
Mit tud a test?
1.

A nyelvvel bizonyos értelemben valóban, mint Pascal Quignard
írja,1 a tiszta jelen lehetetlensége köszönt be az ember életébe: ha a
test nem más, mint vágy, amely éltet, űz, hajt, akar, követel, éhes,
fázik, izzik, éget és elfárad, akkor a nyelv mint belső vagy külső szó
által a lélek ezt már mindig konstatálja, ám ha konstatálja, egyben
reflektál is rá, megengedi vagy elutasítja, megismétli, tudatosítja,
késlelteti, moderálja, csillapítja vagy felfokozza. A nyelv talán az
önmagammal való szimultaneitásnak és így bizonyos fokig a tes-
tem elveszítésének a szimbóluma, amennyiben a test csak kivételes
esetben fejezheti ki magát közvetlenül, hiszen minden a tudat szű-
rőjén megy át; a vágy, az éhség, az erő, a fáradtság már sohasem
lehet az, ami, mert a vágy, ami én vagyok, a test, ami én vagyok,
eleve tárgyiasítva és értelmezve van, függetlenül attól, hogy ezt el-
nyomásként vagy együttműködésként fogom fel. A kérdés az: visz-
szaszerezhetem-e a testemet? Képes lehetek-e arra, hogy olykor-
olykor megfosszam ettől a folytonosnak és elkerülhetetlennek tűnő
értelmezettségtől? Megízlelhetem-e a tudást, amely a test sajátja?
Nem az tehát a kérdés, hogy mit tudok a testről, felépítéséről, mű-
ködési elveiről, és nem is az, hogy mire képes a test, mennyire fá-
radhatatlan és mennyire elnyűtt, tehetetlen és lusta, hanem az: mit
tud a test? Mit tud rólam a saját testem, mit tud a világról, mit Is-
tenről, a szeretetről, a kegyelemről, az igazságról?

Hiszen olykor az az érzésem, hogy a testem rendkívül értékes is-
meretekkel bír: a vágy képében például nap mint nap felismeri azt,
akit szeretek, máskor bele-beleborzong abba, amit szinte a magam
számára is észrevehetetlenül elgondolok, megint máskor meg-
könnyezi a negatív vagy pozitív értelemben feldolgozhatatlant; hol
elfárad attól, ami van, hol akaratom ellenére is tüzel, erősít, felemel,
és a legtöbb esetben előbb-utóbb rá kell jönnöm arra, milyen igaza
van velem (magával) kapcsolatban. Tud tehát, és van, hogy tanács-
talanságunkban, amikor lelki-szellemi értelemben olyan komplex
döntési helyzetben vagyunk, amelyben túl sok különböző szem-
pontot kellene érvényesítenünk, mintegy hátradőlünk, elengedjük
az egészet, és a testünket „kérdezzük”, felmérjük, miképp reagál,
mit sugall, mit szeretne, mit akar; a testünkre bízzuk magunkat,
amely, jól tudjuk, betegségeinkben vagy szerelmi-erotikus extázi-
sainkban olyan kérdéseinkre is megfelel, amelyeket explicit módon
talán fel sem tettünk magunknak. Arcunk vonala, kezünk és lábfe-
jünk alakja, hajszálaink íve, bőrünk tapintása és illata nem árul-e el
sokkal többet arról, hogy kik vagyunk s hogy mit gondolunk, mint
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kimondott és leírt mondataink, elsajátított ismereteink, vállalt meg-
győződéseink? A lelkiismeretre szoktunk hivatkozni, amely bizo-
nyos értelemben lehetetlenné teszi számunkra a hazugságot, de nem
azért vagyunk-e képtelenek hazudni, mert az igazság és a hazugság
bele van írva a testünkbe, a gyomrunkba, a szemünkbe, áthatja ve-
séink működését, együtt cirkulál bennünk a vérünkkel és a testned -
veinkkel; nem egyfajta „testiismeret”-e tehát az, ami megfoszt min-
ket a hazugság képességétől, és ez a képtelenség nem éppen a
testnek az igazságról való, némaságában is egészen lenyűgöző tu-
dásáról tesz-e tanúbizonyságot? Freud cenzúráról beszélt, a tudat
cenzúrájáról, amely háttérbe szorítja a test természetes ösztöneit,
mintha a testiség kimerülne a szexuális és a vegetatív ösztönökben
— pedig vágyaiban, reakcióiban, forróságában vagy nyugalmában
a test talán egy olyan mélységes és tiszta tudással bír rólunk, ame-
lyet néha szinte inkább csak összekuszál és megzavar az, amit a szel-
lemi-lelki értelemben vett tudásnak nevezünk. „La parole a été
donné à l’homme pour cacher sa pensée” — idézi Stendhal a Vörös
és feketében egy portugál jezsuita mondását: „Az ember azért kapta
a nyelvet, hogy elrejtse a gondolatait”; de a test talán képes lehet
ellentételezni ezt a szavakba bújtatott tudatlanságot: tudhatja és ki-
fejezheti azt, hogy „a szívünk mélyén” mit gondolunk.

