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„A léleknek egészsége nem egyéb, mint
Istennek szeretete.”
(Keresztes Szent János: A

szellemi páros ének

11,11)
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Beköszöntő
Nagyobb életdöntéseink nemcsak saját jövőnk alakulását befolyásolhatják, hanem
mások életét is. Négyszázötven évvel ezelőtt egy fiatal szerzetesnövendék, aki már
pappá szentelésére készült, kétségek között vívott harcot annak érdekében, hogy
jó döntést hozzon hivatása alakulásának tekintetében. Kármelita volt, de komolyan foglalkozott azzal a gondolattal, hogy megszakítva nemrég elindított útját, a
karthauzi rendbe lép át. Talán a kedves Olvasó számára is egyre inkább ismerősnek
hangzik ez a történet. Igen, arról a fiatal szerzetesről van szó, akit Keresztes Szent
János néven ismerünk. Négyszázötven évvel ezelőtt, ilyenkor ősszel már túljutott
kétségeinek nehéz időszakán, és Avilai Szent Teréz megújító munkájához szegődött. 1568. november 28-án kezdte meg két társával együtt azt az új életet, amit a
sarutlan kármelita hivatással azonosítunk. A sarutlan kármelita rend férfi ága idén
ünnepli tehát négyszázötvenedik születésnapját. Keresztes Szent János jó döntéshozatalához komoly lelki megkülönböztetésre volt szükség. Lapunknak ebben a
számában, e szép évforduló kapcsán a lelki élet egyik nélkülözhetetlen kulcsszavát
és fontos jelenségét, a megkülönböztetést tanulmányozzuk.
Egy másik fontos, de nem olyan régi esemény generális atyánk magyarországi
látogatása. Nővéreink hívására rendünk legfőbb elöljárója idén nyáron hazánkba
látogatott. Az ő üzenetéből, tanításaiból is olvashatunk a Kármel újság jelen számában.
Folyóiratunk nem ünnepel ugyan jubileumot, de már a harmincadik évfolyamában jár. Az elmúlt számban sajnos a megjelenés alkalmainak csökkenését
voltam kénytelen bejelenteni, most pedig úgy alakult, hogy a rend ezentúl nem
tudja nyomtatásban kiadni a lapot, csak elektronikus formában fog megjelenni.
Tudatában vagyunk annak, hogy ezen az új módon több rendszeres olvasónkhoz nem, vagy csak nehezebben jut majd el az újság. Ennek ellenére reméljük,
hogy más kármelita kiadványokon keresztül, különösen a nővéreink által kiadott
könyvek olvasásával lelkiségi irodalmunk egyes részei mindenki számára elérhetők
lesznek, és folyóiratunk elektronikus változata is egyre szélesebb körben válik majd
hozzáférhetővé. Köszönjük a kedves Olvasók érdeklődését és támogatását, a most
bejelentett változás miatt pedig kérjük megértésüket!
P. Péceli Bence Imre OCD
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Mindig
újra kell kezdeni!
Az interjút készítette: P. Péceli Bence Imre OCD
Fordította: Ördögh Éva OCDS

Saverio Cannistrà OCD generális atya közel tíz éve rendünk legfőbb elöljárója. Júliusban Magyarországra jött, végiglátogatta a kármelita nővérek és testvérek
közösségeit, s jelen volt a budapesti Kármelhegyi Boldogasszony kármelita templom búcsúmiséjén is. A szentmisét követően generálisi szolgálatáról, a Sarutlan
Kármelita Rend kihívásairól és a magyar tartomány helyzetéről beszélgettünk.

Milyen szolgálatok jellemezték a generálissá
választását megelőző időszakot?
A tanulás, a tanulmányok végzése mindig is
nagy szerepet játszott az életemben, a rendbe lépésem előtt és azután is. Dogmatikát
tanultam, majd dogmatikát tanítottam.
Kilenc évig dolgoztam a képzésben. 2008ban megválasztottak tartományfőnöknek
az én kis provinciámban, Toscanában.
Mindössze egy évig voltam tartományfőnök, amikor legnagyobb meglepetésemre a
fatimai 2009-es általános káptalanon generálissá választottak. Gyakorlatilag meg kellett tanulnom egy új „mesterséget”, hiszen
addig még egy rendháznak sem voltam
házfőnöke. Szóval nem volt elképzelésem
arról, mit jelent az, hogy „kormányozni”.

Ha nem is volt elképzelése a kormányzásról,
mégis voltak-e olyan vágyai, céljai, amelyeket
már kezdetben próbált megvalósítani, vagy
pedig egyszerűen folytatta az elődje munkáját?
Először is természetesen nekiláttam tanulni, hiszen nem volt programom a kormányzásra, az foglalkoztatott, hogy azt megtanuljam. Ami az első hat évet illeti, azt betöltötte az előkészület Szent Teréz születésének
ötszázadik évfordulójára. Vagyis ott volt a
részemről és a rend részéről a követelmény,
hogy koncentráljunk Szent Terézre. Ezért
azt mondhatom, hogy a vonal, amit követtünk, az volt, hogy térjünk vissza Szent Teréz alapvető meglátásaihoz.
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Ez pedig ugye abban állt, hogy a Szent Teréz
ötszázadik születésnapját megelőző években
az ő műveit olvastuk közösségben. Mennyire
látja generális atya ennek az imádságos közös
lelki olvasásnak a gyümölcseit, látta-e valahol, hogy ez megújított közösségeket?
Nehéz megragadni ennek a programnak az
eredményeit, mert valószínűleg vannak fontos dolgok, melyek csak egyéni szinten mennek végbe, és nem lehet közvetlenül látni
őket. Mindenesetre mindnyájan kezünkbe
vettük Szent Teréz írásait, és újra hallgattuk
a hangját. Vagyis olyan témák, amiket kicsit
már elfeledtünk, vagy amikkel legfeljebb a
noviciátusban foglalkoztunk, újra előtérbe
kerültek. Én egészen közvetlen gyümölcsöket láttam a világiaknál, mert a világiak sokat
használják az internetes eszközöket, blogot
írnak, és a nővérek is komolyan dolgoztak
rajta. Összességében úgy látom, hogy fontos
volt a rend számára visszatérni Szent Terézhez, tehát gyümölcsöző program volt.
Generális atyát a 2015-ös avilai generális
káptalanon újraválasztották. Az újabb hat
esztendőre a rendi Konstitúció újraolvasását
tűzte ki feladatul a rend számára. Milyen
okok vezettek ennek a programnak az elindításához?
A Konstitúció újraolvasásának a terve úgy
született, mint Szent Teréz újraolvasásának
a folytatása, mert ahogy a 2015-ös általá-

nos káptalanon mondtuk, ideje áttérnünk a
gyakorlatra. Amit Szent Teréz írásaiból olvastunk és tanultunk, azt igyekeznünk kell
átvinni az életbe. Hogyan tegyük ezt konkrétan? Az tűnt a legkézenfekvőbbnek, hogy
vegyük a Konstitúciót, ahol a terézi karizma
objektív formában nyer kifejezést, és az
egyház is jóváhagyta, és vessük egybe az életünket a Konstitúcióval, vagyis végezzünk
életrevíziót. Aztán az idő is múlik, a Konstitúció megalkotása óta csaknem negyven
év telt el, ezért azt gondoltuk, hogy lesznek
benne olyan dolgok, amiket át kell nézni, a
mai körülményekhez kell igazítani.
Mindig fennáll az a dilemma, hogy az életünket ahhoz az ideálhoz igazítsuk-e, amelyre meghívást kaptunk, vagy pedig azokhoz a
körülményekhez vagy kihívásokhoz, amelyeket a világ kér tőlünk. Generális atya szerint,
hol található meg a helyes út vagy hozzáállás
ezen két nézet között?
Az alapelv az volt, hogy meg kell erősíteni
az identitásunkat. A zsinat előtt a szerzetesi identitás nagyon kötve volt a szabályok
megtartásához, bizonyos életstílushoz. Ma
viszont más világban élünk, vagyis némileg
más formában kell kifejeznünk a jelenlétünket. De az identitásunk, a karizmánk,
a hivatásunk ugyanaz. Vannak alapvető
értékeink, gondolok elsősorban a közösség
értékére és a szemlélődő élet értékére, amiket újból fel kell fedeznünk. Tehát a Konstitúció újraolvasása éppen arra szolgálna,
hogy életrevíziót végezzünk, és válaszoljunk
a kérdésre: hogyan fejezhetjük ki ma ezt az
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identitást konkrét, realisztikus módon úgy,
hogy benne foglaltassanak a mai élet igényei
is? Lényegében a megújulás folyamatát kérte tőlünk a II. vatikáni zsinat több mint ötven évvel ezelőtt, ám ez a folyamat még nem
fejeződött be, de a megvalósulás felé tart.

A külvilág, vagy konkrétan éppen azok a fiatalok, akik a rend iránt érdeklődnek, mindig
konkrét elképzelésekkel, elvárásokkal élnek a
rend irányába. Ezek az elképzelések, elvárások
gyakran belülről, a rend egyes tagjai részéről
is megfogalmazódnak. Generális atya éppen
ez utóbbi számára nyújtott segítséget, amikor
hat pontban felvázolt olyan területeket, amik
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a sarutlan kármelita testvérek számára kihívást jelentenek. Ha nem is tudjuk most ezeket
mind felsorolni és végignézni, mégis mi az,
amit leginkább ki szeretne közülük emelni?
Szerintem a legfőbb problémát az jelenti,
hogy szemlélődő közösségeket hozzunk
létre úgy, ahogy azt Teréz kívánta, és hogy
abból kiindulva, hogy mi közösség, szemlélődő közösség vagyunk, szülessen meg egy
misszió. Ma ugyanis éppen ellentétes irányt
követünk: kiindulunk egy misszióból, ill.
egy tevékenységből, amire szükség van az
egyházban, legyen az egy szentségi, papi
szolgálat, a többi pedig másodlagossá válik.
De ezen a módon azt, ami a legértékesebb,
a legeredetibb bennünk, nem adjuk át, vagy
csak részben adjuk át az egyháznak. Nem
dolgozunk magunkon elegendő mértékben.
Sokat munkálkodunk mások szolgálatában,
azt hiszem, a testvérek általában sokat dolgoznak, nem lusták, de többet tevékenykednek egyénileg, mint közösségileg, inkább papok, mint a Kármelhegyi Szűzanya
testvérei. Ez az én diagnózisom. Hogyan
találjuk meg újra ezeket az alapvető értékeinket? Erre a kérdésre nehéz válaszolni. Azt
hiszem, többet kell dolgoznunk a képzésen.
Azt javasoltam, hogy a papság első évei alatt
iktassunk be egy évet, egyfajta „harmadik
noviciátust”, amely kifejezetten arra lenne
szentelve, hogy az illető személyek, amikor
már érettebbek és tapasztalatot szereztek a
valós életből, átgondolják, átelmélkedjék a

karizmát. Ám azt látom, hogy nehézségekbe
ütközik, hogy átérezzék ennek a munkának
a szükségességét. Nagyra értékeltem, sőt
kicsit meg is voltam lepve, hogy a provinciátok elhatározta: újrakezdjük azzal, hogy
együtt élünk, aztán majd meglátjuk. Szerintem ez jó módja az újrakezdésnek. Azt
hiszem, hogy legalábbis Európában, ahol
régre visszanyúló történetünk van, nekünk
is ugyanezt kellene tennünk.
Mit üzenne generális atya a magyar kármelita
testvéreknek?
Mi az üzenetem? Az, amit már említettem.
Ahogy Szent Teréz mondta: mindig újra
kell kezdeni. A tartományotoknak történelmi, politikai okok miatt kellett megtennie
ezt az újrakezdést, most pedig azért is meg
kell tennie, hogy növekedjen. Egy számbeli
növekedés, virágzás időszaka után most inkább egy bensőbb típusú újrakezdésre van
szüksége a tartományotoknak. Mindezt oly
módon, aközben teszitek, hogy dolgoztok
az egymás közötti kapcsolaton, továbbá a
nővérekkel, valamint a világi renddel megélt kapcsolaton, mint egy család. Azt gondolom, hogy ha sikerül hűségesnek lennetek az elhatározásotokhoz, amit a káptalanon hoztatok, az Úr valóban el fog vezetni
benneteket egy újrakezdésre, belső békével
és nagyobb motivációval ajándékozva meg
benneteket.

