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Kedves Olvasóink! 

 
 

Kedves Olvasóink! 

 
Szeretettel köszöntjük Önöket, s reméljük, hogy sok, kellemes, gondolkodás-
sal töltött időt szerzünk Önöknek, és idővel egyre több olvasónk lesz. 

Miért indítottuk el ezt az eleinte negyedévente (majd terveink szerint 
sűrűbben) megjelenő elektronikus kiadványunkat? 

Az ok a kiadó AQUILA Közösség lelkiségéből fakad. Mi 25 éve va-
gyunk katolikus közösség, mely eddig sokféle működési formációt is létreho-
zott, és fenn is tart. 

Ami a cikkek tartalmára vonatkoztatott igényünk: újszerű, valós érté-
ket hordozó gondolkodás jellemezze, és csakis a végső igazsághoz közelítő, 
kereső elképzelés érvényesüljön. 

Keressük a spirituálisan is korrekt, univerzális szintet jobban megkö-
zelítő, teljes körű tudományos gondolkodást, nyitottságot, bátorságot, hogy 
minél jobban megismerhessük az embert, a földi létet és az univerzumot. 

Célunk az emberi kultúra, a tudományos élet kitágított gondolkodás 
felé való rehabilitációja. Joseph Ratzinger szavaival élve: „Senki sem állíthatja 
azt, hogy ő a szó igazi értelmében „tudja”, hogy Isten nem létezik. De felállíthatja azt 
a hipotézist, hogy nem létezik, s ebből a tételből próbálhatja megmagyarázni az uni-
verzumot.” (Krisztusra tekintve) Mi azt látjuk, hogy a jelenlegi tudományos élet 
megnyilvánulásai szinte csak földies, materiális szempontból próbálják meg-
érteni, megélni a világot. Az így (meg)magyarázott földi világ jelenségei na-
gyon sok esetben – jelenleg még felmérhetetlenül, vagy be nem vallottan – 
téves következtetésekre vezethetnek. Pl. A világ keletkezésének módja, oka. 
Vagy az ember megjelenésének ideje, hogy miből és hogyan alakult ki, más 
bolygókon, más életek keresése, a kizárólagosan szén alapú gondolkodás is 
nagy hiba stb. 

Az AQUILA feladatának tekinti az emberi felfogás horizontjának a fel-
foghatóság határáig való tágítását, amit szerintünk folyamatosan feszegetni, 
nyújtani, bővíteni lehet. 

K. Jaspers gondolatai: Az egzisztenciális embernek mindig úton kell lennie, 
nem merevedhet meg dogmatikus igazságokban (...) mindig nyitva kell állnia és tanu-
lékonynak kell maradnia, készen arra, hogy megvitassa az ellenkező álláspontot, min-
dig tudatában annak, hogy a vándorló embernek nincs végleges igazsága. Nyíri T.: Filozó-

fiatörténet (1983), 14.2.2. fej., 446.o. 
 
A TÚLLÉPÉS kiadvány a kedves Olvasóktól az elmélyült olvasást 

várja. Az AQUILA nyitott minden újat hordozó elmére, elfogadjuk és közöl-
jük a beadott cikkeket, ha a Szerkesztő Bizottságunk jóváhagyja. 

Minket Istenen kívül senki sem működtet, és szabadok vagyunk min-
denféle földi érdektől, nem fogjuk sem politikai, sem semmiféle más érdekből 
cenzúrázni a beadott cikkeket. A közlés legfontosabb kritériuma elsősorban 
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az, hogy a fenti szellemben íródott-e a mondandója, megfelel-e ennek a kitá-
gított horizontnak, fogalmazása és mondandója tekintetében megfelelően igé-
nyes-e, hordoz-e logikát, újszerű gondolkodást. Nem számít a szerző vallási 
és politikai hovatartozása, ha nem támadja az Istenhitünket. 

Semmiféle erőltetett, igazi értékeket nem hordozó, plágiumgyanús ter-
méket sem fogadunk el! 

Egyéniségek írásai kellenek. 
M. Blondel 

Minél többet tud az ember, 
minél többje van, minél több ő maga, 

annál inkább tudatára ébred annak, 
hogy nincs semmije, nem tud semmit, 

hogy nem az, amit akar. 

Nyíri T.: Filozófiatörténet (1983), 15.2.2. fej., 494. o. 

 

 
Vargáné Pável Márta 
500 éve született 

Avilai Szent Teréz-

ről, aki az AQUILA 

lelki lényeg egyik 

alapja 

 

Teológiai, hitbeli vallomások a szeretet 
nyelvén. 

 

(Az összes képet Aquila-tagok készítették.) 

Nagyon sok idézet lesz a cikkben, mert legjobban Teréz tudja elmondani, 

milyen is volt Ő. 
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Miért is fontos nekünk Teréz? 

Mióta vagyunk, s ennek már 25 éve, a mi lelki képzésünk Avilai Szt. Teréz 

lelkisége alapján történik (innentől csak Teréz). Erre pár év után jöttünk 

rá, hogy Isten ezt a vonalat tanítja nekünk az elmélkedéseink során. 

 

Ki is Avilai Nagy Szent Teréz?  

 

Ő egyháztanító, egyházdoktor, aki 1515. március 28-án született a kasztí-

liai Ávilában, ami szinte Spanyolország közepén fekszik.  

Teréz, nagyon agilis, vidám, jó humorú és mondhatnák, hogy agyafúrt nő 

volt. Ezek ellenére nem a világ, hanem Isten hódította el, mert Neki pont 

ilyen szentek kellenek. Teréz tizennyolc évesen1, titokban hagyta el a szü-

lői házat, és felvételét kérte az avilai Megtestesülés kolostorba. De addig 

is uo.8.o „Kerestem a magányt, hogy ott elvégezzem magamra vállalt imái-
mat, mert azok voltak bőven; főleg a szentolvasót mondtam el sokszor, 
mert édesanyám nagyon szerette s megszerettette velünk is. Mikor más 
leánykákkal voltam együtt, szerettem velük apácásdit játszani; úgy tet-
tünk-vettünk, mintha valami zárdában élnénk együtt.” Uo.9.o. „Emlékszem, 
hogy amikor édesanyám meghalt, én tizenkét esztendős voltam2, vagy va-
lamivel kevesebb s mivel már meglehetősen fel tudtam fogni vesztesége-
met, elmentem a Miasszonyunk egyik szobrához3 s ott sírva-zokogva kö-
nyörögtem hozzá, hogy legyen ezentúl ő az édesanyám. Azt hiszem, bár-
mennyire együgyű volt is ez a kérés, meghallgatta, mert azóta mindig 
szembeszökő módon találtam védelemet a fenséges Szűzanyánál, vala-
hányszor hozzá folyamodtam, végül pedig teljesen fölvett az övéi közé.” 
Érzékenysége, Istenre való nyitottsága páratlanok közé tartozik, neki – 

amint később kiderül – az egyetlen valóság Isten/Krisztus volt! 

Az apácaságát komolyan veszi, uo.14.o. „Az ördög azt sugdosta a fülembe, 
hogy nem bírom majd ki a szerzetesi élet nehézségeit, mert annyira el va-
gyok kényeztetve.” Látható, bizonytalansága és a kísértés meg-megújuló 

rohamokban, de jelen van. uo.17 o. „… a nagybátyám, aki, mint említettem, 
az odavezető út mentén lakott, egy könyvet adott nekem, amelynek címe: 
„A harmadik ábécés könyv” s az összeszedettség imájáról szól.” Ez megha-

tározó volt az életére, és ez az imamód jelentősen segítette, hogy belemé-

lyedhessen Isten valóságába. Annyira meghatározta ez az imamód az éle-

tét, hogy halálig főként ilyen módón kommunikált az Istennel. uo.18.o. „Most 
belátom, az Úr maga intézte úgy a dolgot, hogy én ne találjak lelki vezetőt, 
mert – ha az eltiltott volna a könyvtől – azt hiszem, nem lettem volna ké-
pes tizennyolc évig állhatatosan megmaradni a belső ima mellett olyan 

                                       
1 Az önéletrajzi adatok: a JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZIA ÖSSZES MŰVEI 

Önéletrajz. Adalbertus Kuster Censor dioecesanus Num. 2.932/1927. 
2 Igazából 13 és fél éves volt. 
3 Ugyanaz a Mária szobor volt, amely előtt szökésük alkalmával Rodrigóval imádkoz-

tak a Szent Lázár-kápolnában. 
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szenvedés és akkora lelki szárazság közepette, amekkorát ez az elmélke-
désre való képtelenség okozott nekem.” 

 
A kép 7 évvel ezelőtti utunk során készült, a Teréz napi szegfűkép készítéséről és felvo-

nulásról. 

 

Teréz folyamatosan betegeskedik, különböző gyógymódoknak, fürdőknek, 

érvágásoknak vetik alá, nem sok sikerrel, sokszor azt kell gondolnom, 

hogy alaposan félre is kezelték. 

Alázatos lélekként gyóntatóival szorosan együttműködött, és többféle 

gyóntató többféleképpen közelített a lelkéhez, ami néha káros is volt. uo.21.o. 

„Így azután, ami bocsánatos volt, arra kimondták, hogy az egyáltalában 
nem bűn; a legsúlyosabb halálos bűnt pedig megtették bocsánatosnak. Ez 
nekem rendkívüli lelki kárt okozott, s így könnyen érthető, miért említem 
ezt meg itt, hogy mások okuljanak esetemen s őrizkedjenek ettől a vészes 
bajtól.” Nem lehet senkinek sem semmit sem felróni, mert Teréz annyira 

érzékeny, annyira egyedi volt, hogy felkészületlenül egy ilyen nőt, egy 

ilyen szent gyónót kapni, eléggé megzavaró dolog lehetett. 

Úgy gondolom az, amit később maga is írt, hogy nem értette meg senki, az 

nagyban belesegített a betegségeibe, mert nagyon önmarcangoló, nagyon 

tisztességes lény lévén, senki sem segítette – legalább is eleinte – abban, 

hogy össze ne omoljon, sőt riogatásaikkal még rontottak is dolgon. uo.22.o. 

„Szívbajom, amelyre ott gyógyulást kerestem, sokkal súlyosabb lett, s oly-
kor úgy éreztem, mintha éles fogakkal marcangolták volna. Már-már attól 
féltettek, hogy veszettség talál kitörni rajtam. Annyira undorodtam min-
den ételtől, hogy némi folyékony táplálékon kívül semmit sem tudtam ma-
gamhoz venni. Folytonos láz gyötört, s teljesen leromlottam; hiszen majd-
nem egy hónap óta naponkint hashajtót kellett bevennem. Így azután tel-
jesen elerőtlenedtem s úgy ki voltam aszva, hogy idegeim elkezdtek gör-
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csösen összehúzódni.” Teréz fokozatosan eljut a betegeskedéséiben egy ka-

tartikus fordulópontig uo.27.o. „Még azon éjjel nagy rohamom volt, amely 
megfosztott eszméletemtől, s úgy maradtam majdnem teljes négy napig. 
Ebben az állapotban föladták rám az utolsó kenetet s óráról-órára, sőt 
percről-percre várták halálomat. Folyton a Hiszekegyet mondogatták a fü-
lembe, mintha bizony értettem volna belőle valamit! Olykor már egészen 
biztosan halottnak tartottak, olyannyira, hogy már viaszt is csepegtettek 
a szemeimre, s azt később meg is találtam rajtuk.” Mikor az Isten megelé-

gelte ezt, magához térítette. Teréz tudat alatt biztosan megértette, bármi-

lyen nehéz út is vár rá, végig kell harcolnia, a halálba menekülést ekkor 

nem neki találták fel. 