2.

Amikor Loyolai Ignác arra a kérdésre kereste a választ, hogy az ál-
tala alapított szerzetesrend megmaradjon-e a vállalt és teljes sze-
génységben vagy elfogadjon olykor-olykor valamiféle jövedelmet,
mindenekelőtt miséket mondott, hogy kifürkéssze Isten akaratát, a
szentmise előtti, alatti és utáni tapasztalatairól pedig naplót veze-
tett, amelyben napról napra leírta saját maga számára benyomásait
és élményeit, hogy mintegy grafikonszerűen láthassa maga előtt a
választás során megtapasztalt bizonyosságait és bizonytalanságait.
Bár Gonçalves da Camara azt jegyezte fel róla, hogy „minden al-
kalommal és minden órában, amikor meg akarta találni Istent, meg-
találta”,2 ez csak az életrajzírás idealizáló tendenciáival magyaráz-
ható; Ignác akár „misztikusnak” is nevezhető tapasztalatai, mint
azt a Lelki följegyzések nyilvánvalóvá teszik, egyáltalán nem a talá-
lás folytonos biztonságáról, hanem épp ellenkezőleg, a bizonyos-
ságra lelés szüntelen vágyáról és egyúttal a keresés, a bizonytalan-
ság már-már kiiktathatatlan voltáról tesznek tanúbizonyságot,
Ignác egészen figyelemreméltó lelki naplója legalábbis tele van
olyan megjegyzésekkel, mint például: „hiába kerestem, semmi
módon nem voltam rá képes”, „amikor a szobában magamba száll-
tam nem találtam semmi hódolatot vagy tiszteletet, az azt kísérő
benső hatást és jó ízt, sőt képtelennek látszottam megtalálására”,
„aztán egy idő múlva a kápolnában úgy tűnt nekem, az az Isten
akarata, hogy szorgosan próbáljam keresni és megtalálni, s bár nem
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találtam, mégis jónak tűnt előttem, hogy keressem, de nem volt ha-
talmamban meg is lelni”.3 Roland Barthes összességében jól írja le,
mi is történik a szövegben, amikor úgy fogalmaz: „Látjuk Ignácot
Lelki naplójában jelért könyörögni Istenhez, Istent, amint késlekedik
ennek megadásával, megint csak Ignácot, amint türelmetlenkedik,
majd türelmetlenséggel vádolja magát, és, újrakezdve a bezáruló
kört: imádkozik, megharagszik önmagára azért, hogy nem jól imád-
kozik, majd az imához még hozzátesz egy bocsánatkérő könyörgést,
stb.; vagy eldöntendő, hogy véget kell-e vetni a választást sugalló
miséknek tervbe veszi… hogy eggyel több misét mond.”4

Szó sincs tehát arról, hogy Ignác bármikor, amikor akarta, megta-
lálta Istent; ezek a figyelemreméltó feljegyzések, amelyeknek a leg-
utolsó ránk maradt oldalai abban merülnek ki, hogy Ignác napról
napra feljegyzi, könnyezett-e aznap vagy sem, és ha igen, akkor mi -
kor, melyik órában, mennyit, éppen arról a nehézségről számolnak
be, és Ignác tisztánlátása egészen megdöbbentő ebben a tekintetben,
hogy milyen nehéz tudni valamit, egészen pontosan tudni azt, hogy
a Szentlélek, akivel látomásaim, könnyeim, gondolataim és akara-
taim révén párbeszédet folytatok, mit akar velem és bennem. Amit
Roland Barthes mond ennek kapcsán, hogy tudniillik „egyetlen kiút
van csupán a dialógusból, amelyben az istenség beszél (mert szá-
mosak az indítványok), de nem jelöl: magának a jelnek a felfüggesz-
tését tenni meg a végső jelnek”,5 az nyilvánvalóan túlzás, tagadha-
tatlan azonban, hogy itt egy olyan felsőbb, szent bizonytalanságról,
az isteni akarattal szembeni bizonytalanságról van szó, amely végső
soron nemcsak felemelő, de egyúttal letaglózó is. Hogyan lehetnék
bizonyos abban, hogy a Lélek arra méltat, hogy közvetlen üzenetek-
ben és látomásokban jelenítse meg nekem akaratát; de hogyan tud-
nám ignorálni ezeket az egészen valóságos látomásokat és üzene-
teket, amelyek, ha nem akarnék tudomást venni róluk, testemben
borulnak virágba, könnyként, keserűségként, vigaszként, vigaszta-
lan ságként, hordozom magamon magamban, mint valami sebet és
stigmát, mindazt, amit tudok; ám ha nem ignorálom őket, akkor
mégis miképp lehetséges a saját nyelvemre lefordítani az isteni aka-
ratnak a legszemélyesebb kérdésemre adott, olykor egészen kifür-
készhetetlennek tűnő, rejtélyes és ellentmondásos válaszait, ame-
lyekkel megérint, feltüzel, elkeserít vagy extázisba hoz?

