
BELON GELLÉRT

AVILAI SZENT TERÉZ
"Az asszonyok hallgassanak az egyházban": többnyire így olvasta és értel

mezte az es':.vház a Korintusiakhoz írt első levélben (14,34) foglalt páli parancsot
1970. szeprember 27-e óta viszont a Nagy Szent Terézre emlékező misét igy kez
di: "Fölnyitotta száját az egyház közepéri (ti. Isten) és eltöltötte a bölcsesség
és értelem lelkével" (Eayháztanitók míséje, bevezető). Csakhogy vélik
nem is kevesen - ha már egy női szentet egyháztanitóvá emelnek, nem tudtak
volna olyawalakit keresni. aki közelebb áll a mai időkhöz? Mert hiszen T~

rézia 400 évvel ezelőtt élt, gondolkodásában pedig még a saját korát továhbi
300 évvel meaelőző időkben járt. Az 1200-as években keletkezett a szentföldi
Kármelhegy barlanalatban. a világtól elvonultan élő remeték eszményét megtes
tesitő "eredeti szabályzato t" akarta visszaállítani, szemben a virágkorába jutott
spanyol kultúrához valamiképpen alkalmazkodó, a világ felé megtáruló karme
lita élettel szemben. Mint Ratzinger szellemesen megjegyzi: az "aperturát és
aggior namcntó t" megvalósító Megtestesülés sarus karmelita kolostorból, ahol húsz
évet töltött el valódi jámborságban és - e szellemi központként ható kolostor
nak is szellemi központjaként - sok lelket mozgató anosí.olságban, világtól el
zárt (klauzúrás), a hallgatás és önmegtagadás életformájába "menekül", és oda
hívja a jóra törekvő lelkeket. ezzel a jelszóval : Isten egymagában elég! Nem
engedi meg a húsevést. kietlenül szegény életmódot kíván, meghalna egy jelen
téktelen egyházi előírásért (rubríkáért), a főnöktól inkább szigort követel meg,
mint elnéző anyai jóságot. Irásaiban is különleges lelkek különleges elragadta
tásairól, lelki roptökről és lebegésekről szól.

Nem valami tévedés ejtette meg az egyházat? A zsinat szellemiségéből nem
a múlt századok világába, a konkrét élet szekularizálódó időszakából nem az
élettől elvonátkozó "sacrum" platóni szemléletére akar visszavezetni az elénk állí
tott eszménykép által.

KELL-E A MODERN VILÁGNAK? - Bár a számok a szellemi dolgokban
általában nem sokat jelentenek, bizonyos vonatkozásokban mégis [ellemzőek le
hetnek. 1967-ből származó összegezés szerint Nagy Szent Teréz művei négyszáz
év alatt 1212 kiadást értek meg. Éspedig: halálának csonka századában tizen
nyolc év alatt 17, a következőben 243, a fölvilágosodás korában 125. a XIX.
században 269, a jelen, ismét csonka században 529 kiadást, ez utóbbiból az első

ötven évben 345, 1950-67-ig 184 kiadás jelent meg. Föltűnik az adatokból a
Eölgyorsuló tendencia, ami nyilván a Szent Teréz iránti erősödő érdeklődest mu
tatja.

Kiváló szellemek is érdeklődtek iránta, sőt csodálták. Az angol történész, a
protestáns Macaulay azt írja róla: ,.Terézia az egész emberiségé". És idézve
kora sikeres költőít, hozzáteszi: "Egész jelentőségük semmivé zsugorodik, ha
összehasonlítjuk őket Jézusról nevezett Teréz pazarul tündöklő kasztíliai nyel
vezetével. " Egyszerűség és rövidség: ez a kettő jellemzi. A legcsodálatosabb
a dologban az, hogy fogalmunk sincs róla, hol szerezte ezt a remek stílust."
(Idézve: Szent Terézia és a karmeliták. II. 320. o.).

