
Mégpedig-- ahogyan Maurice Béjart, a világhírű táncos-koreográfus megfogalmaz
ta - "a lényeges választása mínden pillanatban",

Nem valószínű, hogy üdvösségünkkel valami olyan "ellenértéket" nyernénk.
amire életünkben sem nem vágytunk igazán, sem nem törekedtünk. Úgy sejtem, min
denekelőtt önmagunkat kapjuk majd "jutalmul" vagy "büntetésül": tökéletlenül
megvalósított, de törekvéseinkkel jellemezhető önmagunkat. A kegyelem minden
bizonnyal azon fáradozik bennünk, hogya látszat-javak helyett az igazi értékeket
szerettesse meg velünk - so amennyiben ezeket éljük is, annyiban van közöttünk
Isten országa már itt, a földön.

RÉKY GEUÉR'l'

MISZTIKA TEGNAP ÉS ~IA

Manapság nem kevés azoknak a papoknak és szerzeteseknek a száma se, akik
nek vajmi kevés, vagy szinte semmi fogalmuk sincs a misztíkáról és mísztikusok
ról. Ha már a szerzetesek ennyire tájékozatlanok a misztíka világában, mít tud
hatnak híveink a misztikusokról? Aki pedig tudni vélí, mí a misztika, nemegyszer
megreked a rnisztikával jogosan vagy alaptalanul kapcsolatba hozott nagyon is
mellékes, járulékos jelenségeknél (látomások, elragadtatás, lebegés, stigmák stb.).
AnnyitInár előre elárulhatunk, hogy az efféle szemkápráztató jelenségek nélkül
is lehet valódi mísztíkus valaki. Különben is az ilyen és hasonló járulékok inkább
éber elővigyázatra kell serkentsenek bennünket, semmint hogy Bo szóban forgó mísz
tíkus valódiságát igazolnák félreérthetetlen bizonyossággal.

A zsurnalísztíkában is sokszor találkozunk a .aníszttkcs'', "misztika" szavak
kal. Rendesen a maradiakat, tudatlanokat, reakciósokat, [avíthatatlanokat akarják
ezzel és hasonló kifejezésekkel megbélyegezni, Azt akarják velük rnondani, meny
nyire elmaradott, mennyire zavaros, ködös, álmodozó valaki. Nem tudományos,
nem elég realisztikus, esetleg hasznavehetetlen, sőt ártalmas.

A félreértések kiküszöbölése végett már most elöljáróban négy fontos tényt
szerétnék leszögezni: 1) Itt kizárólag a keresztény mísztikáról van szó, amint lÜJ

az egyház kétezer éves történetében megbízható források alapján áll előttünk (pél
dául Szent Bernát, Mechtild, Avilai Nagy Szent Teréz, Keresztes Szent JánOIS,
Loyolai Szent Ignác, csak hogy egypár nevet említsünk). 2) Az így körülhatárolt
mísztíka középpontja és csúcsélménye a Krísztussal éS a Jé".lUS Krisztus Istené
vel (Atya, Szentlélek) való személyes találkozás, igazi istenélmény. 3) Éppen ez
az Istennel való "találkozás", személyes Istenélmény a keresztény hit legragyogóbb
pontja és megnyilatkozása. Ugyanakkor azortban a hit legnagyobb paradoxona, a
hit világának kollőképpen sohasem kifejezhető, megnyugtatóari ld nem elemezhető

[elensége. A "ki az Isten?" nagy kérdésének izgatóan szép, kellemesen kínos dilem
mája. 4) A mísztíkusok világa se nem a számító ész, Sie nem a vak érzelem szü
lötte, hanem a szerétetből fakadó és szeretetre ösztönző imádság világának nagy
valósága. A hitből, reményből, szeretetből élő, imádkozó, szemlélődő lélek birodalma.

A.) A MISZTIKA VILAGA

1. Hol van a be Istened? (42. zsoltár, ll. vers)
Vannak még ma is olyanok, akik az Énekek énekének szeretetélményével a

szívükben őszintén kérdezik: .Láttátok-e, akit az én lelkem keres, szeret?" (Én. én.
3,3). Akik akkor sem hagynak fel a kereséssel, ha nem kapnak kielégitő választ;
vagy ha válasz helyett melléjük szegődnek a kérdezettek: "Ugyan hová fordult a
te szarelmesed. hogy keressük őt veled együtt?" (Én. én. 5,17). Ennél nagyobb si
kerük a misztikusoknak nem is lehet az istenkeresésben.

Mert a mísztíkusok éppen ilyen emberek voltak: a történelem nagy istenkere
sőí. Am nem csupán céltalan keresői, afféle isteni csodaszarvas megigézett űzőí,

hanem olyan keresők, akik csakugyan - Istenre találtak. akiknek valóban "megje
lent" az Isten. A misztikusok az egyház istenélményének legmegbízhatóbb bizo
nyítékai fl történelemben.
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Fölösleges itt most külön hangsúlyozni, hogy az Isten országa nem a "test ér;
vér" világába tartozik (Máté 16,17). Következésképpen a misztika birodalmát nem
lehet egyszerűen az emberi munkával, haladással, vagy akár magával az egyházi
intézményekkel se azonosítani. Isten országa a hit és szeretet világába tartozik és
elsősorban "igazság, béke és öröm a Szentlélekben" (Róm 14,17). Éppen ezért na
gyobb a látható, mérhető valóságnál.

