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KERESZTES ~ZENT JÁNOS TANíTÁSA
A költő és a m isztikus

Néhány évvel ezelőtt francia nyelvterületen rendkívüli sikert aratott André Frossard Dieu existe,
je rai rencontré cimű könyve. Isten létezik, találkoztam vele! - erről az élményéről számolt be a
szerző. Mivel magyarázhatjuk ezt a kirobbanó sikert? Talán ez történt: egy köztünk élő, hétköz
napi ember élete fénnyel telt pillanatában "megtapasztalta" az élő Istent. Erről beszélni akart,
megosztani másokkal egész lényét átalakító élményét.

Hasonló élménye mindenkinek lehet; a jövő ismeretlen lehetőségeket rejteget. Látni fogjuk
majd, hogy potenciálisan minden ember "misztikus", képes az élő Istennel való személyes talál
kozásra. A misztika ugyanis elsősorban nem rendkívüli jelenségek (látomások, elragadtatások)
sorozata- ezek másodlagosak és csupán járulékos elemek -, hanem a szellem és a ssabadság vá
ratlan, totális találkozása a Végtelennel, az Abszolutumrnal, akinek neve, arca és szíve van. E ta
lálkozás a hitben történik, de pillanatát, módozatait a Másik határozza meg. Mózes nyájat őr

zött a Hóreben, a názáreti Máriát angyal köszöntötte, Mária Magdolna húsvét hajnalán a nevét
hallotta, Avilai Teréz egy szenvedő Krisztus-képet pillantott meg, Charles de Foucauld bűnbánó

gesztusban élte meg a találkozást, Ady Isten érkezéséről énekelt. .. Isten egyszerre jelenvalóvá
lett számukra, "Egyszerre Valaki lettél" - írta Claudel. "Isten létezik, találkoztam vele!" -- ez
minden misztikus tapasztalat alapja.

Misztikusok lennénk tehát, mint Mózes, a betlehemi Gyermek imádói vagy Avilai Teréz és
Keresztes Szent János? Igen is, meg nem is. Igen, mivel Isten szabadon közölheti magát a saját
képére és hasonlatosságára teremtett emberrel. Az Istennel való személyes találkozásra és életkö
zösségre meghívott ember pedig képes arra, hogy befogadja ezt a természetét meghaladó termé
szetfölöttit. Beleegyezésétadhatja ahhoz, hogy e találkozásban és szeretetegységben megistenűl

jön.
A keresztény misztika sajátosságát Henri de Lubac így foglalta össze a La Mystique et les

mystiques cimű gyűjtőkötethez írt bevezetőjében (Desclée, Párizs, 1965): " ... Az emberi termé
szet, minthogy ugyanattól a Teremtőtől származik, alapjában mindenütt ugyanaz. A Biblia sze
rint az ember Isten képére van teremtve; ezt a hagyomány úgy magyarázza, hogy Isten az embert
saját képére teremtette, hogy elvezessea hozzá való hasonlóságra, amely a "boldogító szinelátás
ban" teljesedik be. ( , .. ) A mi teremtésünkben a képmást magával a lét ajándékával kaptuk; az
isteni hasonlóságot meg kell valósítanunk a Szentlélek befolyása alatt, a megváltó Megtestesü
léstől függve és Krisztus követése révén, a Krisztussal való egység által, amelyben megtaláljuk az
isteni egyesülést. A misztikus törekvés hozzátartozik az emberi természethez, minthogy az ember
erre az egyesülésre van teremtve. Másképpen kifejezve: kell lennie természetünkben egy bizo
nyos képességnek arra, hogy .vállalhassuk' azt a misztériumot, amely egyszerre adott és kinyilat
koztatott lett Jézus Krisztusban; ezt a képességet természetszerűen a vágy kiséri ... " (23)

I. A kimonclhu{({tlun kimondása

Keresztes Szent János egyike ezeknek a misztikus tanúknak'. 49 éves élete nem más, mint egyet
len dal: a Másikkal való titokzatos találkozásairól énekelt, a kimondhatatlanról vallott, hogy
másokat is erre a találkozásból fakadó életközösségre. szerétetegységre késztessen.