Bergsont mélyen érintik írásai (Keresztes Szent Jánoséival együtt). Azt mond
ja: "Most értettem meg a vallásosság kérdésének [elentőségét, ami eddig elke
rülte figyelmemet ... A rnisztikusok nyitották meg nekem az utat ..." Pár évvel
ezelőtt nyilatkozott stílusának meleg emberséget és emberközelséget árasztó ben
sőségéről egyik jeles írónk. És akár kü!földön vagy itthon, hivők és ateisták
(kőztük marxisták is - ld. például legutóbb Radnóti Sándor cikkét a Vigiliában)
elismerik írói nagyságát. A Scheler és Husserl bőlcseletén nevelkedett Edith Stein
egyik barátnőjénél ráakadt Szent Teréz Önéletrajzára, elkérte és egyetlen éj
szaka elolvasta...Ez az igazság!" - mondta, és miután Teréz többi munkáiát
is áttanulmányozta, annyira lelki gyermekének érezte magát, hogy a keresztség
ben az ő nevét vette föl, és később karmelita lett. - Amikor XXIII. János pá
pa ajtót nyitott az ökumenizmusnak, és egyes vallási vezetők nyilatkozataikban
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tanbeli és jogi fenntartásokkal ugyan, elismerőleg emelték ki a katolicizmusban
foglalt értékeket, sokan közülük e's'inek éppen Szent Terézt eml itették. Ramsey
anglikán prímás athéni beszédében 1962-ben szólt a katolikus egyházban élő nagy
koresaténvekrőt. ..akiktől tanulhatunk. például Szent Ter éztől, Keresztes Szent
Jánostól 'és másoktól, mi nt a hit tanúsáatevőítől". Athenazoras pátriárka egy za
rándokcsoport előtt püsnökeí társasánában kiielen tett e : ,.Teréz irása! lpggyakoribb
lelki olvasmánvaim. Eredetiben olvasom szótár nélkül." Roger ~~hlltz taizéi
perjel e~zményének tekinti, akinek pé'rlá ;állnl láthatni. hnnv a s7emlélörl6s a ke
r-szténvséaben nem luxus, hanem a gyakorlati élet mozgalmassúgaí között is az
élet tengelyében állh at.

Mutassunk rá végül a modern lelkiség egyik nagy alakjára Foucauld atyára,
aki így foglalja össze Teréziához való kan-sola tát : ,.Úgy t.űn ík. te (Teróziél) adod
nekem csöndes intéseddel a feleletet mindenre és a kulcsot rnindenhsz." Csodálta
,.ié~hideg agyát, Fizes szivét. meiy azzal a jel lernsz i lárrtsá-zaal párosult. ami
lehetővé teszi: mindent meanr-ibálnt és mindent kr-reszrülvnru Is+enért Isten
nel" (Naplóiból). De idézhetnénk a nazv keleti vallások képviselőinek nyilat
kozatait is. Csak a konf'uctanus C. H. Wu-t ernlít iük, aki a buddhí zrnuson ke
resztül érkezett el a kereszténységbe. ,.A belső Karmel" (London, 1954) címen
írt könyvet, melyet sok nyelvre lefordítottak.

Mindez meggyőzhet bennünket arról, hogy Szent Teréz iránt a nagy szá
mokban is mutatkozó érdeklődés komoly szellemi igényt takar.

KI EZ A SZENT TERÉZ? - Mi lehet az a vonzó erő, ami a ma emberét
Terézhez vezeti? Ha életét egy kicsit tudományoskodóan toglalnánk össze (amit
ő sohasem szeretett), azt mondhatnánk : horizontálísan . és vcrtikáí ísan bejárva
egész korát, sikerült megmaradnia a szó legszorosabb értelmében egyszerű em
bernek, Isten gyermekének és mindenki testvérének. Bejárta a lélek magasságait
és mélységeit, és az emberi létnek, a szexualitást kivéve, talán egyetlen moz
zanata sincs, amit meg ne kellett volna tapasztalnia. Élete olyan ellentétes szí
nekből álló szöttes, arnítyeneket snanyol hazájának népművészete készít. V. Ká
roly és II. Fülöp Spanyolországának fekete bársonyban és tündöklő gyémántban
ragyogó kuttúrá iában él; X. Leél és a reformáció szellemi klimájába születik
bele. a trienti zsinattal elinduló katolikus reformáció rnozgal mai közt végzi mun
káját, és a spanyol inkvizíció nyomasztó világában írja műveít.