2. Ti énbennem és én tibennetek ... (Ján 14,20)
Az Úr Jézus szívesen beszélt arról, hogy amint az Atya őbenne és ő az Atyá

ban van, úgy a tanítványoknak is az Atyában és a Fiúban kell lenniök, amint
azok őbennük vannak (Ján 14,20-21; 17,21-23). Éppen ez a háromságos Istennel
való titokzatos szeretetközösség jelképe és záloga a hívek egymás közöttí egysé
gének (1 Ján 1,3).

Az Írások ígérete szerint eljön majd az idő, amiko.' mí is ismerni fogjuk az
Istent, ahogy ő ismer mínket (1 Kor 13,12). "Meg fogjuk őt Látn i, amint van" (l
Ján 3,2), ti. "színről színre" (1 Kor 13,12). Magában az isteni természetben va'ó
részesülés kegyelme vár azokra, akik kitartanak a Benne való hitben (2 Pét 1,4).

Senki sem akarja állítana, hogy már itt, ebben a földi életben juthatunk az
Istennel való teljes egyesülés szeretetközösségére, Viszont azt sem szabad elfelej
teni, hogy az örök élet már elkezdődött, már jelen van: bennünk, velünk érik, fej
lődik, halad az egyre nagyobb teljesség felé. A misztikusokban szinte kézzel ta
pínthatjuk, szemrnel láthatjuk, bámulva észlelhetjük ezt az érési folyamatot.

3. A ra.gyogó pHLanat.
Stephan Zweig az emberiség "Sternstunden"-einek nevezi a nagy felfedezések

dicsőséges pillanatait. És méltán,
A hit világának tündöklő csillagfénye a mísztíkusok istenélménye. A szentek

életének messzíre ellátszó fénypont jai, az Istennel való meg nem érdemelt találko
zás, a Vele való szótlan társalgás édes pílanataí.

Mózes az Úszövetség Iegklmagaslóbb alakja: a nagy vezér, szervező, az Egyip
tomba sodort, testi-lelki ínségbe süllyedt nép megszervezője, felemelője, szabadí
tója. Élete művét látja ebben a szent, de egyúttal hálátlan munkában, Rendít
hetetlenül kitart az üdvösség forradalmának isteni eszméje mellett, akkor is, ami
kor maga a nép se érti, nem akar benne hinni, sőt fellázad ellene. Mózes igazi
próféta és valódi "Tatmensch", a cselekvés, az óra embere.

Éppen ez a Mózes a mísztikusok példaképe. Élete jutalmául, életművének ko
ronájaképpen nem kér egyebet Istentől (akit olyan hűségesen szolgált sikerben és
ellentmondásban), mint Isten nevének ismeretét és szent Arcának látását. Az
Exodus egyik legszebb epizódja ez a pár soros töredék, amelyben Mózes viaskodik
az Istennel, mint ahogy a szerelmesek szoktak tusakodni egymás egyre nagyobb,
egyre maradéktalanabb birtoklásáért (Ex 33,11-23). Nisszai Szent Gergely nem tud
betelni ezzel az erkölcsi nagysággal. Nagy volt Mózes, mint S7.eTVeZŐ, nagy mint
vezér, de a legnagyobb mégis akkor volt, amikor Istent magát óhajtotta (Vita
Moysis, 401 D).

A misztikusok jól ismerik em a vágyat, ezt az "örökös éhséget Isten után"
(Ruysbroeck), ezt a soha nem szűnő szomjúságot: de már nem ételre-italra, gaz
dagságra, nem hírnévre vagy testi gyönyörökre. hanem magára az élő vizek for
rására, a lélek el nem múló eledelére, Istenre.

A nagy misztíkusok Isten országának erős, szorgos munkásai voltak, akik mín
dig az élen jártak, akik folyton "túlteljesítették" a kispolgári élet által kiszabott
szokványos normákat (Pál, Bernát, Assziszi Ferenc, Sziénaí Katalin, Nagy Szent
Teréz, Loyolai Szent Ignác stb.). Ugyanakkor készek voltak kicserélní legjobban
magasztalt műveiket is az Istennel való találkozás, az Isten "arcára" való nézés
boldog pillanataival. Ilyenkor csak "szalma" (Aquinói Szent Tamás'), "szemét"
(Fil 3,8), "semmi" (Keresztes Szerit János) volt nekik minden, amit tettek és al
kottak: de Uruk, kedvesük, Megváltó Istenük szérűjének szalmája, amely nélkül
- ezt jól tudták valamennyien - nincs beteljesülés, nincs mennvek országa. Épp
ezért örömmel folytatták tovább Isten rendelése szeríni a megkezdett munkát,
Megtehették, hiszen "látták" az Istent, találkoztak Vele. És éppen ez a látomás,
ez a találkozás a mísztíkusok munkabírásának, munkatempójának, teljesítményé
nek igazi titka és magyarázata.

