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A FÉNYES ÉJSZAKA
Keresztes Szent János

A híres münchení komikus, Karl Valentin egyik színpadí jelenetében egy ut
cai lámpa fényénél keresgél valamit. Sűrű sötétség borul a környék házaira, csak
a lámpa alatt van egy kevéske világosság. Forog ide, forog oda, lehajol, kezével
kapargál, tapogatja a földet. A rendőr először csak nézi,' fejét csóválja: "Mit ke
res az úr annyira?" - "A kapukulcsot!" - hangzik a válasz. A rendőr megsaj
nálja; segít neki keresni. Eredménytelenül. Végre elunja a dolgot: "Biztos benne,
hogy itt ejtette el azt a kulcsot?" - kérdi homlokát törülgetve. "Dehogy is ké
rem, amott esett ki" - mutat az ember a sötétbe. "De akkor mért keresi itt a
lámpa alatt?" - "Mert itt világos van!" - feleli az ember mentegetődzve.

.Sokan keresik az Istent, Nem kevés azok száma, akik szerétnének választ
kapni az élet nagy kérdéseire. És úgy vannak, mint a föntebbi példa embere:
nem hajlandók elhagyni a világ, a megszokás, a kényelem, a jólét, a szenvedé
lyek polgári fényeit. Pedig nagyon is jól tudják, hogy amit keresnek, nem a mes
terséges fényekben van, hanem a sötétben. Ott kellene keresni.

Keresztes Szent János azoknak a vezére, akik bátran bemennek az éjszaka
sötétségébe. Tudják, hogy a megoldás kulcsa nemegyszer az éjszakában, a sötét
ben rejlik. Ott van az Isten is, aki maga a Fény.

Keresztes Szent János vállalja a sötétséget. Es mivel szent, aki a hitből él,
akit a remény serkent és aki nem képes nem szeretni: meglátja az Istent a Kar
mel hegyének tiszta fényességében. O maga ábrázolta legkifejezőbben önmagát
két (elég primitív) vázlatos rajzban. Az egyik a keresztre feszített Krisztust mu
tatja. A Megfeszített valósággal ráborul a sötétségre, a világra az elhagyatottság
éjszakájában. Mintha le akarna esni a keresztről. Salvador Dali erről a vázlat
ról festette meg jól ismert. Krísztus-képét,

A másik, színtén elég kezdetleges képen a Karmel hegyét látjuk. A csúcson
a "nada" (semmi) az egyetlen jelzőtábla. Azaz: nincs semmi már a sötétségből,
az éjszakából, az árnyékokból. a félelemből, a küzdelemból. A "honra y gloria
de Dios" árasztja el az egész mindenséget: a dicsőség fénylő Istene.

A képekhez nem kell magyarázat: a kereszt éjszakája - a "noche" (éjszaka),
a "nada" (semmi, üresség), a "desnudez" (meztelenség, önkiürítés) - vezet el
bennünket a legbiztosabban a Fényesség Istenéhez. Szent János azonosítja a ke
reszt véres, meztelen, elhagyatott Krisztusát a szent Istennel, a tísztaságos Fény
nyel. Eppen itt kell keresnünk a nagy, szinte áthidalhatatlan különbséget például
Eckhart mester és Keresztes Szent János misztikája között. Nem is szólva az
úgynevezett "zen" miszticizmus és a keresztény mísztika közti lényeges különb-
~~ill. '
A KERET. Keresztes Szerit János, a kereszténységnek kétségtelenül egyik leg
nagyobb mísztíkusa, nem volt se fantaszta, se beteges fakír, még kevésbé fana
tikus, babonás látnok. Szentben se túl sok az ennyire kiegyensúlyozott, ilyen tisz
ta, szerétetteljes lélek. Legjobb ismerője és nagy barátja, Avilai Szent Teréz sze
rínt nem volt akkor nálánál tisztább lelkű keresztény az egyházban.

