzott, mint az egész külső világ. Egy hatalmas, új életnek,
a természetfeletti, az isteni életnek a betörését tapasztalták meg... »Hozz vissza
engem a tévelygésből. te légy a vezérem és én önmagamba és tebeléd térek« (Szent
Agoston) ... a lélek tehát visszavonul és itt várakozik mélységes békében... amíg
az Úrnak tetszik, hogya hitet látássá változtassa."

Ez a benső istenlátás gyakorlatban a szeretetben lesz hiteles és teljes: "A sze
retet a legszabadabb tett, ami létezik. Az ellenszenv és a részrehajlás hullámzása
ellenében így szól az Úr parancsa: Szeresd felebarátodat, mínt tenmagadat! És ez
minden fenntartás nélkül érvényes. A felebarát nem az, akit én szeretnék, hanem
az, aki közel jut hozzám, kivétel nélkül. Erre ismét áll ez: Megteheted. mert meg
kell tenned! Az Úr nem kíván semmi lehetetlent. Azok a szentek, akik belé helye
zett bizalomból hősi ellenségszeretetre szánták el magukat, azt tapasztalták, hogy
megszerezték a szeretet szabadságát. A természetes ellenérzés csakhamar meghátrál
az isteni élet ereje elől és a lelket jobban eltölti... A lélek mélyén megismert
Isten maga a szeretet, a legmagasztosabb szeretet ... Isten az, aki önmagát adja
a szeretet egyesülésében. így a lélek eljut a legmagasabb tökéletességre, amely egy
szerre megismerés, szívbéli önátadás és szabad tett. Szent János Jelenéseiben így
írja: Aki győz, annak egy követ adok és a kövön egy új név van, amelyet senki
sem ismer, csak aki kapja. Ez a név nem tulajdonnevet jelent, hanem benső lé
nyegét fejezi ki, és Isten feltárja neki léte titkát. Új név ez, de nem az Isten,
hanem az ember számára... Minden lélekben Isten sajátos lakást vesz, és mivel
minden lélek különböző, csak Isten ismeri, hogy ki mire képes, hogyan tud részt
venni a szeretetben ..."

1936-ban megkezdte utolsó művét A Kereszt tudományát. Amíg a Véges lét és
az öröklét a filozófia-teológia nyelvén szól, addig ez a mű a mísztíkus tapasztalás
hoz vezet. De minden mísztíkus megtapasztalás egyben a kereszt megtapasztalása is,
ez valóságának pecsétje. A mű első része a "Kereszt üzenetét" tartalmazza: csak a
kereszt és a misztikus éj lehet az út a mennyei fény felé. Ebben áll a kereszt
örömhíre. A kereszt útján járni annyi, mínt mentesnek lenni minden földi kö
zösségtől és fáradtság nélkül fölemelkedni a tökéletesség hegyére. Csak amikor a
lélek a legmélyebb megaláztatásban semmivé válik, jöhet létre egyesülés Istennel.
Minél tökéletesebb az aktív és passzív keresztrefeszítés, annál bensőségesebb a
Megfeszítettel való egyesülés, annál gazdagabb a részesedés az isteni életben. 
A "Kereszt tanításának" célja a lélek vezetése a benső élet. veszélyein át. A ke-

731



reszt ismertetőjele mindannak, ami Krisztus keresztjével összefügg. Önmagunk ki
szolgáltatottsága a keresztnek - aktív éj - é" maga a keresztrefeszítés - a
lélek passzív éjszakája - a lélek legmélyén, a szabadság helyén történik, ami
csak Istennek hozzáférhető.

A "Kereszt tudományának" kifejtése idején jutott el Edith a saját kibonta
kozásához, amelyben megélte teljes szabadságát: "Az ember arra hivatott, hogy a
legbensőbben éljen és kezébe vegye önmagát... de saját bensejét sem tekintheti
át teljesen, az az Isten titka, csak ő leplezheti le, amennyiben neki tetszik. Mégis
saját bensője az ember kezében van; a legtökéletesebb szabadsággal rendelkezik
vele. .. és ez a rendelkezési jog megilleti. Személyes szabadságának nagy titkát
maga az Isten is tiszteletben tartja. Úgy kíván a teremtett szellem felett uralkod
ni, hogy az szeretetünk szabad ajándéka legyen."