Lelki tanítása soha nem született volna meg, ha nem találkozott volna Istennel és egész lénye
nem alakult volna át egy szabad akarattal kimondott igenben. A XVI. századi spanyol misztikus
közvetlenül szinte semmit sem mond önmagáról. De csodálatos költeményekben dalol két sze
relmes, a "mátkalélek" és Jegyese rejtezkedésének, találkozásának bensőséges élményéről, a sö
tét éjszaka titkairól, majd a beteljesedett szerelem mámoros öröméről. Költeményeit- barátai,
karmeliták olvassák --elsősorban természetesen Avilai Teréz ", aztán szélesebb körben is ismert
té válnak. Sokan nem értik a misztikus nyelvezetet. magyarázatot, érthetöbb kifejezést kérnek.
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János testvér nehezen ugyan, de hozzáfog a költemények kommentálásához. Így született meg
négy nagy műve: A kármelhegy útja, A lélek sötét éjszakája, A szellemi páros ének és "lz élő

szeretetláng.
Hogy valamelyest is föllebbenthessük a fátylat Isten és Keresztes Szent János találkozásának,

valamint e találkozásból fakadó életközösségnek és egyesülésnek élményéről. visszafele kell te
hát haladnunk: a prózai művektől a költeményekig és a misztikus költő szimbólumrendszerétől

a kifejezhetetlen megtapasztalásáig. A szimbólumokat, azok természete miatt, nem bonthatjuk
fel, de általuk "ráláthatunk" az "Istenre képes" ember és a Másik egyesülésének kimondhatatlan
misztériumára. És mivel mindnyájan erre a szeretetegységre kaptunk meghivást, Keresztes János
testvér dallamai, kifejezései visszhangot keltenek bennünk.

A kifejezhetetlenség problémájával Keresztes János A szellemi páros ének bevezetőjében fog
lalkozik a legrészletesebben.

Írás közben egyébként becsületesen küszködik a nyelvi megformálással ; adott esetben pedig
egyszerűen bevallja, hogy nem tudja folytatni a rnagyarázatot, és egyszerűen leteszi a tollat.

"Amint láthatja, ezekben a versekben bizonyos fokú Isten iránti szeretet nyilvánul meg; mivel
pedig az ő végtelen bölcsessége és szeretete a Bölcsesség könyve szerint (8, l) .elér végtől végig', az
emberi lélek is, ha egyszer ez a szeretet eltölti és lelkesiti, bizonyos értelemben szintén ilyen 'ha
tártalanságot és erőt tüntet fel kifejezésmódjában. Éppen ezért eszem ágában sincs arra vállal
kozni, hogy megmagyarázzam ezen énekek értelmének azt az egész terjedelmét és gazdagságát,
amelyet a szeretettől megtermékenyített szellem beléjük.helyezett, Hiszen tudatlanságot áruina
el, aki azt hinné, hogy az ilyen költemény szeretetből fakadó mondásainak és misztikus értelmé
nek egész eszmetartaimát csak amúgy könnyedén szavakba lehet foglalni. ( ... ) Mert ugyan ki
tudná leírni, hogy mit közöl Ő azzal a lélekkel, aki Őt igazán szereti és akiben Ő lakozik? Két
ségtelen, hogy ezt leírni senki sem tudja, még maga az a lélek sem, amelyben ezek a jelenségek
végbemennek. Ezért van az, hogy az ilyen lélek, ha magáról beszél, nem annyira okszerű fejtege
tésekbe bocsátkozik, mint inkább hasonlatokkal és képes beszéddel igyekszik némi vázlatát adni
annak, amit érez, és amit a benne lévő lélek bőségétől áradozva titokzatos szavakkal vet papírra.
Ha mármost valaki ezeket a hasonlatokat nem olvassa ugyanolyan gyermeki, egyszerű lélekkel
és jóakaratú megértéssel. mint amilyennel írva vannak, akkor hajlandó lesz azt hinni, hogy az il
lető, aki leírta őket, nem volt eszénél, hanem félrebeszélt" (A szellemi páros ének, Előszó).

Hogy az Istennel való személyes találkozás élménye végeredményben leírhatatlan, azt Szent
Páltól kezdve Nisszai Szent Gergelyen, Aquinói Szent Taináson keresztül Thomas Mertonig és
Madeleine Delbrélig számos "dadogó" teológus és misztikus tanúsítja. A témára Keresztes Já
nos ismételten visszatér. Íme még egy példa: "Amit Isten ad a léleknek ebben a bensőséges egye
sülésben, az kimondhatatlan. Arról semmit sem lehet mondani; aminthogy magáról Istenről
sem lehet semmi olyat állítani, ami kifejezné, milyen ő valójában. Márpedig itt maga lsten adja
magát neki oda, 'és dicső módon átalakítja" (A szellemi páros ének, 26,4). A negatív teológia
visszhangja ez ... "Istent nem látta soha senki" (Jn 1,18); "Isten megközelíthetetlen fényben la
kozik" (l Tim 6,16), Isten misztériuma meghalad minden ismeretet és fogalmat. A vele való talál
kozás (együttlét, egyesülés) a hitbcn történik, a hit homályában és csak ritkán vakitó fényben. (A
szinről színre látás csak halálunk után következhet be.) Az ember és Isten találkozása olyan is
meretet eredményez, amely --éppen mivel Istenre vonatkozik - meghaladja az emberi kifejezések
szűk korlátait. A misztikus kifejezhetetlenség legmélyebb gyökere tehát természetfeletti, magá
ban a misztériumban rejlik. Csak másodsorban technikai, emberi jellegű.

