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Szent Teréz és Platón 

Rövid dolgozatomban Platón műveiből és Szent Teréz 
Belső várkastély című művéből keresek képi párhuza-
mokat és gondolkodom el felettük. 

 

Barlanghasonlat 

Platón és Szent Teréz is szinte ugyanolyan hasonlattal jelenítik meg az 
ember helyzetét. Platón Barlanghasonlatában18 azt írja, hogy „…az embe-
rek egy barlangszerű föld alatti lakóhelyen - melynek a világosság felé nyíló s a 
barlang egész szélességében elhúzódó bejárata van - gyermekkoruktól fogva lá-
bukon és nyakukon meg vannak kötözve, úgyhogy egy helyben kell maradniuk, 
s csak előrenézhetnek, fejüket a kötelékek miatt nem forgathatják; hátuk mögött 
felülről és messziről egy tűz fénye világít, a tűz és a lekötözött emberek között 
pedig fent egy út húzódik, melynek mentén alacsony fal van építve, mint  ahogy 
a bábjátékosok előtt a közönség felé emelvény szokott állni, amely fölött a bábja-
ikat mutogatják.”19 Szent Teréz azt írja, hogy „Tegyük fel, hogy látunk egy 
keresztény embert, erős lánccal megkötözve és odaerősítve egy duchoz, az éhha-
lál küszöbén; pedig nem ennivalóban szenved hiányt, mert hiszen bőségben van-
nak mellett kitűnő ételek, csak nem tud utánuk nyúlni, hogy szájához emelje 
őket, de meg is undorodik tőlük; pedig látja, hogy hamarosan meg fog halni és 
nemcsak ezzel a közönséges halállal, hanem mindörökre.”20  

Mindkettejüknél a nap szimbolizálja a „legmagasabbat”, mindkettejük-
nél ez a fény egyedüli forrása, ennek a fénye jut el mindenhova és ez az, 
amelynek fényébe más-más okból a lélek nem tud belenézni. Platón azt 
írja, hogy „…ha valamelyiküket feloldanák, s kényszerítenék, hogy hirtelen áll-
jon fel, forgassa körül a nyakát, járjon, és nézzen fel a tűz felé; s ha mind e moz-
dulatok közben fájdalmat érezne, s a ragyogó fény miatt nem volna képes ránézni 
azokra a tárgyakra, amelyeknek az árnyékát azelőtt látta…”21  Szent Teréz: 
„Ebbe az első lakásba úgyszólván semmi sem jut el abból a fényből, amely a 
trónteremből árad szerteszét. Nem fekete és sötét ugyan, mint mikor a lélek ha-
lálos bűn állapotában van, de azért bizonyos értelemben mégis csak el van ho-
mályosítva. Nem látni ugyanis benne a világosságot – értem azt a világosságot, 
amely benne van. Ennek nem a lakás az oka – sehogy sem tudom magamat vilá-
gosan kifejezni – hanem az a sok kígyó, vipera meg mérges fenevad, amelyek 

                                       
18 Platón Összes Művei, Európa, Budapest, 1984, II. kötet, 455-462. 
19 Uo. 455. 
20 Szent Terézia Összes Művei, Győri Kármelita Rendház, 1996, I. kötet, 449-

450.  
21 Platón: i. m. 457.  
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betolakodtak, mikor a lélek ide belépett. Ezek miatt azután semmit sem lát a 
fényből. Úgy van vele, mintha valaki egy napvilágos terembe lép, de nem tudja 
kinyitni a szemét, mert por ment bele. Hiába süt be az ablakon a nap, ő semmit 
sem lát. Így van a lélek is: az a sok bestia arra kényszeríti, hogy behunyja a 
szemét s kívülök ne lásson semmit sem.”22 