Kármel

Szeretettel felhívjuk figyelmüket
a kármelita nővéreket segítő alapítvány
támogatására!

Alapítványunk célja a női kármelita kolostor működésének
és fejlesztésének támogatása.
Ugyancsak Alapítványunk célkitűzése a lelkiségi központunk
működésének segítése, valamint a kármelita lelkiség népszerűsítése.

Kérjük, segítse Alapítványunk működését imádsággal,
s amennyiben teheti, anyagi támogatásával
a következő számlaszámon:
Mindenszentek Kármelért Alapítvány
Bankszámla száma:
10918001-00000069-06290006
Az adóbevallás készítésekor a befizetett adó
1% felajánlása esetén:

A kedvezményezett adószáma: 18177662-142
Kérjük, amennyiben lehetőségük engedi, hívják fel barátaik, ismerőseik figyelmét is a segítségnyújtásra!

Nagylelkű támogatásukat,
segítségüket hálásan köszönjük,
támogatóinkért rendszeresen imádkozunk Kolostorunkban!
Isten jutalmazza meg gazdagon minden jótevőnket!

Imádságos szeretettel:
a kármelita nővérek és az alapítvány tagjai
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Bartalis János:

Kereslek
Kereslek, Isten, a földben, a virágban, a fákban
és mindenütt megtalállak.
Ez az én Istenkereső időm.
Kereslek a fényes tavaszban,
az erdők virágos feje int: itt vagy.
Kereslek az esőben, a szomjas
vetések susogják: jelen vagy.
Kereslek a fűben: érezlek, tapogatlak.
Ez az én boldog Istentaláló időm.
A hegy azt riogja: Ím, megtaláltad te az Uradat,
A vizek azt harsogják: Nem vagyok többé árva.
Most már nyugodtan hajthatom szemem álomra.
Eljött az én Istenem.
Érzem szívem melegét, érzem hátam borzongását.
Hallom a fellegek suhanását,
Nem vagyok többé egyedül.
Reggel köszöntenek a virágok: Embertársam!
Este köszöntenek elfáradt állatok: Életsorsom!
S ha az emberek köszöntés nélkül haladnak el mellettem,
már az sem baj.
Ha káromolnak: akkor sem haragszom.
Mert én megtaláltam az én Istenemet.
Ó, halleluja! Halleluja!

Kármel
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Mária mint

a közösség és az egyház

modellje

Saverio Cannistrá OCD generális atya előadása Magyarszéken
2018. július 16-án

Kedves Testvérek és Nővérek, kihasználom ezt a rövid időt arra, hogy bemutassam
Mária szerepét a Kármelben. Nekünk kármelitáknak természetesen Mária nem
csupán egy olyan személy, aki felé devocióval, jámborsággal fordulunk. Amikor
Máriáról beszélünk, akkor saját magunkról beszélünk, mert ő a hivatásunk és küldetésünk modellje. Ha kétségeink támadnának afelől, hogy mi az identitásunk,
akkor elég Máriára néznünk, hogy megoldjuk, feloldjuk ezeket a kétségeket.
A név, amely által hivatalosan ismertek vagyunk, az nem más, mint a Kármelhegyi
Szűzanya Testvéreinek a Rendje. Nem tudom, hogy magyarul van-e különbség a
két szó között. Az olaszban a fráter jelentheti a szerzetest is. A fratello, a testvér,
az a mi rendünknek a hivatása, tehát a Kármelhegyi Szűzanyának nem csupán a
szerzetesei, hanem a testvérei is vagyunk, ez egy sokkal intimebb, sokkal mélyebb
kapcsolat.
Az a szempont, amely alapján Máriáról beszélni akarok ma, nagyon aktuális
korunkban: Mária mint a közösség és az egyház modellje. Nem ez a leghagyományosabb titulusa a Kármelhegyi Szűzanyának. Mert hiszen hagyományosan három
olyan címe van, amelyek alapján a kármeliták hozzá fordultak. Az első a patrónus, az úrnő. Valóban ilyen feudális áthallással, valóban úrnőként is fordultunk
hozzá. Azt a szolgálatot, amit neki mint úrnőnek végzünk, leginkább a liturgikus
szolgálattal teljesítjük. Ez a közösség nagyon megérdemli, hogy elmondjuk: a régi
liturgikus hagyományból nagyon sokat visszahozott és felidézett. A liturgiátoknak
ezt az ünnepélyességét és egyben szigorúságát, ezt is tekinthetjük úgy, mint az úrnő
felé bemutatott szolgálatot. De vannak itt köztetek, akik nálamnál jobban tudnának erről konferenciabeszédet tartani.