Lássunk egy konkrét példát. Nem tudjuk. hogyan, mikor, milyen módon tapasztalt meg vala
mit Keresztes János Isten szépségéből. A szellemi páros ének egy sorában csak ennyit árul el:
"Látásod s szépséged legyen halálom". Aztán "magyarázatként" semmi mást nem tesz, mint
ugyanezt a szót ismételgeti más-más kifejezéssel összekötve: "Igaza van a léleknek, amikor
félelem nélkül igy mer beszélni, mert hiszen tudja, hogy amely pillanatban ez bekövetkezik (ti.
halála), ő odarepülne ahhoz a szépséghez, belemerülne abba a szépségbe, hozzáhasonuIna ahhoz
a szépséghez, ő maga is szép volna, mint maga az a szépség" (i. m. Il). János testvér nem mondja
meg, nem tudja megmondani, miben áll Isten szépsége, milyen a szép lsten. Kifejezhetetlen az él
mény. Csak annyit ismétel meg, hogy érdemes ezer halált halni, hogy csak egy pillanatra is
láthassa.
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Az ember és az lsten szeretetegységéről szólva saját magának hallgatást ajánl, másoknak pedig
azt, hogy tapasztalják meg saját maguk!

A misztikus tehát a lehető legkevesebbet akarja rnondani, szívesebben hallgat. Hogy időnként

mégis megkísérli a lehetetlent és eldadog valamit a kimondhatatlanból. annak kettős célja lehet.
Egyrészt így is Isten dicsőségét akarja szolgálni, és ennél nincs szentebb vágya, másrészt, miután
megkapta a közlés karizmáját, akarva-akaratlan a Lélek ihlető eszköze lesz arra, hogy mások is
megtapasztalhassák a Kimondhatatlant.

2. A misztikus költő

Hogy az elmúlt évezredek során- misztikus értelemben - hányan "találkoztak Istennel" és ta
pasztalták meg a vele való élet- és szeretetközösséget, arról csak igen halvány sejtelmünk lehet.
Legtöbbjük ugyanis hallgatott, és életük titkáról majd csak Isten országában tudhatunk meg
részleteket'. '

Akik meg tudták törni az élménnyel együtt járó csöndet, azok viszont szinte kivétel nélkül kÖl
tővé váltak. (Vagy mivel költők voltak, azért tudták megtörni a hallgatást. .. 'I) Gondolhatunk
itt a zsoltárok ismeretlen szerzőire, Szent Ambrus és Nazianzi Szent Gergely, vagy a mézajkú
doktor, Szent Bernát ihletett himnuszaira ; Szent Hildegárd, Helftai Szent Gertrud, Szienai Szent
Katalin vagy Pazzi Szent Magdolna költői leírásaira.

Keresztes János testvérben szerenesés író-alanyra talált a misztikus élmény: született költő

volt, lírikus. Istennel való találkozása és egyre mélyülő életegysége felszínre hozta benne mind
azt, ami csak egy költőt minősíthet. Lelke megtelt énekkel, ritmussal, képekkel, ismert dallamok
vagy versek kerete belső élményvilágának lett hajlékony kifejezőeszköze. Nem véletlen, hogy
fennmaradt néhány verse révén a legnagyobb spanyol költők között emlegetik.

A dallam és a ritmus egész testi-szellemi valóját belevonta az élmény kifejezésébe. Kasztília és
Andalúzia a dalok, a tánc és muzsika hazája. János testvér jól ismerte nemcsak kora divatos kől

tőit, hanem az egyszerű nép ajkán felhangzó dalokat, pásztorénekeket, szerelmi dalokat is.
Hosszú utazásai során, öszvérháton rázódva, vagy csak úgy, gyalogosan, sokat énekelt, dúdolga
tott: lába önkéntelenül is a ritmus szerint lépett. Szemtanúk arról is beszámolnak, hogy jeles ün
nepeken táncolni is látták ezt az összeszedett, Istenbe merült karmelitát ! Közismert volt termé
szetszeretete is: hajnali és éjszakai hosszú imái, szemlélődései - nappal dolgozott - a természet
ismeretlen szépségeit tárták fel előtte. Szerencsésen egyesültek benne a művészi adottságok,
de ki emlegetné ma Juan de Yepes nevét. ha csak költő lett volna? A misztikus költő mondott el
olyan titkokat, közölt olyan kibeszélhetetlen élményeket. amelyek számunkra is üzenetet tar
talmaznak.