Szegény szülők gyermeke volt. Apja egyszerű takácsmester; ő maga meg
mindenféle alkalmi munkával megpróbálkozott, majd egy kórházban segédkezett
a betegek szolgálatában. A tanulásvágy a jezsuiták kollégiumába viszi. Külsőleg

nem éppen szép jelenség; ráadásul apró termetű is. Szent Teréz tréfásan csak
"fél" embernek becézi.

A Karmeibe rnegy: szerzetes akar lenni. A kolostori állapotok azonban nem
tudják kielégíten i. Végül is ott hagyja a karmelítákat és átáll a szígorú kartau
ziakhoz. Szent Teréznek azonban sikerül rábeszélnie a Karmeibe való vissza
térésre, Teréz ekkor már javában dolgozik a Karmel nagy reformján: nőiességé

nek egész varázsát latba veti; törhetetlen akaratát a rendi reform szolgálatába
állítja: ír, levelez, imádkozik, beszél, látogat. A diplomácia berkeiben szintén
otthonosan mozog : legyen szó a római rendfőnökről. a helybeli püspökről vagy
a spanyol királyról (aki nagyon is szívén viselte a szerzetesrendek reformját).
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Jánossal beláttatjá, hogy szebb is, szükségesebb is a Karmelt, saját rendjét meg
reformálni, mint egy másik, még ha míndjárt szigorúbb rendbe menekülní. Te
réz ekkor ötvenkét éves volt, János még csak huszonöt.

A "kis" szerzetes vállalja az új szerepet. Am a reform útja nem könnyű:

keskeny és meredek. Te~e van akadállyal, ellenkezéssel, félreértéssel, gyanakvás
sal, sőt üldözessel. János csakugyan "keresztes" János lett a nagy reform f9lya
mán: börtönbe zárják, megostorozzák, még utolsó betegségében is álszentnek, csa
lónak tartják. Sőt még a reform ellenségei a rendből is ki akarják dobatni.

A kis karmelita azonban nem csüggedt el: csupa jóság, csupa türelem, maga
a szeretet. Legszebb verseit a börtönben írja, piszokban, bűzben, sötétben. Ezek
a versek mindrnáíg a spanyol költészet gyöngyei. Az isteni szerelem bámulatosan
nierész kifejezései. Ha valaki azt hinné, hogy csak a földi, evilági szerelem alkal
mas tárgya a költészetnek és méltó a költőhöz, olvassa el Keresztes Szent János
Cantica espiritualját és meggyőződhet róla: a misztikusok is képesek szeretni.

A FORRASOK. Szentünk: "forrásai" a biblia, Aquinói Szent Tamás, Szent Bernát
és a skolasztikus filozófia. Bámulatosan ismeri a szentírást. Még ha nem is ér
tünk vele mindíg egyet az egyes szentírásí szövegek értelmezésében, el kell is
mernünk, hogy egy reneszánsz-korabeli, misztikus Origenésszel állunk szemben.
Számára a szentirás valóban élet, világosság, út és a szó szoros értelmében ihlet,
inspiráció.

Avilai Szent Teréz a szív, a lélektani elemzések, a fokozatos fejlődés, a tö
kéletesség grádicsainak utánozhatatlan ábrázolója: tele tüzes szenvedéllyel, csip
kedő humorral és gazdag érzelemvidággal. Teréz nem bírná ki a sötétben.. Kész
inkább magával vinni az utcai lámpát oszlopostul, hogy annak fényében (= vi
gasztalások, vízíók, bizonyosság stb.) tovább keresse a fényt, a Jegyest. Teréz
pontosan tudja (vagy tudni akarja), hol, milyen állapotban van, mik a lehetősé-

gek, milyen a kilátás a továbbkeresésben. Keresztes Szent János teológus: ma
gáról nem beszél, nem elemzi érzelmi világát. Teréz könyvei elsősorban önma
gáról világosítják fel az olvasot, Keresztes Jánosnál akárkit behelyettesíthetünk
a sorok közé. Mégis eredeti, mégis költői. Abban azonban megegyeznek, hogy
mindegyikük egyformán bőszavú, Nőnél ez kevésbé zavaró, férfinél, főleg ha teo
lógus és költő, nehezebben bocsátjuk meg a gyakori ismétléseket. Keresztes Szent
János ugyanis elég sokat ismétli önmagát. Manapság kevés embernek volna tü
relme és bátorsága ahhoz, hogy a szent összes műveit nyugodtan elolvassa, vé
gigélvezze.