4. Krisztus titkainak sorsosct.
A mísztíkusok vállalták a Krisztussal való teljes sorsközösséget. A Krísztus

misztikus Istenélményének. Istennel (az Atyával és a Szentlélekkel) való szerétet
közösségének részesei ók (1XLrticipes experientiae Christi).
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Mert az igazi nagy rnisztikus Krisztus, Az egyház, e nagy misztíkus titok
zatos teste tagjaiban, azaz a hívekben, a szeritekben és főképp a mísztikusokban,
szüntelenü osztozik Krisztus misztikus Istenélményében. Az egyes tagok, az egyes
misztikus szentek, ki-ki a maga hivatásának, karizmájának, a kapott kegyelem
rnértékének - sokszor testi-lelki adottságainak - megfelelően kapcsolódik bele
Krísztus egyes mtsztériumaíba,

Van, aki a názáreti béke és harmónia áldott boldogságának kegyelmét kapja
szfvtísztaságának, őszinte felebaráti szeretetének, hűséges munkájának hitelesítése
Iejében. Másoknak meg a nyilvános élet Krísztusának istenélményében való ré
szesedésre szól a meghívás. Krísztuséra, aki legnagyobb elfoglaltságában is talált
időt az imádságra, a magányra, az Istenbe marülésre. Aki éppen ebből a szün
telen lstentapasztalatból meritette az erőt, vigasztalást, ihletet, bölcsességet mun
kájához és emberszeretetéhez. Krisztus személyében már nem Mózes áll előttünk.

Mózesnél is nagyobb ő: nagyobb, mint "Tatmensch", nagyobb, mint misztíkus. Egy
különbség azért mégis van közte és minden idők misztikusai között, Nála nincs
hasadás, nincs különbség a "rendes" és a "misztikus" állapot között. Nincsenek
nála "misztikus" jelenségek, aminthogy a nagy misztikusoknál is egyre keve
sebb ilyen meJléikjelenséggel találkozunk, minél teljesebb és minél "természete
sebb" az Istennel való szeretetközösség és minél bizalmasabb az egymáshoz való
viszony.

Ismét másoknak a Krisztus gyalázatában. elhagyatottságában, keresztjében va
ló részesedésre van hivatásuk. Nekik adatott meg a nagy kegyelem, hogy ne csak.
higgyenek benne, hanem hogy szenvedhessenek is érette (Fil 1,29); hogy ne csak.
ismerjék Öt és feltámadásának erejét, hanem hogy szenvedésében, a halálához való
hasonlatosság kegyelmében is osztozzanak (Fil 3,10). Kiüresítik. alaktalanná
teszik magukat (vö. Fil 2,7), hogyannál hasonlóbbakká legyenek az Isten Fiához.
Ez a rnísztíkusok sötét éjszakája (Keresztes Szent János), a szenvedés nyers, mez
telen megtapasztalása ("nudo patire" : Keresztes Szerit Pál), a misztíkus megsem
misülés kálváriaja. Az ílyeneknek nemegyszer testébe is bele van égetve a ke
reszt formája, az Isten Fiának szenvedése (Szent Iraeneus), Az Úr Jézus "bélye
geit" hordozzák testükben, halálát hordják magukban (Gal 6,17; 2 Kor 4,18l. Is
ten hallgat bennünk, a nagy Halott várja a sötét csend homályában a föltáma-
dást, testének teljes és végleges megváltását (Róm 8,23). .

Nincs mísztíkus, aki valamiféle formában meg ne ízlelte volna a Krísztus ha
lálában való részesedés keserű kegyelmét. Aminthogy olyan mísztikus se igen
van, akinek ne adatott volna meg a Krísztus dicsőségébe való "belekóstolás" gyö
nyörűsége. Túl a sötétségen. túl a halálon, ott ragyog a Föltámadott dicsőségé

nek édes bizonyossága, a Szentháromság szeretetének kiáradása. Csak a vőlegény

tud így örülni a menyasszonyának (lz 62,5), ahogy a lélek örül Teremtőjében.

Csak egy anya képes fiát úgy vigasztalni, ahogy Isten elárasztja vigasztalásával a
tiszta lelkeket (Iz 66,13). Ezért használják az istenélménynek erre a fokára e'ju
tott rnísztíkusok tapasztalataík érzékeltetésére az Énekek énekének szerelmes képeit
és meghitt hasonlatait. Bút feledten, mínt a boldogan játszó gyermek: Istennel, a
Szentháromsággal játszik, dalol, táncol az "anima mystíca" (Assziszi Szent Fe
renc, Szent Mechtild). Az aszkézis játékká lesz, az imát a dal váltja fel; a test
szent, tiszta táncba kezd: nevet az ég, mosolyog a teremtés, együtt játszik az egésll
természet, ha Isten fiai és leányai örülnek Megváltójukban, Teremtő Istenükben
(vö. Példabeszédek 8,30-31).