E költői hajlandóság, bár jóval korlátoltabb zenei képességekkel, Avilai Terézben is felfedez
hető. Tudjuk, hogy egy-egy ünnepi rekreációban maga is táncra perdült karmelita nővéreivel,

ügyesen forgatta a kasztanyettát, sőt ismert dallamokra maga is írt költeményeket.
Keresztes János 'tudatosan választotta kibeszélhetetlen élményei közlésére a költői formát.

Ő maga tudta a legjobban, mit akar belesűríteniegy-egy szóba, verssorba. Tisztában volt azzal,
hogy a szavak tartalmát összehasonlíthatatlan .módon gazdagítja a ritmus, a dallam. az érzelmi
telítettség, az énekhez kapcsolódó esztétikai élmény. Az eszközökben szegényesebb próza in
kább az értelemhez szól, az ének, a költemény viszont mozgósitja az ember minden képességét,
az élménybe sodorja egész valóját. Többször jelezte, hogy - úgy-ahogy - elégedett egy-egy költe
rnénnyel, a prózai szöveggel kapcsolatban azonban mindig elégedetlenséget fejezte ki. Kommen
tált becsülettel, mert megkérték rá, sőt unszolták, de lelke szerint csak verseket írt volna. Énekelt
volna, ez volt a természete. Amikor - Szeghy Ernő kedves kifejezésével- tudóskodva "felül a ka
tedrára", hogy iskolázott skolasztikusként oktatásba fogjon, erőszakot követ el önmagán. Az
eredmény szegényesebb volta felől nem is voltak kétségei. Volt annyira költő, hogy prózájáról
meglegyen a véleménye. Az élő szeretetláng irásakor. szerencsére, nagyjából felhagyott a skolasz
tikus elemzésekkel. s szabadjára engedve költői ihletét a kommentáló szöveget is lírai hévvel al
kotta meg.

János testvér, mint említettük, költő és misztikus egy személyben. Művészi adottságai egész
arzenálját felhasználja, hogy a kimondhatatlan misztériumból megsejtessen valamit. Misztikus
költeményei megszületésének folyamatáról a következő epizódot ismerjük.
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Abeasi karmelben egyszer részt vett a nővérek közös üdülésén. Maga kezdte el énekelni
A szellemi páros ének első strófáját, a többiek hozzákapcsolódtak. Az egyik apáca csodálkozását
fejezte ki a költemény mélysége, édessége miatt és megkérdezte: vajon maga Isten sugallta neki
ezeket a kifejezéseket? A válasz így hangzott: "Leányom, néhány szót Isten öntött belém, a töb
bit én kerestem" (Jeromino de San José: Historia del venerabile p. Fr. Juan de la Cruz, 3,13).

A.misztikus élmény és az azt kifejező vers viszonyáról A szellemi páros ének bevezetőjében ezt
olvassuk; "A misztikus bölcsesség nem egyéb, mint az a szeretet, amelyről ezek a versek beszél
nek, és nincs szükség arra, hogy az ember teljesen átértse; anélkül is megteszi hatását és fölkelti a
vonzaimat és a szeretetet a lélekben". U gyánitt világosan megállapítja, hogya skolasztikus teo
lógia és a misztika viszonyában az utóbbit illeti meg az elsőbbség. A szellemi páros ének magya
rázatát Jézusról nevezett Anna granadai karmelita perjelnő felkérésére Írta. Ezekkel a szavakkal
ajánlotta neki munkáját: "Mert bár Tisztelendőségednem jártas ugyan a skolasztikus teológiá
ban, amelyoly szépen magyarázza az isteni igazságokat, annál otthonosabb a rnisztikus hittudo
mányban, amelyet az ember a szeretet iskolájában sajátít el, és amelynek. segítségével a termé
szetfölötti dolgokat nemcsak megismeri, hanem élvezni is tudja" (i. m. Bevezető).