AZ f:JSZAKA. Keresztes Szent János - ez köztudott - a "noche", az "éjszaka"
mísztíkusa. Ez a kifejezés annyira hozzá tartozik, hogy el se tudnánk képzelni
nélküle. A "Subida del Monte Carmelo"-ban legalább száztízszer; a "Noche 00
curav-ban százötvenszer is találkozunk vele. Viszont az is igaz, hogy a "Cantico
espirituail"-ban kétszer-háromszor ha előjön; a "Llama de amor vívav-ban pedig
hiába is keresnénk; már nem is említi az éjszakát (vagy ha igen, - már nem is
éjszaka).

Szent János sokféle "éjszakát" ismer (a passzív és aktív éjszakán kívül):
említést tesz az érzékek éjszakájáról. megkülönbözteti a lélek éjszakáját; de be
szél a hit, a remény és a szeretet, valamint az, értelem, az emlékezet és az aka
rat éjszakájáról is. A lemondás, az aszkézis útja színtén keserű, sötét éjszaka
az érzékek számára. A hit világa az értelmet fogja körül sötét éjszaka módjára.
Sőt Isten maga is éjszaka, amennyiben itt a földi életben nem láthatjuk, nem
érthetjük őt. Csak hitünkkel tapogatódzunk utána. A szemlélődés is lehet éjszaka:
Istennek a sötét homályban való megtapasztalása.

Keresztes Szent János számára az éjszaka a lélek tisztulási folyamatának
egyik lényeges velejárója, szükséges állapota. A folyamat végén azonban-· már
oszlik a sötétség: Isten jelenlétében, a mindent beragyogó tiszta Fény áraszt el
bennünket.

Ez a tisztulási folyamat - az Istenhez való közeledés: nevezzük a tökéletes
ség útjának, megszentelődésnek vagy ahogy éppen tetszik - az alkonyattal kez
dődik. Az érzékek, a szokások, a ragaszkodó szeretet világa lassan a szürkületbe
vész: egyik dolog a másik után válik le, szakad el tőlünk. Ez az érzékek éjsza
kája. A lélek "kiszárad", üresnek érzi magát; tehetetlen vágy űzi, hajtja az el
érhetetlen Isten felé. Nincs biztos, szilárd pont, amin megállhatnánk. A világ
elveszti számunkra minden varázsát, vonzóerejét, ízét. Az imádság sehogy sem
megy ; a képzelet és az akarat felmondja a szolgálatot, Semminek, értelmetlen-
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nek tűnik minden Isten végtelen szépségéhez képest. Mást sem tehet az ember
ilyenkor, mint csak vár, néz, nyugton marad. Egyesek, talán éppen emiatt, a nyu
galom (quies), az egyszerűség (simplicitas) misztikus állapotát vélik felfedezni
az érzékek éjszakájában (így Poulain is). Lehoday szerint nem egyéb ez az álla
pot homályos szemlélődésnél, Isten tapogatódzó megtapasztalásánál. D. Knowles
úgy gondolja, hogya sötétség, az éjszaka nem más, mint szeretetből fakadó fel
adása mindannak, ami nem Isten (The Nature of Mysticísm, 136).

A lélek éjszakája tulajdonképpen a misztikus imádság világa. Poulain sze
rint a lelki házasságot leszámítva az összes többi mísztíkus fokozat megtalálható
benne. Ezeken a misztikus imagrádicsokon, fokozatokon az Avilai Szent Teréz
műveiben részletesen megtalálható mísztíkus lépcsőket kell értenünk (affektív
ima, kontempláció, az érzékek Iígaturája, megkötöttsége; misztikus szunnyadás;
az egyesülés állapota, eksztázis).