Hétéves korában a vértanúság vágyával a' mórokhoz akar szökni. Fiatal leány
korában .,- édesapja tilalma ellenére - titokban Iovagregényeket olvas. szeret
öltözködni és pioerézkednL unokates-vérei. Iiúk és lányok naphosszat mesélnek
neki bizalmas dolaatkról. Majd ki iá+szva apja éberséget és a megfizetett cselédek
kel szövetkezve ismeretségbe kerül egy fiatalem~errel, és szép szerelem kezd
kibontakozni szívében, ami - saiát s01:8I'ai szerint - .,házasságra vezethetett és
így jól véuződh-tett volna" (Önélet raiz, ZR). Anélkül, hogy k,';lönösehh (,s"V'nfts
vagy tragédia érte volna, Isten iránti szerétetből hosszú hónapok belső küzdel
mei után zárdába szökik szerető, de szerzetesi életét ellenző apja mellől. Nem
rendítette meg hivatását évekig tartó súlyos betegsége sem, míközben megta
pasztalja a teljes tehetetlenséggel járó kiszolgáltatottság és meaalázottság minden
formáját. Majd meggyógyulva a zárdába bejáró világiak társaságának közép
pontia lesz, mert szépsége, eleven szelleme. nyilt és tágas világszemlélete mág
nesként vonzotta magához az embereket. Később a belső imát gyakorolja, láto
másai lesznek. és húsz év vívódásai után rászánja magát az eredeti szabály kö
vetését szolgáló reformra. Ezzel magára zúdít ja szerzetestársai, más szerzetbeliek,
vallásos világiak és saját rokonsága ellenérzését. neheztelését, félreértéseit és
rágalmait. Saját lelki világát és terveit is kora legnagyobb vallásos szellemei vel
ellenőriztette: Alkantarai Szent Péterrel, Banez Domonkossal, Borgia Szent Fe
renccel és másokkal. Elsőnek ó maga gyanakszik magában, és szinte élete végéig
megmarad benne a félelem attól, hogy szemfényvesztés áldozata. Egy "város
szerte vallásosságáról híres nő" azt terjesztette róla, hogy a magasabb lelkiség
jelszavát hangoztató allumbrados (Ielvilágosultak) közé tartozik. Ezért az ink
vizíció elé került, és bár fölmentették, továbbra is sokszor álneveken írt és rejt
ve küldte leveleit. Azzal, hogy sztaorú belső életet akar élni - s közben a 32
kolostoralapítással járó rengeteg utazást. tárgyalást, pénzügyi és személyi ügyeket,
nehézségeket elhárító megbeszéléseket intézi. kihívja az akkori Spanyolország vi
rágzó egyetemeinek bírálatát is. A salamancai egyetem tudós domonkos tanára.

82



Medina, a tekintélyes tomista teológus a katedráról jelentette ki: Teréz "egyike
azoknak a nyughatatlan szerzetesnőknek, akik nem tudnak megülni egy helyben;
pedig jobban tennék, ha otthon imádkoznának és formának". Terézia éppen
jelen volt, amikor a bírálat elhangzott; örömmel fogadta, és megkérte Medinát,
ítélje meg lelki állapotát, mert remélte, hogy tőle pártatlan és javára sem el
fogult véternényt fog kapni. Medina professzor teljesítette a kérést, és a kö
vetkező órán így szólt a hallgatóthoz : ,.Uraim, a múltkor néhány meggrmrl()latlan

szót mondtam egy szerzetesnőről, aki sarutlan női zárdákat alapít. Allttásomat
ezennel visszavonom." Kés5bb nyíltan hirdette Teréz életszentségét. (Szent Teré
zia és a karmeliták. r. 417.)