3.

Ignác antropológiája, mint azt a Lelkigyakorlatos könyv6 világossá
teszi, annyiban tekinthető sajátságosnak, amennyiben a kiszámít-
hatatlanságot egyrészt az emberi kiiktathatatlan részének tartja,
másrészt kizárja és megtiltja, harmadrészt pedig kifejezetten elő-
írja. Kiiktathatatlan részének tartja, hiszen tudja, hogy az ember
folyton-folyvást ki van téve a rossz szellemek befolyásának: „Abból
a föltevésből indulok ki, hogy háromféle gondolat van bennem: a

3Vö. Szent Ignác:
„Lelki följegyzések”.

In: Jezsuiták Szent Ignác
nyomdokain.

(Szerk. Szabó Ferenc
és Bartók Tibor.)

Szent István Társulat,
Budapest, 2006.

4Roland Barthes:
Sade, Fourier, Loyola.
(Ford. Ádám Péter és

Romhányi Török Gábor.)
Osiris, Budapest,

2001, 82.

5Uo. 88.

6Lásd Loyolai Szent
Ignác: Lelkigyakorlatos

könyve. (Ford. Bálint
József et al.) Szent István
Társulat, Budapest, 1986.

92

2_Cseke_Mit tud a test_Layout 1  2014.01.15.  12:13  Page 92



saját magamé, amely teljesen az én szabadságomból és akaratom-
ból származik, és két másik, amely kívülről jön, egyik a jó szellem-
től, a másik a rossztól” (Lgy 32). Ez tehát a kiindulópont, és a négy-
hetes lelkigyakorlatnak — elvileg — az a célkitűzése, hogy az
ember „rendet teremtsen” önmagában annak érdekében, hogy
dönthessen életéről. De lehetséges-e egyáltalán ez a végleges, visz-
szavonhatatlan (vö. Lgy 172) döntés? Az alapvető és szinte meg-
oldhatatlan nehézségre és egyben adottságra, hogy az ember folyton
ördögi és isteni kísértések rabja, illetve hogy — ebből következően
— az emberi tudatban nem egy, hanem egyszerre és folyamatosan
három gondolat is meghatározó, Ignác úgy reagál, hogy megkísérli
egységesíteni az emberi akaratot és tudatot, hol azáltal, hogy fel-
szólít az érzékek bezárására és leigázására, hol azáltal, hogy egy
már-már rideg tudatosságot és önirányítást ír elő az embernek,
amelyet valósággal be kell gyakorolnia. Így például még ébredés,
sőt öltözködés idejére is ilyenféle tudatosító gyakorlatokat ír elő
(Lgy 74), a már-már teljes koncentráció gyakorlatait, amelyek mind-
végig meghatározzák a Lelkigyakorlatos könyv tartalmát és felépítését.
Ignác nem átall a testről mint a lélek börtönéről beszélni (Lgy 47),
ahogy azt is világossá teszi, hogy a testnek mint alsóbbrendű rész-
nek alá kell rendelnie magát a felsőbbrendű értelemnek (Lgy 87).
A testi-érzéki valóság kiiktatása ezen a ponton a figyelem termé-
szetes szétszóródásának ellentételezését szolgálja, vagyis Ignác
mintegy megpróbálja megtiltani vagy kizárni a testi létezésből fa-
kadó emberi bizonytalanságot; és Ignácnak láthatóan ez a testi va-
lóságból származó bizonytalanság okozza a legkisebb fejtörést, ez
az, aminek a legkevesebb időt szentel írásában.

Ugyanakkor Ignác tud arról is, hogy a koncentráció egy pontján
túl, amelyet sűrűsödési pontnak is nevezhetünk, a tudatnak nem-
csak hogy szüksége van az elengedésre, hanem ez az elengedés —
a megfelelő szintű összpontosítás után — tulajdonképpen elen-
gedhetetlen, éppen a tudatosság és a lét további kiterjesztése és gaz-
dagodása — és egyáltalán a választás — érdekében. Az igazi ha-
tárvonal ugyanis, amely döntő az ember döntése szempontjából,
Ignácnál nem az érzéki és a szellemi közötti sáv (ebben az esetben
elegendő volna a test háttérbe szorítása és leigázása), hanem az az
alig kiismerhető sáv, amely a lélek és a Lélek, a szellemi és az isteni
között, vagyis bizonyos tekintetben a negatív és pozitív értelmű ki-
ismerhetetlenség között húzódik. A tudat számára kiismerhetetlen
saját maga és a Lélek igazi akarata; a tudatos tudattalanság egy-
szerre dekoncentráló és koncentráló technikái arra készítik fel, hogy
részt tudjon venni a magasabb szintű, az isteni kegyelemből fakadó
kiismerhetetlenségben, vagyis át tudja lépni azt a határt, amely akö-
zött a kiismerhetetlenség között húzódik, amellyel akkor kényte-
len szembesülni, amikor ki akarja fürkészni saját akaratát, és a kö-
zött a kiismerhetetlenség között, amelyben akkor merül el, amikor
találkozik azzal az akarattal, az istenivel, amely bizonyosságot vagy
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éppen bizonytalanságot támaszt a szívében, ha képes elengedni
saját bizonyosságait és bizonytalanságait.