Kármel

Az 1300-as években tűnik fel a második titulus, ami egyszerűen az anya. Milyen értelemben vagyunk gyermekei Máriának? Olyan értelemben, hogy Mária a rendünk eredetéhez és kialakulásához van közel. Az első kápolnát, amelyben a kármelhegyi szerzetesek összegyűltek, a Kármelhegyi Szűznek ajánlották.
A kármeliták először felajánlották a szolgálatukat Máriának mint úrnőnek, másodsorban pedig kérik az ő anyai pártfogását, anyai védelmét.
A harmadik egy nagyon merész cím, ez nem más, mint a nővér. Volt, mikor
azt mondták nekünk kármelitáknak, hogy nagyon sokat gondolunk magunkról,
hiszen Mária testvéreinek gondoljuk magunkat. A 14. századi kármelita szerzők
hangoztatják továbbra is, hogy Mária a nővérünk, mi pedig a testvérei vagyunk, ez
tulajdonképpen azt jelenti, hogy úgy akarunk élni, ahogyan ő élt. Tehát itt látjuk
pl. a regulának egy bizonyos értelmezését: a csend, a hit, a tisztaság, stb. mindezt
látjuk Máriában, ő ezekben is példát ad. Máriának ezek a dimenziói: úrnő, anya és
nővér, természetesen ma is aktuálisak
és értékesek a számunkra. De szükségünk van arra is, hogy a Máriával való
kapcsolatunkat gazdagítsuk a Szentírás
„szükségünk van arra is,
és az egyházi tapasztalatunk fényében.
hogy a Máriával való
Szeretnék itt megállni egy fontos
epizód kapcsán. Mária életéhez kapkapcsolatunkat gazdagítsuk
csolódik az is, ami a legfontosabb a
a Szentírás és az egyházi
Kármel számára: az angyali üdvözlet,
tapasztalatunk fényében.”
vagyis az Igének a megtestesülése.
Szeretnék erről szólni röviden, három
szempont alapján. Az első az anyaság,
a második a szüzesség, a harmadik pedig az, hogy Mária az Úrnak szolgáló leánya.
Az első tehát az anyaság. Azt látjuk, hogy Lukács evangéliumában Mária egyszerűen előtűnik, anélkül, hogy ismernénk az előtörténetét, fiatal lányként látjuk őt,
aki éppen házasságra készül. Az evangéliumok nem hagiográfiai jellegűek, mint
az apokrifek. A kánoni evangéliumok az üdvösségünkhöz nyújtanak segítséget.
Annyit látunk, hogy Mária egy fiatal lány, akinek van egy életterve, és ebbe robban bele Isten cselekedete. Az evangélium mondja, hogy Máriát megzavarta ez
a bizonyos üdvözlet, ez a bejelentés. De zavara nem arra készteti, hogy elfusson,
elmeneküljön Isten elől. Ott marad Isten előtt, és megőrzi az ő szavát a szívében.
Ez az első és legalapvetőbb hozzáállása Máriának. A mai evangéliumban is hallottuk, hogy Mária ott állt a kereszt alatt. Hagyja, hogy Istennek az Igéje áthatoljon
a szívén. És igent mond erre az Igére, erre a szóra, amely kihívásokkal teli, amely
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kéri őt, hogy adja át magát. Mária Józsefnek akart mindenekelőtt igent mondani,
aki jegyesül akarta venni.
De az Úr egy radikálisabb igent kér tőle: arra mondjon igent, hogy átadja az
ő teljes létét erre a Szóra alapozva. Így vált Mária a Szó, az Ige anyjává. És anyasága nem csupán azt jelenti, hogy engedelmeskedik ennek az Igének, hanem anyai
gyöngédséggel teszi mindezt. Mindig is feszültség lesz a testté lett Ige és Mária
között. Feszültséggel teli kapcsolat. Ezt az Igét Mária szereti és szeretve érzi magát
tőle. Ez egy olyan Ige, amelynek engedelmeskednie kell, de az Ige is engedelmeskedik őneki. Az evangéliumok is mondják: jó, hogy Jézus gyermekkorában
engedelmes volt Máriának és Józsefnek. Ahogy Balthasar, a nagy teológus mondja:
Mária így a születő egyháznak a modellje. Az egyház egyrészt ebből az Ige iránti
engedelmességből születik, másrészt abból a szeretetből, amit az Ige hoz létre benne. És egyrészt megjelenik ebben a kapcsolatban egy nagy intimitás, amit az Atya
és a Fiú között látunk, de megjelenik a teljes szabadság is a Szó, az Ige előtt. Fontos, hogy az egyház mindig megtartsa ezt a meghitt kapcsolatot a testté lett Igével.
Ha hiányozna ez a kapcsolat, akkor az egyház nem lenne más, mint egy vállalat,
ami szolgáltatásokat ajánl. Nem azért van, hogy szolgáltatásokat nyújtson, hanem
azért, hogy az Igét testté tegye közöttünk. A Kármelnek alapvető hivatása az egy-
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házban, hogy megtartsa azt a kapcsolatot, amit Mária és a testté lett Ige között
látunk, ami a meghitt szeretetnek az engedelmességen alapuló kapcsolata.
Nézzük a második szempontot, a szüzességet. Az angyali üdvözletben ugyanazon versben az evangélista kétszer is mondja Máriáról, hogy szűz. Amikor ezt az
evangéliumi részt olvassuk, azt
gondoljuk, hogy a konszekrált és
odaszentelt szüzességről van szó,
„Az egyház Nem azért van, hogy
ami a keresztény egyház sajátja.
Hogy ezt valóban megértsük,
szolgáltatásokat nyújtson,
vissza kell nyúlnunk az eredeti
hanem azért, hogy az Igét
semita gondolkodáshoz, amiben
az evangéliumok íródtak. A zsitestté tegye közöttünk.”
dó mentalitás számára a szüzesség nem valami magasztos dolog
volt, hanem a szegénységnek a
megvalósulása. Mind a zsidó, mind a muzulmán kultúrában, ha egy nő nem ment
férjhez, akkor azt szégyellnie kellett. És ha az Úr azt akarta, hogy szűz maradjon,
az azt is jelenti, hogy azt akarja, hogy szegény és elhagyatott maradjon. Mária
éppen ebben az állapotában mutatja meg Izrael népének a sorsát. Az ószövetségi
prófétáknál gyakran szerepel az a kifejezés, hogy Izrael lánya, a szűz, az elhagyatott.
Ebben az értelemben Mária az Úrnak a szegénye. Így teljesedik ki ő emberként.
De valamilyen szempontból, emberi szempontból, Mária befejezetlen és kiteljesedetlen is marad. Mégis a hit szemszögéből nézve pontosan ez adja Máriának a
nagyságát azáltal, hogy hagyja, hogy Isten legyen számára a beteljesedés.
Azt hiszem, hogy a szerzetesi életben is fontos így értelmeznünk a tisztaságot,
az engedelmességet és a szegénységet. Tudjátok, valaha úgy nevezték a szerzetességet, mint a tökéletesség intézményét. Sokkal helyesebb lenne úgy nevezni, mint a
tökéletlenség intézményét. Mert hiszen emberi szempontból még befejezetlenek
vagyunk. Ezt nem aszkézisből tesszük, vagy azért, mert önmegtagadási gyakorlatokat akarunk végezni. Tegnap Budapesten találkoztam egy lánnyal, aki azt mondta,
tudja, hogy a magyarszéki nővérek élete nagyon kemény, sokat kell dolgozniuk, és
sokat kell imádkozniuk. Ez mind igaz, a nővérek sokat imádkoznak és keményen
dolgoznak, de van valami, ami kevéssé látszik, ezt fel kell fedezni, ezek azok a
személyek, akiknek az a hivatásuk, hogy felfedezzék ezt az elrejtett kincset. Ez az
elrejtett kincs abban áll, hogy az ember sokkal több, sokkal nagyobb annál, mint
amit tenni tud. Egy bizonyos pontig a saját erőnkkel is meg tudjuk valósítani
önmagunkat. De ezen a ponton túl már csak a passzivitás lehetséges, az, hogy
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hagyjuk, hogy Isten dolgozzon bennünk. Egyedül Isten tudja kitágítani a szívünket, a létezésünket. És egyedül ő tudja kiüresíteni a szívünket azoktól a dolgoktól,
amikről azt hisszük, hogy szükségünk van rájuk. Gondoljunk arra, mi lett volna
Máriával, ha egyszerűen hozzámegy Józsefhez, és egy szokványos életet él. Persze
ez is egy olyan élet lett volna, amiben lettek volna örömök és fájdalmak, de nem
az az élet valósult volna meg, amit az Úr választott számára.
Így érkezünk el a harmadik szemponthoz, ez pedig az Úr szolgálóleánya. Ez
a szűz az angyallal való beszélgetésben azt mondja, hogy az Úr szolgálóleánya vagyok. Aki eddig eljegyzett jegyes volt,
most az Úr szolgálóleányává vált. Azt
mondja, hogy legyen nekem a Te szavad szerint. Ez a mondat az olaszban
„Egyedül Isten tudja kitágítani
fejezi ki egészen az eredeti görög
a szívünket, a létezésünket.” nem
jelentést. A görögben van egy olyan
igealak, amiben az fejeződik ki, hogy
vágyom arra, hogy megvalósuljon
bennem az Isten szava. Mária nem beletörődött igent mond, hanem azt mondja,
hogy nagyon boldog vagyok, és vágyom arra, hogy ez megtörténjen. Ez az Úr
szolgálóleányának a hozzáállása, aki szabadon és örömmel mond igent. Mária élete
máris magába foglal egy olyan energiát, dinamizmust, ami eddig nem volt jelen az
életében. Elindul és fut. Azt mondja az evangélium, hogy szaladt, futott Erzsébethez, és amikor megérkezett hozzá, akkor felhangzik benne az örömének. Eszünkbe
juthat erről Dávid király, aki az Úr ládája előtt énekel és táncol. Nem zárnánk ki
azt az eshetőséget, hogy Mária, amikor örvendezett, akkor táncolt is, ez nagyon
megfelelne a keleti hagyománynak.
A Lukács evangélium első fejezetében nagyon sok utalás van Dávid királyra
és Izrael történetére. Sokszor megismételjük a Benedictusban és a Magnificatban,
hogy Izrael Isten szolgája. Így Mária az Úr szolgálóleányává, azaz együttműködő
személlyé válik. A kármelita hagyományban sokszor feltesszük a kérdést, hogy milyen kapcsolatot veszünk észre Mária és Illés között. Ahogy itt a képen is látjuk,
ahol Szűz Mária és Illés van jelen, hogy milyen kapcsolat van kettejük között.
Nagyon sokféle hagiografikus, misztikus magyarázat született már erről. A mai
első olvasmányban hallottuk, hogy az Illés által látott kis felhőben a hagyomány
már Máriát látja.
Ma, a 21. században már egy kicsit hűségesebbnek kell lennünk a Szentírás
szövegéhez. Ami leginkább összeköti Illést és Máriát, az az, hogy mind a ketten
Jahvét szolgálják. Ezen az ikonon is látszik, hogy mind a ketten meghajolnak egy
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kicsit, ez is azt mutatja, hogy Jahvét szolgálják. Nagyon megérintett az a párhuzam,
ami egyrészt abban áll, hogy Lukács evangéliumában Mária azt mondja, hogy itt
vagyok, legyen nekem a Te Igéd szerint, másrészt a Királyok első könyvének a 18.
fejezete, ahol Illés felajánlja az áldozatot Istennek a Kármel hegyén. Tudjátok, ez
az a jelenet, ahol ott van az a harc, az a kihívás Baal prófétái és Jahve prófétája, Illés
között. Annak, hogy Illés az igazi próféta, a jele az, hogy leszáll a tűz az égből, és
elemészti az áldozatot az oltáron. Illés így imádkozik, mielőtt a tűz leszáll az égből:
„Ma megtudjátok, ma nyilvánvalóvá válik, te vagy Izrael istene, és én vagyok a te szolgád, és hogy mindezt a te szavad szerint tettem.” Nagyon hasonlít ez Mária kifejezéséhez: én vagyok a te szolgálód, és én ezeket a dolgokat a te szavad szerint teszem.
Egy nagyon fontos különbség van viszont: amíg Illés történetében az áldozat leölt
állat formájában jelent meg, Mária történetében az áldozatot az ő személye jelentette. Emlékeztek arra a zsoltár idézetre, amelyet a Zsidókhoz írt levél is említ: „Áldozatot és felajánlást nem kívántál, de testet alkottál nekem. (…) Akkor így szóltam:
Íme, jövök, Istenem, hogy teljesítsem akaratodat.” (Zsid 10,5–7) Úgy tűnik nekem,
hogy a Kármel is meg van hívva arra, hogy bemutasson egy bizonyos prófétai lelkületet Mária és Illés példája alapján. Egy olyan prófétaságról van itt szó, amelyben
az alapvető elem az, hogy saját magunkat
ajánljuk fel. Nem egy olyan prófétaság ez,
amelyben feljelentjük az igazságtalanságo„Mária a keresztény
kat, hanem a tanúságtételnek a prófétasáközösség, az egyházi
gáról van szó. Mint ahogy a Baal próféták
előtt is mondja Illés, és mi is mondjuk,
közösség és a szerzetesi
hogy igenis van élő Isten. A személyemnek
közösség modellje.”
a felajánlása tanúságtétel arról, hogy ez az
Isten élő. Úgy tűnik, hogy amely bennem
él, az annak a jele, hogy Isten él.
Most pedig vonjuk le a következtetést mindabból, amit eddig mondtunk Mária anyaságáról, szüzességéről és szolgálóságáról. Mária tehát a keresztény közösség,
az egyházi közösség és a szerzetesi közösség modellje. Nem csupán egy példa, amire
rátekintünk. Mária mint modell azt jelenti, hogy létrehozza bennünk, hogy a közösség tagjaivá válunk. Amikor Máriával vagyunk, amikor Máriáról elmélkedünk,
az olyan nyomokat hagy a lelkünkben és a szívünkben, amelyek őrá vonatkoznak, amelyek olyanok, mint ő. Mária és a közösség között létrejött beszédmód,
kommunikáció mindig kétirányú, mindig kölcsönös. Mária tehát a közösségnek a
képe és modellje. De közben a közösség is képe Máriának. Én ezt legalábbis mindenképpen így fogalmaznám meg egy kármelita közösség számára. A kármelita
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közösségnek fel kell ismernie, hogy ki is Mária. Ezek a tulajdonságok, amelyeket Máriában látunk, és amiket elmondtam Máriáról az angyali üdvözlet alapján,
azok olyanok, amelyeket fel kellene, fel kell fedeznünk a kármelita közösségekben.
Mindenekelőtt a befogadásnak a képességét. Ahogy mondtam, Mária nem futott
el a misztérium elől, amit nem értett. Ott maradt stabilan, és befogadta magába a
misztériumot, a titkot.
Manapság sajnos gyakran elmenekülünk ez elől. Nagyon sokszor az emberekkel kapcsolatban tesszük ezt. Amikor a másikkal való kapcsolat – lehet akár férj,
feleség, barát vagy testvér – nehézzé válik, akkor elmenekülünk. Így csak egy felszínes szinten élünk, és úgy tekintünk a másikra, mint akinek az a feladata, hogy
a lelkem igényeit kielégítse. Nem úgy tekintünk a másikra, mint lehetőségre, aki
által növekedhetek, fejlődhetek, hogy ezáltal megértsem magam még mélyebben,
azt hogy ki is vagyok én, és így kifejlesszek magamban egy anyai viszonyulást a másik ember felé. Hogy megértsem a kéréseit, a vágyait. Mindezeket megtanulhatjuk
Máriától. És amikor ezt megéljük, akkor pontosan úgy hirdetjük, mint Mária.
És aztán, ahogy mondtam, a szüzesség mint a szegénységnek egy állapota.
Jézus az evangéliumban egy nagyon erős kifejezést használ, a Mennyek országáért
való eunuchságról beszél. Nem egy irigylésre méltó hozzáállás ez. De mondhatjuk azt is, hogy Isten miértünk vált eunuchhá, az irántunk való szeretet miatt.
A szegénységnek és a képtelenségnek ez az állapota valójában Isten létmódjához
közelít bennünket. Tudom, hogy a kereszténység kétezer éves történetében még
ma is botránykőnek számít ilyeneket mondani. Mert ezzel azt mondjuk, hogy ha
Isten erős és hatalmas, akkor nekünk is erősnek és hatalmasnak kell lennünk. Azt
is mondjuk, hogy az, hogy Isten megáldott bennünket, abban mutatkozik meg,
hogy gazdagok vagyunk, testi egészségünk van és sikereink vannak az életünkben.
A világban jártomban-keltemben sok olyan prédikátort – legfőképpen nem katolikus prédikátort – látok, hallok, akik a sikernek és a jólétnek az evangéliumáról
beszélnek. Ha jók vagytok, ha templomba jártok, akkor egészségesek lesztek, sikeresek lesztek a munkában és a szerelemben. De Avilai Szent Teréz mondhatná erre,
hogy ez volt Jézus és az ő édesanyjának az élete? Ők, akik leginkább Isten arcát
mutatták, ők vajon hogy éltek? A képtelenségnek és a szüzességnek ez az állapota
hozzásegít bennünket egy olyan Istennek a megismeréséhez, aki irántunk való szeretetből képtelenné tette magát.
Ugyanakkor ott van a harmadik tulajdonság, amit láttunk Máriánál: a szolgálat. Ez egy királyi szolgálat. Ezért említettem Dávid király példáját, aki táncolt az
Isten ládája előtt. Tisztában kell lenni azzal, hogy Isten kiválasztott engem azért,
hogy általam nagy dolgokat vigyen végbe, ahogy Mária mondta a Magnificatban.
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Ez az igazi alázatosság értelme Máriában. Nem abban kell hinni, hogy milyen
nagy dolgokat tudok végbevinni én, hanem azokban a nagy dolgokban, amiket
Isten tud végbevinni bennem. Azt hiszem, hogy ezek azok a máriás tulajdonságok,
amelyeknek ragyogniuk kell egy kármelita közösségben. Talán nem vagyunk erre
eléggé képesek, mert nem vagyunk eléggé máriásak. De abban biztos vagyok, az
egyháznak szüksége van erre a máriás jelenlétre. Ezért szeretném, hogy belőlem,
testvéreimből és nővéreimből kiindulva mindenki átérezze azt a lelkesedést, hogy
mit jelent a Kármelhegyi Szűzanya testvéreinek és nővéreinek lenni.
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Reményik Sándor:

Mindegy
Ha ezt a szót, e kurta szót
Ki tudnám egyszer ejteni
Egyszerűn, hangsúlytalanul,
Ahogy ágról a zúzmara pereg,
Ahogy az esőcsepp a mélybe hull...
Ha tudnám egyszer ezt kiejteni
Vigaszt nem várón, visszhangtalanul.
Ha tudnám egyszer ezt úgy ejteni,
Hogy nem kellene mögé rejteni
Fájó lemondást, keserű dacot,
Titkolt reményt, elfojtott haragot.
Ha úgy ejthetném, hangsúlytalanul,
Ahogy ágról a zúzmara pereg,
Ahogy az esőcsepp a mélybe hull.
Akkor én derült volnék, mint az ég,
És nyugodt, mint a halottaknak arca
Az ünnepi, ravatalos szobában,
És rendületlen, mint az Alpesek,
S erős, mint az Isten a magasságban.
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„A szívem a Tiéd”
Az

interjút készítette:

P. Péceli Bence Imre OCD

A Szent Erzsébetről nevezett Pocsai Sándorné Katalin idén húsvét második vasárnapján tette le a végleges ígéretét a Világban Élő Kármeliták budapesti közösségében. Évek óta a budapesti kármelita templomunk sekrestyése.
A Kármelbe vezető hosszú útjáról beszélgettünk.