 uo.39.o. „Belső imádságom módszere a következő volt. Mivel arra képtelen 
voltam, hogy az értelmemmel elmélkedjem, igyekeztem elképzelni Krisz-
tus Urunkat saját bensőmben. Különösen az olyan jelenetek voltak reám, 
azt hiszem, a legjobb hatással, amikor ő leginkább el volt hagyatva. Úgy 
gondoltam, hogy nem lévén senkije, a szenvedések súlya alatt, mint afféle 
szorongatott ember nem utasíthatja vissza részvétemet. Ilyenféle naivság 
sok volt bennem. Különösen jól éreztem magamat vele, mikor a kertben 
imádkozott. Néztem azt a verejtéket és szomorúságot, amely ott elfogta 
Őt, s szerettem volna letörülni azt a fájdalmas verejtéket, de emlékszem, 
hogy sohasem merészeltem megtenni, mert visszatartott súlyos bűneim-
nek tudata.” 
Mindig kérdezik, mi volt Teréz titka? Mitől tudott ilyen bensőséges, való-

ságos kapcsolatban lenni Krisztussal? Az egyik választ maga adja meg: 

uo.105.o. „Amit én beláttam, az, hogy a belső imának egész épülete az aláza-
tosság talapzatán nyugszik, s minél mélyebben megalázza magát a lélek a 
belső imában, annál magasabbra emeli őt az Úristen.” 
A másik titok, úgy vélem az a feltétel nélküli, gyermeki szeretet, amit 

Krisztus iránt érzett, ez tette lehetővé ezt a mély, földi és transzcendens 

kapcsolatot is. uo.106.o. „Valahányszor rágondolunk Jézus Krisztusra, jusson 
eszünkbe az ő szeretete, amellyel annyi kegyelmet árasztott reánk, nem-
különben az, hogy mekkora szeretetet tanúsított velünk szemben az Úris-
ten, mikor szent Fiában annak ekkora zálogát adta nekünk. A szeretet 
ugyanis szeretetet szül.” 
Mondhatom, ez a szeretet halálos és kölcsönös. Terézt felégető szeretet 

volt, ami minden mást megelőzött. Teréz eljut odáig, hogy megérlelődik a 

belső imádság gyümölcse az elmélkedések során: uo.73.o. „Az akarat mind-
össze csak beleegyezik azokba a kegyelmekbe, amelyeket élvez, s készség-
gel veti alá magát mindannak, amit benne az igazi Bölcsesség tesz. Itt el-
szánt lélekre van szükség, mert az élvezet rendkívül nagyfokú, s olykor 
úgy látszik, mintha a lélek már-már végleg ki akarna szakadni a testből. 
Micsoda boldog halál volna ez! 
Ilyenkor, azt hiszem, a legjobb, ha – amint már mondottam Kegyelmednek 
– az ember teljesen Isten karjaiba veti magát. Ha az égbe akarja vinni: 
csak rajta! Ha a pokolba: azt sem bánja, mert hiszen Ővele, az ő kincsével 
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megy oda is! Ha végleg meg kell halnia: annál jobb! Ha ezer évig kell még 
élnie: úgy is jó! Tegyen vele Ő Szent Felsége, mint sajátjával; mert hiszen 
a lélek nem önmagáé többé, hanem teljesen átengedte magát az Úrnak, s 
azért ne törődjék semmivel.” 
Teréz naponta érlelődik az alapítások nehéz feladatára. Sok szenvedés, 

megalázás, rágalmazás, ellenségeskedés után, mindenkihez hűséges akar 

maradni, így nagyon nehezen, de végre sikerül az első zárda megalapítása. 

A zárda, amiben élt, úgy érezte, hogy világias, és eltávolodtak az eredeti 

karmelita szellemtől, de Teréz „igen hűséges akart lenni a rendi regulá-

hoz” is. Hosszú és bonyodalmas eljárás után, az elöljáróinak főleg az is 

gondot okozott, hogy nem akart fix támogatást kapni, Istenre bízta a sor-

sukat. Végül is engedélyt kapott a pápától és az avilai püspöktől, és így 

pénz nélkül hozzálátott Avilában, a várfalon kívül egy kis kolostor kiala-

kításhoz egy előre megvásárolt, rogyadozó épületből. A tábla a levezető kis 

utcácska sarkán található. 

 

1562-ben nyitotta/ alapította meg a Szent József nevét viselő sarutlan kar-

melita zárdát, és felvette a Jézusról nevezett Teréz nevet. uo.164.o. „Egy szép 
napon, szentáldozásom után, Ő Szent Felsége nagyon a lelkemre kötötte, 
hogy legyek rajta minden erőmmel, s nagy ígéreteket tett arra nézve, hogy 
a zárda tényleg létre fog jönni, s hogy Őneki nagy dicsőségére fog szolgálni. 
A neve legyen „Szent József”, mert az egyik kapuját majd ez a szent fogja 
őrizni, a másikat pedig a Boldogságos Szűzanya; Krisztus Urunk pedig kö-
zöttünk fog lakni.” uo.187.o. „Mikor azután minden készen volt, Szent Berta-
lan ünnepén az Úr kegyelméből megtörtént néhány nővérnek a beöltözte-
tése; elhelyezték a legméltóságosabb Oltáriszentséget; s ezzel ezt a mi, a 
dicsőséges atyánknak, Szent Józsefnek szentelt zárdánkat jogérvényesen 
megalapítottuk, az 1562-ik esztendőben.” 
Ez a zárda sokkal szigorúbb alapszabályi elveken működött, mint a saru-

saké. Benne volt az alapító Teréz megélt mély lelkisége, aki már nagyon 
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is tudta, mit akar az Isten az embertől. Ugyanakkor példátlan üldöztetés, 

harc indult Teréz ellen a zárda miatt, ami csak idővel csendesült el. 

uo.80.o. „… hogy a lélek érzi Istennel való együttlétét, még pedig oly határo-
zottsággal érzi, hogy nem volna képes ebben kételkedni.” uo.81. o. „A lélekben 
továbbá nagy bátorság marad, s ha akkor darabokra tépnék az Úristen 
miatt, ez nagy örömére szolgálna. Ilyenkor teremnek meg benne a hősies 
ígéretek, elhatározások, és égő vágyak; ekkor kezdi igazában megutálni a 
világot és belátni saját hitványságát.” 
Ez nem olyan utálat volt, minta hétköznapi szóhasználatban gondolhat-

nánk, inkább a világ semmisége, esetelegessége, bűnei és hitványsága 

együtt az, amit „utált”. Amikor megismerte az Isten teljesen, kimondha-

tatlanul más világát, a Vele való együttlétet, akkor ez a földi (kicsinyes 

gonoszságaival, pitiánerkedéseivel) és „égi” világ együttfuttatása valósá-

gos kín lehetett Teréznek. A Szentünk zsenialitását mutatja, hogy külön 

is kezelte őket, ettől volt végtelenül racionális, annak ellenére, hogy misz-

tikus is, és a hogy mindenütt karakánul megállta a helyét. 

Teréz nem az az ember volt, akit az ego hajtott, ezt nem is ismerte, sőt. 

Neki nem kellett futni az emberek után, mert Ő látszott, valósággal vilá-

gított a földi sötétségben. uo.82.o. „Ezek az üdvös hatások hosszabb ideig 
megmaradnak a lélekben. Most már elkezdhet másoknak is osztogatni a 
gyümölcséből, mert világosan belátja, hogy nem az övé, s most már nem 
fog emiatt éhen maradni. Lassankint kezd rajta meglátszani, hogy olyan 
lélek, amelynek őrizetére mennyei kincsek vannak bízva. Óhajtaná ezeket 
másokkal is megosztani, s esedezve kéri Istent, ne engedje, hogy csak ő 
maga legyen gazdag. Egészen öntudatlanul kezd másoknak lelki hasznára 
válni anélkül, hogy ez irányban önmagától bármit is tenne. Más emberek 
ellenben ezt annál jobban észreveszik, mert virágainak illata már annyira 
erős lett, hogy odavonzza őket az ő közelébe. Nem titok többé előttük, hogy 
ennek a léleknek erényei vannak, s látják kívánatos gyümölcseit: szeret-
nének tehát vele együtt enni belőlük.” 

uo.85.o. „A lélek egészen közel érzi magát Istenhez, belátja a mennyei javak 
felsőbbségét a földiekkel szemben, s tudatában van annak, hogy az Úr sze-
reti őt: s erre a szeretetre támaszkodva elkezd bizakodni s egész bizton-
sággal számítani arra, hogy többé nem vesztheti el azt a boldogságot, ame-
lyet élvez. Azt hiszi, hogy világosan látja a jutalmat, s meg van arról győ-
ződve, hogy mivel ez a jutalom már ezen élet folyamán is olyan édes bol-
dogsággal tölti el a lelket, lehetetlenség volna arról lemondania egy olyan 
aljas és piszkos dologért, amilyen a földi élvezet.” 
Mikor Jézus Krisztus átveszi az ember felett az irányítást, ahogyan Teréz-

nél is tette, mint egy drága kinccsel „rohan” és ráömleszti mindazt, amit a 

szegény földi lény még kibírhat. A kibírás viszont fokozódik, mert Jézus 

megragadhat minket, mert szabad akarattal beleegyeztünk. Tágul a lelki 

edény, és halálig tartó tágítás, finomítás, elképesztő közlés veszi kezdetét. 

Ha Teréz életének vége felé való feljegyzéseit nézzük, rá kell jönni, hogy 

rég bejutott az „elmondhatatlan” sávba, ahonnan már nincsenek szavak 
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arra, hogy közölje azt, amit Isten megismertetett vele. uo.103.o. „Világosan 
megértettem, hogy ezen a kapun kell belépnünk, ha azt akarjuk, hogy Ő 
Szent Felsége, az ég uralkodója nagy titkokat közöljön velünk.” 
Elmondhatjuk, hogy Teréz egész élete nehéz korszak volt, mert olyannyira 

más, és másként élte meg a Krisztussal való kapcsolatát, valamint az ér-

tetlenségek halmazai minduntalan reáborultak. Nagyon sokan okoskod-

tak, igazából csak páran értették meg az spirituális zsenialitást, amit Jé-

zus Krisztus kihozott belőle. De benne ezzel sok félelmet, kétkedést okoz-

tak, mert tisztelte a hierarchiát. Mindezek ellenére stabil maradt, mert 

Krisztus mindig mindenki felett győzött, és életkora előre haladtával egyre 

bölcsebben, kevésbé elfogadván a hozzá nem értők riogatását élte meg a 

hitét. 

Egyik ilyen esemény, melyet Teréz tündéri humorával írt le: uo.141.o. „Mikor 
azután ezek a látomások mind gyakoribbak lettek, az egyik lelkiatya, aki 
egyébként jó emberem volt, s akinél olykor, rendes gyóntatóm távollété-
ben, gyónni szoktam, elkezdte nekem magyarázni, hogy a dolog az ördögtől 
van, s hogy ehhez nem fér többé kétség. Megparancsolták nekem, hogyha 
már nem vagyok képes megakadályozni a jelenést, vessek magamra mind-
annyiszor keresztet és mutassak neki fügét. Legyek róla teljesen meggyő-
ződve, hogy az ördög jelenik meg nekem, s hogy ha így bánok vele, nem fog 
többé visszajönni…” uo.142.o. „A legnagyobb lelki kínt az okozta nekem, hogy 
fügét kellett mutatnom, mikor ebben a látomásban láttam az Urat. … 
Hogy ne kelljen annyiszor keresztet vetnem, feszületet fogtam a kezembe. 
Ezt mindig ott tartottam, ellenben fügét nem mutattam folytonosan, mert 
az nagyon fájt nekem. Eszembe jutott, hogy milyen sérelmekkel illették őt 
a zsidók, s bocsánatáért esedeztem, kérve Őt, ne rója föl nekem bűnül, 
mert hiszen én csak engedelmességből teszek így aziránt, aki velem szem-
ben az Ő személyét képviseli, s aki egyike azoknak, akiket Ő maga tett 
Egyházának szolgáivá. Azt mondta nekem, hogy ne vegyem lelkemre a 
dolgot; hogy helyesen teszem, amikor engedelmeskedem; hogy ő majd ki 
fogja nyilatkoztatni az igazságot. Midőn azonban a belső imát tiltották el 
nekem, úgy láttam, hogy megharagudott s azt mondta, hogy ez már zsar-
nokoskodás, – azután érvekkel magyarázta meg nekem, hogy ez a látomás 
nem származhat az ördögtől.” 
Teréz égi szenvedély, láng és isteni tűz lobogása. 

uo.144.o „Ebben az állapotban az Úr többször volt kegyes engem a következő 
látomásban részesíteni. Egy angyalt láttam a baloldalamon, testi alakban: 
… azt azonban világosan látom, hogy az égben kimondhatatlanul nagy a 
különbség egyes angyalok között. Ez egy nagy arany dárdát tartott a ke-
zében, amelynek csúcsa, úgy láttam, kissé tüzes volt. Úgy tűnt föl előttem, 
hogy többször beledöfte a szívembe, úgyhogy egészen keresztül hatolt a 
belső szerveimen, s mikor visszahúzta, úgy éreztem, mintha azokat magá-
val rántaná, engem pedig nagy szeretetre gyullasztott Isten iránt. A fájda-
lom akkora volt, hogy azt a nyögést csalta ki belőlem, amelyről az imént 
szóltam, viszont azonban ez a borzasztó kín olyan végtelen gyönyörűséget 
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okoz, hogy lehetetlen volt azt kívánnom, hogy megszűnjék. A lélek ilyen-
kor semmi mással nem éri be, mint magával Istennel. A fájdalom nem 
testi, hanem szellemi, habár a test is szenved bele, még pedig igen erősen.” 
Teréz sokszor írja, hogy félt, szerintem meg, éppen hogy nem. Azt hitte 

gyenge, védtelen nőnek hitte magát, de Istentől kapott ereje, fénye óriási, 

és így olyan hatalma volt – amit nem is sejtett –, amit akart, így vagy úgy, 

de elérte. Nem volt teljesen tudatában az erejének, de bátran, harcosan 

szembeszállt bárkivel Isten ügyéért, és ilyenkor a félelemnek nyoma sem 

volt benne. Tudta, hogy Istenben győzni fog!  