Platón hasonlata azzal zárul, hogy végiggondolja, milyen sorsra jut az 
ember, aki miután kijut a napfényre, újra visszamegy a barlangba, hogy 
megpróbálja embertársai kötelékeiket feloldozni és felvezetni őket a 
napfényre: „S ha valaki aztán megpróbálná a többieket feloldozni s felvezetni, 
s ezt valamiképpen kézre keríthetnék és megölhetnék, nem ölnék-e meg?”23 
Szent Teréz művében is a hetedik (legutolsó, amelyben a lélek egyesült 
Istennel) lakásban megjelenik a szolgálat a többi emberért: „S mit szólná-
tok hozzá, ha csak a ti kérésetekre volna szükség, hogy levegyék róla a bilincse-
ket? Ugyebár, értitek. Isten szerelmére kérlek benneteket, hogy emlékezzetek meg 
imáitokban az ilyen szerencsétlen lelkekről.”24 Egy másik helyen pedig: „Ele-
delül pedig abbeli törekvésünket kell Neki (a Megváltónak – RP) feltá-
lalnunk, hogy lelkeket igyekszünk számára megnyerni, akik azután 
megüdvözülve örökre dicsőítsék Őt.”25 Illetve megjelenik, hogy ebben a la-
kásban a lélek a korábbihoz képest egy egészen más tudatállapotban van: „a lélek 
annyira megfeledkezik önmagáról mintha valóban nem is léteznék”26, egyedül 
az számít, hogy Isten dicsőségét növelje, rendkívüli módon vágyakozik a szen-
vedésre, „csakhogy ez a vágy nem okoz többé nyugtalanságot, mint annak 
előtte.”27 

Jól látható, hogy a két szöveg sok tekintetben eltér és nagyon sok tekin-
tetben hasonlít egymásra (amit hosszasan lehetne elemezni), és túl azon, 
hogy valószínűleg Szent Teréz kiinduló gondolata több áttételen keresz-
tül a barlanghasonlatból ered, talán megkockáztatható az a kijelentés, 
hogy a mélyben a két szöveg ugyanazt próbálja meg kifejezni a saját ko-
rában, a saját eszközeivel. Ha Szent Teréz felől olvassuk Platónt, akkor a 
barlanghasonlatot is lehet úgy értelmezni, mint egy utat a legfőbb Jó felé, 
amely legbelül, a lélekben történik meg. Mindketten a naphoz hasonlít-
ják azt, aki mindent táplál, végső soron áthat mindent és akinek elérésére 
törekedni kell. Ahhoz, hogy valaki a napfényt be tudja fogadni, magá-
nak is fénnyé kell válnia. Aki nem képes rá vagy csak részben képes be-
fogadni, az még különböző szinteken, de nyomorult, még úton van. 
Mindkét szövegben látható, hogy itt a földön az emberek között ez 
utóbbi állapot uralkodik, és kevés az közülük, aki kijut a barlangból. 
Úgy tűnik, hogy Szent Teréz finomabban írja le ezt a folyamatot, szem 