Keresztes Szent János maga "contemplacion infusa"-r61, "mistica teologia"-ról,
"sabiduria de Dios amorosa"-ról beszél (Noch e oscura II/5. 1.): természetfölötti
szemlélődésről, amely tisztít és tökéletesít; szerelmes istenvágyódásról, amely
megvilágosít és az Istennel való egyesülés munkálója. Ez a fajta szernlélődés, bár
természeténél fogva homályos kontempláció, valójában "lumbre divina", isteni
fényesség, fényes világosság. Ez a Szent János-i "noche" mísztíkus paradoxona:
az éjszaka nem más, mint Isten ragyogó világossága. Csakhogy az emberi szem
olyan, mint a bagoly szeme a naphoz képest: az isteni fény megvakítja. Innen
a "noche", az éjszaka.

A lélek éjszakája ilyen értelemben a misztikus tapasztalat éjféli órája: az
isteni fényesség hirtelen felragyogása vak sötétségbe takarja a tisztuló lelket.

Hogy mennyire a tisztulás folyamatának szernszögéből kell nézni és megítélni
Keresztes Szent János tanítását, az a következő szóhasználatból is kivilágtik: el
szakadás, önmegtagadás, szegénység, kíüresedés, lemondás, megkötöttség, semmi
(riada), meztelenség (desnudez), tisztulás: mindmegannyí hasonló jelentésű, azo
nos értelmű, szinonim kifejezés. A "desnudez" (más misztikusoknál a "nudité
du coeur", a "nudité d'esprit", a "nackte Seele": Surínnél, Lallamant-nál, Mech
til dnél) Keresztes Szent Jánosnál sokszor a szívtísztaságoti jelenti és azonos a
szabadsággal, fénnyel, magánnyal, egyszerűséggel, szeretetből fakadó ragaszkodás
sal. Éppen ez a tisztaság (a sötét, fájdalmas tisztulási folyamat célja és ered
ménye) az Istennel való egyesülés feltétele.

A Szent igen eredeti és gyakorlati hasonlattal világítja meg ezt a tisztulási
folyamatot: a tűz először kiszárítja a fát. Utána a fa elkezd "könnyezni", üsz
kössé válik, nehéz lesz, rossz szagot áraszt, lassan felmelegszik, végre ég. Maga
is tűzzé lesz. így az isteni tűz is könnyeket fakaszt az istenkereső Iélekből; fel
tárja bűneinket, csúnya tulajdonságainkat; lever, nehézzé tesz; rossz "szagúak"
leszünk önmagunk előtt. De ha kitartunk, felmelegszik, tűzzé válik a szívünk
-Ielkünk,

Keresztes Szerit János leülönösen a hitnek tulajdonít nagy jelentőséget ebben
a tisztulási folyamatban. Főleg az értelemre van a hit tisztító hatással. Lisieux-i
Szent Teréz viszont a reményben' látja majd az akarat tisztulásának legfonto
sabb előfeltételét.

MEZTELEN RE.4.LIZTVIUS. A lélek tisztulása a könyörtelen önvizsgálat, megalku
vást nem ismerő önkritika igazi célja. A Szent kíméletlenül lerántja rólunk a
hiúság, öntetszelgés, kendőzgetés, gőg, érzékiség álarcát. Pőrére vetkőztet, eldo
bat velünk minden fölösleges sallangot, díszt, rendetlen ragaszkodást. Tökéletes
lemondást, feltétel nélküli elszakadást. meg nem alkuvó önkiüresítést követel. Csal
hatatlan realizrnusát mindenestül a nagy reform szclgálatába állítja: de először

önmagunkat kell megreformálni, tisztává mosní, hogy méltók lehessünk mások,
a rend megreformálására.

Eckhart mester az értelem, a szellem által próbálja megfogni Istent, altiben
az abszolút szellemet (Geist), értelmet látja. Mechtild a szerétet szálaival akarja
magához kötni Istent. Számára Isten, a Krisztus a tiszta Jegyes, akit csak sze
retni lehet. Avilai Szent Teréz számára az imádság, a kontempláció lesz az út
Istenhez, aki egyszerűen a ,,senor", a "Su Majestad".