Keresztes János tehát a misztikus tapasztalatnak (élet- és szeretetközösség Istennel) adja az el
sőbbséget; eza tapasztalat a hitben és az önátadó szeretetben jön létre. A Lélek ihletésére aztán a
misztikus elmondhat valamit az Elmondhatatlanból. Legmegfelelőbb kifejezési eszköz a vers.
Csak a harmadik mozzanat a teológus szakszerű magyarázata, amely szükségszerűen szegé
nyebb az élménynél és az azt sejtető költeménynél.

3. S::imbo/ikus nye/l'c::et

A végsőkig leegyszerűsítve ezt mondhatjuk: a természetfeletti felé nyitott ember közvetlen mó
don megtapasztalja az immanens és transzcendens Istent, mégpedig az önmagát szabadon közlő

Isten kezdeményezésére; ez az élmény teljesen átalakítja az egész embert, lét-, élet- és szeretetkö
zösségbe vonja Istennel. Más szavakkal: Isten szabadon közli magát, ontológiai és pszichológiai
sikon egyaránt ő a kezdeményező; közelinek, bensőségesen közelinek mutatkozik meg, ugyan
akkor végtelennek, transzcendensnek és felfoghatatlannak. Az embert teljesen e1boritja Isten je
lenlétének élménye; lényegében passzív magatartást tanúsít, még pszichológiai szinten is megta
pasztalja, hogy Isten a kezdeményező, a cselekvő fél; egyetlen válasza lehet, a hit és a szeretet;
megéli, hogy élménye --mind Isten önközlése, mind pedig a benne végbemenő folyamat - közöl
hetetlen, átadhatatlan. Hogy valamit mégis megértessen az élményből. szimbolikus kifejezések
hez folyamodik.

Hol keresi ezeket a szimbólumokat? Természetesen saját tapasztalati körében. Avilai Teréz a
maga spontán egyszerűségébenmegelégszik viszonylag banális képekkel: selyemhernyó, galamb,
lepke, kút, öntözőberendezés,eső, várkastély. Ahhoz nyúl, ami éppen keze ügyébe esik. Keresz
tes János jóval bonyolultabb, legalábbis a szimbólum anyagának ötvözésében. Végeredményben
úgynevezett "össz-szimból\.lmokat" alkalmaz, olyan jelképeket, amelyek át- meg átszövik a szép
irodalmat, népköltészetet. a népmeséket vagy akár a zene világát: éj, tűz, napfény. hegy, út, szá
razság, éltető víz. Négy nagy művének címét is egy-egy jelkép alkotja: A kármelhegy útja, A sötét
éjszaka, Az élő szeretetláng. A szellemi páros ének viszont jelképrendszerének egy másik területé
re utal: akárcsak Avilai Teréz, Keresztes János is magáévá teszi az Énekek éneke jegyesi miszti
káját. A "mátkalélek" és Jegyese az örömök és fájdalmak sorozata után találnak csak végleg
egymásra ...

Ajelképek kiválasztásában semmiképp sem vádolhatjuk Keresztes Szent Jánost túlzott erede
tiséggel. Szent János evangélista vagy Pszeudo-Dioniziosz óta ugyan ki is mondhatna újat az éj, a
sötétség szorongató élményéről, vagy a fényről, világosságról, "amely megvilágosít minden em
bert" (Jn 1,9)? De nem is véletlen, hogy nem folyamodott a Terézne! oly könnyen alkalmazott
konkrét képekhez. Alkatánál fogva a végsőkig absztrahál, hogy - szabadon minden kézzelfogha
tótól- a transzcendes valóság, az élmény közlését megkísérelje. "A szimbólum nem a beszéd egy
lehetséges formája a többi között - írja Georges Morel -, hanem a logosz a maga teljességében.
Maga a létezés fenomenális megnyilatkozásában" (Le sens de I'existence selon S. Jean de la
Croix, p. 39).
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Szimbólumai gyakran keresztezik, kiegészítik egymást. A Kedvesét kereső menyasszony pél
dául az éjszakában surran ki, egyedüli fénye a szívében lángoló tűz, úttalan utakon jár stb. Mivel
a misztikus mondanivalót ily sajátosan ötvözött képrendszer hordozza, minden szónak rendkí
vüli fontosságot kell tulajdonítanunk. Pontatlan fordítás esetén megtörik a képek összefüggésé
nek láncolata, a fordító, legjobb szándéka mellett is, meghamisítja az eredeti mondanivalót. Ke
resztes Szent János költeményeinek tolmácsolásához nem elegendő a költői beleélés, sem a tech
nikai tudás: nyitottság kell a szimbólumokba rejtett élmény megragadására. Az egyszerű olvasó
nak is fel kell emelkednie a jelképek nélküli valósághoz, szabad utat engedve a Szentlélek titok
zafos működésének.