Nemrég tette le a végleges ígéretét a VÉK-ben.
Ezt megelőzően egy fokozatos közeledése volt
ide, bár már régóta a pesti Kármel közelében
lakik. Hogyan történt ez?
44 éve lakom itt a környéken. Sokszor
sétáltunk erre a gyermekemmel, amikor pici volt. Egyszer be is tértünk, és a
templom valahogy nagyon megérintett.
Anyukáméknak is mondtam, hogy itt van
a környéken egy templom, ami olyan,
mint egy ékszerdoboz. Olyan, mintha valamit rejtene, valami nagy kincset. Akkor
még nem jártam ide mindennap, nem is
tudtam a könyvelői munkám mellett, és a
fiam miatt sem, mert pici korában sokszor
beteg volt. Vasárnaponként tudtam eljönni, de máshova, a Lehel térre is jártam. Nagyon húzott ide a szívem. Mindig, amikor
kinéztem a lakásom ablakából, a Kármel
tornyát láttam, és ez egy olyan megrendítő
és hívó jel volt. Sok ismerősöm többet tu-

dott ide járni, és emiatt olyan nagy boldogságot láttam bennük. Sokszor fájt a szívem,
hogy én nem tudtam gyakrabban jönni. Ők
hittanórákra és különböző közösségekbe is
jártak. Sokat jártam akkoriban a Lehel térre, a lelkiség azonban a Kármelbe vonzott.
Amikor már mindennap tudtam járni misére, egyszer az Úr arra indított, hogy jöjjek
ide rendszeresen, és a reggeli csendes misék
nagyon megérintettek.
Akkor már közelebbi kapcsolatot is próbált
felvenni az itt lévő közösségekkel?
Lassan már 12 éve egyedül élek. Az volt
talán a döntő pillanat, amikor meghalt a
férjem, és a fiam velem volt. A férjem halála után, annyit mondtam a fiamnak, hogy
én nem tudom, te hová mész, de én azt
hiszem, most a Kármelbe megyek. Az első
utam rögtön ide vezetett, és valami olyat
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éreztem, hogy most hazatértem, és most
többet tudok ide jönni. Az első ajándéka
a Jóistennek az volt, hogy megértette velem, hogy mi történt, hogy visszakaptam
a szabadságomat. És vajon mit kezdjek a
szabadságommal? – tettem fel magamnak
a kérdést. Úgy gondoltam, hogy a szabadságomat arra fordíthatom, hogy mindennap reggel-este eljövök a misére. A rózsafüzért kezdtem közösségben imádkozni, és
így egy közösséghez tartozni. Akkor még
annyira magányos voltam, hogy nem nagyon mertem közeledni közösséghez. Úgy
éreztem, hogy méltatlan vagyok erre. De
aztán az Úr megértette velem, hogy ennek
így kell lennie, hogy most a rózsafüzért közösségben imádkozom, és aztán a Szűzanya
majd megmutatja a következő lépést.
És mi volt az?
A következő lépés az volt, hogy szóltak a
skapuláré társulatból, hogy nem mennék-e
közéjük. Azt mondtam, hogy édes Istenem,
én olyan méltatlan vagyok erre. De ők olyan
nagy szeretettel hívtak, hogy végül is igent
mondtam. Ez 2007-ben volt. Amikor felvettem a skapulárét, akkor a munkahelyemen látták, hogy valami nagy változás történt velem. Egy ideig nem értettem, hogy
mi ez a változás. Aztán az első szabadságom
alatt megértettem, hogy a szívem már nem
az enyém. Ki is tudtam mondani, hogy
„Uram, azt én Neked adom”. Hogy ő ezt
elfogadta, az a lépcsőzetes fejlődés volt. Sokat kellett még tanulnom. Felnőtt hittanra
is jártam. Először a skapuláré társulatban

ismertem meg a Kármel lelkiségét. Akkor
egy olyan találkozásom volt a Szűzanyával,
hogy itthon éreztem magamat. Kértem őt,
hogy tanítson engem.
A skapuláré társulat éppen akkor született,
új, lelkes közösség volt, ugye?
Igen, 2006-ban alakult, András atya vezetésével. Majd egy ideig Mihály atya vezette.
Miután András atya visszajött Spanyolországból, újra ő vette át. Nagy kegyelmi idő
volt az nekem. Úgy emlékszem, hogy a Jóistennek egy végtelen ajándéka volt, hogy
tanulni szerettem volna. Addig csak eljártam a Kármelbe, és a fiamért és a családomért imádkoztam, de megtanultam, hogy
keresztény életet élni nemcsak azt jelenti,
hogy kérem Istent a családomért, és aztán
megköszönöm, vagy hogy vasárnap misére járok. Sokkal többet jelent. Tanultunk
a Mária-tisztelet helyes megéléséről, pl. a
Mária az egyház tükre című könyvből. Kis
Szent Terézről is tanultunk. András atya
tanított a hit titkairól. Azt adta át nekünk,
amivel ő maga is nagyon mélyen foglalkozott a lelki életében. Sokan voltunk, vagy
harmincan. Mint minden közösségben, itt
is vannak olyanok, akik ezt nehezen tudják megélni. Lehettek olyan érzések, hogy
az embernek mégsem itt van a helye. Mert
ez tulajdonképpen felkészít arra, hogy a
Kármel lelkiségét megismerjük. Rengeteget tanultunk. Nagy segítség volt, hogy
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megismerhettük a Kármel szellemét. Először Szent Teréz, majd Marcell atya lelkiségével foglalkoztunk. Elmélkedéseket kaptunk belőle. Volt olyan időszak, amikor
András atya Mária dogmákat ismertetett
meg velünk. Azt tanította, hogy hogyan
kell helyesen élni Máriával. Hogyan kell a
mindennapokban megélni a helyes Máriatiszteletet, ahogy a kármelita szentek is a
Máriához fűződő kapcsolatban élték meg
az életszentséget. Jó volt, hogy András atya
is úgy tanította, hogy a saját tapasztalatán
keresztül adta át, hogy neki mit jelentenek
ezek a tanítások, amelyeket közösen olvastunk lelki könyvekből. Körülbelül öt év
múlt el, amikor át mertem kérni magam a
harmadrendbe.
Egy konkrétabb híváshoz köthető, hogy a
VÉK-be lépett. Hiszen nem mindenki megy
tovább a skapuláré társulatból. Hogyan tapasztalta meg ezt, Kati?
Többször hívtak már a Keresztes Szent
János VÉK közösségbe, de még nagyon
távolinak éreztem magam ettől. Nekem
tényleg szükségem volt erre az öt évnyi
időre, amit a skapuláré társulatban kaptam: András atya tanítására és vezetésére.
Nagy ajándék volt az is, hogy mindennap,
minden katekézisen itt tudtam lenni. Így

ismertem meg Szentháromságról nevezett
Szent Erzsébet nővért, úgy gondolom, ő
segített abban, hogy felismerjem, itt az
utolsó idő, hogy jelentkezzem a VÉK-be.
És ahogy Renátó atya tanította az ő életét,
megismerhettem, hogy milyen sokat kellett vágyódnia a Kármel iránt. Ő is, még
mikor otthon az édesanyjánál élt, és vágyakozott a Kármelbe való belépésre, az ablakából a Kármel tornyára tudott tekinteni.
Bennem tudatosodott az, hogy én már itt
vagyok, és milyen sok lelki kincset kapok a
Kármelben. Nagy döntésemhez egy kép segített. Nagyon megérintett az a fotó, amit
Renátó atya egy katekézis alkalmával vetített ki nekünk. Erzsébet nővérnek a dijoni
Kármelben található szobájáról készült.
Megrendítő volt ennek a szobának a látványa, úgy éreztem, mintha én is ott lettem volna. Megérintett Erzsébet nővérnek
a csendje is. És feltettem a kérdést, hogy
„Uram, Te lehet, hogy tovább hívsz a skapuláré társulatból?” „Jó, próbáljuk meg!”
– gondoltam. Így aztán a Kármelhegyi
Boldogasszony skapuláré társulatból beléptem a Kármelhegyi Boldogasszonyról nevezett VÉK közösségbe, akik befogadtak.
Hiszem, hogy a Szűzanya vezetett engem
át, és ragaszkodtam is ahhoz, hogy az Ő
vezetésével haladjak. Azt akarta, hogy ne
Őhozzá ragaszkodjak, hanem Jézushoz; engedjem, hogy Ő Jézushoz vigyen. A VÉK
közösségben folytatódtak a tanítások. Úgy
éreztem, hogy a skapuláré társulat közössége számára nehéz volt, hogy eljöttem közülük. Egyszer, amikor Renátó atya vezetésével Mikófalván voltunk egy kirándulá-
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son, ott a templomban elbúcsúztam tőlük.
Soha nem felejtem el azt a szép Szűzanya
szobrot, amit ott láttam. Ez előtt kértem a
Szűzanyát, hogy vigyázzon rájuk. Bár a szívem már egy másik közösség irányába vágyódott, mégsem akartam elfelejteni őket,
lélekben továbbra is velem maradtak. Azt
hiszem, hogy mindenkinek megvan a helye
egy közösségben, ahova az Úr vezeti.
A VÉK-ben újabban központosított képzés
van, ahol több közösség tagjai találkoznak.
Hogyan emlékszik vissza Kati a legutolsó évekre, amelyeket már mint világban élő
kármelita élhetett meg?
Ezt a három évet szintén a Jóisten nagy szeretetének és kegyelmének tudom be. A skapuláré társulatban, bár sokat kaptunk András atyától, de azok a testvérek, akik vidékről