S;éemé'yi varázsával a sarus karmelita generálist, a római De Rossit a spa
nyol sarusok minden vádaskodása c'Icnére meg tudta nyerni reformjának, és az
ő engedélyével alapította zárdáit. (Igaz, hogy késobb De Rossi teljesen hátat for
dított Teréznek és cserben hnayta.) A pápai nunciusok egyike, Hermetc szintén
mellé állt, utóda Sega viszont "nyughatatlan, kósza fehérnépnek" nevezte. Híre
Madridba ís eljutott; kihívta maga ellen az udvari cselszövénveiről híres Eboli
hercegnő haragját, amitől csak II. Fülöp személyes közbelépése rnentette meg.
Saját rokonságát azonban nem tudta meghódítani. Kis unokahúga. Terezita, akit
pedig elhalmozott szeretetével, lélvkben idegen marad tőle. Egyes rokonai per
rel fenyegették. és nagyon megke-erttették élete utolsó idejét. Két héttel halála
előtt a valladolidi perjelriő, akiben lesrinkább bízott. azt mondta kísérőjének:

"Menjenek innét s többé be se tegyék ide a lábukat!" .
Már ebből a vázlatos ismertetésből is látható, milyen viszontagságok kőzt telt

élete, milyen földi körűlmények közt járta lelke a mennyei magasságokat. s írta
imáinak, látomásainak és elragadtatásainak csodálatos műveít, melyek ma is az
élő szó rnelegével és közvetlenségével hatnak arra, aki a kezébe veszi éket. De
aki meg akar ismerkedni vele, jól teszi, ha nem a főművein kezdi, hanem a le
velein (Szeghy Ernő fordításában az I-Il. kötet).

SZABADSAGOT ISTENNEK. - Ha Teréz ma is ható életművének titkát
keressük, csakhámar ráeszmélünk. hogy ez a titok nem más, mint amit az apos
toli hitvallás első mondata hirdet: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek teremtőjében. Ezt az egyszerű igazságot pedig az a Te
rézia mondja, aki megjárta az Istenbe merülés mélységeít vagy magasságait, és
átment a lélek útjának minden kanyarulatán és emelkedőjén, tehát a személyes
tapasztalat biztonságával mutat rá a leglényegesebb dolgokra.

Minden lelki magasságokban való járásnak kezdete az, hogy komolyan ve
gyük Jézus rnondását, amibe egész tanítását belesűrftette: "Beteljesedett az idő,

és már közel (itt) van az Isten országa (uralma). Tartsatok bűnbánatot. és higy
gyetek az evangéliumban (jóhírben)" - mínt Márknál olvassuk (1,1.'5). Terézia
istenélményét ez a két tétel fejezi ki: rnínden Isten hatalmában van (mínden
ható); és Isten jóindulattal van irántunk (atya). Egész lelkiéletet egybefoglaló
rendszere a belső imára épül föl: "A belső ima - nézetem szerint - nem egyéb,
mint benső barátság Istennel, amennyiben gyakran maradunk vele négyszem
közt, tudván azt. hogy szeret bennünket" (Önéletrajz, VIII. 72.).

Ezt az Istennel való benső barátságot nem győzi ajánlani nemcsak szerzete
seinek, de mindenkinek, akármilyen helyzetben vagy foglalkozásban legyenek is.
Mint az Úr, ő is miridenkí nek hirdeti a "jóhírt", az Isten kegyességét, atyai sze
retetét. Levelei tanúskodnak róla a legjobban, hogy nem szűkítette le néhány
ki választottra az Istennel való barátság ápolását. Viszont mindenkinél sürgette
az alkutlan odaadást annak az Istennek, aki nem valahol a messze távolban
van, hanem - míndenhatoként - az élet minden mozdulásában, minden konk
rét helyzetében van jelen szeretetével.