Ignác a Teremtő és a teremtmény „közvetlen kapcsolatáról” be-
szél, amelyben „maga az Úr közli magát a szolgálatra kész lélekkel”
(Lgy 15), és ennek messzemenő következményei vannak, hiszen vi-
lágossá válik a lelkigyakorlatok nem pszichikai, nem is pusztán a
mo dern értelemben vett spirituális, hanem pneumatológiai dimen-
ziója, vagyis hogy a lelkigyakorlatban, az exercitium spiritualéban a
Spi ritus Sanctus, a Szentlélek működik, és intézi „jóságos tetszése
szerint teremtménye sorsát”; a kérdés csak az, hogy ha tudok is ma-
gamban erről az isteni akaratról és bizonyos gyakorlatok segítségé-
vel el is juttatom magam addig a sávig, ahol a Lélekkel való talál-
kozás lehetővé lesz, miképpen fürkészhetem ki e találkozás valódi
tartalmát? Hogyan fordíthatom le a magam nyelvére, ha gondola-
taim folyamatosan ki vannak téve a rossz szellemek befolyásának?

4.

Ignác nagy hangsúlyt fektet a szellemek megkülönböztetésére mint
gyakorlatra, amely révén elvileg elkülöníthetem, hogy jó vagy rossz
szellem sugalmazását hallom-e magamban, ám ez a megkülönböz-
tetés nem lehet egy absztrakt tudás gyümölcse, nem utolsósorban
azért nem, mert ugyanaz a jelenség két vagy több, egymással hom-
lokegyenest ellentétes értelmet is hordozhat. Így például az erényes
embert az ördög nemcsak úgy kísértheti meg, hogy bűnös cseleke-
detekre csábítja, hanem úgy is, hogy Isten álarcát magára véve arra
buzdítja, hogy legyen még erényesebb.7 Ugyanígy az a tény, hogy a
lelket ez vagy az a sugallat elszomorítja vagy elkeseríti, nem jelzi az
adott sugallat isteni vagy ördögi voltát, a jó és a rossz szellemnek is
eszköze ugyanis, hogy „a lelket mardossa, szomorúvá teszi” (vö.
Lgy 314). Ha viszont a jó vagy a jobb (a kibővítés) éppúgy lehet csap -
da, mint a rossz vagy a rosszabb (a megrövidítés), ha a szomorúság
pont úgy lehet isteni, mint ördögi sugallat, akkor a tudatnak, bár
nyilván észleli a különbséget, pusztán önmagában esélye sincs arra,
hogy felismerje a sugallatok mögötti igazi szándékot és origót. Ezért
mondja Ignác már a Lelkigyakorlatos könyv első megjegyzéseinek
egyikében: „Mert nem a sok tudással (saber) lakik jól és elégül ki a
lélek, hanem ha a dolgokat bensőleg érzékeli és ízleli (sentir y gustar
de las cosas internamente)” (Lgy 2). Végső soron sem a hit, sem az ész
általános maximái nem képesek arra, hogy kifürkésszék a Lélek aka-
ratát: nagyon is elképzelhető, hogy a saját racionálisnak és akartnak
hitt és tudott döntésem tartalmilag egyáltalán nem egyezik meg
Isten akaratával, sőt: előfordulhat, hogy az isteni akaratnak semmi
olyan „mondanivalója” nincs, amely az értelmemhez szólna, és
amely egy elgondolható döntéshelyzetben megismerhető volna; ám
az is elképzelhető, hogy ebben a személyre szabott isteni találkozás -
ban vagy érintésben, amely bizonyos értelemben a lelkigyakorlat

A szellemek
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maga, olyan érzéki és érzelmi hatások és megmozdulások érnek,
amelyek döntő módon jelzik akaratom helyes irányát, anélkül, hogy
ezt az irányt egyértelműen tudatosítanám, tudatosíthatnám vagy
tudatosítani akarnám magamban bizonyos előre meghatározott ra-
cionális szabályok és eljárások szerint.