Kíséreljük meg, hogy az eddig érintett szempontokat Keresztes Szent János egy költeményén
szemléltessük. Szolgáljon például a két könyv megírását is ihlető Noche Oscura, A sötét éjszaka
dala. (A szerző más-más tanító célzattal A kármelhegy útja és A sötét éjszaka cimű művében

kommentálta ezt a nyolc versszakból álló költeményt.)

G. Morel, fentebb említett művében, tüzetes vizsgálatot végez azok körében, akik esetleg ha
tottak Keresztes Szent Jánosra, sajátos szimbólumrendszerének kialakítására. Hivatkozik, Ba
ruzi nyomán, angol misztikusokra, Ibn Abbad mohamedán misztikusra, Ruysbroeck Lelki nász
című művére, hogy Pszeudo-Dionizioszról vagy Philonról ne is beszéljünk, akiknek hatása alól
európai gondolkodó aligha vonhatta ki magát. Keresztes Szent János fő ihletője azonban kétség
telenül az ószövetségi Szentírás volt, főképp Ábrahám, Mózes, Jób és a próféták, továbbá a
Zsoltárok könyve. A költeményekben nem nehéz kimutatni a Jeremiás-reminiszcenciákat. Az
Újszövetség sötétség-világosság képrendszerének hatása pedig szinte magától értetődő.

A költemény keletkezését jórészt a toledói börtönnekköszönhetjük. Mint ismeretes, Keresztes
János testvért a sarus és sarutlan (reformált) karmeliták belharca során 1575.december 3-án el
rabolták Avilából és több mint nyolc hónapon át a toledói Karmel egy pincehelyiségében tartják
fogva válogatott lelki és fizikai kínzások közepette. Cellájában semjárni, sem lefeküdni nem tud,
egyetlen könyve a breviárium, de a kevéske fény miatt ezt is csak egyetlen székére felállva, a nap
egy meghatározott pillanatában tudja elmondani. Éheztetik, rendszeresen megkorbácsolják, so
ha nem kap tiszta ruhát, alig jut friss levegőhöz. Ráadásul lelki szárazság kínozza, úgy érzi, Isten
is elhagyta. Ezenfelül a börtöne előtt célzatosan elejtett szavakból naponta hallania kell, hogya
karmel reformja megbukott, jó barátai mind meghaltak vagy behódoltak, a bűnösök pedig el
nyerték méltó büntetésüket. .. János meg volt győződve a terézi reform helyes voltáról, tehát
eszébe se jut, hogy erről lemondjon. De emberileg nincs mire várnia.

Mivel tölti a hosszú, fájdalmas, éjből homályba, homályból éjbe forduló napokat, heteket. hó
napokat? Imádkozik, énekel, aztán imádkozva dúdolgat, dünnyögve imádkozik. Lelkében régi
dallamok térnek vissza, és ismert dallamokon új szavak pendülnek meg. .. Papirja nincs, hogy
valamit is lejegyezzen, azért, hogy el ne felejtse, unos-untalan ismételgeti a sorokat, a lassan egy
beálló strófákat. Az egész költeményt csak szabadulása után vethette papírra.

Hogy ebben az emberfeletti megpróbáltatásban - a lélek sötét éjszakájában - hogyan alakítot
ta őt készségessé a Szentlélek a Krisztussal való egyre bensőségesebb egyesülésre, nem tudjuk.
De a költemény révén felfejthetünk valamit a valóság szövetéből, visszakövetkeztethetünk ma
gára az élményre. Helyesebben: megragadhatjuk magát az élményt.

E rövid elemzésben figyelmen kívül hagyjuk a szerző később hozzáfűzött skolasztikus kom
mentárját. Most csak azt szeretnénk megcsodálni, mit jelent egy véges ember és a végtelen Isten
szabad választáson alapuló szeretetközösségének titka ... Keresztes Szent Jánosról van szó, de
önmagunkra is gondolhatunk.
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A Lélek éneke
(A sötét éjszaka dala)

Egy sűrű, sötét éjen
szorongva, nagy szeretetlángban
mily boldog sors a részem!
titokban kiutat találtam.
mikor már elszenderült házam.

Bizton mentem, sötétben,
a titkos lépcsőn. álruhában,
mily boldog sorsa részem!
elrejtetten az éjszakában.
mikor már elszenderült házam.