Fotó: Teréz szíve, látható Alba de Tormesben 

Voltak Teréznek pár napos lelki szárazságai, egyik ilyen alkalommal, na-

gyon jellemző módon, hogy milyen viszonyban volt Jézus Krisztussal, ezt 

írta: uo.198.o. „Annyi bizonyos, hogy ma egy kicsit hízelegtem az Úrnak, s 
bátor voltam kiönteni szívemet Ő Szent Felsége előtt. Így szóltam hozzá: 
Hogyan, én Uram, Istenem? Hát nem elég, 
hogy itt tartasz ebben a nyomorult életben? 
Mert hiszen csakis a Te kedvedért viselem el 
azt; csakis Teérted nyugszom bele, hogy nél-
küled itt éljek, ahol minden nehezemre esik, 
ahol nekem ennem, aludnom, alkudoznom és 
mindenkivel beszélnem kell. S lám, mindezt 
elviselem szeretetből Teirántad! Hiszen jól 
tudod, Uram, hogy mekkora gyötrelem 
mindez reám nézve, s hogy mily kevés időre 
hagynak engem veled négyszemközt, egye-
dül: s akkor még Te rejtőzöl el előlem?! Ho-
gyan fér ez össze a Te irgalmaddal?! Hogyan 
tudod ezt megtenni velem, Te, aki engem 
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annyira szeretsz?! Azt hiszem, Uram, ha nekem lehetséges volna elbújnom 
előled, úgy, amint Te bújsz el előlem: gondolom és erősen sejtem, hogy Te 
azt nem tűrnéd el. Csakhogy persze, Te mindig velem vagy, s folyton látsz 
engem. Nem, én jó Uram, ez nem járja! Gondold meg, hogy mekkora sére-
lem esik ezáltal azon, aki Téged annyira szeret!” Nos, ki ne hatódna meg 

ettől? Isten bizonyosan „keblére ölelte”. 

 

Életrajzi adatok forrása: Hortus Carmeli: A kút: 

http://www.studiolum.com/hortus/fountain/hu/history/biographies/ 

teresa.htm 

 

1562. évtől sok-sok minden történik, az utolsó 20 év gyakorlatilag nagyon 

tevékeny korszak az életében. Kicsit vázlatosan: 

 1562. Befejezi az Önéletrajzot. 

 augusztus 24. Az AVILAI SZENT JÓZSEF NŐI KOLOSTOR ünne-

pélyes megalapítása.* 

 december: Teréz elkezdi írni A tökéletesség útját. 

 1563. Terézt nevezik ki főnöknőnek a Szent József kolostorba. 

 augusztus 22.: A provinciális pátense  jóváhagyja Terézék átköltö-

zését a Megtestesülésből a Szent József kolostorba, elfogadja, hogy a ko-

lostor az avilai püspök fennhatósága alatt legyen. 

 1566. január 7.: Megválasztják V. Piusz pápát. 

           február: Teréz megírja az Elmélkedések az Énekek Énekéről 

első változatát. 

 1567. A generális többször találkozik Terézzel a Szent József kolos-

torban. Rossi generális pátenst ad Teréznek, amelyben további, a Szent 

Józsefhez hasonló kolostorok alapítását engedélyezi.** 

 Teréz megalapítja a Medinai del campói Szent József női kolostort. 

 1568. Teréz ismételten férfi kolostorok alapítására kér felhatalma-

zást. Rossi generális Alonso Gonzáles és hivatalbeli elődje, Ángel de 

Salazár együttes engedélyéhez kötve jóváhagyja olyan férfi reform-kolos-

torok alapítását, amelyek*** 

1.) A fogadalom, a kötelezettségek és a szokások tekintetében megfelel-

nek az ő pátensének, s amelyek száma nem lehet több, mint kettő;  

2.) amelyek az eredeti szabály szigora szerint élnek;  

3.) a kasztíliai provincia fennhatósága alá tartoznak;  

4.) ettől való bármiféle elszakadási törekvésük súlyos egyházi büntetése-

ket von maga után. 

 Malagoni Szent József női kolostor 

 Keresztes Jánossal elindul Medinából Valladolidba, megalapítja a 

valladolidi Kármelhegyi boldogasszony fogantatásáról nevezett női kolos-

tort.  

 A duruelói Kármelhegyi Boldogasszony Férfi Kolostor ünnepélyes 

felavatása. 

 1569. Megalapítja a toledói Szent József női kolostort. 
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 Megalapítja a pastranai Szeplőtelenül Fogantatott Szűzről neve-

zett női kolostort. 

 Megalapítja a pastranai férfi kolostort. 

 Megírja a Fohászokat. 

 1570. Rossi generális Terézt a generális helynöke címmel ruházza 

fel, s ezzel feljogosítja további kolostorok alapítására, területi korlátozás 

nélkül, és bizonyos jogokat is ad neki azok kormányzásában. 

 Megalapítja a salamacai Szent József női kolostort. 

 A Sarutlanok Alcalai Kollégiumának alapítása. 

 1571. Keresztes János segítségével megalapítja az alba de tormesi 

Gyümölcsoltó Boldogasszonyról nevezett női kolostort. 

 A vizitátor arra kéri Terézt, hogy fogadja el a Megtestesülés kolos-

tor főnöknői tisztét, de ő vonakodik. Isten kérésére elfogadja a Megteste-

sülés kolostor főnöknői tisztét. 

 Rossi generális engedélyezi a La Roda-i és az altomirai kolostorok 

alapítását. 

 1572. Megalapítja a La Roda-i sarutlan férfi kolostort. 

 Megírja a Szellemi párbajt. 

 Teréz megkapja a lelki házasság kegyelmét. 

 1573. Pedro Fernandez O.P. vizitátor jóváhagyja A tökéletesség 

útja egy példányát. 

 A peñuelai férfi kolostor alapítása. 

 Jerónimo Ripalda S.J. rendelkezésére Teréz elkezdi írni az Alapí-

tások könyvét. 

 1574. Megalapítja a segoviai női kolostort. 

 Graciánt tartományi helynöknek és az andalúziai kármeliták 

vizitátorának nevezik ki. 

 Teréz értesül arról, hogy Pedro Fernández O.P. vizitátor őt az 

avilai Szent József kolostorba rendelte. Elküldi az Önéletrajzot az avilai 

püspöknek. 

 Megírja az Elmélkedések az Énekek Énekéről második változatát. 

 1575. Megalapítja a beasi női kolostort. 

 Az almodóvari férfi kolostor alapítása. 

 Teréz megalapítja a sevillai női kolostort. 

 Domingo Bañez O.P. jóváhagyja az Elmélkedések az Énekek 

Énekérőlt. 

 Domingo Bañez O.P. jóváhagyja az Önéletrajzot. 

 1576. A sevillai inkvizíció megbízásából Rodrigo Alvarez és 

Enrique Enríquez vizsgálatot kezdenek Teréz ellen. Ennek során Teréz 

két Lelki számadást ír Rodrigo Alvarez számára. 

 1577. Megérkeznek az értelmezések arról a mondatról, amelyet 

Teréz Jézustól ima közben kapott: „Bennem keresd magad!” 

  Gracián Toledóban van; utasítja Terézt, hogy írja meg A belső vár-

kastélyt. Teréz elkezdi írni A belső várkastélyt, és november 29-én 

Avilában befejezi. 
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 Teréz leesik a Szent József kolostor lépcsőjén és eltöri a bal kezét, 
amely helyrehozhatatlanul tönkremegy. Ettől kezdve betegápolóként 

mindig vele van Ana de San Bartolomé. 

 1578. Sega nuncius visszavonja Gracián minden megbízatását, és 

1577. december elsejétől visszamenőleg érvényteleníti minden intézkedé-

sét, majd kiközösíti őt. Majd Sega nuncius az alcalái kollégium börtönébe 

küldi Graciánt. 

 A peñuelai férfi kolostort újraalapítják. 

 1579. Kolostorról kolostorra utazik. 

 1580. Teréz bal karja újra megsérül. 

 Teréznél súlyos szív- és érrendszeri problémák lépnek fel. 

 A provinciálisi hatalom újra Gracián kezébe kerül. 

 Teréz és Gracián látogatást tesznek Quiroga kardinálisnál, a mad-

ridi alapításhoz kérnek engedélyt. 

 A segoviai kolostorban Diego de Yanguas és Gracián Teréz jelenlé-

tében átnézik A belső várkastély szövegét. 

 Teréz megérkezik Valladolidba. Súlyosan megbetegszik és hirtelen 

megöregszik. 

 A palenciai női kolostor alapítása. 

 1581. Teréz megírja a Lelki számadást az osmai püspök számára. 

 Teréz megalapítja a soriai női kolostort. 

 1582. A halála éve. Megalapítja a  granadai női kolostort. 

 A burgosi női kolostor alapítása. 

 A valladolidi férfi kolostor alapítása. Grácián alapítja Teréz támo-

gatásával. 

 Gracián elbúcsúzik Teréztől. Nem találkoznak többet ebben az élet-

ben. 

 Augusztus 25.: Teréz megérkezik Valladolidba. Úgy jön el, hogy a 

perjelnő, María Bautista (Ocampo), aki Teréz unokahúga, egy családi 

öröklési ügy miatt haragszik Terézre, hisztérikus jelenetek közepette ki-
dobja őt. 
 Szeptember 19.: Az éppen Medinában tartózkodó Antonio de Here-

dia késedelem nélkül Alba de Tormesbe küldi a súlyos beteg Terézt... A 

medinai főnöknő, Alberta Bautista, akit Teréznek figyelmeztetnie kellett 

egy hiba miatt, annyira haragszik rá, hogy víz és élelem nélkül engedi 
útra. Teréz annyira rosszul van, hogy útközben elájul. 
 Szeptember 20.: Délután hatkor Teréz megérkezik Albába. 

 Október 1.: Teréz nem tud többé felkelni az ágyból. Isten közli vele, 

hogy hamarosan magához veszi. 

 Október 3.: Teréz meggyón és felveszi az utolsó kenetet. 

 Október 4.: Reggel Teréz elmerül az imában és már nem jön vissza 

belőle, este kilenckor Isten csendben magához veszi. 

 1583. Megjelenik Teréz első könyve, A tökéletesség útja. 

 1583. július 4.: Kinyitják Teréz koporsóját, hogy a testét Avilába 
szállíthassák és romlatlannak találták a testét. 
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 1586. augusztus 23.: Pápai rendelkezésre visszaszállítják Teréz tes-

tét Albába. 

 1614. április 24.: V.Pál pápa boldoggá avatja Terézt. 

 1617. november 16.: III. Fülöp Spanyolország patrónusává nevezi ki 

Terézt. 