5. Harc Istennel.
A misztikusok útját nem rózsák szegélyezik. Vagy ha igen, az út bíztos tö

visekkel van kikövezve. Nagy, hosszú harc az ára az Istenbarátságnak. A mísztí
kusok hosszú küszködés, tétova tapogatódzás, lassú érés eredményeképp jelennek
meg előttünk, Avilai Szent Teréz szerint három feltételhez van kötve a mísztí
kus sikere: a szívből jövő alázatossághoz, kendőzgetés nélküli felebaráti szeretethez
és a folytonos önmegtagadás olvasztókemencéjében megtisztult lélek benső szabad
súgához.

A Teremtés Könyvében olvassuk, mint küzdött Jákob egy álló éjszaka reg
gelig tartó nagy harcolással - mínt később kiderült - magával az Istennel. Vég
re is a titokzatos Valaki, mikor látta, hogy nem vehet rajta erőt, megillette csí
pőjének forgócs ontját, mire az kificamodott a Vele való tusakodás közben. És
mondta neki: Bocsáss el engem, mert feljött már a hajnal. És mondta Jákob:
nem eresztelek el téged, míg meg nem áldasz engemet. És mondta neki: mí a te
neved? Ö felelte: Jákob. Míre amaz: nem Jákobnak mondanak ezután téged,
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hanem Izraelnek, mert küzdötté' Istennel és győztél. Mire Jákob kérte őt monda
ná meg neki ő is a nevét De az Ititért a kérdés elől: Ugyan miért kérdezed az
én nevemet? És megáldotta őt (Gen 32,24-29). És sántított ettől kezdve Jákob a
csípőjére (32,31).

A mísztíkusok harca Istenért, Istennel való harc volt. Istennel tusakodtak,
bár a nevét sle tudták. Ehelyett ők maguk kaptak új nevet: ők az igazi Izrael, az
Isten választott népe. Ne csodálkozzunk ezért, ha nemegyszer sebet kaptak az
ismeretlen Istennel (Apcsel 17,23) folytatott küzdelemben, A Krísztus sebhelyei van
nak beleégetve testükbe-Ielkükbe (Gal 6,17). Az Istenért való onfeláldozó harc
közben sokszor szemtől szembe kerültek a bűnnel, a gonoszság misztériumával
(2 Tessz 2,7). Nem csoda hát, ha annyit hallunk a szentek történetében - kezdve
II puszták remetéitől korunk szentjeiig - a rosszal, a gonoszság titkával, az "ör
döggel" való kíméletlen harcról. Ami természetes is: hisz ők voltak legjobban ki
téve a gonosz lélek támadásainak, mível az élen, a középpontban voltak az Is
tenért vívott szüntelen küzdelernben. ÉS ráadásul míndnyájukat megsebezte sze
retetével az Isten utáni vágyódás olthatatlan tüze (Én. én. 4,9; 5,8)..

6. A misztikusok paradoxona.
A mísetíka világa tele van lángoló paradoxonnal, látszólagos ellentmondással,

A mísztíkus érzi, tapaszta ja Isten [elenlétét, Az Istennel való gyákori találkozások
folytán az "élő Isten" bizalmasa, ő tudja igazán, mi a fény, béke, öröm, tiszta
gyönyörűség; Am a szív "drága vendégével" való felejthetetlen együttlét óráí sem
képesek a hit paradoxonát feloldani.

Nincs izgalmasabb s ugyanakkor kétségbeejtöbb kaland az istenkeresésnél.
Megjelenik, míkor rá se gondolunk, s újra eltűnik előlünk, míkor legjobban érez
zük magunkat Nála (vö. Szent Bernát, Sermo 74 super Cantica). Hátul jön be, a
"kiskapun", a kert alján, nem a főbejáraton (vö. SZEll1t Ignác Lelkigyakon atos
könyve, 330). Nem tesz különbséget öreg és fiatal, felnőtt és gyermek között:
Mechtild még csak tizenkét éves, amikor a Szentlélek először [öbt el hozzá "lá
togatóba" (Das flíessende Tzicht, IV. 2). Kimondhatatlan jelenlétével betölti a lé
lek mélységeít (Seelengrund) ; körüllengi a legfelsőbb magasságokat is (apex men
tís), mint ahogy a felhők szoktak rászállni a nagy hegyek ormára ("ein Hagen
Gottes im obersten Teil der Seele"; Ruysbroeck : Das Reich der Liebonden, Kap. 25).