Keresztes Szent János útja a tökéletes lemondás, önkiüresítés, a "desnudez",
a minden teremtett dologból való teljes kivetkőzés, Nemcsak a bűnökből. rossz
hajlamok béklyóiból kell a léleknek kihántania magát. Tulajdon természetünk
ból, önmagunkból is ki kell vetkőznünk. Ebben teljesen megegyezik Loyolai
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Szent Ignáccal és a "Cloud of Unknowing" ismeretlen szerzőjével. Ez utóbbi
ugyan nuntha inkább a "naked íntent of the will", a "blind stirringv-et hang
súlyozná (az akarat tiszta, meztelen irányítását, vak odatapadást), és a konternp
lacióban látja az Istennel való egyesülés útját: a lényeges feltétel Isten birtok
lására mégis az elszakadás mindentől, ami nem Isten. Keresztes Szent Jánosnál
éppen ez az elszakadás, a "desnudez" a lelki élet mérőónja, Ezt alkalmazza ra
díkálísan az "éjszaka" mínden állapotára. Ez a radíkalízmus ínspirálta híres mot
tóját is: nem a könnyebbet, nem a kénye'rnesebbet, nem a kellemesebbet, ha
nem a legnehezebbet, a legkellemetlenebbet . " Nem a vigaszt, nem az értékeset,
nem a kívánatosat, hanem a keserűt, a sílányat, a megvetettet stb. stb. (Subida
del Monte Carmelo 1/13).

A világ fia, az érzéki ember, a tapasztalatlan szellemi-lelki öngyilkosságot
gyanít ebben a mísztíkában. Ne felejtsük el azonban, hogy a ~,desnudez", a "na
da", a "noche" mögött Krisztus áll: a világot beborító sötétség fölé hajló Isten
Fia. Nem öncélú fakírkodásról, nem voluntarista mutatványról van tehát szó,
hanem a Krisztussal való önkéntes szolidaritás vállalásáról. Nekem még Krisztus
se kellene a kereszt nélkül - írja. egy szerzetesnek, Egyszeruen azért nem, mert
nincs Krísztus kereszt nélkül. Viszont éppen ezért Keresztes Szent János rá se
pillantana a keresztre, ha nem Krisztus függne rajta. Ez a szentek dialektikus
paradoxona.

AZ EGYEDOL FONTOS. Az érzékek és a lélek éjszakája tulajdonképpen az érés,
a termékenység ideje. Megtanuljuk helyesen megítélni önmagunkat. Kezdjük "fél
ni" az Istent, úgy, ahogya szentek szekták: csodálkozó tisztelettel, alázatos ör
vendezéssel, bátor szerétettel. Felfakadnak a szívben a felebaráti szeretet rejtett
forrásai. Kibékülünk önmagunkkal. Megkóstoljuk a Lélek bölcsességét, az igazi
szabadságot. Érzelmi világunk, az érzékek birodalma is fény, csendesség, tiszta
ság, béke színhelyévé lesz. Kezdjük az Istent igazán szeretni, szeretve ismerni.
A szeretet pedig tisztává teszi és világossággal tölti el a lelket.

Keresztes Szent János roppant szerepet tulajdonít a lelki életben ennek az
"éji;'zakának". Kiemeli: nem az ájtatosságok halmozása, nem is a különböző ima
módszerek, még csak nem is a "consolaeion", a vigasztalások a döntőek - bár
ezek is fontosak és sokat segíthetnek az istenkeresés útján -, hanem önmagunk
teljes kiüresítése, a tökéletes lemondás, elszakadás mindentől, ami nem Isten.

A Szent könyveink olvasásakor nemegyszer az az ember benyomása, rnint
ha kezdőknek írt könyvet olvasna. Máskor meg az az érzésünk, hogy az író a
tökéleteseknek szól. Nincs közép, Avilai Szent Teréz aprólékosan boncolgatja a
tökéletesség különböző fokait. Szent János nem sokat törődik velük:. Neki csak
egy számít: a teljes önátadás, az igazi elhatározás (amiről különben Szent Teréz
is sokat beszél). Teréz romantikus természet; hol nekifut az útnak, hol meg
visszafordul. Élete első felét ilyen romantikus nekiszaladások, meg-megállások,
ug.rások, törések jellemzik. Több mint tizenöt évre van szüksége ahhoz, hogy
"egyenesbe" jusson. Keresztes Szent Jánosnál nyoma sincs: az ilyen romantikus
.Jnntúzásnak''. Mintha kezdettől fogva egyenesben járna.