E boldogító éjben
titkon és teljes észrevétlen,
semmit sem láttam én sem,
nem volt más fényességem.
csupán a tib a szivem belsejében.

E belső tűz vezérelt
biztosabban, mint déli fények,
oda. hol engem kémleli,
Ki jól ismert már. e vidéket
nem járta senki emberlélek.

Ó éjem, hű vezérem!
Ó é/ hajnalnál drágább fényem:'
Ó éj, tefrigybe fűzöd szépen
a mátkalelket szűzi Jegyesével.
ha már kiégett szerelme tüzében.

Virágos volt a keblem,
Őnéki őriztem meg mindig hűen,

rámdálve szunnyadt csendben,
amíg arcát cirógattam és ott fenn
a cédruságak legyezgették hűsen.

Szellőivel eljött a hajnal,
mikor már haját szétbontottam,
és lám ő szellő-szelíd ujjal
nyakamon sebet ejtett, én ájultan
érzékeimtől elragadva éjbe hulltam.

És ott feküdtem öntudatlan,
oreámmal Édesem fölé hajoltam.
világ és minden aggodalmam
a semmibe enyészett, szinte holtan
hevertem boldogania liliombokorban.

SZABÓ FERENC fordítása

Voltaképp egyetlen kép részletei bomlanak ki előttünk, li mindent elrejtő éjszakáe. Egyetlen élő

lényt látunk a szinen, aki vállalva minden kockázatot - szokés, álruha. titkos lépcső, ismeretlen
táj, sötétség - Jegyese keresésére indul. Magányos, félelmetesen egyedül van. Bele kell merül
nünk ebbe a költeményen eláradó homályba, ebbe a meglepetéseket, veszélyeket, ismeretlen tit
kokat rejtő éjbe, hogy átéljük a szerelmes szív szorongását, aggodalmát és előrehúzó reményeit.

Fények is villannak az éjben, a lélek belső végtelenjét beborító sötétségben. Amint belső a sö
tétség, belső a fény is, mégpedig tűz, a szerelmes szív lobogása.

Ismeretlen tájakon kell átvergődnie, teljes IIUlgányban. Emberlélek nem fordul meg ezen a vi
déken. Sivatag ez, pusztaság, telve veszéllyel és titkokkal. Ez a lélek legbensö magány-zónája.

Az első négy versszak a kaland keresőmozzanataitsejteti. Rejtelem, homály, nulgány, belső tűz

izgatott képei váltogatják egymást. Az 5. versszak a boldog egymásra találás mozzanatát örökíti
meg: a mátkalélek megtalálta Jegyesét. Megtalálhatta, mert szíve már teljesen kiégett a vágyódó
szerelem tüzében. Szűzi (megtisztult) mátkalélek találkozik belső.végtelenjében - de még mindig
az éj sötétjében- szűzi Jegyesével.

A természeti képek itt egybeolvadnak a jegyesi misztika képeivel. Az alapszín továbbra is éjfe
kete, amely az egyetlen lehetséges fény ebben a hitben történő találkozásban. Az éj egyben maga
a fény is! (Pszeudo-Dioniziosz is beszél a "sötétség fénysugarairól" !)

Az utolsó három versszak az egymásra talált szerelmesek boldog együttlétét szemlélteti. Új
motivum lép be: az álom, a szunnyadás, a csendes pihenés, az alvás, az ájult elragadtatás, jelezve
a mátkalélek teljes passzivitását. Előbb a Kedves pihen meg, aztán a mátkalélek zuhan ájultan az
éjbe, mert sebet ejtett rajta a Kedves szellő-szelíd ujja. Az élmény háttere megvilágosodik: a köl
tő hajnalról énekel. Olyasféle ez, mint az éjfélt követő órák fénnyel terhes homálya.

Éj-e vagy hajnal? Az egymásra talált szerelmeseknek mindegy. A vers első részében az izgatott.
kockázatot vállaló boldogság hangulata vibrál, a második részben pedig a beteljesedett szerelem
kozmikus nyugalma árad szét.
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Szabad-e kérdeznünk, tovább feszegetnünk, milyen belső élmények késztették a börtönben
sinylődő karmelita mísztikust e köftemény megalkotására? Más szóval : szabad-e lefejtenünk
szimbólumrendszere rózsaszirorn-burkát, hogy látleletet készítsünk Isten és Keresztes Szent Já
nos szeretetközösségéről ?