Máskor meg magára marad a 'élek, szinte kong benne az Isten távollétének
üressége. Hívhatjuk napról napra imádsággal, sóvárgó vágyakozással, türelmet
len fájdalomban: hallgat és tiltó csend takarja (Lucie Chrístíne, Keresztes Szerit
PáL) Istenre igen sok esetben az evangéliumi. hasonlat illik rá legjobban - "fé
nyes felhő", (Máté 17,5), fény, ragyogás, világosság, de ugyanakkor felhő. köd, ho
mály, sötétség. A mísztíkusok éjszakája igazában fényesség (Keresztes Szent Já
nos: a "noche" valójában "lumbre divina", Noche OSCUl'a del alma, II. 5.2), de
olyan fény, amely a csupa isteni raeyogástól nem látszik. napfényes pi~7.aka, éjféli
világosság. A Jiény Istene (1 Ján 1,5: Jakab 1,17) a hit homálvosságában szekta
látogatni a választottakat, Akkor rejtőzik el igazán, amikor Iegközr-lebh van a lé
lekben. Innen a mísztikusok szókincsének pazar paradoxona, a mer-ósz hasonlatok,
egymásnak ellentmondant ,'átszó kiiclentések, a túlzó. szokatlan szóhasználatok.

B.) KORUNK ÉS A MISZTIKUSOK

1. Istennek élni (Róm 6,11).
Cassiánusnál olvassuk a következő történetet: volt egyszer egy szerzetes, aki.

míndíg elaludt társalgás közben, valahányszor a beszélgetés holmi üres tereferévé.
időpocsékoló, semmitmondó szószaporftássá fajult. De magától felébredt, míhelyt
valamí értelmes, hasznos témáról kezdtek beszélgetni. Akkor nyílt szemmel fi
gyelt és a világért se mulasztott volna el egy szót is. Ekkor élt igazán. Halottja
vo't a rágalmazó, kétértelmű, hivőhöz nem illő beszédeknek. de új életre támadt,
eleven lett, mlhelyt jó irányban folyt tovább a társalgás,

A "világ fiai" erejük teljében vannak, meglf'[odnak, megsokszorozzák önma
gukat, virrasztanak, ébren vannak, erőt vesznek magukon, ha a test és vér. az ön
szeretet dolga forog szóban, de közömbösek, álunosak, alvók, halottak, ha Istenről,

a lélekről, üdvösségről. örök életről. erényekről. felebaráti szeretetről stb. van szó.
A szentek, a mísztíkusok fordítva tették: ők a szó szoros értelmében meghal

ták már a bŰJJ.iTIek, a világ hiúságainak, a test, a szemek kívánságának (1 Ján 2.16).
Ök végigalusszák a hiábavalóság cifra kirakodóvásárának nagy "alkalmait", De
éberek és nem restek felkelni. ha Istenről, az Isten országával kapcsolatos dol-
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gokról van szó, Ök azok az emberek, akikről igazán elmondhatjuk. hogy Istennek
éltek. Akik akkor éltek igazán, amikor igazán Istennek éltek.

2. Szemlélődő élet? Aktív élet?
A szemlélődö életet sokszor kijátszották már a tevékeny élet róvasara. Mária

nemegyszer volt már ütőkártya a történelemben Márta ellen, az Úr akarata el
lenére. Se az Ószövetség, se az Újszövetség, se az ősegyház nem ismerte ezt a
(hamis) dilemmát. Legalábbis biztosan nem ismerte olyan mértékben, ahogy azt
a későbbi korok keresztényei, főleg szerzeteseí maguknak kigondolták. Az Úr Jé
zus nyilvános életében is hiába keresnék ezt a lélektani ellentmondást az ima vagy
a szerotetgyakorlat, a szemlélődés vagy a tevékenység, Isten vagy a felebarát stb.
páros kérdéseiben. .

Keleti és görög befolyásra divattá vált a keresztények között dilemmát látni
ezekben a pontokban, amelyek nemhogy ellenkeznének egymással, hanem inkább
egymást kell kiegészítsék, föltéve, hogy helyesen értelmezzük őket. Főleg Evagríus
Ponticusé (t399) és Cassianusé (t435) az "érdem", hogy összeegyeztethetetlen lett
sokak számára például a szemlélődés és a tevékenység, Isten és a felebarát, a ter
mészet és a kegyelem világa. Még Szent Tamás se tudta magát egészen kivenni
az akkor már bevetté vált felfogás alól. A- janzenizmus aztán mindent meatett,
hogy meggyőzze a híveket az említett dilemma fontosságáról. A Bérulle-i. nagyon
is klerikális és erősen korabeli (francia) lelkiség csillogó, zord mélysége egész máig
éreztette hatását, főleg a szerzetesí közösségekben (vö. Gannon & Traub, The De
sert and the City).

Régen az ember nemegyszer az apostoli tevékenység, a gyakorlati felebarátí
szeretet, a természet mellözésével, kikapcsolásával akarta megoldani li kérdést.
Máriát a főhelyre ültették. ahol kedvére kíímádkozhatta, kielmélkedheUe magát,
mialatt Márta az "alacsony", kétségkívül szükséges munkákban forgolódott. Ma en
nek éppen az ellenkező végletébe estünk: Máriát fölmagasztalj uk, míg Máriának
örülnie kell, ha meghúzhatja magát a munkától, tevékenységtől hangos egyház va
lamelyik sarkában anélkül, hogy szemére hánynák neki ,.tétlenségét".