A legtöbb ember infantilizált Isten-képet hordoz magában. Azt a gyermek
korából őrzött, fenn a mennyekben élő és uralkodó Istent, aki valahonnét kívül
ről és távolról nézi és szernlélí életünket. Teréz - a koperníkuszi fordulat szá
zadában - valami- hasonló nagy fö1fedezést és fordulatot sürget benső világunk
ban. "Nagyjából mégiscsak tudjuk vagy mí, hogy lelkünk is van; hallani csak
hallottunk róla, meg a hitünk is tanítja! Csakhogy persze nem gondoljuk meg,
hogy mekkora kincsek rejlenek benne s hogy ki az. aki lelkünk mélyén lakik"
(Belső Várkastély, r. lakás 1. fej.). Ezt a rejtőző Istent kell megkeresni és meg
találni. Keresztes Szent János a lélek útját mint valami hegyre való fölmenetelt
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ábrázolja, és a hasonlatai is az emelkedéssel kapcsolatosak (a Pseudo-Dlonizlosz
nyomán); Szent Teréz hétlakásos Várkastélya pedig befelé van, a lélek mélyén;
és nem úgy megy át egyik lakásból a másikba, mintha szobák során haladna
át "Ha valaki benn van a szobában, annak nem mondjuk. hogy lépjen be. Igen
ám, csakhogy az ember különböző módon lehet benn." Minden lakás az Isten
megtapasztalásának egy módja, és haa hetedikhez elért, nem marad ott állan
dóan: majd az egyik, majd a másik lakás lakója lesz.

A lényeg az, hogy az első lépést, az Isten felé fordulást tegye meg: hitben
adja oda magát a szerető Mindenhatóságnak. Ez a nehéz fordulat: a hit önfe
ledtségével és alkutlanságával tekinteni az Istenre. A zen gyakorlatok hívei és
a keleti nagy vallások elmélyüléseit gyakorlők kötelesek teljesen elhagyni és
valami más-ságnak, egy nagy objektívumnak átadni magukat, ahhoz kötődni,

és mindent a legkeményebb szígorúsággal és következetességgel, hogya lélek
mélyeinek pszichoszomatikus feltételeit biztosítsák. A karmelita lelkiség nagyjai
az ősi szabályzathoz való visszatérésben a Kelet nagy elmélyülesi hagyományai
ból mentettek át valamit, természetesen úgy, hogy náluk a személyes Istenhez
kell ilyen szigorúsággal hozzákötődni.

Teréz ezt többször is megtette. Sohasem külső események nyomására, hanem
belső vágyódástól sürgetve. "Mikor kiléptem édesatyám házából - (szökve, atyja
akarata ellenére) - olyan érzés fogott el, amelynél - azt hiszem - még a hal
doklás sem lehet rettenetesebb: mintha csontjaimnak ízületeit szaggatták volna
széjje!" (Önéletrajz. IV.). De megtette. Ez az elszántság jellemezte később is.
"Igen sokszor, éspedig több éven át, inkább csak az után vágyódtam. hogy bár
csak vége volna már a kiszabott időnek s inkább azt lestem, mikor üt végre az
óra, semhogy elmélkedtem volna... Sokszor oly kedvetlenül léptem a kápolná
ba, hogy össze kellett szednem egész akaraterőmet... S tettem ezt (a félrevonu
lást) igen gyakran egész kedvetlenül ; erőszakolva önmagamat ..." (i. m. VIII.)
Ezt kéri másoktól is, míndenkítől : hogy mindenáron következetesen és szigorúan
az úr felé forduljanak és mindig szenteljenek neki egy kis időt. És csodálatos
emberi tapintattal mondja a bűnei miatt visszariadónak: "Hiszen nem azt mon-

. dom, ne bántsa meg az Istent s ne essék bűnbe; - bár ha valaki egyszer ilyen
kegyelmekben kezd részesülni, el lehetne várni tőle, hogy óvakodjék minden
hibától - de hát olyan nyomorultak vagyunk! Én csak azt tanácsolom: ne hagy
ja abba a belső imát" (i. m, XV. fej.),