Ha igaz az, hogya szimbólurn magát a lényeget mondja cl, és közvetlenül a tapasztalatot fejezi
ki a maga sajátos módján, akkor válaszunk egyértelműen tagadó. A lírikus beállítottságú, de lé
nyegében rendkívül tartózkodó karmelita misztikus annyira nyíltan vall önmagáról, amennyire
csak rnegteheti, amennyire kimondhatja a Kimondhatatlant. Többet hiába is kérdeznénk. Az 01
vasónak a maga intuíciója mellett a Szentlélek vezetésére kell hagyatkoznia, hogy ~- egyrészt
- megsejtse a misztikus költő mondanivalójának kimeríthetetlen gazdagságát - tehát ne csupán
esztétikai élményt keressen vagy pszichológiai körképet akarjon felállitani>, másrészt pedig elfo
gadva a Krisztust és az embert titokzatos módon egyesítő Lélek vezetését. hasonló "kalandot"
éljen át.

"Mily boldog sors a részem!" - talán egyszer mi is elmondhatjuk.

Jegyzet:

Keresztes Szent János alakját és írásait a legkülönfélébb szempontok szerint értelmezték. Anélkül,
hogy erre a kérdésre részletesebben kitérhetnénk, megemlítünk néhány szerzőt, művet, illetve fordítást.

A spanyol karmelita misztikust magyarul elsőként Szeghy Ernő karmelita szólaltatta meg. A sarut
lan karmelita rend magyar tartománya kiadásában Keresztény misztika címmel 1926-ban jelentek meg
Keresztes Szent János nagyobb műveí. Szeghy Ernő Tájékoztató hevezetés-e és a fordításhoz csatolt jegy
zetei mindmáig elsőrangú eligazítást nyújtanak a mísztikus egyháztanító gondolatának megértéséhez.
A kisebb művek gyűjteményeLobogo istenszeretet eimmel ugyancsak Szeghy fordításában I944-ben látott
napvílágot. A kiváló magyar karmciita iró és fordító Szent Teréz és a karmeliták cirnű könyvében megírta
a ..sarutlan" reform Iélegzetelállitóan ízgalmas történetét is; ebben a nagyszerű munkában ís - szükség
szerűen - gyakran találkozunk Keresztes Szent Jánossal.

Edith Steín német karmelita (filozófus és vértanú) Keresztes Szent János születése negyedík centenáriu
ma alkalmából (1942) írt Kreuzeswissenschaft eimű befejezetlen művében mélyreható elemzésekkel tárta
fel a XV. századi misztikus egyháztanító sajátos világát. A müvet A kereszt tudománya eimmel Széll Mar
git értő fordításában a Szent István Társulat adta kí 1981-ben.

Megjelenése idején nagy port vert fel és a maga nemében mindmáig egyedülálló összegzésnek számít a
francia racíonalista Jean Baruzi I924-ben közzétett Saint Jean de la Croix et le probléme de I'expérience
mvstique című doktorí értekezése. Mít mondhat a tárgyilagosságra törekvő racionalista egy misztikus él
ményvilágáról? Meddig mehet el a tudományos elemzés a természetfölötti élmények értelmezésében? Hol
van az a pont, ahol találkozhat egy misztikus és egy racionalista? A könyv tárgyi értékein túl ilyen és ha
sonló kérdésekre kereshet választ az olvasó.

Az embert és tanítását jórészt Hegel gondolatrendszerében elemzi a francia jezsuita, G. Morel. Műve,

Le sens de Lexixtence se/on Saint Jean de la Croix (Párizs, I960--6\) egy-egy kötetben tárgyalja a spanyol
misztikus életművének problematikáját. logikáját és szimbolikáját.

A hivő tanítvány szemével vizsgálja Keresztes Szent Jánost a karmelita Lucien-Marie de Saint Joseph
L'expérience de Dieu, Actualité du message de Saint Jean de la Croix (Párizs 1968). A részletelemzések
mindenképpen feltételezik a misztikus író alapos ismeretét.

Keresztes Szent János tanításának egyik legteljesebb modern összefoglalása spanyol karmelita tollából
származik. Federico Ruiz Salvador O. C. D. lntroduccion a San Juan de la Cruz círnű vaskos kötete Mad
ridban jelent meg I968-ban ; nemsokára napvilágot látott olasz fordítása is S. Giovanni della Croce, II San
to. RIi scritti, il sisterna címmel (Ed. Teresianum, 1973). A rnost következő tanulmányban gyakran vissz
hangzanak majd Ruiz professzor gondolatai; elsősorbannem könyvéből idézünk. hanem a Pápai Teresia
num egyetemen tartott lebilincselő előadásaiból.
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