Abban a csodálatos fejtegetésben. ahol Edith Keresztes Szent János egyesült
ségét, a lelket az isteni szeretet lángjában ábrázolja, a saját élményeinek a bol
dogságát tárja fel, aki maga is megtapasztalúja volt a misztikus kegyelem átalakító
erejének: "A léleknek jegyesi egyesülése Istennel adja azt a célt, amire az ember
teremtve van, amelyet a kereszt szerzett meg számunkra, amely a kereszten lett
végrehajtva és az egész örökkévalóságon át a kereszt pecsétjét hordozza ... Krisz
tus hatása akkor volt a legnagyobb, amikor a kereszten függött ..."

Önátadás a teljesen elégő áldozatban

1933-ban úgy látta, hogy fel kell számolnia a münsteri munkakörét, Bár Wal
zel' főapát még akkor lehetetlennek tartotta, hogy katolikusokat is űldözzenek ; de
látta Edith nagy lelki előrehaladását, régi fenntartását legyőzve áldását adta a
Karmeibe való jelentkezésére.

A karmelita kolostor püspöki biztosa, Lenné prelátus utasítása szerint a szer
zetí közösség előtt nehéz alázatossági próbákat kellett kiállnia. A hosszas tárgyalá
sokat, a felvétel minduntalan való elhalasztását türelemmel és szent közömbösséggel
vállalta. Belépése után a beilleszkedés és az önmegtagadás nehéz próbái elé állitot
ták a negyvenegy éves jelentkezőt. De ö megtiltotta régi, befolyásos köre és a
münsteri intézet ajánlásat vagy közbenjárását. Mindent újból kellett tanulnia, a
házi munkában minden készsége mellett ügyetlen maradt. Soha nem mutatta a
nővérek előtt szellemi többletet, viszont szernrehányásaikat, megjegyzéseiket szót
lanul elfogadta. Allandóan tudatában volt hivatása kegyelmének: "Amikor a rni
csendes kórusunkon vagyok, nem győzök eléggé hálát adni a meg nem érdemelt
kegyelemért, hogy mínden zűrzavaron át ebbe a mélységes békességbe léphet
tem ..." A rendben mínt a szent Kereszttől megáldott, szent Keresztről elneve
zett Terézia nővér, mindig vidám és boldog volt. Kis ünnepségeket szervezett, sú
lyos beteg testvérét önként ápolta, és amikor felismerték írói készséget, egyszerű

életrajzokat készített a buzgó rendtagokról. Hogy minden óhajnak megfeleljen,
nagy erőfeszítést jelentett számára természetes hajlamainak és értelmi törekvé
seinek hősi önfeláldozása. De lelkét már az Isten akaratával való megegyezés teljes
békéje töltötte el.

BIt benne egy titkos vágyakozás, míntha a kolostori élet mindennapos áldo
zatán kívül még más áldozat is állana előtte. Úgy érezte, sokat kell még szenved
nie népéért. Az antiszemita intézkedések miatt nyilvános -előadásaít abba kellett
hagynia, Míndig a zsidó néphez tartozónak vallotta magát, felvételénél is, mint
súlyosbító körülményt említette. Amikor a Juvisy-i tomista kongresszuson előadá

sában a személyísé e; értékével a nemzeti szocializrnus tanait megcáfolta, a hallgató
ság megértette, hogy kompromisszum nélkül a katolikus álláspontot képviseli. Wal
zel' apátot arra kérte, hogy járjon ki a pápánál magánkihallgatást ilyen tárgyú
enciklika ügyében, de terve meghiúsult. A Karmelben a politikai választásoknál
kilépett szokott tartózkodásából. A nővérek ugyanis úgy gondolták, mindegy, kire
adják szavazatukat, mire könyörögve kérte őket, ne szavazzanak Hitlerre, Isten és
az emberiség ellenségére.



Amikor a zsidóság ellen elkövetett borzalmak a fülébe jutottak, új fény gyul
ladt ki lelkében: "Isten ráhelyezte súlyos kezét népére és ez a sors az enyém is."
1933 április első péntekén írja: "Beszéltem az Udvözitővel és mondtam neki, hogy
ez az ő keresztje, amelyet most a zsidó népre helyez. Legtöbben nem értik ezt,
de akik megértik, azoknak mindannyiuk nevében készségesen kell magukra venniük."