 1622. március 22.: XV. Gergely pápa Szent Ignáccal, Xavéri Szent 

Ferenccel és Néri Szent Fülöppel együtt szentté avatja Terézt. 

 1970. szeptember 27.: VI. Pál pápa egyházdoktorrá avatja Terézt. 

Tószegen Isten dicsőségére, Avilai Szent Teréz tiszteletére és szeretetünk 

miatt nevére templomot építettünk, mi az AQUILA-tagok.  

 

Az alábbi, csillagokkal megjelölt részeknél még az írásaiból idézünk: 

 4* IV. fejezet „Ha arra szövetkeznek ketten, hogy jobban szolgálják Ő Szent 
Felségét, az egészen más; az ilyen szent barátságban nincs helye a szen-
vedélyes érzelemnek, sőt ellenkezőleg minden arra szolgál, hogy az ember 
leküzdje egyéb szenvedélyeit is. Bárcsak minél több ilyen barátság volna 
– értem a nagy kolostorokban; mert ebben a mi házunkban, ahol csak ti-
zenhárman vagyunk s ahol többet nem is szabad felvenni, kell, hogy vala-
mennyien egyenlő jó barátok legyenek, hogy mindnyájan egyenlően von-
zódjanak egymáshoz s így szeressék és kölcsönösen támogassák egymást. 
Ezért is a mieink őrizkedjenek a különös barátkozástól, akármennyire ár-
tatlan legyen is az egyébként; hiszen az ilyesmi még édes testvérek közt is 
méreg; rokonok között pedig még rosszabb: valóságos pestis.” 

                                       
4 Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja. Stephaneum Nyomda és Könyvkiadó R. T. 

1923. fordította: Szeghy Ernő kármelita atya Nr. 4161/1922. Imprimatur. Jaurini, 

d. 13. Dec.   

Imprimi potest. Budapestini, die 27. Martii 1922. Fr. Brocardus a B. M. V., v. 
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500 éve született Avilai Szent Terézről, aki az AQUILA lelki lényeg 
egyik alapja 

 
 

Teréz zárdai tapasztalatai, Isten segítsége mellett alakítja ki az alapsza-

bályt, mitől működőképes egy zárda. Az egyik fontos dolog – ami ellen ne-

künk is küzdeni kell a klikkesedés, barátnőzés megakadályozása. Veszé-

lyes, mert többeket elvitt az Isten szigorúan vett útjáról. 

 

** Teréz egész élete során a jellem mindenféle visszás, torzult előfordulá-

saival találkozik, így a tanácsaival a tökéletességet megközelítő viselke-

dést akarja körülírni, mi az, ami kibírhatóvá, gyümölcsözővé teszi ezt a 

szigorú, kemény utat. uo. XII. fejezet „Isten tartsa tőlünk távol az olyanokat, 
akik egyrészt szolgálni ugyan akarnak neki, másrészt azonban kényesek 
a tekintélyükre, s féltik azt. Jegyezzétek meg, hogy az ilyenek rosszul szá-
mítanak, mert a tekintélyt épp azzal vesztik el, hogy vágyódnak utána, 
különösen a rangkérdésekben. Nincs méreg, mely úgy ölne, mint ahogy 
ezek a dolgok tönkreteszik a tökéletességet.” 
Biztos, hogy azok az apácák, akik belemennek, hogy ilyen kolostorokban 

éljenek, tudják, milyen következetesen szigorú Teréz alapszabálya. Nem 

tartja titokban, hogy nehéz keresztet kell viselni, és ami szép, hogy a maga 

hitét, meggyőződését, hogy miért érdemeljük ezt meg, hitelesen át is tudja 

adni az apácáknak is. 

*** uo. XIII. fejezet „Az, aki nem akar más keresztet elviselni, mint az olyant, 
amelyet alapos okadatolással és jogosan tesznek a vállára: az menjen Isten 
hírével. Nem tudom, mit keresne ebben a kolostorban. Menjen vissza a 
világba, bár attól félek, ott sem részesül majd jogos bánásmódban. Vagy 
talán azt hiszitek, hogy többet szenvedtek annál, amivel Istennek tartoz-
tok?” 

uo. XX. fejezet „Egyes spanyolországi karmelita-kolostorok fogadószobájában 
ez a felirat olvasható: 
(fordította Szeghy Ernő) 

     
Hermano, una de dos: O ne entrar, 
o hablar de Dios! 
Que en la casa de Teresa, 
esta ciencia se profesa. 

Testvér! válaszd egyiket a kettő 
közül: Vagy ne lépj be, vagy, ha 
igen, beszélj Istenről, 
Mert Terézia kolostorában 
Csakis ezt a tudományt művelik.
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500 éve született Avilai Szent Terézről, aki az AQUILA lelki 
lényeg egyik alapja 

Ez annyira Teréz, hogy ezzel mindent elmond arról, miért él. 

Teréz nagyon erősen arra tanít, hogy ha valaki elkezdte a szemlélő-

dés útját, abba ne hagyja, és erre jó oka van, hogy ennyire hangsú-

lyozza. 

uo. XXIII. fejezet „Van-e a világon menyasszony, aki miután annyi drága 
ékszert kapott a jegyesétől, ne ajándékozna neki legalább egy gyűrűt, 
és pedig nem azért, hogy gazdagítsa őt – mert hiszen úgyis az övé 
minden –hanem zálogául annak, hogy egész életére neki adja magát? 
Hát ez a mi jó Urunk mivel érdemelte volna meg, hogy csúfot űzzünk 
belőle, s hogyha egyszer odaadtunk neki valami csekélységet, azt újra 
visszavegyük tőle?”… „A másik ok, amelyik miatt a szilárd elhatáro-
zás annyira fontos az, hogy jórészben elejét veszi az ördög kísértései-
nek. Az ördög ugyanis nagyon fél a határozott jellemű lelkektől. Ta-
pasztalatból tudja, mekkora kárt okoznak neki, s hogy mindaz, amit 
ellenük elkövet, nekik és másoknak hasznára válik s ő minduntalan 
vereséget szenved.” Teréz nagyon is határozott lélek volt, mégis 

mennyiszer próbálkozott az útjáról letéríteni akaró negatív erő. „Ha 
pedig észreveszi, hogy valaki ingatag jellemű, hogy nem erős a jóban 
és nincs meg benne az eltökélt szándék és az állhatatosság: az ilyen 
embernek nem hagy nyugtot egy pillanatra sem. Se vége, se hossza 
nem lesz az ijesztgetésnek, a nyugtalanításnak!” 

 

Úgy gondolom, és ezzel a véleményemmel messze nem vagyok egye-

dül, hogy Teréz mindent tudott arról, hogy kell Istennel egyesülni, 

hazatalálni. Egyszer nekem – nem nevezem meg, mert már nem él, 

nem tudok engedély kérni rá –, egy professzorom azt mondta, ha csak 
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Festmény (1) 

egyedül Avilai Szent Terézt tanítanának a teológián, akkor is min-
dent tudnának, ami elégséges lenne az üdvözüléshez. Gondolom, ez-

zel mindent elmondott, amit gondolt Róla. Mondta ezt akkor, amikor 

még nem is tudtam, hogy mi is az Ő védőszárnyai alá/ kezeibe kerül-

tünk, Krisztus jóvoltából. 

 

A fenti képen a koporsója látszik. Mikor ott néztem, nem értettem, 

miért is kicsi? Később, hazajövet megtudtam, hogy Terézt szinte da-

rabokra tépték, mindenki akart belőle, még azok is, akik életében 

sokszor bántották/ üldözték. Úgy tudom, a maradék része ma is él, 

vérzik és illatozik. Gondoljunk bele, milyen torzó lehet a koporsóban, 

ha végül is pápai tilalom kellett ahhoz, hogy többet nem nyúlhassa-

nak hozzá. Külön helyeken van a karja, a keze, az álla, a lábcsontja, 

a szíve stb. Igen, így valóban beleférhetett abba a szinte gyermekek-

nek is elégséges nagyságú koporsóba. Végül is Ő hiába élt 67 évet, 

soha sem nőtt úgy fel, hogy ne tekintett volna Istenre úgy, mint az 

atyjára, ő volt az egyik leghűségesebb kisgyereke, aki rajongásig sze-

rette az Urat. 

 

Főbb művei: Önéletrajz, A tökéletesség útja, A belső várkastély, Az 

alapítások könyve, Lelki számadások, több mint 400 levél. 

 
A cikk írója: Varga Péterné/ Pável Márta, katolikus hittanár, az AQUILA 
Párt elnöke, 25 éve az AQUILA kat. közösség létrehozója és vezetője. 
Két könyve jelent meg (Akinek füle van a hallásra, az hallja meg, valamint 
A misztikus teológia alapjai) és egy Hazafelé címmel folyamatban van. Pub-
likációi megtekinthetőek a www.aqp.hu valamint a 
http://www.sasmarta.eoldal.hu oldalon. 
 

 
 

 
 

Festmény (1) 

Az alábbi kép alkotója  
Dr. Szincsák (Csák) József  

építészmérnök, operaénekes, író, tanár polihisztor.  
 
 

 

http://www.aqp.hu/
http://www.sasmarta.eoldal.hu/


- 20 - 

Festmény (1) 

 



- 21 - 

Gondolkozás az új ismeretek eredetéről 

Rizmayer Péter 

Gondolkozás az új ismeretek eredetéről 

Ez az írás alapvetően abból a kérdésfeltevésből in-

dul ki, hogy hogyan lehetséges új ismeretre szert 
tenni. Itt nem olyan ismeretre gondolok, amely a 
hétköznapi életünkben adódnak, hanem arra, 

hogy a nagy, forradalmi meglátások, felfedezések 
(pl. Einsteiné) hogyan keletkeztek. Hogyan lehet-

séges az, hogy valaki képes teljesen más jellegű, 
olyan új ismeretre szert tenni, ami egészen más-

képpen mutatja meg a világot. Ő vajon honnan veszi? 

Talán érdemes abból kiindulni, hogy a gondolkodásunkról ho-
gyan gondolkodunk. Arisztotelész szerint a megismerés kezdete a 

tapasztalás, az ész szerepe pedig az, hogy az egyedi tapasztala-
tokból kinyerje, megfogalmazza az általánost. A lelket úgy írja le, 
mint aminek van egy passzív része, amely képes mindennel azo-

nosulni, illetve van egy olyan része, amely képes a dolgokban lévő 
igazságot, lényeget a felszínre hozni, kinyerni onnan. Szerinte a 
tévedés sosem az érzékelésben, hanem mindig az ítéletben van. 

Anélkül, hogy belemerülnénk jobban Arisztotelész elgondolásába, 
illetve abba, hogy ez mennyiben különbözik a későbbi empiristák 

nézeteitől, ebből kiindulva gondoljuk tovább a problémát. 
Tegyük fel, hogy a lélek képes valóban mindennel azonosulni. A 
kérdés az, hogy mit értünk minden alatt, illetve az, hogy mi a lélek 

és milyen módon érzékel. Értelmezhetjük ezt úgy, hogy a látáson, 
halláson stb. keresztül beérkező ingerek alapján értjük meg a 

minket körülvevő, érzékeinkkel megfogható valóságot. Ha ebből 
indulunk ki és továbbra is fenntartjuk azt az arisztotelészi meg-
állapítást, hogy az érzékelés nem téved, akkor ez azt jelenti, hogy 

a nagy meglátások olyan módon keletkeznek, hogy a hétköznapi, 
minket körülvevő világ érzékeléséből egy „zseni” képes egészen 
más összefüggést észrevenni és ilyen módon másképp megra-

gadni a valóságot. Szerintem ma általában így gondolkodunk, 
ezért hívjuk ezeket az embereket „lángelmének”. 

De térjünk vissza ahhoz, hogy a lélek képes mindennel azono-
sulni. Ha mindezt egy egészen más dimenzióba helyezzük el és 
értelmezzük, akkor érthetjük ez úgy is, hogy a lélek képes olyan 

„valósággal” is azonosulni, amelyről igazából egyik érzékszer-
vünknek sincs „tudomása”, mert az nem a minket körülvevő va-
lóság. Ha ez igaz, akkor azt is meg kell fontolni, hogy mi van ak-

kor, ha valójában a léleknek ez az azonosulása az elsődleges, és 
minden érzékelés csak ez alapján és ezt követően „keletkezik”. 