Ez az, amit „consolacion a la ánima sin causá”-nak, vagyis előze-
tes ok nélküli vigasznak mond: „Mert a Teremtőnek az a sajátossága,
hogy belépjen, kijöjjön, mozdulást hozzon a lélekbe, teljesen az ő is-
teni fönségének szeretetére vonva őt. Azt mondom: ok nélkül, vagy -
is minden előzetes megérzése vagy megismerése nélkül valami
olyan dolognak, ami által ez a vigasz a lélekbe jöhetne saját értelmi
vagy akarati tevékenysége következtében” (Lgy 330). „Trayéndola
toda en amor de la su divina maiestad”: ez a „consolacion a la ánima
sin causa” pozitív oldala, vagyis az egész személy belebocsátkozása
az isteni fenségességbe, ami egy olyan „mozdulás”, egy olyan tapasz -
talat, amely, mint Rahner írja, „tárgy nélküli, de nem tartalmatlan”.8

Ez nem szabálykövetés, nem a tradícióból ismert, „kéznél levő” fi-
lozófiai vagy jámbor-kegyes szabályok alkalmazása; az embernek
itt közvetlenül Istennel van dolga, és Istennel visszavonhatatlanul
egyszeri, megismételhetetlenül egyedi és szabály-talan módon áll
szemben, ha képes rá: végérvényesen.

Mint Bartók Tibor rámutatott,9 a Lelkigyakorlatos könyv egyik nagy
talánya az, hogy miként lehetséges egyszerre, egyazon pillanatban
előírni a hívő számára a kontemplációt és a célzatosságot, az isteni
akarat szemlélését és a döntés aktusát, a kettő ugyanis látszólag el-
lentmond egymásnak; e mellett azonban egy másik, talán ennél is na-
gyobb talány éppen az, hogy Ignácnál a kontempláció és a testi-
érzéki tapasztalat is elválaszthatatlanul összefonódik. Nem mintha
a test volna az, ami szemléli az Istent, ám az isteni akarat, amelyet a
kontempláció révén tudunk vagy próbálunk szóra bírni, elsősorban
nem absztrakt, elméleti dilemmákban, hanem személyre szabott, testi-
érzéki-érzelmi hatásokban ad jelt önmagáról; a test nem emelkedik
fel Istenhez, csak a szellem és a lélek, de a Lélek alászáll és nyomot
hagy a testen: a testen, az érzékeken, az érzelmeken hagy nyomot,
hogy tudassa akaratát — a Lélek szava mindig több és mindig más,
mint tudat, ész, szellem —; látomásokat és megvilágosodásokat bo-
csát rá, könnyhullatást és derűs erőt okoz, vigaszt és vigasztalanságot
ültet el benne, a tudat pedig, mintegy saját magát tudatosan megke-
rülve, elengedi magát ezekben az érzelmi és érzéki „megmozdulá-
sokban”, éppen azért, hogy kiteljesítse bennük és általuk önmagát.
A lehető legszellemibb mozgás, amely a testi valóságtól egészen el-
emelkedik, hogy kifürkéssze a Lélek akaratát, így lesz egyúttal a le-
hető legérzékibb; a tudat mint centrum, amely tisztában van saját
absztrakt voltával, tudatosan arra tör, hogy a lehető legkonkrétabb
valóságokban leljen választ kérdésére: a Lélekben és a testben.

A Lelkigyakorlatos könyvben egy olyan tudat kálváriáját olvassuk,
akinek a tudatossága odáig megy, hogy a saját tudatosságának fo-

8Karl Rahner: Die Logik
der existentiellen

Erkenntnis bei Ignatius
von Loyola. In: Das
Dynamische in der
Kirche. Freiburg im

Breisgau, Herder,
1958, 117.

Kontempláció
és célzatosság

9Bartók Tibor:
„Aki kincseiből újat és
régit hoz elő”. A Szent

Ignác-i lelkigyakorlatok
az egyház lelkiségi

hagyományában.
Távlatok, 2006/1. 34–35.
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lyamatos tágításában éli ki önmagát, és a vigasz és vigasztalanság
érzésében, az érzékek alkalmazásában vagy a képzeletgyakorla-
tokban mintegy kikérdezi saját magát, tudatosan felmérve azt is,
hogy mit tud mindenről az, ami a hagyományos tanítás és felfogás
szerint nem ő maga, sőt ellentétes vele: a test; meggyőződése ugyan -
is, hogy bár a testi vágyakban égő test — csakúgy, mint a saját aka-
rataira és tudásaira támaszkodni akaró lélek és szellem — alkal-
matlan bármiféle tudás közvetítésére, az érzékek és a képzelet
tágító gyakorlataiban a tudat képes lehet tudatosan aláásni saját ha-
talmát, és így felkészülhet a Lélekkel való találkozáshoz szükséges
ellágyulásra, a vigasz és a vigasztalanság tapasztalatában pedig
képes lehet kitenni magát az isteni érintésének. A Lélek akarata ki-
ismerhetetlen a racionális tudat számára, de nagyon is láthatóvá
válik, ha figyelemmel követjük azokat a nyomvonalakat, rezdülé-
seket, megremegéseket, amelyekkel a testünk, a gyomrunk, a tor-
kunk, a szívünk, a bőrünk, a lélegzésünk válaszol bizonyos meg-
fogalmazott, kifejtett vagy elgondolt akaratokra és tudásokra, még
akkor is, ha ez a személyes érintettség nem vagy nem könnyen tár-
gyiasítható egy egyértelmű döntés vagy választás képében, főleg
azért, mert ezek a „megmozdulások” éppoly váratlanok, megjó-
solhatatlanok, változók és kiszámíthatatlanok, mint a Lélek maga.
Ez a magasabb rendű kiszámíthatatlanság, amely kifejezett és hang-
súlyozott célja az ignáci lelkiségnek, és amelybe Ignác irányításával
a lelkigyakorlatozó gondolkodás nélkül és szabadon belebocsátko-
zik, abban az egyszerre megrendítő és megnyugtató tudatban fe-
jezhető ki, amelyet az Evangéliumban olvasunk: „A szél ott fúj, ahol
akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy.
Így van vele mindenki, aki a Lélekből született” (Jn 3,8).