Nincs könnyebb a végleteknél. Am ember legyen a gáton, aki egybe tudja
tartani a két ellentétesnek látszó pólust, A mlsztikusok éppen ebből a fajtából va
lók voltak. Náluk, legalábbis érett korukban, az egyensúlyba jutott állapotban egyet
jelentett az isten- és felebaráti szeretet, a szemlélődés és cselekvés, a természet
és a kegyelem világa. A nagy mísztikusok gyakran az egyháztörténelem legtevéke
nyebb, leghódítóbb egvéníséeeí (Pál. Bernát. Katalin, Assziszi Szent Ferenc, Loyolai
Szent Ignác, Avilai Szent Teréz. Szalézi Szent Ferenc stb.). Furcsa is volna, ha
valaki mindenáron Krisztust akarná követni az apostoli szellemben. az Isten or
szártáért való éjet nappallá tevő lankadatlan buzgóságában. a felebarát szereteté
ben, anélkül. hogy ugyanazt a Krisztust az Atyával és a Szeritlélekkel való szün
telen egyesülésében utánozná,

3. A könnyű siker ördöge.
Aki csak egy kicsit is komolyan veszi az evangéliumokat és általában a lel

ki életet; akiinek van már valamelyes tapasztalata az Isten dolgaiban, az tudja,
mennyire nem pillanat műve az Isten országa. Az evangélium állandóan érésről.

nővekedésről, fejlődésrlől beszél és türelemre, hűségre, kitartó hitre buzdít, ha az
Isten országának titkairól beszél (vö. Márk 4,26-29).

A gyors, könnyű siker álma és mámora könnyen elfeledteti velünk a kereszt
komoly realitását, ti., hogy "sok háborúságon által" kell bemennünk az Isten or
szágába (Apcsel 14,2'2). Elég legyen eszünkbe idéznünk ezzel kapcsolatban a mlsz
tikusok temérdek szenvedését, önkéntes pcnitenciáit, évek (nemegyszer évtizedek)
tűrő várakozását, készülését. testi-lelki "éjszakáját", hogy meggyőzzük magunkat a
"könnyű és gyors siker" hazug voltáról.

Aki tapasztalta, tudja, hogy a hit útja nemritkán "ohne Brüeke, ohne Steg"
(Mechtild, Das fliessende Licht, VI. 15); se út, se híd nincs rajta; úttalan utakon,
kapu nélküli. bejáratokon át vivő híd, amit azonban a hitnek, szerétetnek és re
ménységnek kell felfüggeszteni szüntelen a parttalan partok között.

4. A testvér.
Bűnbánó vallomással el kell ismernünk, hogy az istenimádás és istenszeretet

jeligéje alatt nagyon is sokszor arcul csaptuk az Isten képére és hasonlatosságára
teremtett embert (rabszolgaság, gyarmatok, kizsákmányolás stb.). Viszont ha tet
tük, nem a Krisztus szellemében tettük. Ha meg istenszeretetünkre hivatkozva tet
tük, hazudtunk (1 Ján 4,20; Jakab 1,26-27); legjobb esetben szárialmasán tévedtünk
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és elferdítettük a szerétet tanítását a pogányok botránkozására és a keresztényele
gyalázatára.

Azt is el kell ismernünk a tárgyilagosság kedvéért, hog')' azért volt testvéri
szeretet is a világban az elmúlt 2000 év alatt is, a legtöbb igazán krisztusí szeretet
éppen a szeritekben. A misztikusok itt is az élen járnak. Ok jól tudták, mivel tar
toznak Istennek a felebarátban, ismerték jól az evangélium "királyi törvényét"
(Jak 2,8). De nemcsak ismerték, élték is. Vallották, hogy enélkül nincs, nem is le
het Istennel való barátság, imádság, mísztíkus kegyelem. Aki Istennel találkozni
akar, ainnak ragaszkodnia kell az Istentől kijelölt "helyhez" és időhöz. Ez pedig
nem más, mínt a felebarát, a testvér. Benne kell keresni, megtalálni az Istent- Ha
ott nem leljük. sehol se akadunk rá.

Tauler szavai - a békeszerető emberről van szó - minden igazi misztikus
ra ráillenek: az Atya ereje van bennük és a Fiú bölcsessége. A Szentlélek szere
tetébe vannak itatva; akárhol nyúljunk hozzájuk, akárhol érintjük is meg őket,

csupa szeretettel, kedvességgel, nyájassággal válaszolnak (71. prédikáció). Egys.GÓval:
a misztíkusok a történelem nagyemberbarátai, humanístáí, mert Isten barátjá
nak nem lehet nem szeretnie azt, akit az Isten szeret ...