ALDOTT ÉJSZAKA. Nehéz lenne két annyira különböző szentet elképzelni, mint
Terézt és Jánost, a két jó barátot. Ismerik egymást és mégis úgy írnak, mintha
sose beszéltek volna egymással élményeikről. Nemcsak a stílus más: más a vi
lág is, amiről beszámolnak. Rájuk is áll a szentek lélektanának egyik alaptu
lajdonsága: különböznek, mert mindegyíkük valóban szent. Mindketten teljesen
önmagukat adják.

Ha Avilai Terézt keressük, be kell járnunk egész életpályáját. Követni kell
őt számtalan utazásában ; utána kell mennünk a "lelki várkastély" bonyolult
labirintusúba. Keresztes Szent Jánosnál se könnyű a dolgunk, de elég, ha együtt
álljuk vele a strázsát a misztikus éjszakában. A következő találkozás már a Kar
mel hegyének csúcsán történik.

Teréz kényes a kolostor fekvésére, a szép kilátásra, a tiszta levegőre, friss
ivóvízre. Szereti a szép képeket, élethű feszületet, a barátokat. Ideges, ha nem
jön a várva-várt levél. Szent János boldog az érzékek csupasz világában: a szent
képek néha csak zavarják; a zord, puszta magány gyönyörködteti (bár azért ő

is szívesen imádkozik az erdőben); a teológia, a szentírás, a skolasztika világá
ban él, gondolkodik és árrmodik.

Annál nagyobb ezért a meglepődésünk. mikor hirtelen a teremtés szívében
találjuk őt, mintha Assisi Szent Ferenc támadt volna életre az ibériai félsziget
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zordon hegyei között, Barátkozik a "szerelmes" szelekkel; nem tud betelni a vi
zek zúgásával ; boldogan bólogat az útszéli fáknak, virágoknak. Otthonosan mo
zog az ízek, az illatok, a hangok világában. Bizalmas fesztelenséggel barátkozik
Szerelmesével, Az éjszaka tovatűnt. a teremtmények egytől egyig visszajönnek:
mosolyog, nevet, dalol a természet. Örül a szív: övé már az egész míndenség ;
szabadon ízleli immár a dolgokat; nyitva az út a tudás fájához.

Teleszívni a tüdőt a friss szabad levegővel;

h.allgatódzni a fülemüle énekére
a keüemes erdőben

csendes, lágy éjszakákon,
lánggal égni és el nem égni... (Cantíco, 40)

A "noche serena, con llama que consume y no da pena": íme a nagy virra
dat a Karmel áldott fényességében: égő, lángoló éjszaka.

Az "éjszaka" misztikus élményének csontokat átható megrázkódtatása; az eJ
szakában visszhangzó éles suhanások metsző kérdései: hogy vajon a ha,landó em
ber megigazulhat-e Isten előtt, s hogy Teremtője előtt tiszta-e az emberfia [vö.
Jób, 4/13-17]: mindez csak átmenet, nem végleges állapot. Már integet az "Ama
do", jön a megpróbáltatások, kínos önlegyőzés rögös útjain felénk, az Énekek
Énekének áldott gondtalanságát hozva magával,

A HIT PRÚBAKÖVE. Keresztes Szent János, a reneszánsz szentío, akit az Éne
kek Éneke inspirált, ebben is hasonló a nagy Ortgenészhez. Erről írja Szent Je
romos, hogy aki szentírásmagyarázataíban mindenkit fölülmúlt csodálatos kom
mentárjaival, az Énekek Énekéhez írt magyarázataiban önnönmagát múlta fölüL
Keresztes Szent Jánosnál eddig még senki jobban nem tudta. leírni a misztiku
sok éjszakájának fenomenológiáját. Viszont a "Cantico espiritual"-ban (meg a
"Llama de amor viva"-ban) mintha önmagát is fölülmúlta volna,