5.

Határtalan szabadság árad Ignác írásaiból, amellyel a szubjektumot
bátran rábízza, önnön lelke mélyén, a világ és az emberek nyelvei-
től, képeitől, meggyőződéseitől, szokásaitól és dogmáitól függetle-
nül, saját érzékeire, képeire, látomásaira, és ezek által — hite szerint
— végső soron a Lélekre; végtelen tágasság és ugyanakkor végtelen
precizitás. Ennek egyik legjobb példája az a levél, amelyben Ignác
azt vizsgálja meg, helyes-e, ha rendtársát, Borja Ferencet bíborossá
nevezi ki a pápa, és amelyben odáig megy, hogy a saját nézetével
homlokegyenest ellentétes vélekedést is végső soron elfogadható-
nak tartja, amennyiben ez Isten akarata, „mivel lehetséges, hogy
ugyanazon isteni Lélek engem bizonyos okból erre, másokat bizo-
nyos okból az ellenkezőjére mozgat”.10 Lehetségesnek tartja tehát,
hogy a nyilvánvaló ellentmondás egyáltalán ne legyen ellentmon-
dás, illetve hogy amit lelke mélyén kifürkészett, az esetleg mégse le-
gyen most vagy a jövőben a Lélek igazi akarata. A kiszámíthatat-
lanság és szabadság azonban jól láthatóan nem döntésképtelenséget

Hit- és
szabadságtapasztalat

10Levelek, i. m. 176.
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jelent, hanem hallatlanul szabad figyelmet és ráhagyatkozást, amely
minden pillanatban kész arra, hogy kövesse a Lélek esetleg újabb és
újabb akaratát, és mindenekelőtt hisz a Lélek akaratában.

A Lelki följegyzésekben is jól látszik ez a hallatlan hit- és szabad-
ságtapasztalat: saját látomásainak és könnyeinek — meglepő, ugyan -
akkor teljesen érthető módon, hiszen a Lélek sugallta könnyekként
és látomásokként értelmezi őket — láthatóan sokkal jobban hisz,
mint a megtanulható tanításoknak (kivéve abban a március 29-től
április 4-ig tartó időszakban, amikor még a könnyek adományát is
megkérdőjelezi11); így fordulhat elő, hogy előbb kijelenti, hogy
„mikor misézni mentem, előtte nem hiányoztak a könnyek, alatta
sok és igen nyugodt könnyhullatás, nagyon sok megvilágosítással
a legfölségesebb Szentháromságról; ezek olyan fénnyel töltötték el
értelmemet, hogy úgy véltem, tanulmányok révén nem juthattam
volna ekkora tudásra; aztán pedig jobban belemerülve, úgy tűnt,
ebben az észrevevésben vagy látásban többet megértek, mintha
egész életemben tanultam volna”,12 majd pedig, mintegy ennek
megfelelően, teljes nyugalommal ad többször is hitelt egy megle-
hetősen gyanús látomásnak, amelyben az Atya egy gömb alakú lé-
nyegből látszik eredni,13 és amelyet a szöveg magyar kiadója kény-
telen teológiai eltévelyedésnek mondani: „Szent Ignác e szavai
teológiailag tévesek. Az Atya nem ered az isteni lényegből!”14 A gus -
tar, vagyis a megízlelés, a megérzés, a meglátás itt valóban több, mint
a saber, vagyis a tudás, az ismeret, a dogma: Ignácnál a test reak-
ciói, az érzéki látomások, látogatások, megmozdulások és könnyek
sokkal többet nyomnak a latba, éppen a személyes érintettség nyo-
mán, mint mindaz, amit tanulmányai vagy „vallásossága” ré vén
tud vagy tudnia kellene, és sokkal inkább bízik e reakciókban és
hagyatkozik rájuk, mint vallásos meggyőződéseire és tanult isme-
reteire. „Annyit kaptam, és olyan bensőségeseket, hogy sem emlé-
kezetemet, sem értelmemet nem találom képesnek kifejezésére és
megmagyarázására.”15