A Köln-Lindenthal-i kolostort veszélyeztette jelenléte, ezért el kellett hagynia
hazáját. Nagyon féltette nemzetét. "Jaj, ha az, ami most történik a zsidókkal, az
egész nemzetre is rázúdul!" - A hollandiai Echt karmelébe való áthelyezését Szent
Erzsébet lelkületével fogadta: "Erzsébet tulajdonképpen semmi mást nem tett,
rnint komolyan vette hitét. Tudta, hogy a gyalázatban, a megaláztatásban, a ma
gányban egyesül legjobban a Tövissel Koronázottal, a Keresztre Feszítettel. és ezt
nem csupán holt tudással tudta." Vállalja népéért a helyettesítő elégtételt, Krisz
tus szenvedésével egyesülve. Erre kért engedélyt elöljárójától 1939. március 26-án:
"Kedves Anyám, engedje meg nekem, hogy engesztelő áldozatul ajánljam fel maga
mat Jézus Szívének az igazi békéért ... ezt még ma szeretném megtenni, mert
a tizenkettedik órában vagyunk. Tudom, hogy én semmi vagyok, de Jézus akarja
ezt, és bizonyos, hogy ezekben 11 napokban sokakat, másokat is meghív erre." A
földi élettől való teljes elszakadása 1939. január l-től 1942. augusztus 9-ig valóban
megtörtént.

A mindig szorítóbb intézkedések hatására biztatták, hogy a vele lakó Róza
nővérével titokban az Eszak-Friz szigetek egyik kolostorába szökjön, De ez ellen
igazságérzete tiltakozott. Hivatalosan 'egyik svájci kolostorba kellett volna áttele
pülnie. A hosszas kihallgatások, kérdőívek kitöltése, a Gestapo megaiázó bánás
módja fokozták aggodalmát. de megmaradt a végső őriátadásra való készség és '"
türelmes bizalom egyensúlyában. A berni kormány ugyan beleegyezett az attele
pülésbe, de kiutazásí engedélyt nem kapott.

Az arca mindig sugárzott, amikor az önátadásról beszélt: "Bár szabad kérnünk,
hogy ne kelljen megtapasztalnunk ezeket az üldöztetéseket, de azzal a komoly
szándékkal, hogy ne az én, hanem a Te akaratod legyen mez ... A kereszttől való
szabadulást nem kívánhatja az, aki erről van elnevezve... A scientia crucisra
csak akkor tehet szert az ember, ha megkapja azt az adományt, hogy érezze is
a keresztet." Reggelenként gyakran látják kitárt karral elragadtatva imádkozni,
ahogy Judit és Eszter esdekeltek az Úr előtt népükért.

Amikor a holland püspöki kar táviratban tiltakozott, amiért.a katolikus hitű

zsidó gyermekeket hátrányukra zsidóknak minősítik és zsidó hitoktatásra utasítják,
és amikor 1942. július 20-án minden templomban felolvasták azt a pásztorlevelet,
amelyben tiltakoztak a zsidók jogtalan elhurcolása ellen, választil az összes nem
árja kolostoriakókat összeszedték. Igy Edithet és vele lakó nővérét öt perc lefor
gása alatt elhurcolták a rendházból és auguszus 4-7 közott 1200 katolikus zsidó
val a westerborki lágerbe toloncolták. Terézia nővér megnyugtatta a nővéreket,

hogy még viseli a rendi ruhát, és együtt van nővérével, Rózával, keresztlányával
Ruth-tal. ügy rnondták, szülőföldjükre viszik vissza őket. így búcsúzott: "Bármi is
jönne, a kedves gyermek Jézus -ítt van közöttünk."

Marcan kölni kereskedő közli a kétségbeesett anyákkal, akiket gyermekeiktől

elszakítottak, hogy a karmelita Teréz nővér van velük, angyalként segít, és a gyer
mekek megnyugszanak közelében. Bomberg asszony, aki egyedül szabadult el a cso
portból, tanúsítja: "Személyes benyomásom szerint a többi nővér közül kitűnt hall
gatagságában, Bensőleg szomorúnak látszott, de nem volt aggodalmaskodó, inkább
csillapította a többiek keserveit. Nemigen szólt, csak gyakran tekintett szomorúan
Rózára, mintha arra a szenvedésre gondolt volna, ami a másikra v.ár. Egész kül
seje azt a benyomást keltette - ahogyabarakban ülve most is elképzelem 
mint egy pieta Krisztus nélkül." 1942. augusztus 7-én, mintegy ezer zsidót szállí
tottak Auschwitzba, közöttük a két Stein testvért. Egyikük sem tért vissza.