A középkor küdönős szeretettel olvasta és magyarázta az Énekek Énekét.
Isten játszik, Isten a nagy Barát, Isten a tiszta Jegyes, Isten a Szeretet, a Béke
és Öröm. A középkor, a .babonás és jobbára eretnek mozgalrnakat leszámítva,
meglepően optimista volt, 'annak ellenére, hogy az önsanyargatás, az önkiüresí
tés, a Krisztus keresztjének és szenvedésének a kora is. Kell összefüggésnek
lenni a középkori kálváriázás, keresztútjárás és az Énekek Énekének gondtalan,
dalos szerelemíttassága között. Aminthogy csodálatosan mély kapocs köti össze
Keresztes Szerit János "noche oscurav-ját 's a "LIama de amor viva"-val, ami
nem más, mint az Énekek Énekének misztikus kívirágzása,

A reneszánsz már nem érti, nem érzi át igazán ezt a vüágot, Luthert az
isteni harag, az emberi bukás, a megigazulás drámája inspirálja. Megáll a hit
éjszakájában, nem jut el az Énekek Énekének játékos szabadságára. Másol>: el
tévednek a predestináció útvesztőiben. A szeritírás a szövegkrltika áldozatává
lesz. A kommentárok nagyon sokszor csak kívülről feszegetik az Isten Igéjét.
Nem mennek be "az írások Birodalmába" (het Rijk der schriftuur: mint Ruys
broeck mondja). Már nem ismerik annak sötét éjszakáját, éjszakájának sajátos
mélységeit, De nem sejtik az Énekek Énekének boldog igézetét sem.

Keresztes Szent János - akárcsak Origenész, Nisszai Gergely, Nagy Szent
Gergely, Szent Bernát és Lisieux-i Szent Teréz, hogy csak egy pár nevet említ
sünk - mélyen átélte, személyesen egyesítette magában a hit, remény és szere
tet éjszakájának minden gyötrelmét. Épp ezért tökéletes érzékekkel, tiszta szív
vel tudott gyönyörködni az "Esposo" és "Esposa" gondtalan szerelemjátékában.

Nem túlozunk, ha azt állítjuk, hogya misztikusok "noche" élménye az Éne
kek Éneke tiszta szerétetvilágának gazdagságával együtt az igazi istenkeresés
csalhatatlan kritériuma, próbaköve. Egyik se teljes a másik nélkül: egyik se ér
vényes és biztos a másik híján.

MIÉRT ÉPPEN MENYASSZONY? Avilai Szent Teréz nem ismerte úgy a bíb
liát, mint Keresztes Szent János. Az Énekek Énekéhez azonban ő is írt egy rö
vid elmélkedést (Meditacíones sebre los Cantares). Jól tudta, hogy az írások köz
pontja Krisztus, az isteni Jegyes. A Megfeszített Krisztus az ő számára azonos
volt a Jegyessel. Krísztusban találkozott Istennel, Akit szintén Jegyesnek nevez
nek az írások. Teréz tudatában van annak, hogy ez a beszédmód csak gyenge,
emberi, a hasonlat egy kicsit "durva", de jobb híján ezt kell alkalmaznunk.
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A szentírás szívesen hasonlítja az egyházat is a beteljesedés fokán a meny
asszonyhoz (és nem az özvegyhez, se nem a meglett férfihez vagy nőhöz). S ép
pen ezen van a hangsúly, itt van a lényeg: nem a gyerek, nem is az öreg, ha
nem egyedül a Menyasszony, ti. a fiatal, tiszta szeretet a remény és a szeretet
egyetlen érvényes és valós kifejezője, isteni szimbóluma,

A "noche" ellenpólusa, folytatása nem a nappal, nem is csak a fény, hanem
az Énekek Énekének boddog szeretete. Látszólag el sem lehet nagyobb ellentétet
képzelni a misztikusok éjszakájánál és az Énekek Énekének szeretetjátékánál,
Pedig ez a kettő egy és ugyanazon élmény kettős arca: Krísztus keresztje és
a föltámadás fénye csak így, együtt lesz a húsvéti titok örök megvalósulása az
istenkeresők, Istent szeretők életében."