Ennek köszönhető nemcsak ennek az első pillantásra kissé eret-
neknek ható látomásnak az elfogadása vagy az e látomásba való fel-
tétlen beleegyezés, hanem az is, hogy a Lelki följegyzésekben a dilem-
mák és kérdések leírása egy idő után maradéktalanul átadja a helyét
egy olyan, hónapokon át nagy odafigyeléssel vezetett naplónak,
amelynek egyetlen célja az, hogy napról napra feljegyezze a könnyek
adományát: „Húsvétvasárnap (április 13.). Mise alatt sok könny, és
utána is. Hétfő (április 14.). Sok belső és külső hév, amely természet-
felettinek tűnt, s könnyek nem (voltak). Kedd (április 15.). Jelentős
vigasz vagy vigasztalanság és könnyek nélkül. Szerda (április 16.).
Mise alatt sok könny, utána is. Csütörtök (április 17). Mise előtt és
utána könnyek, alatta sok. Péntek (április 18.). Mise alatt könnyek.”
— és így tovább: „Hétfő (április 28.). Könnyek mise alatt és előtte.
Kedd (április 29.). Könnyekkel. Szerda (április 30.). Könnyekkel.
Csütörtök (május 1.). Könnyekkel. Péntek. (május 2.) Nélkülük.” —

11Lásd „Lelki följegyzések”.
In: Jezsuiták Szent Ignác
nyomdokain, i. m. 64–66.
(például: „Úgy tűnt, hogy

nagyobb tökéletesség
könnyek nélkül — mint az
angyalok — találni benső
áhítatot és szeretetet; és

részben nem kisebb vagy
nagyobb elégültséget

(éreztem), mit tegnap.”)

12Uo. 39.

13Uo. 53.

14Uo.

15Uo. 66.

A könnyek adománya
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egészen odáig, amíg a magyar kiadó nem jelzi: „Mivel a Napló ettől
(1544. május 12.) kezdve végig, 1545. február 27-ig kis kivétellel csu-
pán a könnyek adományát rögzíti a napi szentmise kapcsán, a hát-
ralevő részt nem közöljük itt. A kutatók megtalálják az eredeti for-
rásban, vagy akár a francia kiadásban.”16

Jogos és érthető döntés e részek kihagyása; nem biztos azonban,
hogy nem ez a hosszú és első pillantásra valóban túlzónak és értel-
metlennek látszó lista fejezi-e ki a legjobban az ignáci lelkiség szívét
és centrumát, amely hű tükre annak a belátásnak és meggyőződés-
nek, hogy a Lélek hozzám intézett szavát a saját testem reakcióiban
vagyok képes igazán meghallani, hogy a test, az én testem tud va-
lamit, amit az értelem és az emlékezet szeretne tudni, de amihez
végső soron nincs hozzáférése. Eleinte még az értelem keretezi a
könnyekről szóló leírásokat, Ignácnak azonban rá kell döbbennie
arra, hogy ez a folyamatos értelmezés vagy kommentár nemcsak ér-
telmetlen, de valahogy fölösleges és káros is; a Lelki följegyzések arról
a folyamatról ad képet, amely során az író előbb felfüggeszti, majd
lassanként teljesen megszünteti az értelemhez és az értelmezéshez
való visszacsatolást, hogy onnantól fogva már csak a lényeget, pon-
tosabban a lényeghez, vagyis az isteni akarathoz leginkább elve-
zető jel hiányát vagy meglétét rögzíthesse, a könnyek adományát.
Ignác a testet beszélteti, a testre ügyel; beszédet lát a könnyekben,
és odaadóbb figyelemmel olvassa a könnyeknek ezt a könyvét, mint
a szent könyveket, olyan tudást sejt ugyanis benne, amely minden
más tudást felülír, kiegészít, zárójelbe tesz, meghalad. Valahogy
úgy, ahogy Pál írja, maga is tanúbizonyságot téve a testben rejlő
mélységes és titokzatos tudásról: „Nem tudjátok, hogy testetek a
bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem
tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? Nagy volt a váltságdíja-
tok! Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben!” (1Kor 6,19–20).

6.

Milyen jeleket hagy a boldogság, a kiválasztottság — vagy akár a
boldogtalanság, az elhagyatottság — az emberi testen? A keresztény
misztikusok Krisztus sebeit vélték felfedezni a testükön;17 de talán a
szerelmi boldogság és boldogtalanság is olyan, mint egy seb vagy
egy stigma, amellyel egész életére megjelöli magát a szerelmes,
amellyel egész életükre megjelölik egymást a szerelmesek, és nem
csak lelki értelemben. A stigmákban, a könnyekben és a szerelmi-
erotikus együttlétre következő boldog szomorúságban, zihálásban,
jajongásban, felkiáltásban Quignard mindenesetre egy olyan fájdal-
mas tudást sejt, amely arról tesz tanúbizonyságot, hogy valami be-
teljesedik, véget ér, búcsút int, megboldogul; a szemek és a nemi
szervek mint szivárgó sebek annyiban hasonlítanak egymásra, hogy
bennük a test kifejezésre juttatja azt a tudását, hogy valami véget ér
azáltal, hogy túlcsordul, túlárad, túlcsap önmagán.18

16Uo. 69. 