                                       
22 Szent Terézia: i. m.  264. 
23 Platón: i. m. 460. 
24 Szent Terézia: i. m. 450.  
25 Uo. 477. 
26 Uo. 462.  
27 Uo. 463.  
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előtt tartva a szabad akaratot, a személyes Istennel történő belső dialó-
gust, a kegyelmeket. Platónnál természetszerűleg ez utóbbi nem jelenhet 
meg, ő úgy ábrázolja az embert, mint akit kényszeríteni kell a felfelé ju-
táshoz: „Ha aztán innen valaki erőszakkal továbbvonszolná felfelé a göröngyös 
és meredek úton, s nem engedné el, amíg csak ki nem húzná a napfényre: vajon 
nem szenvedne-e emiatt, s nem méltatlankodna-e hurcoltatása közben?”28 Ta-
lán túl nyilvánvaló az a különbségtétel, hogy az egyik inkább „értelmi” 
(Platón), a másik inkább „lelki” (Szent Teréz) értelmezése a „feljutás-
nak”, talán inkább mindkettő ugyanannyira lelki és értelmi is. Gondol-
junk Platón hasonlatának végére, hogy az, aki képessé válik arra, hogy 
a napot a maga valóságában megpillantsa, megszemlélje, szert tesz az 
igazi tudásra: „S akkor aztán arra a következtetésre jutna felőle, hogy a nap 
hozza létre az évszakokat és az éveket, ő intéz mindent a látható térben, s mind-
annak, amit láttak, valamiképp ő az oka.”29 Szent Teréznél is az utolsó laká-
sokban komoly szerepe van a megértésnek. Így ír a hetedik lakásban: 
„Itt egészen másképp van a dolog. A mi jó Istenünk azt akarja, hogy leessék 
végre a hályog az illető lélek szeméről és valami rendkívüli módon lásson és ért-
sen valamit abból a kegyelemből, amelyben részesül. Midőn már bent van a he-
tedik lelki lakásban, a Szentháromság három Személye nyilatkoztatja magát ki 
előtte és pedig értelmi látomásban és valami sajátságos módon lép vele érintke-
zésbe. Mint valami lángtenger, mint valami ragyogó fényességű köd, úgy jele-
nik meg szelleme előtt külön-külön a három isteni Személy. Ugyanakkor valami 
csodálatos megértés jön létre a lélekben, minek folytán világosan belátja, hogy a 
három isteni személynek egy a lényege, egy a hatalma, egy a tudása s hogy a 
három egy Isten. (…) Ekkor érti csak meg a lélek igazában, amit az Úr mond az 
evangéliumban, hogy ha valaki szereti Őt és megtartja parancsolatait, akkor az 
Atyával és a Szentlélekkel együtt eljön hozzá és nála fog lakni.”30 Jól látható, 
hogy mindketten a legmagasabb „helyen” valami alapvető, lényegi és 
univerzális dolgot látnak be, belátják, hogy miből indul ki, mi mozgat, 
mi hat át mindent. Olyan, mintha egy pillanatra a legfelső hatalom sze-
mével néznének lefelé, mint az egyiptomiaknál hórusz szeme. És ami 
Szent Teréznél nyilvánvaló, az Platónnál is megjelenik hasonlata végén 
azzal, hogy a napot megszemélyesíti. Vagyis Isten, a legfőbb Jó nem egy 
személytelen létező, hanem személy, akihez – ha az ember (külső segít-
séggel) megtisztul és felemelkedik – képes el(vissza)jutni és egyesülni 
vele, mert Isten, a legfőbb Jó visszafogadja, azaz az ember nincs Tőle di-
rekt módon elválasztva. Ezen a gondolaton alapul mindkét mű.  

Ehhez a részhez megjegyzésként még fontos hozzáfűzni egyrészt, hogy 
Platón a hasonlatában olyan képi világot használ, amelyek a későbbi ko-
rok számára is érthetőek, másrészt a fény, tűz, nap olyan szimbólumok, 

                                       
28 Platón: i. m. 458. 
29 Uo. 459. 

 
30 Szent Terézia: i. m. 450-451. 
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amelyek a legkevésbé formaiak, megfoghatóak, a legkevésbé zárják be a 
fizikai világ keretei közé az olvasó képzeletét.  

 

A lélek röpte 

(Szent Teréz nevezi a 6. lakás 5 fejeztében az elragadtatás egy fajtáját a 
„lélek röptének”,)  