5. A teremtés szívével.
A létező világ igazi oka Isten szeretete (Bölcs 11,24). Lehetetlen nem szerétnie

a világot annak, aki Istent szereti. Az tudja igazán szeretní a világot, aki szeretí
az Istent. Már Sziénai Szent Katalin megmondta: csak a tiszta szívű embernek 
az Istent látó embemek - szép igazán a rózsa A virág az ilyennek jelenti ki ma
gát teljesen. Aki Istent látja, látja a teremtést, úgy ahogy Istenben van, szépsé
ge pompájában, egyszerűségének igézetében. A nagy mísztíkusok mísztikus ke
gyelmének egyike szekott lenni a teremtés nagy "víziója" (Pál, Teréz, Ignác).

A misztikusok feje, Krísztus jár elöl jó példával e téren. Jézus otthon van a
réti vadvirágok, a csiripelő verebek, égi madarak társaságában. Öt másolta, utá
nozta öntudatlanul is Assziszi Szent Ferenc, amikor barátkozott állatokkal, fák
kal, füvekkel. Nemcsak az embert érzi testvérének: testvér a bárány is, de az, a
farkas is. Ránevet a csíllagokra, vizekre, virágokra. prédikál a madaraknak. A
szentírás szerínt az ilyen lélek még az oktalan állatok nyelvét, "érzellffiét" is meg
érti. Érthető tehát, haa mísztíkusok közt annyi a költői lélek.

A mísztíkusok megalkuvást nem tűrő önmegtagadásai, penítencíái, az örökös
elválás, elszakadás, lemondás mindarról, ami nincs benne az isteni akaratban, egy
egész élet áldozata korántsem öncélú fakírkodás. Ki ne ismemé Keresztes Szetü
János hires szavait: "Nem azt, ami könnyű, ami pompás, ami ízletes stb. keresem,
hanem azt, ami nehéz, ami nem vonz, aminek nincs íze stb. Nem a vigasztalást,
kielégülést, megbecsülést kell kívánni, hanem az elhagyatottságot, megvetést, rnel
lőzést ..." Am kevesen tudják, hogy a nagy szent számára ez az abszolút érvé
nyűnek látszó kemény út csak "út". Út a teremtéssel való biztos, zavartalan ba
rátságra; a mindenség tiszta birtoklására, a teremtmények teljes ízlelésére. "Para
venir a gustarlo todo... a poseerlo todo ... a serlo todo" (Subida del Monte Car-o
melo, I, 13/6 áll).

A hármas szerzetesí fogadalomra is áll a föntebbi igazság. A szegénység - ha
helyesen éljük és értjük - az egész teremtés Istenben való zavartalan birtoklá
sártak legbiztosabb útja már itt a földön. A tisataság célja nem más, mint a ma
radéktalan istenszeretet birtoklásában való, minden létezőt átfogó nagy, tiszta sze
relem, legyen az ember vagy tó, hegyek vagy állatok, gyennek vagy felnőtt, férfi
és nő. Az engedelmesség a krisztusi szabadság kétségkívül nehéz, de fáradságot
megérő, "rövidebb" útja. A lemondás, az áldozat még nem meríti ki a fogada
lom teljes értelmét, Csak eszköz, csak út. Vagy még helyesebben: az Isten Fiával
való minél szerosabb kapcsolat igényéből eredő szeretet parancsa: Krisztusért, az
Isten országáért. A kereszt szerelrnese, Keresztes Szent János kereken kimondja:
nem kell neki Krisztus a kereszt nélkül! "No busque a Christo sin cruz" (egy le
vélből, 1590). Viszont egy mísztikusnak se kellene a kereszt Krisztus nélkül.

Krisztus pedig, ahogy az evangéliumok és az apostoli levelek festik őt előt

tünk, igazi "kozmikus" Krisztus, aki halála és föltámadása által békét, harmó
níát, örömet, üdvösséget hozott az egész teremtésnek (vö. Róm 8; Kol 1; Ef).

A misztíkusok nem alakeskodnak. nem ismerik a hízelgést és a keridőzgető két
színűséget. Nevükön nevezik a dolgokat, a valóságot. Az Énekek énekének ártat
lan magától értetődöttségével fejezik ki mondanívalójukat: a gyermek ártat
Ianságával nézik a világot, és a megváltottak biztonságával mozognak a terern-
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tésben. Ők már a "föltámadás gyermekeit" juttatják eszünkbe, akikről az Úr Jé
zus beszélt (Luk 20,36).

Sok misztikus szent a vidámság, a humor, az örökös játékos szív igazi példá
ja. Isten örök Fiának gyormokdod megnyilatkozása (Assziszi Szent Ferenc, Mechtild,
Néri Szent Fülöp). Talán innen van a mísztíkusok nemegyszer csodálatos realiz
musa, gyakorlati érzéke, színte kézzel tapintható "evilágisága". Ezért olyan hasz
nosak az egyháznak is, a kortársaknak is.