Vagyis az, hogy ebben a valóságban „élünk”, az akként lehetsé-
ges, hogy a lelkünk előzetesen azonosult vele. Ebben az állításban 
azt feltételezzük, hogy a lélek és ez a világ külön vannak, de azo-

nosultak. Ez azt feltételezi, hogy a lélek nem ennek a világnak a 
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része, hanem attól külön, függetlenül létezik, azonban ezt a füg-

getlenséget úgy tűnik, hogy nem érzékeljük, ami azt jelenti, hogy 
öntudatunk és érzékelésünk ebben az azonosulásban bontakozik 

ki. Önmagunkat ehhez a világhoz kötjük, ebben határozzuk meg 
önmagunkat. Mindez, ha valóban így van, akkor egyben azt is fel-
tételezzük, hogy a lélek más „valósággal” is azonosulhatott volna, 

vagyis kell lennie más valóságnak (ha nincs más valóság, akkor 
azonosulni sem tudott volna, mert akkor csak ez a világ létezne, 
és szükségképpen része lenne a világnak). Korábban azt állítot-

tuk, hogy az azonosulás következtében gondolkodásunk, öntuda-
tunk már ebben a világban (amellyel azonosultunk) bontakozik 

ki. Ha ez így van, akkor azt is feltételezzük, hogy ha a lélek egy 
másik „valósággal” azonosult volna, akkor annak megfelelően épí-
tette volna fel saját magát, gondolkodását, vagyis könnyen lehet, 

hogy egészen más „énje” lett volna, azonosulva annak a világnak 
a rendszerével (pl. nem ember lenne, hiszen maga ez a létforma 

ehhez a valósághoz köthető). Kérdés persze az is, hogy miért pont 
ezzel a valósággal azonosultunk. Kézenfekvő válasz az, hogy az 
lélek ellenállhatatlan vonzást érzett eziránt a forma iránt, hiszen 

ebben a létformánkban is csak azzal tudunk, vagyunk képesek 
azonosulni, amivel nagyon akarunk, ami valami oknál fogva na-
gyon vonzó a számunkra. Azon is érdemes elgondolkodni (saját 

hipotézisem), hogy mi van akkor, ha a lélek nem csak egy létfor-
mával képes egyszerre azonosulni. Mi van, ha egyszerre, egy idő-

ben több létformában is van, és ezek a lelken keresztül valamilyen 
módon kommunikálnak egymással, vagy egész egyszerűen az 
azonosulás egy idő után megszűnik, és a lélek egy másik valóság-

gal azonosul. Utóbbi esetben a lélekben egy korábbi azonosulás 
minden bizonnyal nyomot hagy. Visszatérve kiinduló kérdésfelte-

vésünkhöz ez alapján feltételezhetjük, hogy az új ismeretek olyan 
módon keletkeznek, hogy valaki egy másik létformából (amelyben 
a lelke párhuzamosan jelen van) hozza át, vagy az is lehetséges, 

hogy a korábbi azonosulás lélekben lévő lenyomata „idézi elő” az 
új, forradalmi meglátást. Mindez persze csak úgy lehetséges és 
azt feltételezi, hogy egy másik valóság rendszere valamilyen mó-

don kompatibilis és alkalmazható az itteni valóságra. A lélek pe-
dig valamilyen módon tudja ezt, hiszen különben eszébe sem 

jutna „alkalmazni”. De ez mégsem meglepő, ha arra gondolunk, 
hogy a léleknek univerzális tudása kell, hogy legyen, hiszen már 
előzetesen ismernie kell a különböző létformákat ahhoz, hogy 

tudjon választani közöttük, és azonosulni tudjon velük. Kérdés 
az, hogy ez az ismeret milyen módon van már előzetesen, eleve 
benne. 

A fentiek alapján jól látható, hogy az új ismeretek keletkezésére 
vonatkozóan két lehetőséget vázoltam fel Arisztotelész gondolatá-

ból kiindulva. Az egyik a hétköznapi tapasztalatot veszi alapul és 
alkot újat, a másik pedig egy másik valóság ismeretét emeli át 
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ebbe a világba. Azt, hogy egy új, forradalmi meglátás során az 

előbbi vagy az utóbbi saját hipotézisem, esetleg mindkettő „mű-
ködik-e”, nem tisztem eldönteni, különös tekintettel arra, hogy 

bizonyára vannak erre vonatkozón egészen más elképzelések is. 
A kedves olvasótól annyit kérek, hogy gondolkozzon el rajtuk. 
 

Irodalom 
Nyíri Tamás: Filozófiatörténet, a Pázmány Péter Római Katolikus 

Hittudományi Akadémia Levelező Tagozatának jegyzete, Buda-
pest, 1983, 86-109. o.    
 

A cikk írója: Rizmayer Péter, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsé-
szettudomány Kar magyar-esztétika szakán szerzett diplomát. Öt évig 
tanított, jelenleg projektmenedzserként dolgozik. Rendszeresen publikál 
az AQUILA Párt kiadványaiban. 
 

 
Márkus Edit 

Leonardo Utolsó vacsorája 

Napjainkban, amikor az európai kultúra veszély-

ben van, amikor egyre inkább eltűnnek a rég el-
feledett emlékek, a régiektől kapott örökségünk 
pusztulásra van ítélve, érdemes a műalkotásokat 

igazán megismerni. Az egyik leghíresebb kép kö-
rül született a legtöbb találgatás: Leonardo da 

Vinci Utolsó vacsora című alkotása. Jelen írásban eltekintenék a 
népszerűséget hajhászó, szenzációgyanús okfejtésektől és talál-
gatásoktól. Inkább a kép csendes személésére invitálnám az olva-

sót. A kép mai formájában sajnos már aligha mondható Leonardo 
alkotásának, inkább a restaurátorok munkájának, illetve annak 

a koncepciónak, amit ők Leonardo stílusának gondoltak. 
Leonardo örökös tervező szelleme új technikát dolgozott ki a fest-
mény megfestéséhez. Nem a freskó technikát alkalmazta, hanem 

olajtemperát vitt fel egy fehér alapozásra. A kép elkészültekor cso-
dálatos látvány tárulhatott a Santa Maria Delle Grazie kolostor 
domonkosai elé, de néhány év múltán már elkezdődött a festmény 

színeinek elhalványodása. Napjainkban pedig, annyi restaurálás 
után is igen súlyos problémába ütközünk, a festmény fala vizese-

dik. 
A perspektíva megszerkesztésében nagy műgonddal járt el a mű-
vész, a szemet egyenesen Jézus kezéhez vezeti az elrendezés. A 

színek váltakozó ritmusa szinte hangos képet varázsol elénk, hall-
juk, ahogy az apostolok egymást kérdezgetik, ki lesz az, aki el-

árulja Jézust. Minden egyes apostol arcához külön modellt kere-
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sett Leonardo, s ennek köszönhetően sok ismerőse, barátja, il-

letve milánói névtelenek arcképe is megörökítésre került. Sok 
apostol lányos arcvonással bír, s ez is okot adott arra, hogy Szent 

János apostol alakját Mária Magdolnáénak gondolják egyesek. Itt 
Leonardo kora nyújt nekünk segítséget, melyben a homoszexua-
litás igen gyakori jelenség volt, s a lányos vonású ifjú legények a 

festők közkedvelt modelljei voltak. Említhetjük például Salait, aki 
Leonardo inasaként dolgozott élete végéig, s annak ellenére ra-
gaszkodott hozzá a mester, hogy Salai többször meglopta és be-

csapta őt5. Júdás alakjáról is fontos külön említést tennünk: a 
festő színválasztása magáért beszél: kék ruhában van ő is, ahogy 

Jézus, de sokkal fakóbb, olcsóbb kékben, nem a drága ultrama-
rinban. Árnyékban van az egész alak, jelezve Júdás döntését és 
árulását. Júdás alakja előtt egy kiömlött sótartó látható: ez rossz 

jelnek számított Leonardo korában, még ma is kapcsolódnak eh-
hez hiedelmek, babonás jóslatok. Természetesen a teológiai pár-

huzam is eszünkbe juthat: Jézus: „Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét 
veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják, s az em-

berek eltapossák.” (Mt.5,13) Júdás tehát, aki tehetséges tanítvány volt, 
nagy esélyekkel lehetett volna akár a legjobb tanítvány, a legíze-
sebb só, de végül a rossz útra tért, és így, „íze veszettként” nem 

való már másra, mint kiöntésre. 
Most, hogy a képet magunk elé idéztük, tegyük még hozzá, hogy 
Leonardo Lodovico Sforza milánói herceg megrendelésére készí-

tette el a képet: a megrendelő sokszor bosszankodhatott, mert a 
mester több éven át készült csak el a remekművel. Így mondhat-

juk, hogy nem a művész választotta a témát, hanem a téma ta-
lálta meg Leonardot, s talán, ha szabad ezzel a közhellyel élni, a 
munka, a szemlélődés, a sok gyötrődés, a Biblia olvasása mellett 

Leonardo nem tudott már ettől szabadulni. Az alakok életre kel-
tek, benne folytatták vitájukat, fejtették ki félelmeiket, bizonygat-

ták hűségüket. Jézus benne adta magát az apostoloknak, Leo-
nardo lelkében leplezte le Júdást. A képe ereje az a valóság, amire 
rámutat. Erejével odaröpíti Jézus korába a kép szemlélőjét és per-

sze készítőjét is. A tanúk elmondása szerint sokszor csak állt, és 
órákig bámulta a képet, s egész nap egy ecsetvonást sem ejtett. 
Leonardo kora ételeit festett az asztalra. Mit jelzett ezzel? Hogy 

mindez most is így történne, hogy mi mind lehetünk most is apos-
tolok és árulók, hogy mindannyiunk számára eljön az utolsó va-

csora, az a pillanat, amikor döntenünk kell, hova állunk, kit szol-
gálunk. 
A mű akkora sikert aratott, hogy I. Ferenc francia király még a 

fallal együtt is megkísérelte magával vinni a képet Franciaor-
szágba. 

                                       
5 Ross King: Leonardo és az Utolsó vacsora (Park Könyvkiadó, Budapest, 

2012.) 100.oldal 
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Platón az Állam című művében a művészetet nem sokra tartotta, 

hiszen a tökéletes utánzásának utánzása csak. Ha azonban ez az 
utánzás annyira jól sikerül, hogy átröpít minket a végtelenbe, 

vagyis az ideák világába, akkor már elérte a célját, s akkor mond-
hatjuk, hogy maradandót alkotott. Ahogy Hegel fogalmazott: a 
művészetben az abszolútum megjelenését látja. A művészet ter-

mészete szerint objektív létezésbe fordítja át magát. Ideillik Scho-
penhauer elmélete is, mely szerint az eszmék szemlélete csak 
tiszta, érdekek nélküli odaadásban lehetséges, mely során a 

szubjektum beolvad az objektív valóságba6. Érdekes lenne magá-
tól a mestertől megkérdeznünk, hogy Ő hogyan értékelte a művé-

szetet és magát, mint művészt. Hiszen a középkortól kezdve a re-
neszánszon át a művész egy mester volt, aki megrendelésre elké-
szíti a mesterművet: legyen szó lakóépületről, katedrálisról, asz-

talról vagy épp festményről. Sejthető azonban, hogy Leonardo da 
Vinci szelleme nem volt korlátok közé szorítható: megfigyelt, ta-

nulmányozott, alkotott, még ha sokszor ennek eredményességét 
nem is látta a megrendelő vagy a környezet. 
Végezetül tegyünk egy kis teológiai kitérőt az utolsó vacsorával 

kapcsolatban. A négy evangélium háromféle módon számol be az 
eseményről. Húsvétkor vagy húsvét táján kerülhetett sor erre a 
vacsorára. Az események elbeszélésében is kétféle hagyományt 

találhatunk. Márk és Máté apostolok szerint megörökített mondat 
lehet eredetibb, amikor Jézus a borról beszél: 
18„Vegyétek, osszátok el magatok között. Mondom nektek: nem iszom a szőlő ter-
méséből addig, amíg el nem jön az Isten országa.” 19Most a kenyeret vette kezébe, 
hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakkal: „Ez az én testem, 
amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” 20Ugyanígy a vacsora 
végén fogta a kelyhet is, és azt mondta: „Ez a kehely az új szövetség az én vérem-
ben, amelyet értetek kiontanak. (Mt.) 