Platón Phaidrosz című művében így ír: „Az ég nagy vezére, Zeusz szárnyas 
kocsiját hajtva az élen halad, igazgatva és gondozva a mindenséget; (…) Az égen 
belül sok pálya van és sok boldogító látvány, amelyet felkeres a boldog istenek 
serege, mindegyik betöltve a maga szerepét, és követi őket, aki csak akarja és 
képes rá; mert az irigység kívül marad az istenek égi karán. (…) Mármost az 
úgynevezett halhatatlan lelkek, mikor a tetőhöz érkeznek, kivonulnak és megáll-
nak az ég hátán, s álltukban az ég körforgása körül vezeti őket, ők pedig szemlélik 
az égen kívül lévő dolgokat. Az ég fölötti tájat még nem énekelte meg földi költő 
és méltóan nem is fogja megénekelni, de ilyesféle lehet. Vállalkoznunk kell rá, 
hogy elmondjuk az igazat, különösen mivel a valóságról szólunk. A színtelen, 
külső alak nélkül való, meg nem érthető valóság ugyanis, amely igazán létezik, 
csak a lélek kormányosa: az ész számára szemlélhető. Körülötte lakozik az igaz 
tudomány. Mármost az isten értelme, amelyet tiszta ész és tudás táplál, és va-
lamennyi lélek értelme, amelyik csak kész befogadni azt, ami vele rokon, időről 
időre megpillantva a létezőt, kedvét leli benne, és a valóságot szemlélve növeke-
dik és boldog, míg a körforgás körben ugyanarra a helyre vissza nem viszi. Kör-
útjában szemléli magát az igazságosságot, a meggondoltságot és a tudást, de 
nem azt, amelyhez keletkezés tapad, és nem azt, amely más és más, aszerint, 
hogy mire vonatkozik azok közül, amiket mi létezőknek hívunk; hanem azt az 
igazi tudást, amely a valódi létre vonatkozik.”31 

Ha jól értem Platónt, akkor az istenek még a formai, földi világ részei, 
rajtuk is túl kezdődik az alak nélküli, igazán létező, igazi valóság, ame-
lyet csak az ész képes felfogni.  

Szent Teréz így ír a lélek röptéről: „…addig itt ez a hatalmas Isten, aki kezé-
ben tartja a vizek forrásait s nem engedi, hogy a tenger kicsapjon medréből, egy-
szerre megereszti mindazokat a forrásokat, amelyek a medencét táplálják. Ennek 
következtében nagy és hatalmas hullám támad, amely a magasba emeli a mi lel-
künknek kis sajkáját. (…) Térjünk azonban vissza ezen gyorsmenetű lelki elra-
gadtatásra, amely valóban olyan, mintha a lélek végleg el akarná hagyni a testet, 
holott másrészt az is világos, hogy az illető személy nem hal meg. Néhány pil-
lanatig ugyan nem tudná megmondani, vajon él-e még, vagy sem. Úgy érzi, 
hogy – úgy amint van — átröppent valami más országba, amely lényegesen 
különbözik attól, amelyben mi élünk; egészen más fény és annyira más világ 
tárul eléje s a mieinktől annyira különböző dolgokat lát, hogy ha egész életén át 

                                       
31Platón: i. m.  746-747.  
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törné is rajtuk a fejét, nem tudná őket elképzelni. Egy pillanat alatt annyit meg-
ért, hogy ha éveken keresztül fárasztotta volna a képzeletét és az elméjét, az ez-
redrészével sem végzett volna. Ez nem értelmi látomás, hanem képzeleti, ameny-
nyiben itt a lélek szemeivel látunk és pedig sokkal jobban, mint testi szemeinkkel 
idelent. Minden szóbeli magyarázat nélkül megértünk egyes dolgokat; például, 
ha látunk valakit a szentek közül, rögtön tudjuk, hogy kicsoda, mintha csak régi 
ismerősünk volna. Más esetekben, mialatt a lélek egyes dolgokat szemeivel ész-
lel, ugyanakkor másokat értelmi látomásban lát, például sok angyalt és velök az 
Urat. Ezek és más olyanok is, amelyekről nem szabad beszélni, valami megma-
gyarázhatatlan csodálatos megismerés útján jutnak a léleknek értésére, anélkül, 
hogy testi szemeivel bármit is látna.”32 