Mivel a végső napokról semmit sem tudtak, a holland Vöröskereszt felhívást
adott ki, mire különféle adatok érkeztek. Talán a legérdemlegesebb egy würten
bergi plébános köztése. Nála járt egy híve. aki őr volt Auschwitzban. Amikor meg-
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mutatta neki Terézia nover fekete fátyolos képét, az őr esküvel állította, hogy ez
a nővér volt, aki akkor rájuk nézett, mikor a társával éppen róla beszéltek. Nem
hitték el, hogy elmebeteg lenne. Ugyanis aznap - augusztus elején - este tíz
órakor egy női transzport érkezett, és az őrségen az egész csoportot elmebetegnek
jegyezték be. Köztudott, hogy Hitler ezeket is megsemmisíttette. Olyan különlegesen
erős zár alatt voltak, hogya helybeli őrök sem beszélhettek az áldozatokkal, akiket
zárt vagonokban hoztak a táborba. Ezt a felismert nővért a vonat második har
madában látta az őr az ablakon keresztül, amint körülvették bizalmasai. Minthogy
ezek közül a következő napokban eggyel sem találkozott, úgy véli, mindjárt meg
érkezésük után, a szokásos helyen lerakatták ruháikat, mert négyszáz méteren át
meztelenül szokták az áldozatokat az elgázosító helyre hajtani, majd a kremató
riumban elégették őket. Bár a plébános tartózkodó volt az őrrel szemben éppen a
múltja miatt, de ezt a vallomását hajlandó igaznak elfogadni, mível oly önkénte
lenül ismert rá a kép láttán az áldozatra.

Terézia nővér végső útjára is érvényes, amit ő mondott Keresztes Szent Já
nosról: "A belső tisztulás gyümölcse volt, amelyben egy kiváló tehetségű termé
szet maga vette fel a keresztet és önként kiszolgáltatta magát Isten kezébe a ke
resztre.feszítésre. A szenvedélyesen izzó szív immár nyugovóra tért"... a teljesen
elégő áldozatban.

Martin Grabmann mondja annak az életrajznak az előszavában, amelyet Te
resia Renate írt Edith Steinről: "Egy ilyen élet megírása, amely az isteni kegyelem
és a benne élő lélek együttműködésének a csodája, nagy nyeresége a filozófia és
a katolíkus misztika számára... A nagy filozófusnő szegényes barna ruhájában
ma az égben szemléli Istent és összehasonlíthatatlanul mélyebben egyesül vele,
mint itt a földön. Magától értetődő a kívánság, hogy boldoggá és szentté avassák,
mint az istenmegismerés és az istenszeretet világító példaképét - hogy mí is kér
hessük közbenjárását."

Irodalom: Teresia Renata: Edith Stein. Ein Lebensbild, gewormen aus Er'iI1nerung IliIId BrIefen
(Nürnberg, 1954. Helder-Taschenbuch, F'reítrurg, 19(7) - Hedwig Conrad-MarUus: Essay über
Edith Stein (München, 1960) - Edith Stein:, Natur und Obernatur in der Forrnurrg einer
He ltgensalt, (Karmel-Archiv, Köln, 1931) - Maria Blenias: Edith Stein (Kath. Fraeinblldung,
Nov. 1952) - Hilda Graef: Lleben unter den Kreuz (Frankfurt, 1954) - Edith Stem: Teresia
von Jesus (Konstanz, 1934) Edith Stein: Endllches UiI1d ewlges Sein (E. srens Werke n.,
Freiburg, 19S0) - Edith Stein: KreuzenwJssenschaft (E. Ste1.ns WeI1ke I., Fre;burg, 1950) 
Edith Stein: Das Weihnachtsgeheimnis (Köln, 1950)

A létezés megé.,.téséhez követtük a szentágostoni utat, amely a számunk.,.a leg
közelebbiből - "ichleben"-lJöl -, az én belső életéből indul ki, és ugyanakko.,. kö
vettük az a.,.isztotelészi utat is, amely viszont a számunk.,.a előszö.,. szembetúnőból,

az é.,.zékelhető dolgokból indul ki ••. Amint igazság az, hogy megisme.,.ve a létet,
a. jóság, ha tö.,.ekvése beteljesedik, a szépség, mint fényes .,.agyogás ömlik a léte
zőre és elá.,.ulja isteni e.,.edetét... úgy az, aki a te.,.emtménynek a létet és a szép
séqet adja, kell, hogya legfőbb szépség legyen, maga a Szépség, az lsten, a tö
kéletes lét.

K.,.isztus szenvedése és halála folytatódik misztikus testében és minden egyes
tagjában. Bár minden embe.,.nek szenvednie és meghalnia kell, de ha élő tagja
Krisztus testének, akko« szenvedése és halála megváltói erőt nye.,.. Ez az az ob
jektív ok, amié.,.t minden szent vágyódott a szenvedés.,.e.

Edith Stein
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