Ezen a ponton dől el, hogyan alakul a lélek sorsa. Tudja-e Isten szabadságát
tisztelni és ebben a szellemben intézkedéseit elfogadni. "Ilyenkar legjobb, ha az
ember Isten karjaiba veti magát. Ha az égbe akarja vinni: csak rajta! Ha a po
kolba: azt sem bánja, mert hiszen Övele, az ő kincsével rnegy oda. Ha meg kell
halnia, annál jobb! Ha ezer évig kell élni: úgy is jó! Tegyen vele O Szent Fel
sége, mint sajátjával" (i. m, XVII. f.). De nemcsak az élet különböző fordula
taiban kell meglátni az Isten jóságát, hanem a lélek történéseiben is. A hiba
rendszerint ott van, hogy a lelki erőfeszítések és az imént említett gyakorlatok
eredményeként halálos biztossággal várjuk az Isten megragadását. kegyelmi kö
zelségét és bennünk lakásának kézzelfoghatóvá válását. "Amiről pedig én most
szólni akarok - figyelmeztet viszont Szent Teréz - egyik, lényeges pontja en
nek a kérdésnek, s nagyon szükséges mindenkinek, aki imádságos életet él. Már
most hogyan gondolhatná az igazán alázatos ember, hogy ó van olyan jó, mint
azok, akik följutottak a szemlélődés színvonalára? Hogy az Isten odajuttatja,
az világos... de ha nem tenné, arra való az alázatosság, hogy szolgálja ki örö
mest az úr szolgálóit ... Nagyon fontos észben tartanunk, hogy az Úr nem ve
zet mindenkit egyazon úton, s .esetleg az olyan, aki saját nézete szer-int nagyon
alacsonyan jár, a legmagasabb úton van az úr szemében... Én tizennégy eszten
deig voltam úgy, hogy még elmélkedni sem tudtam, hacsak nem volt könyv a
kezemben. .. Sohasem tudhatjuk, hogy ezek a szellemi örömök tényleg Isten
től valók-e, vagy pedig az ördög hamisítványai... Nem azt akarom mondani,
hogy ne igyekezzetek eljutni a szemlélődésre, hanem csak azt, hogy legyetek min
den munkára kaphatók, mert nem áll medunkban az előbbit választani. Azt az
úr tetszése szerint adja... Bízzátok a háziúrra. Ö bölcs és hatalmas" (A tökéle
tesség útja, XVIII.). Színte egyetlen sora sincs. ahol ne a iánlaná az lsten iránt
való alázatot, ami nem más, mínt Isten önállóságának és szabad döntéseinek
tisztelete. Ö, aki igazán ismerte és élte az isteni megtapasztalásokat. nem győzi

hangoztatni, hogy a rendkívüli lelki jelenségek nem teremtenek kiváltságolt sze-
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repet, nem jelentenek Istentől való igazolást, sót a bűntelenségnek sem csal
hatatlan bizonyítékai. Egy hallomásból fbijegyzi Jézus szavát. "Még a szemlelő

dő imának gyönyörüségei és élvezetei sem azok (ti. az egyesülés jelei), bármily
magas fokúak, és még ha Éntőlem származnak is; ezek gyakran csak eszközök
a lélek megnyerésére, nemegyszer olyankor, amikor az nincs is a kegyelem
állapotában" (Isteni kegyelmek, XXIX.). Mintha csak az evangélium lapjairól
olvasnánk Jézus megnyilatkozását: "Sokan mondják majd nekem azon a na
pon: Uram, Uram. Hát nem a te nevedben jövendöltünk? Nem a te nevedben
űztünk ördögöt? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? (LIe 13,26-ból). A
szemed Iát i ára ettünk és ittunk, a mi utcánkon tanítottál. De ő megismétli: Nem
tudom, honrian valók vagytok" (Mt 7,22). Éppen ez a jézusi kijelentés teszi in
dokolttá Terézia alázatát, mindvégig megmaradó bízalmatlanságát önmagában. De
ezért van az is, hogy lelkileg sohasem zsugorodott, se nem félénk és tétlen, mert
szerető nyitottsággal annak az Istennek szine előtt áll, aki mindcnnatóságá
ban is atya. szabadságában is szeret, aki tehát mindig tudja, mít miért míkor
tesz akár az egyes lélekben, akár a nagyvilágban; és ezért lehet rá építeni,
akár kedvező, akár kedvezőtlen számunkra pillanatnyilag intézkedése.