jártak be, mégsem tudtak igazán elmélyedni
az ott hallottakban. Most itt a VÉK-ben ez
elérhetővé vált. Sokkal inkább segít a keresztény élet megéléséhez. Sokkal nagyobb
békével tudom hordozni például azokat a
kereszteket, amelyek a mindennapi küzdelmekben vagy a családban kapott kihívások
közepette nehezednek rám.
A végleges ígéret lehetősége is nagyon
megható volt számomra. Amikor jelezték,
hogy letehetem, az a közösség részéről egy
nagy kegyelem volt. Nem vártam türelmetlenül, inkább nyitottsággal. Szent Erzsébet készített fel erre is. Az, hogy igent
mondtam, annak fényében is nagy ajándék
volt, hogy visszaemlékeztem arra, hogy 15
évesen egy tőle jövő hívásra nemet mondtam. Nehéz volt azt a nemet feldolgoznom.
Persze abban az időben nem volt lehetőség a szerzetesi életre, és a keresztény életre sem kaptunk ilyen mélyreható tanítást.
Most nagy öröm volt, hogy az akkori ellenkezésemet megbocsátotta, és most élhetem azt, amire már korábban meghívott.
Utólag arra is gondoltam, hogy ha akkor
sikerült volna, talán nem jutottam volna el
a Kármelbe, és nem ismertem volna meg a
lelkiséget és azt, hogy a családi és közösségi
életben is milyen jó ezt gyakorolni.
Lassan és bátortalanul közeledett a
Kármelhez, de néhány éve egy még nagyobb
és igen felelősségteljes szolgálatra kapott meg-
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hívást, a Huba utcai kármelita templom sekrestyése lett. Hogyan tudott igent mondani
erre a nehéz munkára, hiszen tudjuk, hogy
az utóbbi időben az építkezések miatt ez egyre több küzdelemmel jár?
Igen, végtelenül bátortalan voltam, és méltatlannak éreztem magam. Azért mindig
segítettem, amikor megkértek az atyák.
De ezt mindig csendben végeztem. Mikor András atya megkérdezte, hogy Béla
testvér betegsége miatt tudok-e segíteni a
sekrestyében, bennem a segítés vágya élt.
De akkor még nem tudtam, hogy mire is
mondok igent. Azóta többször szoktam
mondani: „De atya, hogy lehetett ilyen
szeretettel kérni a segítséget?!” Mert ha
elmondja nekem, hogy mit kell csinálni,
egy kis türelmi időt kértem volna, hiszen
én erre alkalmatlannak éreztem magam.
De biztos, hogy amikor megkértek, akkor
többet láttak. Biztos, hogy ez a szolgálat
a teljes változásomhoz járult hozzá. Itt, a
VÉK közösség mellett az atyákat szolgálni
nagy kegyelem számomra, de a legnagyobb
kegyelem, hogy Isten jelenlétében a szentélyben, a templomban szolgálhatok. Ez
hatalmas ajándék, legfőképpen az, hogy
megtanított az Úr arra, hogy ezt a feladatot csak a Szűzanyával, az Ő segítségével,
lelkületével, szeretetével, odaadottságával,
hűségével tudom ellátni. És az Ő végtelen
gondoskodása van velem minden egyes
szolgálatban: a virágozásban, vagy bár-

mi másban. Itt mutatta meg az Úr, hogy
minden, ami itt van, abban Ő jelen van.
Hogy a kehelykendőtől kezdve a kéztörlő
kendőig mindent végtelen szeretettel és
odaadottsággal fogjak meg, tegyek ide vagy
oda. És ha egy könyvet, vagy bármilyen
más kisebb tárgyat megérintek, az olyan,
mintha Őt érinteném meg, és ezt teszem a
Szűzanyával is. Erről nehéz beszélni.
A végleges ígérettétel idén volt. Ez az elköteleződése is segít ezekben az apró szolgálatokban, ugye?
Egyre mélyebben érzem, hogy az ígérettételem az én igenem volt. És azt a 12 éve
tett felajánlást, amikor azt mondtam, hogy
„a szívem a Tiéd”, azt ő elfogadta. Nagyon
nehéz, mert vannak, akik megértenek,
vannak, akik nem. De azt hiszem, hogy
mindennapos küzdelmeimben ki tudom
mondani, hogy „Uram, Te megértesz, te
tudsz mindent, nem esek kétségbe, és segítesz, hogy a Szűzanyával együtt hűségben
a Te utadat tudjam járni, amiről megmutattad, hogy nem könnyű.” Ahhoz, hogy a
másik iránt szeretettel tudjunk megnyílni,
önmagunkról meg kell tudni feledkezni, és
akkor már nem mi, hanem a Jóisten teszi a
dolgát bennünk.
Nagyon sokat köszönök a Kármelnek,
és hálát adok az Úrnak, hogy idehívott, bízik bennem és lehetőséget ad, hogy a mindennapos csetléseim-botlásaim mellett az ő
végtelen szeretetét és ölelését megérezzem,
és a Szűzanyával és a Szentháromsággal
tudjam megélni a mindennapjaimat.
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A megkülönböztetés
1

szereplői
I. rész
Maximiliano Herraiz OCD írása
Fordította P. Péceli Bence Imre OCD

Keresztes Szent János ezt írja A szellemi páros ének című művében: „Hogyha a lélek
keresi Istent, Isten még sokkal inkább keresi őt.” (SZÉ 3,28)2 Szent Teréz ugyanezt
vallotta korábban: „Te kezdted a szeretetnek ezt a háborúját, ó igazi szerelmesem.”
(A lélek felkiáltásai Istenhez 16,3) Mind a ketten a bibliai igére hivatkoznak, hogy
jelezzék az Isten és a személy cselekvésébe való belépést: „Szóval a jóra való vonzásnak Istentől kell jönnie…, azonban a futásról nem azt mondja, hogy maga a Jegyes,
vagy maga a lélek végzi, hanem azt, hogy együtt futunk, ami annyit jelent, hogy Isten
és a lélek együttműködnek.” (SZÉ 30,6) Egyúttal Teréz ezt írta A belső várkastély
ötödik lakásában: „Csupán Ő szent felsége képes bennünket bevezetni és belehelyezni
saját lelkünk legbelsejébe.” (5BV 1,13)3 Tökéletes egyetértésben mind a két spanyol
misztikus azt mondja, hogy írásaik nem szólnak másról, mint Isten cselekvésének
a történetéről. Őróla beszélnek, másodsorban pedig arról, aki ennek tudatában
van, és válaszol rá.
Mindketten szükségét érzik, hogy azon egyházi közösség elé tárják ezt az istenélményt, melynek részére ez (Istentől) adatott, és amely által együttműködéssel