A két részlet között erőltetett lenne nagyon szoros párhuzamot vonni, 
azonban érdemes az összefüggésein elgondolkozni. Mindkét mű felfelé 
irányul, úgy fogalmaz, mintha elhagyná ezt a világot, felé kerülne és be-
pillantást nyerne a valóságba. Sem Platón, sem Szent Teréz a saját sze-
mével látja ezeket, hanem a lélek legfelső részével (Platónnál az „ész” a 
lélek legfelső, tulajdonképpeni isteni része33, Szent Teréz pedig úgy fo-
galmaz, hogy a lélek és szellem – ami egy és ugyanaz, olyanok mint a 
nap és sugarai – nem hagyja el ugyan a helyét, de az Igazság Napjának 
hatása alatt a felsőbb rész révén önmaga fölé emelkedik.34). Érdekes kér-
dés, hogy ennek a formátlan, alak nélküli valóságnak – ahogy Platón írja 
– a megértése valójában hogyan is történik. Szent Teréz az idézett szö-
vegrészletben képzeleti látomásról és értelmi látomásról ír. Előbbinél35 a 
jelenés érzékelhető alakban látható a lelki szemeknek (mint ahogy az ál-
mokat látjuk), utóbbinál semmilyen forma nem kap szerepet, a lélek leg-
belül tudja, hogy mi van ott és anélkül, hogy bármit is hallana, érti, amit 
a jelenés mond. Ha Szent Teréz felől olvassuk Platónt, akkor lehet-e az, 
hogy Platónnál is az „istenek serege” egyfajta képzeleti látomással lát-
ható a lélek számára, vagyis a lelki szem előtt formában megjelenő, míg 
a formátlan valóságot nála is az értelmi látomással lehet felfogni, vagyis 
az ész (a lélek legfelső része) anélkül, hogy érzékelne valamit is, képes 
szemlélni és megérteni. Ebből az következne, hogy a szentek és az „iste-
nek serege” egy szinten vannak, az érzékelhető világ és a formátlan va-
lóság között (határán).  Az is világos, hogy aki részesül ennek a látásá-
ban, az a földi világot egészen más szemmel nézi, Szent Teréz azt írja, 
hogy „a földi dolgok ahhoz képest, amit látott, valósággal szemétnek tűnnek fel 
előtte. Ettől a pillanattól kezdve teher neki az élet s hitványság szemében minden 
földi dolog…”36, ahogy ez Platónnál is megjelenik (például a fent idézett 