JÉZUS KR1SZTUS ISTENE ÉS ATYJA. - A mísztíkának van az elgépiesí
résen kívül egy másik kísértése is: a világunktól való elidegenedés, vagyis el
futni a teremtett dolgoktól és egyedül az abszolútum felé fordulni. A plátói ih
Ietésű istenség-szcmlélet Plotinoszon keresztül Dioniziosz Areopagitán át a ke
resztény mísztíkába is beáradt, és Eckhardt köre által még Szent Teréz korában
is éreztette hatását. Olyannyira, hogy őt is arra biztatták. hagyja ki szemlélődé

seiből Krísztus szent emberségét és az istenségnek önmagában való megragadá
sára törekcd iék, ,.Azt mond iák ugyanis, hogy '" még a Krísztus Urunkr-il mint
emberr/il va1é) elmél.kedés is zavari a és akadályozza a tiszta szemlélődést" 
írja (Önéletra iz. XXII. I.). és megállapítja: ,.Mi nem vagyunk angyalok, hanem
testünk van. Oktalanság részünkről, ha, amíg e földön élünk és annyira e föld
höz ragadt lények vagyunk, angyalok szerepét akarjuk játszani... ügyes-bajos
dolgaink. üldöztetések és szenvedések kőzepett, amidőn az ember nem jut elég
séges nyuaalornhoz, nemkülönben lelki szárazságok idején, nagyon is jól esik
nekünk Krisztus Urunknak barátsága. Benne ugyanis embert látunk. aki fárad
és szenved, mint mi" (uo.). És nemcsak példát adó barátot tekinti, hanem pon
tos teológiai értelmét is adja szeraléletének. "Az is világos előttem, hogy ha az
Úristennek kedvében akarunk járni, úgy illik és úgy akarja O, hogy minden
ennek a szcntséges emberségnek a közvetítésével történjék. amelyben O szent
felségének - saját szavai szerint - gyönyörűsége telik ... Világosan megértettem,
hogy ezen a kapun kell belépnünk, hí! azt akarjuk, hogy O Szerit Felsége nagy
titkokat közöljön velünk" (uo.).

Teréz Istene tehát nem az istenség önmagában, még csak nem is a Szent
háromság, hanem az Úr Jézus Krisztus Istene és Atyja. Ez hármat jelent.

1. Krisztus leözéppontúságot. "Úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát ad
ta." "Senki sem juthat el az Atyához, csak én általam" (Jn 14,6). Ez úgy átjárja
Terézia életét és tanítását, hogy nem kell tovább elemeznünk.

2. Mély, emberszerető humanizmust. Teréz látszólag menekül a világtól, be
zárja magát és nővéreit szígorú kolostori rácsok mögé, böjtölésekre. önmegta
gadásokra, hallgatagságra birja az önként jelentkezőket (és 32 kolostor telt ki
belőlük!), a mindennapi ember iránt mégis csodálatos melegség árad egyéniségé
ből és megnyilatkozásaíból. Unokahúga, Terezita, aki különben nem tudta nagy
nénje szeretetét viszonozni, azt mondta róla: Néném olyan eleven és oldott
volt mindcnkivel szemben, hogy az emberek nem is sejtették, mily nagy szent.
Madridban egy hercegnő meghívta szalonjába. és a fényes társaság valami ki
nyilatkoztatásfélét várt látomásaiból és elragadtatásaiból. az ő első szava viszont
az volt, az akkor fővárossá épülő Madridról : "Mily gyönyörűek Madrid utcái!"
Hogy tud örülni minden kícsíségnek, ami az emberek szelgálatára van. Ha le
veleit olvassuk, elámulunk rajta, milyen kis részletekre turl érdeklődésével ki
térni, és agyonhaiszoltságában, az álomrnal küszködve még segítséget és taná
csot tud adni ügyes-bajos dolgokban. Ahogy Jézus evangéliumának középpont
jában az emberszeretés áll, úgy ő is ezt tűzi ki szerzete legfőbb feladatának.
Egész ref'orm iát az egyház, a hivő keresztények, a hithirdetők megsegítésének
szolgálatába állítja (Alapítások könyve, I. f.)."Nem a sok gondolkodás, hanem, a
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szeretet segíti át az embert" - mondja sokszor (Belső Várkastély, IV. lakás.
1. LJ, és a legmagasztosaob lelki magaslatokrul szolo mű veoen a szemlerodő