1

Ez a tanulmány megjelent: MAXIMILIANO HERRRAIZ, OCD: Discernimiento espiritual en Teresa y
Juan de la Cruz, Instituto Teológico de Vida Religiosa, Gasteiz/Vitoria (Frontera-Heigan füzetek),
2008, 35–53. o.
2
Keresztes Szent János műveinek rövidítése: KU = A kármelhegy útja; SÉ = Sötét éjszaka; SZÉ = Szellemi páros ének; ÉSZ = Élő szeretetláng
3
Avilai Szent Teréz műveinek rövidítései: Ő = Önéletrajz; TU = Tökéletesség útja; BV = A belső várkastély; Alap = Alapítások könyve; LSZ = Lelki számadások; Én = Kommentár az Énekek Énekéhez
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kellett élniük az életük és tanúságtételük hűséges hivatását. Egyforma hangvétel
egyesíti őket a megkülönböztetés elidegeníthetetlen felelősségének erős igenlésében, mintegy kötelező lépésként annak
érdekében, hogy az Isten által adott javaslatra való válaszadásuk mellett tud„A Szentlélek által kell
nak dönteni. A következő terézi idézet
elindulni, hogy felfedezzük, arra szolgál, hogy a megkülönböztető
dialógusnak ezt a keresését jelezze.
elfogadjuk az igazságot.” Amikor megnövekednek Isten közlései, közeli személyek figyelmeztetik,
hogy „kemény időket élünk, és esetleg
akad, aki elmegy az inkvizícióhoz, és
feljelent engem”.
A válasz az igazság eme fáradhatatlan keresőjének tehetségét mutatja: „Nekem
ez nagyon tetszett, s jót nevettem rajta. Ebben a tekintetben ugyanis sohasem féltem
semmitől. (…) Azt feleltem tehát nekik, hogy efelől nyugodtan alhatnak, mert ugyancsak rosszul állna a lelkem, ha volna benne valami, ami miatt az inkvizíciótól kellene
félnem. S ha volna okom azt gondolni, hogy lappang bennem ilyesmi, én magam
keresném föl az inkvizíciót.” (Ö 33,5) János mint teológus a megkülönböztetés
lelkipásztori szolgálatában mindig az egyházi tekintélynek veti alá a véleményét,
különösen a kinyilatkoztatás szavának az értelmezésében (vö. SZÉ előszó 4; KU
előszó 2; ÉSZ előszó 1). A Biblia, ami Isten cselekvésének a története a személyekben és a választott népben egyaránt, minden megkülönböztetésnek a kánonja.
Teréz nyíltan megvallja, hogy nagyon szerette azt a gyóntatóját, aki „a Szentírásból
vett idézetekkel nyugtatott meg” (A 30,1). Nem is kért tőle mást.
A megkülönböztetés szereplői
Jézusról nevezett Teréznél
Isten Lelke
A Szentlélek által kell elindulni, hogy felfedezzük, elfogadjuk az igazságot és tudjuk, hogyan éljük meg életünk minden konkrét szituációjának reális lehetőségeit.
Megvallva azt, hogy Isten a szeretet, beismerjük, hogy ő munkál és közli magát; és
fel tudjuk ismerni, hogy nekünk adja önmagát, és hogy miként tudunk válaszolni
neki felelősséggel, megtéve az ő akaratát. Olyan akarat ez, amelyet Istennek tulajdonítunk, és tudatában vagyunk annak, hogy ez a legnagyobb javunk. Isten nem
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tud bennünket megkeresni, és követelni, csak ha az jó nekünk, és személyekké
alakít bennünket. Ezenkívül Isten akarata úgy mutatkozik meg nekünk, mint egy
kegyelem, amely képessé tesz minket a szabad és felelős válaszra. Teljesíteni tudjuk
Isten akaratát. Ez a megkülönböztetés tartalma: felfedezni Isten cselekvését bennünk, az akaratát, és élni azzal a bizonyossággal, hogy képesek vagyunk válaszolni
neki. A személynek és a közösségnek – a kísérőnek – olvasnia és értelmeznie kell
Isten cselekvését és az adott választ, összhangban azzal, ahogy a Szentlélek bennünk működik.
A terézi és Keresztes Szent János-i írások tárgyi és minőségi értelemben is nyilvánvalóvá teszik, hogy a Lélek szereplő, „az elsődleges szereplő” minden isteniemberi folyamatban. Bár csak egy meghatározott időtől kezdi ezt a folyamatot a
személy megtapasztalni. Ám ő a kezdet és a vég is. „Elrejtőzött”, szinte „rejtett”
az első lépéseknél, fejlődésszerűen adva ismeretet önmagáról, amikor „kiveszi kezeidből birtokodat”, „saját kezébe veszi a dolgot, vezet téged a sötétben, mint a vakot
szokás” (2SÉ 16,7; 1SÉ 3,3). Isten lelke működik a megkülönböztetésben is. Kísérő és vezetett köteles figyelmesnek lenni
sugallataira, hogy jó eredményre leljen
„az igazság újának” keresésében, amivel
a hívő keresztény azonosítható.
Útjának első lépéseitől fogva Teréz
megtapasztalta Isten cselekvését: általa
kísértnek érzi magát. „Mert hiszen ő volt
az első, aki kezét nyújtotta felém” (Ö 23),
„ő volt az egyedüli, aki kezét nyújtotta
nekem a fölkeléshez.” (Ö 22,7) Misztikus életének legnehezebb és leghosszabb
megkülönböztetésének kitett periódusában, amikor „ezt is, azt is megkérdezve”
(Ö 25,12) járt, úgy érezte, hogy maga
Isten erősíti meg, biztosítva az igazságról, amelyet éppen megél. „Nem volt
senkim, akivel a dologról beszélhettem volna. Úgy látszott, mindenki ellenem van.”
(Ö 25,15) Megtapasztalja Istent, mint
„igaz barátot, aki sohasem hiányzik”. Azt
mondta Istennek, hogy szeretne „betűket
és új szavakat találni, hogy dicsérje a mű-
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veit” (17). Olyan belső bizonyosság az, amellyel örvend Isten cselekvésének, hogy
„az egész világgal vitába szállna, hogy Isten volt jelen” (19).
Teréz eljut oda, hogy megvallja: bár Isten azt mondta neki, hogy engedelmeskedjen a gyóntatóinak, „másrészt megnyugtatott és kioktatott – amint most is meg
szokta tenni – arra vonatkozólag, hogy mit mondjak nekik” (Ö 29,8). Valahogy így
van, hogy a vezetett tanítani fogja az egyház „hivatalos” lelkivezetőit, hogy megtanulják teljesíteni a küldetésüket. A
megkülönböztető szerzetesnő válik
így mesternővé, megkülönbözteti és
„Isten cselekvése „jeleket”, megerősíti a megkülönböztetést végnyomokat hagy maga után.” ző lelkivezetőket abban, hogy miként
kell megalapozniuk a megkülönböztetéseiket, és hozzásegíteni az embert
ahhoz, hogy békében éljen. A dialógusnak egy élő visszatükröződése ez, amit meg akart honosítani azon tudósok és
lelki emberek között, akikkel találkozott.
Isten cselekvése „jeleket”, nyomokat hagy maga után. És megígéri, hogy terjeszti az írásait, hogy legyenek szövegek a megkülönböztetéshez. „Mivelhogy a jó
szellemnek tüneteit – bármennyire nehezen tudjam is őket érthetően előadni – még
részletesen fogom fejtegetni.” (Ö 15,15) Annak jeleként, hogy az ember belül „lélekben” változásnak indul a keresztény hit életstílusában, új teremtmény válik belőle.
Erre a változásra hivatkozik Teréz, hogy meggyőzzön egy gyáva, félszeg gyóntatót.
„Hiszen annak előtte annyira rossz voltam – tettem hozzá – s nem tudom elhinni,
hogy, ha már az ördög meg akar ezekkel a dolgokkal téveszteni és a kárhozatba sodorni, az ő egész természetével ennyire ellenkező eszközt alkalmazzon, azt tudniillik, hogy
elveszi tőlem a bűnöket, és helyükbe erényeket és lelki erőt ültet.” (Ö 28,13) Szükségszerűen vissza fogok erre térni.
Most arra szorítkozom, hogy jelezzem azt a „szubjektív” „biztonságot” vagy
„bizonyosságot”, amely Isten minőségi cselekvése szerint növekszik. Arra a szubjektív bizonyosságra gondolok, mely távol áll attól, hogy a befogadót önmagába
fordítsa, hanem inkább egy megvilágosító párbeszédre ösztönöz „Istennek azon
szolgáival, akik az egyház megvilágítására szolgálnak” (5 BV 1,8). Az Önéletrajz és A
belső várkastély egyes szövegei elegendőek ahhoz, hogy megértsük ezt a szubjektív
bizonyosságot, ami előkészíti (Teréznek) a hittudósokkal és lelki emberekkel való
dialógus keresését, azért, hogy megmondják neki, megegyezik-e a kinyilatkoztatott igével.
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Rendkívül sokatmondó, hogy felmérjük azt a szellemet, amely vezette, és aminek óhaja, hogy cselekvésükre nézve iránymutatást adjon mindazoknak, akik őszintén és fáradhatatlanul keresik az igazságot. Az igazságot, és semmi mást. Amikor
az inkvizíció diszkréten kopogott az ajtaján, megírt egy nagyon leleményes Lelki
számadást, hogy beszámoljon a viselkedéséről. Nagyvonalakban bemutatom ezt a
személyes dokumentumot, mert körvonalazza, hogy miként kereste ő a világosságot és élt mindig benne. Ez a lelki megkülönböztetésnek egy kis megvilágosító
értekezése. Teréz beszél „a félelmeiről” (LSZ 53,9), „sokszor lesújtottan járt-kelt”. Ő
volt az első meghatározója az ilyen kegyelemnek: „Soha se hitte olyan határozottan,
hogy Isten volt” (16), „sohasem fogadta el vakon a belső imában kapott utasításokat”.
És elkezdett „lelki embereket” keresni (3). De gondolván, hogy a lelki emberek
szintén tévedésbe tudnak esni, elhatározta, hogy „beszél olyan tudósokkal is, akik
nem adnak olyan sokat az imádságra” (9). És eközben az igazságnak ez a fáradhatatlan keresője bizonytalankodás nélkül hajlik az olyan felé, aki érti, hogy mi ellentétes a misztikus jelenséggel. „Nagyon óvakodott az olyan lelki vezetőktől, akik hajlandók mindent isteni befolyásnak tulajdonítani.” Így „ha olyant talált, aki nem könnyen
hisz az ilyenekben, azzal sokkal szívesebben beszélte meg a lelki ügyeit” (19). Nem
hagyja felfedni női félelmét, amikor
ezt meséli a gyóntatóinak: „mert azt
hitte, hogy kinevetik érte, s hogy afféle
„A Lélek működésének van
vénasszonyos ábrándoknak tartják” (6).
egy megtisztító dimenziója,
Megvallja, hogy miként kezdett
megváltozni az élete, gyors léptékIsten és a hívő igazságának
kel, attól kezdve, hogy Isten bizonyos
megvilágításával.”
misztikus kegyelmeket juttatott neki:
„a hatások által (…) jó szellemnek tűnik” (16). Felsorolja őket: „a lelke sokkal jobban előrehaladott s nem jelentkezett a lelkében, még csak nyoma sem volt a
hiúságnak” (6); „minden, amit látott és megértett, csak megerősítette őt a katolikus
hitében” (7); „lélekben mindig afelé hajlik, hogy a legtökéletesebbet keresse”, „rendkívüli szeretetet érzett ellenségei iránt. Azóta nagy benne a vágy a szegénység és a magány
után… Ezek és más hatások lassan megnyugtatták” (20).
Folytatja belső világa megváltozásának bemutatását, amely azóta működik,
amióta Isten ezen a módon kezdett el vele kommunikálni: „oly kevéssé gondol önmagára vagy saját érdekére, mintha csak ő maga nem is létezne” (26). Ettől fogva született meg benne, „hogy annyira óhajtja a lelkek üdvét” (27). Kitart ezen a vonalon
megnyitva előadását a szoros értelemben vett személyes gyónás területén túlra is.
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„Innét van az, hogy olyanok, akik ilyen kegyelemben részesülnek, semmibe se veszik
magukat, mert belátják, hogy ez teljesen Isten ajándéka. (…) Ennek következtében
nagyon megnövekszik bennük az alázatosság.” (29) Életművének kezdetétől mindig
azt mondta a közösségeknek, hogy „sokkal inkább erényeket kívánt (…) s szerzeteslányait is mindig is ebben irányította. Mindig azt mondta nekik, hogy az fog közülük
legmagasabbra jutni a lelki életben, aki a legalázatosabb és legönmegtagadóbb.” (16)
Sok lesz még erről a leírt folyamatról az írótól a harmadik fejezetben.
Kiindulva A belső várkastély negyedik lakásából, összegyűjtök itt néhány szöveget, amelyekben Teréz hangsúlyozza a misztikus kegyelmekből adódó passzivitásingyenesség jelleget, a szubjektív bizonyosságot, amelyet a Lélek működése hagy
maga után, ami már a megkülönböztetés alapját képezi: felismeri, hogy mindennek mozgatója Isten, aki támaszt nyújt az ,,én” átformálásában annak, aki mindezt befogadja, de mindig feltételezi annak együttműködését is, amint a kármelita
misztikusok, Szent Teréz és Keresztes Szent János módszerének segítségével felidézhetem majd ezt az olvasó számára.
A lelki élet ezen szintjétől fogva, amely A belső várkastély negyedik lakásánál
indul útjának, elkezdődik Isten valóságos arcának, és következésképpen annak az
igazi „én”-nek a feltárulása, amely ki fog bontakozni.
„Isten tud várakozni”, úgy, hogy „a személyt a személy módjára viszi, vezeti.”
Amikor látja a kezdőknél az apró növekedést, Keresztes Szent János szerint, elkezdi
megmutatni önmagát, kezébe véve a kezdeményezést: ő a cselekvő, és a személy
a „szenvedő”, passzívan aktív. Egy új én kezd el feltárulni. Ez szükséges próba, a
szeretet igazságának a próbája, amit Isten provokál, hogy megalapozza kapcsolatát az igazságban. Döntő pillanat. Ezen oldalak tárgyához tartva magam, jelzem
nyilvánvalóan fejlődő pszichológiai biztonság vagy bizonyosság, a bensővé alakítás
növekedését, amelyet a Szentlélek cselekvése hoz magával, későbbre hagyva azoknak a különböző hatásoknak tárgyalását, melyekben az Isten és a személy közötti
kapcsolat lényegi változása lesz értékelhető.
Hogy megmagyarázza az első passzív tapasztalatot, amelyet természetfeletti ös�szeszedettségnek nevezünk, Teréz a pásztor hasonlatához folyamodik, aki egy „füt�tyel” összegyűjti a nyájat: „egy jó pásztor, füttyent nekik, de oly halkan, hogy ők maguk is éppen csak, hogy meghallják (…), hogy térjenek vissza lakásukba”, a szétszórt
kívülre szakadt érzékek és a lelki képességek, hogy bensőségessé tegyék a vele való
kapcsolatukat (4BV 3,2). A személy megtapasztal egy áthelyeződést kívülről befelé,
a szétszóródásból a szerető összpontosításba. Egy új én kezd el születni, a személy
életvezetésének képességével együtt. „A lélek ilyenkor megerősödik és megizmosodik
a test rovására.” (TU 28,6) Összeszedettség, amit nincs miért csupán az imádság
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aktusára korlátozni! Ez olyan veszélyt jelenthet, amely nem létezik annak, aki érti
és elfogadja Teréz imádság meghatározását, amely egy baráti kapcsolatot jelent. Bár
azt merészelem mondani, hogy nincsenek még sokan. A lelked irányítja személyed
magatartását? A szenvedélyek, az érzékiség, a világ táplálja az érzékeidet?
Egy kicsit intimebb szinten – amit nyugalmi imának nevez – kiemeli az isteni
jelenlét tapasztalatát és a „biztonságot”, amit ez a személyközti találkozás hagy
maga után: „meg akarja velünk értetni, hogy ért bennünket, azt kívánja, érezzük
jelenlétének hatásait. Szent tetszése tartja, hogy most egészen különös módon kezdjen
működni a lélekben” (Ö 14,6). „Az ember a lelke mélyén valami rendkívüli édességet
érez, amely világosan megérteti vele, hogy a mi Urunk közel van hozzá.” (Én 4,2)
Isten cselekvését megtapasztalja „valami más, sokkal beljebb s mélyebben fekvő helyről, azt hiszem, a lélek mélyéből” (4BV 2,5). Határozottan említi ezt a belső „bizonyosságot”: „a lélek maga természetesen sokkal világosabban érti meg ezeket a dolgokat,
mint ahogy én tudom őket kifejezni” (6). Konkretizálja, hogy „az akaratnak (…)
egyesülve kell lennie” (8).
Az ötödik lakás következő szintjén, amit „egyesülés imájának” nevez, erősödik
ez a biztonság, „bizonyosság”: „Olyan sajátos módon foglal helyet Isten e léleknek leg-
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bensőbb bensejében, hogy midőn az utóbbi magához tér, teljesen biztos afelől, hogy Istenben volt és Isten ő benne. Ez az igazság oly mélyen vésődik tudatába, hogy ha közben
esztendők múlnának is el anélkül, hogy Isten megismételné ezt a kegyelmét, sem nem
felejti el, sem kétsége nem merül fel aziránt, hogy csakugyan Istennel volt” (5BV 1,9).
„Itt is nem valami látomásról van szó, hanem egy bizonyos, a lélekben megmaradó
szilárd meggyőződésről, amilyent csak Isten képes benne létrehozni.” (5BV 1,10)
És hozzáfűzi: „Akinél ez a bizonyosság
nem marad meg, arról én nem is hiszem
el, hogy az egész lelke egyesült Istennel”
„A Lélek működésének van
(11). De ahogyan fent említettem, ez a
egy megtisztító dimenziója, bizonyosság, távol attól, hogy a személyiséget önmagába zárja, hozzáértő emIsten és a hívő igazságának
berek előtt nyitja meg azért, hogy hitemegvilágításával.” les megkülönböztetést végezzenek rajta
és részesüljön a közösség azon bizonyosságából, amelyre ez a kegyelem közvetlenül vonatkozik. Ide illeszthetünk egy
szöveget, mely tartalmilag egy későbbi időszakra vonatkozik – amiről hamarosan
szót ejtek –, és mely jól rávilágít a közösség felé való nyitásra és igazságlátásának
befogadására még akkor is, ha az a szubjektív bizonyossággal ellentétes.
Teréz egy krisztológiai misztikus jelenségről beszél. Azt mondja, hogy olyan
erősen tapasztalja bizonyosságának hitelességét, hogy „még ha darabokra vágtak
volna, akkor sem hitették volna el velem, hogy rossz szellem”. Mégis engedelmeskedik
tanácsadóinak, bár nagyon nagy ellenkezéssel a belsejében, mivel ők az „Egyház
által adott szolgák”. Maga Jézus Krisztus nyilvánítja ki, hogy „ne vegyem lelkemre a
dolgot; hogy helyesen teszem, amikor engedelmeskedem; hogy ő majd ki fogja nyilatkoztatni az igazságot”. De nem felejti el azt is mondani, hogy „Midőn azonban a
belső imát tiltották el nekem, úgy láttam, hogy megharagudott s azt mondta, hogy ez
már zsarnokoskodás.” Míg végül megvallja, hogy Jézus „adott nekem érveket”, indítékot, magyarázatot, hogy megértsék, hogy igazságkeresésükben átlépték a határt
kísérő szolgálatukban (Ö 29, 6).
A Lélek működésének van egy megtisztító dimenziója, Isten és a hívő igazságának megvilágításával. A megerősítés kegyelme és a szeretet ingyenesítése, hogy
a hivatás folyamata be tudjon tetőzni, ami nem más, mint a „lelki házasság”, az
ebben az életben elérhető legmagasabb állapot. Teológiai tisztulás. Ezen értjük magának Istennek a működését, aki hitben közli önmagát egyre mélyebb szinteken,
és a személy válasza egyre inkább hitben, reményben és szeretetben történik. Teréz
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így vezeti be ezt a periódust: „Hogy pedig lássátok, leányaim, mennyire nagylelkű
az Úr a lelkekkel szemben, akiket már jegyeseinek tekint (…) s nagyságára szegezve
tekintetünket, szeretettől lángolva siessünk feléje” (5BV 4,11).
A hatodik lakást így fogja bevezetni: „A lélek már erősen el van tökélve, hogy senki mással nem jegyzi el magát, mint Jegyesével; a Jegyes azonban nem veszi tekintetbe a
léleknek abbeli égő vágyát, (…) hanem azt akarja, hogy ez a vágy még erősebbé váljék
benne, de meg azt is, hogy ezt a minden boldogságnál nagyobb boldogságot ne kapja
ingyen” (6BV 1,1). A tisztulás növelni és minősíteni fogja a vágyat a „lélek” intim
és mély, fájdalmas próbájának tapasztalatában is. Különböző magasságos misztikus
kegyelmeket hoz közel hozzánk, amikkel Isten mintegy „felébreszti a lelket”, belépve egy nagyon gondos megkülönbözetésbe, amire majd később utalni fogok. Itt
összegyűjtöm a Lélek cselekvésének biztos tapasztalatát, annak következményeit
pedig a következő részre hagyom.
„Nem tudom, hogyan van, de abban a lélekben mindig megmarad egy élő szikrája
a meggyőződésnek (…) sőt ha talán már ő maga óhajtaná ennek a meggyőződésnek
szikráját eloltani.” (6BV 3,8) Habár ez a biztonság megrázkódtatásnak látszik, mert
ebben a szakaszban „teljesen belátja saját nyomorúságát s azt, hogy mily tehetetlenek
vagyunk, ha az Úr magunkra hagy bennünket” (6BV 1,10). Egy mély teologális
krízisről van szó: „úgy tűnik fel előtte, mintha soha életében nem lett volna képes s a
jövőben is képtelen volna Istenre még csak gondolni is” (1,8); „az értelem ilyenkor úgy
el van homályosodva, hogy nem tudja belátni az igazságot”; úgy érzi, „Isten próbára
teszi”, „a pokolban szenvedőkhöz” hasonlítható lelki kínokkal (9). A múlt eltűnik:
mind úgy tűnik föl előtte, „mintha csak álmodta volna, vagy képzelődnék” (11).
Analízisét egy egyszerű tömör kifejezéssel ítéli meg: „az Úr akaratából olykor természetes gyarlósága érvényesül” (6,5). De miután ezen átment, megerősíti, hogy ez a
tisztulás „egyébként, amint a következőkből látni fogjuk, nagyon is fontos ránk nézve”
(1,12), hogy „belépjen a hetedik lakásba” (1,15).
A kísérő
A kísérő rendkívüli jelentőséget ér el Teréz életében és tanításában. Gondolom,
hogy ez egy szenvedélyes és világos igazságkeresés lényegéhez tartozó logikus „következmény”, amelyet észreveszünk nála, és ami minden személy vezetési normája
kell, hogy legyen, az Istennel, az önmagával és másokkal alakított kapcsolatában.
Különösen akkor, amikor az életnek értelmet adó igazságról beszélünk, mely életet
nem teljes bizonyossággal éljük át, ám melyben a hangok polifóniája egy „bizonyosabb bizonytalanság”, maradandóbb és biztosabb erkölcs felé közelíthet minket.