                                       
32 Szent Terézia: i. m.  392-395.   
33 Lásd SH Atlasz sorozat Filozófia kötete, Athenaeum Kiadó, Budapest, 1999, 

43.  
34 Lásd Szent Terézia: i. m. 395.  
35 Lásd Uo. 383. oldalon található lábjegyzet 
36 Uo. 396. 
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barlanghasonlatban is). Az is érdekes kérdés, hogy amikor Szent Teréz 
azt írja, hogy a képzeleti látomásban megjelenő szentek olyanok, mintha 
régi ismerősei volnánk, az Platón felől olvasva nem fogható-e fel a lélek 
visszaemlékezésének, vagyis a lélek nem új tudásra tesz szert, hanem 
Isten kegyelméből lekerülnek „szeméről” a „fátylak”. Ez azért fontos 
kérdés, mert ha így van, akkor Szent Teréz nem arról ír, hogy „felme-
gyünk Istenhez”, hanem visszamegyünk Hozzá, oda, ahonnan eljöt-
tünk. Platón szerint csak az követheti a boldog sereget, aki a „legjobban 
követi az istent és a leghasonlatosabbá vált hozzá”37, képes rá, Szent Teréz 
pedig úgy írja, hogy azt részesíti az Úr ilyen elragadtatásban, aki őszin-
tén és minden fenntartás nélkül átadta magát Istennek. Platón úgy ír 
róla, hogy a lélek vágyódik rá, Szent Teréz pedig úgy, hogy elragadja 
Isten. Kiindulva a korábban írt feltételezésből, hogy a szentek és az iste-
nek serege egy szinten vannak, lehet itt egy fontos különbség, mégpedig 
az, hogy Terézt maga az Isten ragadja meg, Platónnál pedig – mondjuk 
úgy –, hogy egy istennek nevezett felsőbb lélek. Ha keresztény párhuza-
mot keresnénk, akkor ez utóbbit úgy mondanánk, hogy egy hívő egy 
szent segítségét kéri az üdvözülés felé tartó útjában, belé kapaszkodik. 
Ez azért is érdekes párhuzam, mert Platón azt mondja, hogy amelyik istenhez 
csatlakozik a lélek, ahhoz akar majd hasonlítani (pl. aki Árésszal tart, az harcias 
lesz). A lélek is valószínűleg amelyik szenthez húz, ahhoz akar hasonlí-
tani. Vagyis Platónból kiindulva az istenek felfoghatóak mintegy külön-
böző irányból érkező folyóknak, amelyek mind a tengerbe vezetnek, 
ahogy a szentek is különböző módon jutottak el Istenig. Mindez azon-
ban lehet, hogy azért téves okoskodás, mert Platón csak így tudta, eze-
ken a szimbólumokon keresztül kifejezni magát, ezért írta le így. De a 
párhuzamtól eltekintve az mégis roppant érdekes, hogy a görög istenek 
a Phaidroszban számomra olybá tűnnek, mint a prizmák, mint akiken 
keresztül megtörik a fény és különböző színeket kap. Olyan, mintha 
amikor a lélek kiválik a formátlan világból, az valamelyik prizmát kivá-
lasztja, belelép és olyan lesz. Vagyis a görög istenek személy tulajdonsá-
gokkal lettek felruházva, de valójában nem személyek, hanem kapuk a 
valóság és a földi világ között, amelyen áthaladva a lélek a kapuhoz ha-
sonulva elkezd valamilyenné válni. Ez a valamilyenség is rengeteg lehe-
tőséget hordoz magában (ahogy a prizma is, lefelé szélesedik), de visz-
szajutni is csak úgy lehet, hogy az egyre szűkülő úton eljut a legmaga-
sabb fokra. Az már csak valószínűleg egy kulturális párhuzam, hogy 
Platón a kivonuló istenekről azt írja, hogy 12-en vannak. Platón azt írja, 
hogy ahonnan jön a lélek, nem jut vissza tízezer évig, de legkorábban a 
háromezredik évben, ha háromszor olyan életet választanak, amelyben 
„becsületesen szerette a bölcsességet, vagy filozófiával párosulva szerette az if-
júságot”38. Jól látható Platónnál a ciklikusság, és műve alapján számomra 

                                       
37 Platón: i. m. 747.  
38 Platón: i. m.  748.  
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úgy tűnik, hogy a lélek visszajutását követően újra lebukhat, vagyis nem 
semmisül meg Istenben, hanem valamilyen felső létformába kerül. Szent 
Teréz művében természetesen nem jelenik meg a több élet lehetősége, 
de mégis fontos hangsúlyozni Platónnal szemben azt a különbséget, 
hogy Jézussal egy élet alatt el lehet jutni az „ígéret földjére”, amely vég-
leges, és örök. Ha jól értem, ez a krisztusi kegyelem.  

 

A lélek szárnyas fogata 

Platón a Phaidroszban a lelket szárnyas fogat és kocsisa együttes képes-
ségéhez hasonlítja. A lovak közül az egyik szép és derék, a másik pedig 
épp az ellenkezője. Amikor a kocsis meglátja az istenhez hasonlatos ar-
cot vagy testalkatot, ami ahhoz hasonlít, amit még odaát szemlélt, akkor 
lángra gyúl iránta és szerelmes lesz belé. Az, hogy ez a szerelem milyen 
irányba „bontakozik ki”, az attól függ, hogy melyik ló az erősebb. „Ha 
tehát a szellem jobb része győz, és szépen berendezett életre és a filozófiához ve-
zeti őket”39, akkor egy csatát megnyertek a háromból, ami ahhoz kell, 
hogy visszajussanak az istenekhez, ha azonban mindkettejüknél a másik 
a „rossz”, ló nyer, akkor a „tömegtől magasztalt részt vállalják és cselek-
szik”40 és szárnyatlanul (de a szárnyasodás hajlandóságával) távoznak a testből 
és lefelé zuhannak.  