és cselekvő élet vi taját, a szernlelődo elet javára szolo evangeh umí részt Mariá
rol és Mártárol ugy magyarázza, hogy renaouuátja Mártát (a szorgos munxát),
Mária - mondja - elozo!<;g már elvegezte a munkáját (1. m. VII. lakás IV. L).
Színte utolsó mondatai ban igy int: "Mondottam már, hogy az ördög olykor na
gyobb magasztos vagyakat kelt bennünk, csak azért, hogy elhagyva az U r szol
gátatában reánk nézve kivihető és éppen kezünk ügyében levő dolgokat, kivi
hetetlenek után sóvárogjunk és ebbeli vágyainkat sokra becsüljük. Imáitokat
fordítsátok azok javára, akikkel együtt éltek, mert hiszen irántuk vagytok a leg
inkább lekötelezve. Vagy azt hiszitek talán, hogy az olyan csekélység volna, ha
az alázatosság, az önmegtagadás, a szolgálatkészség, a nagy testvéri szeretet és
az Úrhoz való ragaszkodás... hatna rájuk?.. Végül pedig nővéreim - s ez
legyen utolsó megjegyzésem -, ne építsünk tornyokat alapok nélkül. Az Úr
nem annyira a tettek nagyságát nézi, mint azt a szeretetet, amellyel a telteket
végrehajt juk" (i. m. IV. f.).

3. A szenvedésben való megváltás folytatását. Teréz azért nem tud beleveszni
az istenség mindentől elvonatkozó szemléletébe, mert Jézus Istene az az Isten,
akinek "úgy tetszett, hogy oktalannak látszó igehirdetéssel üdvözítse a hivőket ...
a megfeszített Krisztust hirdetjük: aki a zsidóknak botrány, a pogányoknak meg
oktalanság" (I. Kor 1,21-23). A keresztben való megváltás "az Atya titka" (Kol
2,2); de ezt a fájdalmas titkot nem csupán a múltban kell szemlélnünk, hanem
a történés minden mozzanatában. "íme a világ lángokban áll! - írja koráról 
Ú jra halálra akarják ítélni Krisztust! Földre akarják típorní üt ..." (A tökéletes
ség útja, I. f.). Az élet adta nehézségekben és megpróbáltatásokban - a nagyok
ban és kicsinyekben egyaránt Jézus helyzete újul meg, és azért kell, hogy a lé
lek szabadságot adjon Istennek abban, hogy ne csak sikereket és eredménvelcet
rójon rá. hanem megpróbáltatásokat is; mert ezek végeredményében Krtsztus
mai szenvedéseí, ezért Krisztus lelkével kell nézni őket. A bajok nem azért van
nak, hogy kisebbítsenek ; hanem titkos, megváltó erők rejlenek bennük. Ilyen
értelemben mondta Terézia: "Vagy szenvedni vagy meghalni". Ezért nem irtózott
sohasem a reformjával, vagy a kolostoralapításaival járó bajoktól. nehézsének
től, emberi furfangtól és hűtlenségektől. mert a Megváltót ért Iájdalrnakat látta
bennük, és az () lelkével akarta elviselni őket. A mindennapi baiok megszen
telésére hívta karrnelitáit. Sokan ebben látják hivatását, illetve küldetését ; hogy
ismét elterjessze azt a lelkületet, mellyel Krisztus ragadta meg a keresztet a
világ bűneiért.

Szent Terézt olvasni kell; a többit elmondja Ő. Összes műveit Szeghy Ernő

kármelita atya fordította. Ugyanő írta meg a Szent Terézia és a karmeliták cí
mű művet két kötetben, idézeteinket onnan vettük.

Rocskai László: Szentendre
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