Lukácsnál pedig a kenyér és a bor említése különböző formában 

jelent meg Jézus szavaiban: 
19Most a kenyeret vette kezébe, hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel 
a szavakkal: „Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emléke-
zetemre.” 20Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta: „Ez a ke-
hely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek kiontanak. 21De nézzétek, 
az áruló keze is rajta az asztalon.(Lk.) 

Júdás leleplezése következett ezután, s ettől kezdve a tanítvány 

kerülte Jézust. Ugyan több ilyen húsvéti vacsorát tölthetett el Jé-
zus a kor szokásai szerint a tanítványaival, ez a vacsora mégis 
különleges volt. Itt dőlt el a harc Júdás és a többiek lelkében, itt 

lehetett leadni a végső szavazatot, ki melyik oldalra áll. Kegyelmi 
pillanat az ember életében egyszer adatik meg, vagy inkább Isten 

kegyelme mindig árad felénk, így objektíven a lehetőség mindig 
adott, de a megfordulás, a pálfordulás csak egyszer történhet 

                                       
6 Peter Kunzmann-Franz-Peter Burkard-Franz Wiedmann: Atlasz Filozófia 

(Athenaeum Kiadó Kft. Budapest, 1999.) 157. és 161. oldal 
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meg, hiszen attól hiteles, hogy egyszeri alkalom. Jézus itt már 

teljesen kinyilatkoztatja Magát, nemcsak Júdást leplezi le, hanem 
saját Istenségét is. Ez az a határhelyzet, ahol a parányi ember 

dönt: beleolvad a tűzbe vagy megmarad félig égett csonknak.  
Vázlatain sokszor tépelődik Leonardo: „Mondjátok meg, csinál-
tam-e bármi érdemlegeset”.7 Ezt csak az utókor, a kép szemlélői 

mutathatják meg: ha tényleg kíváncsiak a kép üzenetére, szépsé-
gére és igazságára, s nem a maguk kijelölte úton akarnak csökö-

nyösen haladni, hanem engedik, hogy Leonardo mester és az ál-
tala közvetített tudás átvegye az irányítást. 
 

Giovanni Pietro Rizzoli (Leonardo egykori segédje) 1520 körül fes-

tett másolata az utolsó vacsoráról. Ez a kép a valaha készült leg-
hűbb másolat. 

 
Felhasznált irodalom: 

1. Ross King: Leonardo és az Utolsó vacsora (Park Könyvki-
adó, Budapest, 2012.) 

                                       
7 Ross King: Leonardo és az Utolsó vacsora 332.oldal 
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2. Peter Kunzmann-Franz-Peter Burkard-Franz Wiedmann: 

Atlasz Filozófia (Athenaeum Kiadó Kft. Budapest, 1999.) 

A kép másokat is megihletett. Andy Warhol: Az utolsó vacsora, 

1986. 

 
A cikk írója: Rizmayerné Márkus Edit, az ELTE-n diplomázott francia és 
történelem szakos tanárként. AQUILA h. rend alapító tagjai között van. 
Rendszeresen publikál az AQUILA Párt kiadványaiban. 
 

 
Vargáné Pável Márta 

Bizonytalanságaink, kiszolgáltatottságunk 

Hiszen a világ mélye és sekélye,  
a gondolat fényessége,  

a szépség szép reménye, 
 mind a mi kezünkben van... 

(Su-La-Ce) 
 

 
Az a sor, amit megemlíthetnék bizonytalanságaink, 
kiszolgáltatottságunk kapcsán, olyan hosszú, hogy ezt a témát csak 
vázlatosan vagyok képes feldolgozni. Két főcsoportba lehetne sorolni; 
egyik a környezeti/geológia tényezők, valamint a társadalmi/humán 
működésből eredő okok. Az utóbbiakat elméletileg jobban lehetne 
kezelni, gyakorlatban viszont lehetetlen. Pl. az egész emberiséget 
szeretetre, egymás óvására, önzetlen életre hangolásával. 
Nem tudom ez az elemző gondolkodásom mennyire hasznos, mert 
megváltoztatni nem fogja a helyzetünket, maximum a „túllépést”, 
felrázásunkat segítheti elő. 
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Az emberi lét csupa bizonytalanság makro- és mikroelemeiből épül fel, 
olyannyira, hogy már talán kollektívan bele sem merünk, vagy bele sem 
akarunk gondolni, mivel nagy részével szemben teljesen tehetetlenek 
vagyunk. Ez talán olyasmi lehet, mint a gammasugárzás, ami állandóan 
ér bennünket, de ez van, ehhez legalább évmilliók alatt bizonyos szinten 
hozzászoktunk, így alkalmazkodtunk. Lehet, hogy a 
kiszolgáltatottságunk tudata ellen is egy megemelt ingerküszöbbel 
védekezünk, hogy ne kelljen állandóan esendőségünkről gondolkozni. 
Pedig néha, ahogyan az emberiség mai önteltségét, vele együtt a leépült 
viselkedését nézem, nem ártana. 
Leginkább a napokban kitört, általam még soha nem látott, eszement 
vihar jutatta eszembe ezt a témát. 2 perc alatt omlott össze a szép kertünk 
és a környék. Ha arra gondolna az ember, hogy elköltözik valahova, 
hogy ilyen többé nem érje, tragikomikus érzés vesz rajta erőt, mert sírva 
kacagnia kellene, hova menjen, ugyanis a Földön nincs biztos hely. 
Semmi sem véd meg a viharoktól, földrengéstől, vulkánoktól, 
meteoroktól, sorolhatnám, hogy mennyi mindentől nem. És ez nem csak 
a földi létünkre jellemző, az egész három dimenziós univerzumokban is 
kiszámíthatatlan, nem ismert a jövő. Mindenkit érint ez a létezőktől – 
most úgy tűnik teljesen független – kiszolgáltatottság. Az egy másik 
kérdés, mennyire vagyunk benne mi is, szerves lények ebben a játékban. 
Sokan nagyon is fölül, ugyanennyien alábecsülik a szerepünket, 
lehetőségeinket. Az igazság az lehet, hogy nem tudjuk eléggé messziről 
szemlélni a létünk egészét. 
Az, hogy semmit sem tudunk, a sekélyebb felfogású elméknek talán jobb 
is. Mégis azt kellene tudnunk, legalább is kutatóbb, igényesebb 
embereknek, hogy hol a józan határ, amikor még tehetünk valamit a 
saját viszonylagos biztonságunk érdekében. Ma a tudományos világ ezt 
teszi is – de nem erkölcsi fokon, arra ott lennének a nagy vallások, ha 
ezzel törődnének…–, ha végiggondolom, az erkölcsi/humánus 
vonatkozásban is igen csekély hatásfokkal működik ez a „tevés”. 
Mindig az elemek győznek, és a hatékonyságunk még mindig a nullához 
közelítő. 
Nem lenne szerencsés, ha most valaki, aki masszívan materiálisan 
gondolkodó, felkiáltana: nos, ezért találták ki az Istent, hogy vigaszuk 
legyen. Elsőre logikusnak is tűnne, de a dolgok nem ennyire szimplexek. 
Messzebbre, sokkal messzebbre kellene nézni. Globálisan kellene látni 
létünk okát, célját stb., pl. kicsit az előző cikkeimben leírtak szerint. Ha 
eléggé transzcendensen tudnánk szemlélni, és ebben hinni is, talán a 
kiszolgáltatottságunkra lenne hathatósabb, de a mai gondolkodáshoz 
képest elképzelhetetlenül más megoldás. Ez viszont olyan messze van, 
hogy még megbecsülni sem lehetséges, mikor következne be, ehhez 
valóban csoda kellene. 
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Hamvas Béla: Zen (részletek) 
„Buddha tanítása, hogy az isteneknek, az emberi lényeknek, az 
állatoknak és az élő létezőnek állandósága nincs. Szellemi és asztrális és 
ásványi és biológiai és pszichológiai erővonalak (ösztönök, indulatok, 
szándékok, vágyak, kívánságok) vonzattal telítődnek (tanha, trisna – 
életéhség, kapzsiság, szomjúság, sóvárgás) s a vonzat következtében az 
erők egymással kapcsolatba tömörülnek, megalkotják azt a halmazt, 
amely a létező feltétele. Az erővonalak egymást áthatják. Ez az 
interpenetráció (egymást közösen áthatás), s ennek következtében úgy 
tűnik, mintha a lény magja szubsztanciális lenne. Buddha azonban azt 
mondja, hogy a viszonylatok kapcsolatait sikerült megbontania. Mit kell 
tenni? Az életéhséget meg kell szüntetni. A központi vonzatot ki kell 
kapcsolni. A viszonylatok meglazítását ezzel megindította, az 
erővonalakat legalábbis meglazította és a tömörülés helyett a 
szétszóródás folyamatát kezdeményezte, aminek következménye, hogy 
a szubjektum önmagát felszámolja.” 

feherkrisztina.blobgbgspot.hu/search/label/Hamvas%20Béla 

Nagy „kérdés” – nekem nem, de ebben a cikkben csak így tehetem fel –, 

hogy az Istenben való nagyon erős hit megoldaná-e a 
kiszolgáltatottságinkat, a földi létben töltendő végtelen 
bizonytalanságainkat. Vélem, megoldaná, csak messze nem úgy, 
ahogyan három dimenziós, mai beszűkült szemlélettel elképzelik. Nem 
menne varázsütésre, nagyon kemény emberi akarati, állapotbeli, tudati 
átváltozásra lenne szükség, amire ma egyre kevésbé képes /tömegesen 
meg egyáltalán nem/ az emberiség. 
Láttam egy festett képet (vagy 20 éve), amit egy súlyos idegbeteg férfi 
festett, megrázó volt. A képen, egy vékony kötélen, egy szakadék felett 
egyensúlyoz a beteg önmaga. Sokszor eszembe jut, mert ez akár egy 
valóságként is felfogható, csak van, aki kibírja,  és van, aki nem. 
Úgy gondolom, az emberi társadalom struccpolitikát folytat, s talán 
csökkenteni lehetne a kiszolgáltatottságunk voltát, érzetét, ha 
megváltoztatnák, szeretettel telibbé tennénk az emberi viselkedést, a 
kisugárzott gondolatok erejét, az egymáshoz való viszonyunkat, a 
szigorúbb erkölcsiséget újból alapnormának vennénk. Teljesen senki 
sem tudja, mi mitől lesz, és a végső, legmélyebb ok-okozati 
összefüggések sem tiszták, még csak nem is derengenek. Nem azt 
akarom mondani, hogy egy szakadó eső bűnös életért van, vagy ha 
elsivatagosodik a föld egy része, de mégis el kellene gondolkozni, 
nagyon finoman, mélyen, hátha… valamilyen dolgok talán 
összejátszanak! Pl. a Gaia-elmélet egy mély gondolat, hátha több az 
egész, mint ma kollektívan véljük. Az összefüggések ismeretével kellene 
kezdeni a kiszolgáltatottságunk enyhítését. 
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Hamvas Béla - ISTEN TENYERÉN ÉBREDTEM 
 
Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a Földre, 
Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. 
Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a Napot, 
Sugaraiban álmos hajnal mosakodott. 
Láttam az óceánt gyermekként ragyogni 
Sirályokat felette felhőkkel táncolni, 
láttam a békét az emberek szívében, 
Láttam az erdőket fürödni a fényben. 
Láttam sok-sok mosolyt és láttam a reményt, 
Láttam az embert, és láttam a zenét, 
Láttam a földet szeretetben élni, 
Láttam a csöndet a széllel zenélni. 
Láttam Istent amerre csak néztem, 
Miközben éppen az Ő tenyerében ültem, 
S az Ő hangján szólt hozzám a szél, 
Mint anya, ki gyermekének mesél, 
Millió apró tükörben láthatod magadat, 
Hisz olyannak látod a világot, amilyen Te vagy! 
 