17„Amikor a hosszabb
ideig tartó és szent

titkokat közlő beszélgetés
után a fönséges jelenés

eltűnt, Szent Ferenc
lelkében az isteni szeretet

végtelen izzását,
testében pedig Krisztus

szenvedésének
csodálatos nyomait

hagyta. Kezein és lábain
azonnal föltűntek a
szögek másai azon

a módon, ahogy a szeráf
alakjában megjelent

keresztre feszített
Krisztus testén látta. Úgy

látszott, hogy kezei és
lábai át voltak szögezve:

a szögek feje tenyerein
és lábfejein dudorodott,

hegyük pedig kézfejein és
talpain nyúlt ki a húsból,

visszahajlítva oly módon,
hogy a görbületekbe, mint
valami gyűrűbe az ember

könnyen bedughatta
volna az ujját. A szögek

feje kerek és fekete volt.
Jobb mellén egy

lándzsaverte, be nem
forradt, piros és véres

seb jelent meg, amelyből
utóbb gyakran vér

szivárgott, s csuháját
és alsóruháját
összevérezte.”

Assisi Szent Ferenc
Virágoskertje. Agapé,

Szeged, 1999, 167–168.

18Vö. Pascal Quignard:
Sordidissimes. Dernier

royaume V. Grasset,
Paris, 2005, 199–200.
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A Sordidissimes záró fejezetében, amelyben annak az ostiai ha-
jósnak a történetét meséli el, aki egy láthatatlanná tevő köpönyeg
segítségével csinálta meg a szerencséjét, Quignard egy szerelmi tör-
ténet formájában regél erről. Ebből állt ennek a hajósnak az élete:
olykor-olykor magára öltötte varázsöltözetét, majd belopózott az
emberek házába és elcsente mindazt, amire szüksége volt; így járta
a világot, városról városra, láthatatlanul. Egy tavaszi estén azon-
ban, amikor éppen Ravennában tartózkodott, megpillantott egy
gyönyörű lányt, és csillapíthatatlan vágy fogta el a testét: levette
tehát magáról a láthatatlanná tevő köpönyeget, csinos ruhát öltött
magára és a lopott aranyak segítségével elcsábította őt. „Nyár kö-
zepén — folytatja a mesét Quignard — rá kellett jönnie, hogy már
nemcsak kívánja, hanem szereti is Abergát. Olyan olthatatlan sze-
relemmel szerette őt, hogy egyik este, miután a kabátját magára
véve kirabolta egy tímár üzletét és hazatért Abergához, még arról
is megfeledkezett, hogy újra láthatóvá változtassa át magát, így az -
tán láthatatlan testtel tette magáévá őt. A gyönyör tetőpontján egy
kis fájdalmat érzett férfitagjában; de a lány már a nevét suttogta a
sötétben és várta, hogy őt is gyönyörűséghez juttassa, abban a pil-
lanatban azonban, amikor boldoggá tette őt, szúró fájdalmat érzett
az ajkain. Egymás karjaiban aludtak el.”

Másnap a hajós lóra ült és vidékre ment, hogy pénzt szerezzen.
Lovát az erdőben hagyta, meztelenre vetkőzött, magára vette va-
rázsöltözetét és beosont egy közeli tanyára: a háziak éppen a kony-
hában ettek, ő pedig, láthatatlansága tudatában, nyugodt szívvel
indult el hangtalanul az emeletre vezető lépcsőn, amikor a háta mö-
gött az egyik asszony elkezdett nevetni és ujjal mutogatni rá, mire
a férfiak szintén nagy nevetés közben odafutottak hozzá, az asztalhoz
ráncigálták és megkötözték. „Amikor végignézett a testén, észrevette,
hogy férfitagja legfelső része láthatóvá vált. Egy tükröt tartottak elé:
egy vékony csíkban az ajka pereme is elvesztette láthatatlanságát.
A háziak ezután finoman lehasították láthatatlan testéről a látható -
vá vált részeket, majd játszadozni kezdtek azzal, amit nem láthattak,
és végül felakasztották: csak ámultak azon a jókora kötéldarabon,
amely valami ismeretlen oknál fogva gyűrű alakban lógott a leve-
gőben.” A konklúzió, amellyel Quignard lezárja meséjét és könyvét,
így hangzik: „Le bonheur laisse des traces dans ce monde.” „A bol-
dogság nyomokat hagy ebben a világban.”19 Azt is mondhatnánk:
megpecsételi a testünket, a lelkünket, látható és láthatatlan lényün-
ket, jelet hagy rajtunk, amelyet aztán — egy titok nyitját — egész
életünkben hordozunk, csodálatosan, tehetetlenül, titokzatosan.

„A boldogság nyomokat
hagy ebben a világban”

19Uo. 259–264.
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