A léleknek hasonló leírása Szent Teréznél a Belső várkastély első lakásá-
ban jelenik meg, ahol a lelket úgy ábrázolja, mint „Mint a forrás közepébe 
ültetett fa, melynek nem volna se lombja, se gyümölcse, ha a forrás nem táplálná, 
nem óvná meg az elszáradástól s nem adna neki nedvet arra, hogy jó gyümölcsöt 
teremjen… (…) Ellenben ha a lélek kiszakad ebből a forrásból s önhibája folytán 
más, piszkos és bűzös vízbe telepszik át: mi más származhatnék tőle, mint un-
dokság és piszok.”41     

Mindkét szöveg úgy ábrázolja az emberi lelket, mint aminek van szabad 
akarata dönteni arról, hogy melyik utat választja, a jót vagy a rosszat, és 
mindkét útnak megvannak az maga egyértelmű következményei. Szent 
Teréz művében a lelket úgy ábrázolja, amelynek közepében –a legbelső 
lakásban— Isten van jelen, és bármit is teszünk, ez a „nap” vagy „forrás” 
soha nem változik vagy veszít erejéből. Ez az a forrás, amelyet fent em-
lítettem, illetve ez az a nap (Szent Teréz párhuzamosan használja mind-
két képet), amelyből a lélek összes lakása a fényt kapja. A fény mindig 
ugyanolyan erős marad, a kérdés az, hogy a bűnökkel ezt a fényt mi ma-
gunk mennyire fátyolozzuk le. Az út, amit Szent Teréz leír, az, hogy a 
lélek hogyan tud az összes többi részből hazatérni, Isten kegyelmével 
visszatérni a legbelső lakásba, oda, ahonnan egyszer kiszökött. Platón 

                                       
39 Uo. 757.   
40 Uo. 758.  
41 Szent Terézia: i. m.  256.   
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alapján ez szemlélhető úgy, hogy minél külsőbb lakásban tartózkodunk, 
annál erősebb a rossz ló, és minél közelebb kerülünk a belső lakáshoz, 
annál jobban erősödik a jó ló. A jó ló megerősödése a léleknek egyre na-
gyobb isteni öntudatot kölcsönöz, egy finomabb, légiesebb és szárnya-
lóbb lesz, ahogyan ez Szent Teréz elmélkedéseiben is látható. Mindket-
tejüknél a legfelsőbb szintű szerelem az, ami képes a lelket a magasba 
emelni (csak ezen keresztül képes odaadni magát a lélek teljesen, ami az 
emelkedéshez szükséges). Fontos párhuzam az is, hogy Platón a filozó-
fiával való foglalkozást írja, Szent Teréz az imádságot (az elmélkedések 
az imádság fajtái) tartja a feljebb jutás, az Istenre, a fizikai világon túlra 
történő irányultság eszközének.   

 

A fenti írásban még bizonyára sok minden pontosításra, finomításra szo-
rul, de talán az láthatóvá vált, hogy a kultúrák között, ha az ember a 
legnívósabb szerzőket olvassa, akkor sok párhuzam rejlik. Amikor írá-
somnak nekikezdtem, alapvetően Szent Teréz Belső várkastély című 
műve foglalkoztatott, de volt egy olyan érzésem, hogy ha nagyon mé-
lyen belemerülünk a műbe, akkor a többi vallás és kultúra is megnyílik. 
Pável Márta lelki vezetőm sokszor használja azt a hasonlatot, hogy a val-
lásokat úgy kell elképzelni, mint egy piramist, ahol egy adott vallás más 
úton ugyan, de képes a legmagasabb szintre, Istenig eljutni, ahol meg-
szűnnek a vallások között különbségek. Aki már elég magasan van, az 
képes egy másik vallásból egy másik, szintén magasan lévő lélekkel a 
különbségeken túlemelkedve (amelyek valójában látszatkülönbségek) 
párbeszédet folytatni, Istenre irányulva megérteni egymást és tanulni 
egymástól. Valahogy így képzelem el Platónt és Szent Terézt is, hogy a 
piramisnak nem teljesen ugyanazon az oldalán vannak, de mélységük-
nél fogva egy belső dialógusban vannak egymással és írásom valójában 
ennek a párbeszédnek a felszínre hozásának egy halovány kísérlete.  
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