35

36

Kármel

Teréz nagyon korán keresett olyan embereket, akik fényt tudnak adni hívő
személyes életének lelki útján. „Hittudósokat” és „tapasztalt” embereket keresett.
Sokáig nem találta meg őket, és igen szenvedett, féltudós, ijedős gyóntatóktól,
akikről azt mondta, hogy „elég bajom volt velük”(5BV 1,8)4. Milyen tulajdonság
határozza meg a kísérőt Teréz szerint? Három vonást emel ki állandóan: tanult,
tapasztalt vagy lelki ember és okos, bölcs (vö. Ö 13,16). Ebben a sorrendben.
Megosztja velünk eljárásmódját az első évektől kezdve, és tanácsolja az olvasónak: „mindig a tanult embereknek voltam barátja” (Ö 5,3). És magasztalással
buzdítja: „nagyon kapóra jön az illetőnek, ha tudósokkal beszélheti meg lelki ügyeit.
(…) Minél többel, annál jobb.” (Ö 13,18) Tudatában van annak, hogy „a nagy
tudósokban ugyanis van valami, nem tudom micsoda, aminek folytán még akkor
is hozzá tudnak szólni az ilyen lelki dolgokhoz, ha egyébként nem is volna e téren
tapasztalatuk. Mivel ugyanis az Úr világító szövétnek gyanánt állította őket föl Egyházában, ha ilyesmit eléjük terjesztenek, azonnal belátják, hogy mi benne az igaz”
(5BV 1,8). Tekintettel arra, hogy dialógusról van szó, egy kölcsönös gazdagodásban hisz: a lelki ember a kinyilatkoztatott igazságra, a Bibliára fogja tapasztalatát
építeni, a tudós pedig lelki emberré válik.5 Teológiai lelkiség, lelkiségi teológia.
Teréz sohasem szerette az „ostoba ájtatoskodást” (Ö 13,16), és határozottsággal és világosan fogja kifejezni magát az igazságról, ami Jézus követésében kell,
hogy megtermékenyítse az életünket: „Azt a lelket, amely nem az igazságból indulna ki, jobban szeretném imádság nélkül” (Ö 13,16). De abban sem leli kedvét,
aki tudománnyal bír, de nincs élet benne. Életet és leülepedett tanultságot akart
ő minden hívőben látni.
Teréz óv attól, hogy bárki is betörjön a személy terébe, hanem hogy inkább
segítse felfedezni Isten cselekvését, a Neki adható megfelelő választ. A kísérőnek kötelessége fölkelteni és fokozni a kísért személy felelősségét. Az ő példája
a legmegfelelőbb szó. Amikor elkezdte megtapasztalni Isten kommunikációját,
megvallja, hogy „buzgón keresett lelki embereket, akikkel beszélhet”, hogy megkérdezze, „a belső imának miféle faja az, amelyben én leledzem” (Ö 23,2–4). Egy
„tudós papról” beszéltek neki (23,6), „Istennek nagy szolgájáról” (8). Egy egyszerű
mondattal foglalja össze saját szerepét a megkülönböztetésben: „elmondtam neki
lelki ügyeimet és belső imámnak módját”. Hosszabbra nyújtja elbeszélését, hogy
bemutassa a papnak a profilját. „Egyébként azonban szent elhatározással fogott
4

„Félművelt gyóntatók nagy kárt tettek a lelkemnek” (Ö 5,3), „vagy kicsit bölcsekkel és tapasztaltakkal ” (6BV 1,8).
5
Ö 13,19: „Ezt nem úgy mondom, mintha nem próbáltam volna, több mint kettővel megtörtént
velem.” (Ö 33,6; 34,6–19)
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hozzá lelki vezetésemhez, s azonnal úgy kezelt, mint erős lelket szokás. (…) Mikor én
azt láttam, hogy milyen szigorú felfogást tanúsít egyes apróságokban, holott nekem még
akkor nem volt arra erőm, hogy az ilyenekben is tökéletesen viselkedjem, elszomorodtam. Láttam, hogy úgy tekinti lelki dolgaimat, mintha azokkal egykettőre lehetne
végezni, én pedig éreztem, hogy sokkal nagyobb körültekintésre volna szükség.” (Ö
23,8)
Nyilvánvalóan nem ment vissza ehhez a paphoz. Ezt írja: „Egy szóval, beláttam, hogy azokkal az eszközökkel, amelyeket ő alkalmaz, az én lelkemen nincs
segítve, mert azok az enyémnél tökéletesebb léleknek valók.(…) S tényleg, ha nem
lett volna alkalmam kívüle másnak a tanácsát is kikérnem, azt hiszem, a lelki állapotom soha sem javult volna meg. Azt kellett ugyanis folyton látnom, hogy nem
teszem meg, s nézetem szerint képtelen is voltam megtenni azt, amit ő a lelkemre
kötött, s ez annyira elcsüggesztett, hogy végül elvesztettem volna minden reményemet
s mindennel fölhagytam volna.” (Ö 23,9) Komoly figyelmeztetés ez a kísérőnek,
hangsúlyozva a komoly következményeket.
Ez a negatív tapasztalat még annál is károsabbnak tűnik, amilyen pozitívnak
mutatkozik a második, amelyet szinte a sorban következőként mesél el nekünk.
Bemutatja a fiatal jezsuitát mint „Isten nagy szolgáját, aki nagyon okos [bölcs]”
volt, „észrevettem, hogy érti ezt a nyelvet”, vagyis hogy tapasztalata volt erről.
A találkozásukról ezt írja: „Az egész idő alatt úgy éreztem, mintha általa a Szentlélek beszélt volna hozzám, hogy meggyógyítsa lelkemet.”; „Úgy vezette lelki életemet,
hogy azt hiszem, rövidesen egészen megváltoztam.”; „Mikor eltávozott tőlem, meg
voltam vigasztalódva, s új erőt éreztem magamban.” Isten „volt az, aki segített rajtam, s az ő kegyelme volt, hogy ez a lelki atya megértette állapotomat, s azt, hogy
miképpen kell engem vezetnie” (Ö 23,16–18).
Átmásolom a 24. fejezet kezdetét: „Nagyon sok tekintetben kezdtem is megváltozni, habár a gyóntatóm nem siettetett, sőt látszólag nem sok ügyet vetett az egészre.
Ez engem még jobban serkentett, amennyiben láttam, hogy az Isten iránti szeretet
útján vezet, s nem korlátozza szabadságomat mással, mint azzal, amit én szeretetből
és önként vállalok magamra.” Felesleges kommentálni. De felhívom a figyelmet
az utolsó mondatra: Teréz úgy érzi, hogy meg van hívva arra, hogy szabadon és
felelősséggel éljen. Anélkül, hogy vezetnék.
Szükségesnek tartom figyelmeztetni az olvasót, hogy bármilyen magatartás
– itt konkrétan a lelki kísérés – mélyén ott van az istenkép, ami vezérli az életet.
Világosan láthatjuk ezt azon szillogizmusban, melyet Szent Teréz vall az első
pap közbenjárásáról. Ez azt mondta neki, hogy „ezek az adományok [misztikus
imádság] csak olyan egyéneknél fordulnak elő, akik már sokkal magasabbra jutot-
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tak, s jobban gyakorolták az önmegtagadást” (Ö 23,11). Így tehát a te életed nem
olyan tökéletes, hogy megérdemeld ezt a kegyelmet. Később „mindkettőjüknek
véleménye szerint tényleg az ördögnek műve az egész” (Ö 23,14). Mivel az egyik
[misztikus kegyelem] nem felel meg a másiknak [a vezetett személynek] (11).
Kármelita nővérünk ilyetén megítélése szerint, ennek a papnak Isten hátul
jön, hogy „fizesse” vagy „elverje” az emberi magatartást, nem elöl, hogy megnyissa számára a kegyelem útját. Számára már tiszták a dolgok. Ezáltal későbbre
hagyja annak megírását: Isten adja az ő kegyelmét, „hogy Isten megismertesse az
ő hatalmát, amint ezt látjuk Szent Pál és Mária Magdolna esetében” (1BV 1,3).
Teréz fél a kísérő nyomásának negatív hatásaitól, a kísérő karaktere által keltett
„behaviorizmustól”, ami lerohanja a másiknak, vagyis a kísértnek a területét,
hogy elhárítsa az ő elidegeníthetetlen felelősségét. „Magam is találkoztam ilyen,
a lelki vezetőik által gúzsba kötött és megnyomorított lelkekkel.” (Ö 13,15) „Az a
szegény lélek még alig tanult meg járni, s máris azt kívánnák tőle, hogy röpüljön”;
„azt hiszem, hogy ebben a pontban sok lélek téved, amennyiben röpülni akar, mielőtt szárnyat kapott volna az Úristentől.” (Ö 31,17–18) Mindig tanácsolni fogja,
hogy nem kell „karhatalommal” tökéletessé tenni, hanem hogy „lassanként haladjon előbbre, amíg Isten kezd dolgozni benne”.6 „Alkalmazkodnunk kell ahhoz,
amit látunk a lelkekben.” (Levél, 1577. január 2.)
A személy annak mértékében kap nagyobb figyelmet, ahogy fokozódik benne Isten jelenléte. Azt mondja a lelkivezetőnek, hogy „ne fojtsa el benne a szellemet, mert már valami nagyobb kormányozza őt” (Ö 34,12). Hogy elbeszélje az
élményeit világossá tevő rengeteg erőfeszítését, inkább kiáltja, mint írja: „hogy
ezek a dolgok nincsenek senkinek a hatalmában, és a mi Urunk nem kér lehetetlent”
(LSZ 53,18). Magáévá teszi az egyik jó kísérőnek a tanácsát, aki egy másik nem
annyira jónak tanácsolja, „hogy ne vezessen engem olyan szűk úton, hanem engedje,
hadd működjék bennem szabadon a Szentlélek” (Ö 33,8).
Ebben az összefüggésben emlékeznünk kell Teréznek a környezettel szemben
tanúsított állhatatos kijelentésére, amikor főleg nőkről van szó, hogy „beszélni
kell azokkal, akik ugyanazt beszélik” vagyis „Isten erős barátaival”. Egy tapasztalati dialógus ez, mely maximálisan megvilágosító és ösztökélő, anélkül, hogy
leckéket adnánk egymásnak, egyszerűen a közösbe téve személyes tapasztalatunkat.