Igen, ez a lényeg, olyannak fogom látni és – hozzáteszem – megélni a 
világot, amilyen vagyok, vagy amilyen akarok lenni? Tudom, ez nagyon 
elrugaszkodottnak tűnik a mai gondolkodástól, pedig a dolgok ide is 
visszavezetnek. Nem állítom, hogy primitív megközelítéssel lehetne 
változtatni a kiszolgáltatottságunkon, nagyon nehéz, nagyon kemény 
átalakulás után lehetne valami eredmény. Súlyos kérdés, mi miért van, 
ezt kellene felismerni. 
Az ember mindig stabilitásra vágyna, folyamatosan ezt keresi, de soha 
nem fogja megtalálni, csak ideig-óráig. Ha ez kis időre teljesedik, akár 
boldognak is érzi magát, pl. fekszik a tengerparton és napozik, 
megszűnik pár órára a világ. Persze a dolgok attól még történnek – lehet 
épp a felmondó levelét írják, vagy készülődik egy nagy földrengés, de 
erre a kis időre legalább kikapcsol. Ez a továbbéléshez feltétlenül 
szükséges. Mitől is vibráló, állandóan zsizsegő, idegileg nagyon 
érzékeny az ember? Ettől a tudatos és tudattalanul is megélt bizonytalan 
életétől (is, és még sok mástól). Tetejében nem elég az, ami fizikailag van 
(időjárás, geológiai tényezők stb.), ehhez még ma durván hozzátevődik 
sok társadalmi, szociális, emberi tevékenység, pl. a tudatos kikészítés, 
politikai műveletek sora,  ezzel könnyebb uralni, a tudatát megtörni az 
embereknek, könnyebb igába hajtani. Tudatosan teszi a politikai „elit”, 
hogy a munkavállaló egy pillanatig se érezhesse biztonságban magát, 
vagy állandóan bombázva van különböző betegségek, járványok 
okozásával, vagy riogatással. Észlelhető, hogy a mai világ – valamiféle 
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politikai okok mentén, manipulatívan is – kikészíti az embert, aki alól 
már elvették az egyetlen reményt, kapaszkodót, az Istenhitet. 
Mi lesz az emberiséggel? Meddig bírja ezt a kikötő nélküli feszülést, 
mikor ébred fel? Akar-e, tud-e változtatni ezen dolgok menetén? 
Látható, a kulturáltabb/iparilag fejlettebb országokban már a 
szaporodással is baj van. A nemzőképesség és a nemzeni vágyás is 
sérült. Mintha nem akarnának már élni. Nem csoda, túlhajtás, a 
gyökerektől való elszakadás, a nem emberhez szabott elvárások 
tömegével túlságosan messze ment a társadalom a végtelenül érzékeny, 
labilis emberi lény kikészítésében. Meg kellene állni. Sok lesz! Nagy baj 
lesz! 
 
Prohászka O.: Magasságok felé. 158. o. „Szükségünk van a világos 
összefoglaló nézetekre, a létnek valamiféle tudományos megértésére, a 
művészet- s társadalmi életnek legalább némileg állandó formáira. De 
amily szükséges, hogy fészket rakjunk, éppoly bizonyos, hogy bennünk 
is jelentkeznek új felfogások és nézetek, bennünk is foszlanak régi s 
szövődnek új kapcsolatok; kialusznak régi s kigyúlnak új eszmék s 
eszmények; meglepnek új meglátások, jelentkeznek új érzékenységek 
fakadnak új érzések, s így azután mi mindnyájan valamiképpen 
fészekhagyók is vagyunk. Új rendszerek, új felfogások, új művészeti 
irányzatok s új kultúrák előtt úgy állunk, mint ahogy a fészekben 
fészkelődő s új szükségleteit megérző madárfiók áll a levegős, 
mennyboltos, napsugaras s erdős világgal szemben ; érzi ő s érezzük mi 
is, hogy a fészekből ki kell emelkednünk s új miliőbe beállanunk. De ő 
nem tudja, hogy miért kell neki fészket s anyát elhagyni.” 
Ahogyan Prohászka is felismeri, új miliőbe kellene állnunk, habár amit 
gondolok, az kicsivel másabb, mint Ő gondolja. 
Rahner is azt írja, hogy az ember önmaga is állandóan változik, nem is 
tudja, ki ő? Nagy görög gondolkodók is tudták, hogy minden változik; 
mi is, a környezetünk is. Ebben a folyamatos változásban az ember azt 
keresi, ami neki legjobban kellene: az állandó pontot. Mivel Istent 
elvették tőle, vagy rosszul életik/élik meg, nem lesz fix pont. Pedig Ő az 
egyetlen változatlan, akihez ki lehetne az embernek cövekelnie magát. 
A megoldás nem horizontális, hanem a vertikális szintnek megfelelő 
állapot akarásában van. 
 
A cikk írója: Varga Péterné/ Pável Márta, katolikus hittanár, az AQUILA 
Párt elnöke, 25 éve az AQUILA kat. közösség létrehozója és vezetője. 
Két könyve jelent meg (Akinek füle van a hallásra, az hallja meg, valamint 
A misztikus teológia alapjai) és egy Hazafelé címmel folyamatban van. 
Publikációi megtekinthetők a www.aqp.hu, valamint a 
http://www.sasmarta.eoldal.hu oldalon. 
 

http://www.aqp.hu/
http://www.sasmarta.eoldal.hu/
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A Szűzanya által átadott kendők története 

 
Marton Janka 

A Szűzanya által átadott kendők története 

Képzeljünk magunk elé egy filmből három jele-
netet. Az egyik képsoron egy nyolcvanéves, 
rendjéért imádkozó, sokat tanult, de ugyanak-

kor belső imaéletet élő angol szerzetest látunk 
az 1200-as évek derekán, aki saját egyházának 

vezetőivel szemben küzd azért, hogy rendje, 
mely pár évtized alatt is sokat szenvedett, fenn-

maradhasson. A másik jelenetben a 19. században, 

Normandiában találjuk magunkat, ahol egy egyszerű, huszon-
éves lány, friss novíciaként éppen minden különösebb szándék 
nélkül imához kezd. A harmadik kép a távolabbi múltba és tájra 

vezet: a 10. században járunk Konstantinápolyban, ahol a hívek 
abban a templomban gyűlnek össze imádkozni egy súlyos járvány 

miatt, melyben a hagyomány szerint Szűz Mária köntösét őrzik; 
éppen mise celebrálása folyik, a kamera egy bolondnak tartott 
szentre közelít, de aztán látszólag semmi rendkívüli nem történik. 

Miért is szerepelne ez az egymástól olyannyira különböző pár kép-
sor ugyanabban az egy filmben? Mert a folytatása mindhárom je-
lenetnek ugyanaz: az öreg pap, a fiatal szerzetesnő és a misén 

részt vevő szent bolond előtt egyaránt Szűzanya jelenik meg, ke-
zében egy kendővel, mellyel mindannyiunk számára Isten külön-

leges oltalmát ígéri. Dolgozatom témája e vállkendő három törté-
netének áttekintése, hasonlóságok és különbségek keresése, vé-
gül pedig a párhuzamokon való elgondolkozás. 

Az öreg szerzetes rendjének története Palesztinában kezdődik, 
azon a barlangokat rejtő mészkő hegyen, mely már az ószövetségi 

próféták idején is szállást adott remetéknek, s ahol Illés megmu-
tatta Isten hatalmát Baál prófétái felett8: a Kármel-hegyen. Az itt 
élő remeték Illés és Elizeus próféta lelki fiainak tartották magu-

kat, nyomukban kontemplatív belső imaéletet éltek. A hagyo-
mány szerint később azok között voltak, akik elsőként ismerték 
fel Krisztus istenségét és kérték az apostoloktól a Szentlelket. A 

13. század elején pedig néhányuk szorosabb remeteszövetséget 
alkotott és létrehoztak egy kolostort: az első kármelita rendet. Jel-

legzetességük volt a szemlélődő imaélet és Szűzanya különleges 
tiszteletben tartása. Ez a rend egyediségével sokakat vonzott, ha-

                                       
8 1Kir 18,1-44; A 44. vers érdekessége, hogy az allegorikus Szentírás-értelme-

zés szerint az óceán felöl érkező felhő, mely Illés imájára érkezett és hozott 

esőt, Szűz Mária előképe, ahogy az életet hozta el az emberiségnek, a felhő 

képében tisztaságát is jelképezve (ezt a nézetet pl. Szent Bonaventúra is kép-

viselte). 
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marosan már 15 kolostor épült a környéken, ahova Európa szá-

mos országából érkeztek a szerzetesek. Kis idő múlva azonban a 
rend vezetője visszatérésre és hazájukban rendalapításra szólí-

totta fel a más országból érkezőket a szaracén támadások miatt. 
A legtöbben vissza is tértek hazájukba, az ott maradtakat pedig a 
támadók lemészárolták. Ekkor alapították meg az Angliába visz-

szatérők Aylesford-ban az első angol kármelita rendet, mely na-
gyon megtetszett a közelben élő Stock Simonnak, aki nevét 
(stock=fatörzs) onnan kapta, hogy már tizenéves korában család-

ját és így mindenét elhagyva remeteként egy tölgyfa odvában la-
kott, mély belső imaéletet élve. Karmelita szerzetesként egy új éle-

tet kellett kialakítania: közösségben kellett élnie és tanulni küld-
ték Oxfordba. Bár ekkor már körülbelül 50 éves volt, sikerrel 
egyeztette össze a szerzetesi közösségi életet és a tudományt az 

elmélkedő életmóddal, mellyel soha nem hagyott fel. Nyolcvan 
évesen a rend generálisává választották. Bár szaracén támadás-

sal nem kellett szembe néznie, nem volt sokkal könnyebb dolga: 
rendjén belüli nézeteltérésekkel és az egyház vatikáni vezetőivel 
kellett megküzdenie a szerzet létjogosultságáért, akik inkább an-

nak felszámolásán fáradoztak. Ekkor ajánlotta fel Szűz Máriának 
a kármelita rendet, és kérte, adja jelét oltalmának. Ekkor Szűz-
anya megjelent Szent Simonnak, egy barna vállkendőt nyújtva 
át9, miközben – a fennmaradt hagyomány szerint – ezt mondta: 

„Fiam, fogadd rended e skapuláréját jeléül azoknak a különleges 
kiváltságoknak, melyeket én neked és a Kármel gyermekeinek 
megszereztem. Aki ebben a kegyelmi ruhában hal meg, az megme-
nekül az örök tűztől. Ez az üdvnek jele, védőruha a veszedelmek-
ben, különleges béke és különleges védelem biztosítéka.” (1. Mel-
léklet) A történetet korabeli források nem őrizték meg, a legelső 

fennmaradt emlék 150 évvel későbbi. Erre alapozva több törté-
nész is kétségbe vonta a látomás eredetiségét, sőt Stock Szent 
Simon létezését is, mígnem Nilo Gaegea több éves történelemku-

tatás eredményeként bizonyította azt. Mindenesetre 1262-ben IV. 
Orbán pápa már jóváhagyta a kármelita skapuláré viseletét, és 

eredetének története a renden belül vitathatatlanul fennmaradt. 
Valamint az is tény, hogy a rend váratlanul megerősödött és Si-
mon halálakor, 100 éves korában, már 40 kolostort számlált. A 

barna vállruha hordása nem csak a szerzetesek között terjedt el, 
hanem a papok és világi hívők között is, olyan formában átala-
kulva, hogy a kendőből két szövetdarab maradt, középen egy zsi-

nórral vagy szalaggal összekötve; a két vászondarabra pedig egy-
egy kép került, a Kármelhegyi Boldogasszonyt és a Szentséges 

Szívét nyújtó Jézust ábrázolva (3. Melléklet). Később ilyen érmek 

                                       
9 http://www.fatima.org/apostolate/pdf/brown_scapular.pdf Gyapjúból ké-

szült barna vállruha, a mellkason és a háton térdig ér, szélessége pedig 14 inch 

(=kb. 36cm). 