'Mivel ez a cikk nem akar tudományos értekezés lenni Keresztes Szent .JánosrÓI, sem
teljes képet adni nem volt szándékomban a nagy mísztíkusröt : csak nagy ritkán utaltam
a rorrasokra, Alapul a spanyol kiadás rnellett (Biblioteca de autóres crístíanos, Vida y
obras de San Juan de la Cruz, Madrid, 1955) az angol (E. A. Peers) , német. franCia for
dítások szolgáltak. Nagy szolgálatot tett L. Guillet "Introduction A sairit Jean de !Ja. Croix"
(I.'éveille de l'aurore, Mame, 1971, Paris) címu müve is.

NAGYMIHÁLYI GÉZA

A JÉZUS IMA
A keresztény kelet lelki hagyománya közös kincse az egész kereszténység

nek. Ez azonban a legutóbbi időkig. csak elvi megállapítás lehetett, mert gyakor
latilag a nyugati kereszténységben ismeretlenek voltak még az e témával foglal
kozó alapvető munkák is. Ennek az állapotnak nyelvi, földrajzi és más akadályai
is voltak. Az utóbbi fél évszázadban, de különösen az elmúlt huszonöt évben
a valódi felfedezés erejével hatottak a világnyelveken megjelenő.. és a keresz
tény kelet lelki hagyományát tárgyaló írások. A II. vatikáni zsinat alatt és után
pedig egyenesen fellendült ezeknek tanulmányozása. Legfontosabb volt a Philo
kália és a nagy lelki írók eredeti műveinek közreadása. A Philokália a keleti
kereszténység nagy aszkétái és misztikusai írásainak monumentálís gyűjteménye,

a negyediktől a tizenötödik századig terjedő időszakban. Összeállítója Szent Ma
kariosz Notáras (1731-1805) korintusi érsek és Szent Nikodémos Hagiorita. (Ha
giorita: Szent-hegyí, azaz Athos-hegyí.) Először 1782-ben adták ki, egy részét
pedig 1951-ben a görög eredetiből fordított orosz szöveg alapján angol nyelven
is. Azóta a világnyelveken számtalan fordítása és interpretációja jelent meg.
A Philokália jelentős része foglalkozik a Jézus imára vonatkozó elméletekkel és
gyakorlati tanácsokkal.

Már a pusztai remeték idejében kialakult a lelki élet három fokozatra való
tagozódása, melynek megkapo szirnbolikája van a szentírás könyveiben, az egy
házművészetben és a templom-építészetben is. A lelki életben fontos a minden
kori aktív magatartás. A három fokozat: a megtisztulás (a metanoia, nemcsak
bűnbánat, hanem az élet teljes átrendezése Isten hívása szerint), és az egyesü
lés (theosis) , ami maga a teológia, vagyis Isten ismerete a Logoszban.

A lelki éIlet tekintélyei sohasem mulasztották el a fenti célok elérése érde
kében a Jézus imát, mint eszközt ajánlani. Rendszerint a következő formában
használják: "Uram, Jézus Krisztus,Jsten Fia, könyörülj rajtam bűnösön". Ez a
rövid ima magán hordja tizenöt évszázad történelmi súlyát, vértanúk vére csil
log rajta, kiélezett hitviták, sőt szenvedélyek kavarogtak körülötte. Ma már le
csendesedett a vihar, és a történelmi háttér csak segít, hogy a szentírásba mé
lyen zyökeredzett. teológíaííag kimunkált ima, sőt a vele kapcsolatban kialakult
mozaalom (iszlhaszta vagy hezihaszta mozgalom) elérje célját, lehetőséget adjon
az állandó belső imára, és az ember lelkébe reményt és kimondhatatlan békes
séget ültessen.
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