A nagy "látók" ők. Mintha valami új érzékük volna; a kegyelem kozmíkus
fogékonysággal ruházta fel őket. Rájuk teljes mértékben áll Tem~ard szava (ő ál
talában a keresztény emberről beszél: a misztikusok a kitéljesült keresztények):
"A la fois le plus attaché et le plus détaché des humaíns (A legragaszkodóbbak.
de egyúttal a legönmegtagadóbbak), ILe divín milieu, 66.) Ez ősrégi keresztény
igazság Alexandriai Szerit Kelemen "kosmios kai huperkosmíos" (evilági és más
vüágij-ámak modern megfogalmazása; a nagy szentignáci elv a Lelkigyakorlatok
ban korunkra alkalmazva.

Aki eljutott erre az állapotra, annak mínden .Jstenszínű'' (Ruysbroeck) : az
egek is az Istent hirdetík, Róla beszélnek a füvek, a tenger; őt tükrözik a gyer
mekszemek és az O himnuszát dalolja az anyag, a munka ritmusa is.

C.) A JÖVO SZENTJE

Ma sokkal nagyobb erőpróbát áll ki az egyház. Anyagi, szellemi téren egyre
gyorsul, egyre diadalmasabb a haladás. Az egyház csak akkor képes lépést tartani
a korral, ha éltető, pozitív tényező, egyensúlyozó, egyesítő erő és erjesztő kovász
lesz; ha a lélek, a kegyelem vonalán is új erők, új felfedezések serkentik, vonzzák.
Ma új típusú, a régieknél is nagyobb szabású .Jcorszerű" szentekre, valódi mísztí
kusokra van szükség, szentekre, akik .rnéltó partnereí az új kor emberének, akik
ben egyre jobban láthatóvá lesz az Isten a célt, értelmet kereső emberiség számára.
, "Hol van a te Istened?" Ma sokkal aktuálisabb ez a kérdés, mint valaha. Ma
már nem lehet Agostonból. Szent Bernátból. Szent Tarnásból, sőt magából a szent
írásból vett idézetekkel elíntézní a kor nagy kérdéseit. Holmi citátumok nem ké
pesek megnyugtatrit a kételkedő, kereső embereket. Új Tamások, új Agostonok,
új Bernátok. Terézek kellenek. A régi Keresztes Jánosok, Igmácok nem tudják már
maradéktalanul kielégíteni karunk türelmetlenül tapogatódzó, bizonyítékok után ki
áltó igényeit. A régi mísztíkusok bármennyire is nagyok, akármennyire is az örök
kévalóság nyelvét beszélik: stílusuk, kifejezésmódjuk, képeik, hasonlataik nem a
mí nyelvünket tükrözik már. Ma új mísztíkusokra van szükség, akik előtt megáll
majd az új kor embere is egy-két percre. Akikre érdemes hallgatni, ha míndjárt
kételkedik is az ember. Teilhard-nak sikerült megállítani egy pár percre a kor ke
reső, gondolkodó szellemeit. Outána már nem lehet egyszerűen ignoráini a lélek,
az Isten titokzatos ,,fenoménjét".

A második vatikáni zsinat óta új, friss éltető levegő fúj az egyház hajója kö
rül. Nemegyszer még víharszerű, rakoncátlan módon, Elavult intézmények, -kívén
hedt szokások, fölösleges rendelkezések, értelmetlen szabályok, a lelket fojtogató ke
retek tűnnek el, sodródnak le a Szentlélek viharában. Egyre jobban kihangsú
lyozzák az egyéni felelősségtudatot. lelkiismereti szabadságot, a személyes döntés
fontosságát, a személyes kezdeményezést. Amit eddig a keret, a kőzösség, az elöl
járók, a szabályok, a szokások biztosítottak, elvégezték: azt most kinek-kinek ma
gának kell saját hitének, nagylelkűségének, szeretetének, szabad elhatározásának
kincsesházából pótolnia.

Éppen ez az "új" lelkiség új szeriteket, vérbeli misztikusokat tételez fel. Ma
már nem lehet a közösséggel, a szabályokkal takarőzni. Nem lehet minden egyes
esetben a feljebbvalókra hárítani a felelősséget. Mindenkinek a tulajdon hitéből,

istenélményéből kell tudni merítenie, a maga Istenéből kell megélni tudnia: Nem
elég ezután a mások, az egyház, a rend. a közösség hitére, Istenére mutatni. Ki
nek-kinek magának kell saját maga Istenét felmutatni tudnia a kérdezők "Isten
hol vagy?"-ára.

A jövő szentic, a jövő buzgósága, a jövő hivő emberének a sikere attól függ
majd, ki milyen mértékbon misztikus a fenti értelemben. Mert mint Karl Rahner
nagyon is helyesen látja: "Der Fromme von morgen wírd ein .Mystíker' sein, einer,
der etwas erfahren hat, ader er wird nicht mehr sein." (A holnap igazi hívője

.misztikus' lesz, olyan ember, aki megélt valamit - vagy nem lesz többet igazi
hívő.) (Schriften zur Theologie, VII. FrÖffimdglkeit früher und heute,22.)
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