http://www.fatima.org/apostolate/pdf/brown_scapular.pdf
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készítését is megkezdték (4. Melléklet) skapuláré érem néven, és 

számos skapuláré társulat is alakult, klerikusok és világi hívők 
körében egyaránt. A társulatokban a tagság feltétele a tiszta és 

imádságos élet, valamint a mély Mária-tisztelet, a skapuláré fel-
vétele pedig ünnepélyes keretek között történik, meghatározott 
szertartás keretében. Az utókor ezt a vállruhát (majd szövetdara-

bot) nevezte el „barna skapulárénak”, majd hatszáz évvel később 
kialakult a „zöld skapuláré” tisztelete. 
Justine Bisqueyburu alig múlt húsz éves, amikor felvételt kért 

Páli Szent Vince Irgalmas Nővéreinek rendjébe. Gyerekkorától 
kezdve Isten felé elhivatott volt, és betegápolási szándéka miatt 

lépett a vincések rendjébe. 1840-ben, 23 éves korában, még no-
vícia volt, amikor Szűz Máriát látta több imája alkalmával: Szűz-
anya lángoló szívét nyújtotta felé. (Justine akkor nem tudhatta, 

de ez ugyanaz a kápolna volt, ahol tíz évvel azelőtt Labouré Szent 
Katalinnak is megjelent Mária.) Pár hónappal később, mikor a fi-

atal novícia Normandiában tanult, ismét megjelent neki Szűz-
anya: ekkor Mária az egyik kezében újra a szívét nyújtotta, másik 
kezében pedig egy zöld skapulárét tartott, melyet átadott Justine-

nek (5. Melléklet). A skapuláré egyik felén ugyanaz a Mária alak 
volt látható, aki a jelenésben, másik felén pedig Mária szíve. A 
szív átlátszó volt, mint egy kristály, ragyogott, mint a Nap és tőr 

szúrta át. Felette felirat: „Szűz Mária szeplőtelen szíve, könyörögj 
érettünk, most és halálunk óráján.” Szűzanya a skapulárét a halál 

előtt álló hitetlenek megtéréséért ajánlotta. Justine nővér egész 
életében kitartott a betegek, haldoklók testi és lelki gondozása 

mellett, végül több városban is rendjének vezetőjévé vált. Nem 
csak munkája nyomán, hanem a tőle függetlenül terjedő zöld ska-
puláré hatására is számos csodás megtérés és gyógyulás történt. 

(Ám Justine az egyházi döntéshozókon kívül senkinek sem árulta 
el, hogy a zöld skapulárét rajta keresztül adta Mária.) A barna 
skapuláréhoz hasonlóan világiak, sőt ezt még más vallásúak is 

felvehetik (6. Melléklet), mióta 1870-ben IX. Pius elismerte hite-
lességét. 

Bár a skapuláré, mint a szerzetesi reverenda fölött hordott, vállon 
átvetett ruha már mindkét fenti skapuláré előtt létezett, és a mai 
napig már kialakult kék és piros, valamint különböző szentekhez 

kötődő skapulárék tisztelete is, a fent említett kettőhöz kapcsoló-
dik olyan látomás, melyben Szűzanya adta azt egy tiszta életű 

embernek, egy ígéret jegyében. A különböző skapulárék hordása 
számos babonás elemet magára vett az idők során, mégis elgon-
dolkodtató közös vonás bennük Szűzanya oltalmának és segítsé-

gének különös ígérete és annak látható hatása. Még érdekesebb, 
hogy nem csak a nyugati, hanem a keleti egyház is őriz egy ha-
sonló hagyományt. Az „Istenszülő Szűz Mária oltalma” ikontípus 

őrizte meg azt a történetet, mely szerint a konstantinápolyi 
blakhernai templomban gyűlt össze a nép imádkozni járványtól 
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való szabadulásért. Abban a templomban, melyben az Istenszülő 

köpenyeként tisztelt textilt őrizték. Szent András és Szent Epifán 
előtt jelent meg a látomás, melyben Szűzanya a fejkendőjét le-

emeli és az imádkozó nép fölé teríti oltalmának jeléül. A történet 
különös érdekessége, hogy Szűzanya először Szent Andrásnak je-
lent meg, akit balgának tartottak (máig Krisztusért Balga Szent 

Andrásnak nevezi a keleti egyház), de a hagyomány szerint pont 
szívének tisztasága tette képessé arra, hogy a jelenést meglássa. 
(Balgasága egyébként nem észbeli hiányosságot takart, hanem 

úgy tartották Krisztus bolondjának, mint a pár századdal később 
Olaszországban élő Néri Szent Fülöpöt, furcsa, az emberi külcsínt 

és képmutatást kifigurázó tettei miatt.) András, miután a jelenést 
meglátta, szólt Szent Epifán diakónusnak, aki szintén ugyanazt 
meglátta. Mivel a járvány ekkor megszűnt, Bölcs Leó császár ezt 

a napot Istenanya oltalmának ünnepnapjaként rendelte el. Ez-
után ezt a jelenetet számos ikon megörökítette, mígnem egy külön 

ikonográfiai típus alakult ki belőle (7. melléklet). 
A három esemény térben és időben egymástól egészen független. 
Már ez is jelentőséget ad a vállkendőknek, azt mutatva, hogy 

Szűzanya visszatérően ad jelet rajtuk keresztül. Majd minél job-
ban kutatunk utánuk, annál több meglepő részletet találunk. A 
barna skapuláréval kapcsolatban: 

- A 13. század vége óta minden pápa viseli. Az 1275-ben elteme-
tett X. Gergely sírjában, melyet 1830-ban nyitottak ki, épen talál-

ták szövetből készült skapuláréját. János Pál pápa az 1981-ben 
ellene elkövetett merénylet után arról vallott, hogy a skapuláré 
védte meg életét.  

- Számos szent hordta különös erőt tulajdonítva neki, Szűzanya 
védelmének hatékony szimbólumaként, például Ligouri Szent Al-

fonz és Bosco János is így volt ezzel, akiknek mikor sírját felnyi-
tották, mindent elenyészve találtak, kivéve szövet skapuláréjukat; 
Szent Alfonzé Rómában a mai napig megtekinthető (l2. Melléklet) 

- Szűz Mária a fatimai jelenések során kiemelte a rózsafüzér mel-
lett a skapuláré fontosságát és erejét is: 1917. október 13-án, az 
utolsó fatimai jelenés során, a napcsoda előtt10, Szűzanya kezé-

ben tartva mutatta a barna skapulárét11. 
- A Lourdes-i jelenéseknek is van a skapuláréval kapcsolatos vo-

natkozása: utoljára 1858. július 16-án, a Kármelhegyi Boldogasz-
szony és a skapuláré ünnepén jelent meg Bernadettnek Szűz-
anya.  

A zöld skapuláréval kapcsolatban: 

                                       
10 A napcsodát utólagos becslések szerint 30-70 000 ember láthatta: „a Nap 

egy ezüstkoronghoz vált hasonlóvá, szabad szemmel is lehetett szemlélni, saját 

tengelye körül forgott, mint egy tűzkerék, majd úgy tűnt, mintha a földre zu-

hanna” (Wikipédia: Fátimai jelenések) 
11 Az akkor 10 éves Lúcia de Santos – a három fatimai gyermek közül ő volt 

ennek a jelenésnek a szemlélője – később kármelita szerzetes lett… 
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- Amikor a zöld skapuláré tiszteletét a klérus nem kezdte el ter-

jeszteni, többször újabb jelenésben figyelmeztette Szűz Mária 
Justine nővért a fontosságára. Miután elkezdték terjeszteni, szá-

mos csodás gyógyulás és megtérés járt a nyomában, különösen 
hitetlenek és halálhoz közel állók körében. 
- A fatimai jelenések a zöld skapuláréról közvetlenül nem szólnak, 

ám a Szeplőtelen Szív tiszteletére, mely e skapulárénak is fő 
eleme, többször felhívja Mária a figyelmet. 
Őszintén szólva, érintőlegesen már hallottam a kármeliták barna 

skapuláréjáról régebben is, de nem mélyedtem bele a történetébe, 
és az az ájtatosság, mely köré alakult, inkább babonás tisztelet-

nek tűnt, mint mély lelki tartalomnak. Ám a fenti történeteket 
megismerve, lefejtve a felszínes ájtatosság elemeit, elgondolkodtat 
a vállkendők jelentése. Bár elsőre talán távoli párhuzamnak tű-

nik, de eszembe jut az is, hogy a tizenketteken mi is kendőt, papi 
kendőt viselünk. A kendő, amit az ember a vállára terít, az emberi 

jelentéstárban, tudatos-tudatalatti szimbólumként eleve a védel-
met jelenti a viselője számára? Így Jézus vagy Szűzanya, amikor 
különös oltalmát vagy az Isten-hordozásnak jelét kívánja adni az 

ember felé, akkor az emberi belső pszichére alapozva ezzel a szim-
bólummal él, hogy az általa közölt jelentést még jobban megért-
sük? Vagyis olyan jellé válik, melyhez Isten úgy tud ígéretet, fel-

hívást vagy megkülönböztetést kapcsolni, hogy az az emberben 
működő értéssé válik? Valamint ha valamit a vállamra terítek, az 

nem csak azt jelenti, hogy az a szövet engem véd, hanem azt is, 
hogy én hordozom azt. A hordozójává válok, vállalom, magamra 
öltöm, ezzel jelzem saját magam és a világ számára is, hogy vala-

mit magamra vettem. Mindez pedig összecseng azzal, amit II. Já-
nos pápa írt a barna skapuláréról: „A Skapuláré lényegében 

’ruha’. Aki megkapja az többé vagy kevésbé szorosan, az egész 
Egyház javára a Miasszonyunk szolgálatára szentelt Kármelita 
Rendhez kapcsolódik. Aki tehát felveszi a Skapulárét, ezzel belép 

Kármel földjére, hogy ‘egyen annak terméséből és gyümölcseiből’ 
(Jer 2,7), és megtapasztalja Mária szelíd, anyai jelenlétét, elköte-
lezve magát napról-napra, hogy bensőleg Jézus Krisztust ölti ma-
gára, és – az Egyház, valamint az egész emberiség javára – élőként 

mutatja be Őt önmagában.” 
 
Felhasznált irodalom:  

1. Barna skapuláré: 

John Mathias Haffert: Sign of Her Heart. Ave Maria Institute Wa-
shington, New Jersey 1971, Ave Maria Institute. 

Father Kieran Kavanaugh: Brown Scapular: a "Silent Devotion" 
http://www.zenit.org/en/articles/brown-scapular-a-silent-devotion 

http://www.zenit.org/en/articles/brown-scapular-a-silent-devotion
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Sr. Mary Agatha, CRMI: The Brown Scapular of Our Lady of Mo-

unt Carmel 

http://www.cmri.org/05-brown-scapular-of-our-lady-of-mount-carmel.shtml 

The Brown Scapular: A Sign of Salvation and Protection  

http://www.fatima.org/apostolate/pdf/brown_scapular.pdf 

2. Zöld skapuláré: 

 http://www.greenscapular.com/ 

Father Marie Edouard Mott, C.M.: The Green Scapular and Its 

Favors, 1961 

http://www.catholictradition.org/Mary/green-scapular1.htm 

 

3. Istenszülő oltalma ikon: http://www.parochia.hu/1oldalele-

mek/Gondolatok/Az_Istenszulo_Szuz_Maria_oltalma.htm 

Puskás Bernadett: Az Istenszülő-oltalma ikonok az Északkelet-
Kárpátok vidékén, Athanasiana, 2005. 57-68. 

 

A cikk írója: Marton Janka, az ELTE tanítóképző karán vizuális nevelés 
szakon művészettörténet tárgyban diplomázott Krisztus-ábrázolások-
ból. Rendszeresen publikál az AQUILA Párt kiadványaiban. 
 

 

 

Festmény (2) 

Az alábbi kép Oroszi József olajfestménye (2012.) 

Szakmája: érettségizett épületszobrász, aki önképzett 
festő is. 
 

http://www.cmri.org/05-brown-scapular-of-our-lady-of-mount-carmel.shtml
http://www.fatima.org/apostolate/pdf/brown_scapular.pdf
http://www.greenscapular.com/
http://www.catholictradition.org/Mary/green-scapular1.htm
http://www.parochia.hu/1oldalelemek/Gondolatok/Az_Istenszulo_Szuz_Maria_oltalma.htm
http://www.parochia.hu/1oldalelemek/Gondolatok/Az_Istenszulo_Szuz_Maria_oltalma.htm
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