6

Alap 18,8–10: „Úgy vannak vele, mintha egy gyermeknek a vállára tennének két véka búzát: nemcsak nem lesz képes elvinni, hanem meginog és földre rogy alatta.” (10)
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A személy
Nem tűnik úgy, hogy Teréz idejében világos volt, hogy Isten közli magát a személyekkel. Két szöveg jeleníti meg ezt számunkra, az egyik korábbi, a másik élete
vége felé íródott. „Volt idő, amikor egyáltalában nem tudtam, hogy Isten benne van
minden dologban. Mivel azonban an�nyira éreztem jelenlétét, nem voltam képes
magammal elhitetni, hogy nincs ott. (…)
„A megkülönböztetés súlya
Már pedig, holmi tudatlan emberek azt
mondták nekem, hogy Ő csakis kegyelme
először mindig a személyre
révén van bennünk. Ezt én nem tudtam
esik. De sohasem egyedül:
elhinni, mert mint mondom, érezni véltem, hogy ő maga van ott, s így nagyon
a természet és a kegyelem
bántott ez a kétség. Végre egy, a dicső pátáltal közösségi lények
riárkának, Szent Domonkosnak rendjévagyunk.” ből való nagy tudós eloszlatta kétségemet,
amennyiben megmagyarázta nekem, hogy
igenis jelen van, s hogy miképpen érintkezik velünk.” (Ö 18,15) Tapasztalat az Isten által közölt aktív jelenlétről, azelőtt, hogy
értelmi tudása lenne róla. A bizonyossággal jellemzi ezeket a misztikus kegyelmeket.
Ez egy hosszú és gyümölcsöző út kezdete. Tizenkét évvel később, amikor A belső
várkastélyt írja, még mindig azt mondja, tudja, „hogy ez lehetséges”, hogy Isten önmagát közli, és „ez nem tesz bennünk kárt” (1BV 1,3). Folytatja a hivatkozását azokra,
akik azt mondják, hogy „ezek a kegyelmek lehetetleneknek látszanak, s hogy nem jó az
ilyen kérdések feszegetésével a gyöngéket megbotránkoztatni” (1BV 1,4). És biztos, hogy
megvallják és prédikálják, hogy „Isten a szeretet”! Számukra a megkülönböztetés
központjában Istennek ilyen kommunikációja és a személy számára levonható ilyen
következmények létezhetnek. Pedig állítanunk kell, hogy a személy mindig az első
megkülönböztető, ennek a „neki hagyott” jelenlétnek a felfedezésében és válaszadás
módjában.
A mesternő három kegyelemről beszél, amiket elismert, mielőtt írásba kezdett: befogadni, utána megérteni és később kommunikálni, azaz tudni néven nevezni
(Ö 17,5). A segítség keresése egy következő szükséges lépés lesz, amely hozzátartozik
a befogadott kegyelemhez.
Kapcsolódva a „mester” jelenlétéhez, aki a megkülönböztetést segíti, Teréz azt
fogja mondani, hogy „jól fontolja meg a kezdő, hogy mi válik jobban hasznára”. És
hozzáteszi, „hogy e tekintetben a lelki vezető sok jót tehet, föltéve, hogy van megfelelő
tapasztalata” (Ö 13,14), mert „nagy baj, ha egy lélek egyedül van sok veszély között”.
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Itt hivatkozik Teréz azokkal az emberekkel kötött barátságra, „akik ugyanarról beszélnek”. Védekezve az egyházi környezet ellen, mint a legtermészetesebb dolog, ez
a belső dialógus, ami megvilágítja, fenntartja és táplálja a hűséget. „Nem is értem,
miért ne lehetne ezt megtenni (…) olyanoknak, akik igazán kezdik szeretni és szolgálni
Istent, hogy megbeszélhessék egyesekkel azokat az örömöket és szenvedéseket, amelyekkel
a belső imában találkoznak.” (Ö 7,20) A megkülönböztetés súlya először mindig a
személyre esik. De sohasem egyedül: a természet és a kegyelem által közösségi lények
vagyunk. A Megtestesülés „törvénye” követeli tőlünk önmagunk összevetését a másik hozzánk hasonló emberrel, ahogy ezt Keresztes Szent Jánostól hallottuk.
A szerzetesi közösség körén túl Teréz kiterjeszti tanítását azokra, „akik nincsenek
arra kötelezve [engedelmességi fogadalom]… „csak akkor fog biztosan feléje haladni,
ha lemond saját akaratáról és magát teljesen rábízza valamely szemlélődő gyóntató vezetésére.”7 De sohasem mond le a saját felelősségéről. Egy nagy teológus jóbarátnak
a kármelita nővér így látta magát kötelesnek megfelelni: „ha az ön teológiája és tudománya engem attól akar visszatartani, hogy tökéletesen kövessem hivatásomat, megtartsam szegénységi fogadalmamat és megfogadjam Krisztus Urunk tanácsait, akkor nagyon
szépen köszönöm: nem kérek belőle” (Ö 35,4). Az igazságkeresés során sokkal jobban,
mint máshol még a tévedés kockázatával is, körvonalazódik az egyén felelőssége.
Az avilai nővér megjelöli azokat a feltételeket is, amik az igazsággal való dialógust kell, hogy kísérjék. A saját magatartásmódját állítja elénk. Alcantrai Péterről
írja, hogy: „a lehető legvilágosabban elmondtam neki életem folyását és belső imámnak módszerét. Mert az mindig megvolt bennem, hogy világosan és őszintén tártam
föl lelkemet azok előtt, akiknek tanácsát kértem) (…) Egy szóval minden kétszínűség
nélkül és leplezetlenül engedtem neki bepillantást a lelkembe.” (Ö 30,4) És tanácsolja
így tenni: „a gyóntatóval szemben mindig egyszerűek és őszinték legyetek” (6BV 9,12),
„még csak gondolni sem szabad arra, hogy a véleménye nélkül bármit is tegyünk” (6BV
3,11). „Igyekezzetek engedelmeskedni – ha nehezetekre esik is –, mert ez sokkal nagyobb
tökéletesség” (TU 39,5), és „akármit mondjanak is a szavak, semmit sem tesz a maga
feje szerint” (6BV 3,16). Habár lehetséges az az eset is, hogy nem az engedelmességet
választjuk.
Így tanácsolja később a fájdalmas engedelmességről, aminek alávetette magát:
„Az én tanácsom az, hogy ha nektek tanácsolna valaki ilyesmit [a gyóntató azt tanácsolta, hogy „mutasson fügét”, a Jézus látomás előtt], én azt mondom, hogy ne tegyétek
meg [ne kövessétek a tanácsát], hanem egészen alázatosan fejtsétek ki előtte az említett
okokat” (6BV 9,13).
7

TU 18,8. „Sokat tanulmányozni az engedelmességét szolgálatkészségét; ha nem is lennének szerzetesek, nagy dolog lenne…; és nem keresni semmi másban kedvet.” (3BV 2,12)
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Keresztes Szent János
és a krízis
Részlet P. Béri László Renátó OCD Keresztes Szent Jánosról szóló
előadássorozatának egyik előadásából,
mely elhangzott Győrben 2016. november 8-án

Keresztes Szent János krízisének lehetséges okai1
Hol járunk Keresztes Szent János életében? Egy olyan pontra érkeztünk, ami komoly krízist jelentett számára. A Medina del Campo-i csendes noviciátusból átkerült ugyanis a Salamancai Egyetemre. Ez az egyetem Spanyolországban a fénykorát
élte annak idején, rengeteg diákkal, rengeteg tanárral, egy pezsgő egyetemi város
volt. Keresztes Szent János, illetve akkor még Szent Mátyásról nevezett János testvér ehhez a váltáshoz nagyon nehezen tudott alkalmazkodni. A kármeliták Szent
András Kollégiumában lakik ekkoriban, tehát abban a kármelita rendházban, ahol
a kispapok tanulnak, és kijárnak mindennap a Salamancai Egyetemre filozófiát és
teológiát hallgatni. Ezt a krízishelyzetet János atya 22 és 24 éves kora közé tesszük,
de nagyon keveset tudunk róla, ő maga soha nem beszélt erről. Feltételezéseink
vannak, visszaemlékezések vannak, és tanúságtételek is vannak, amelyek segítenek
abban, hogy bizonyos részleteket kikövetkeztethessünk ebből az időszakból.
Avilai Teréztől tudjuk például, hogy János testvér át akar lépni a kármelita
rendből a karthauzi rendbe. A karthauzi rend egy szemlélődő rend, ahol nem végeznek külső apostoli tevékenységet vagy aktív lelkipásztorkodást, tisztán szemlélődő közösségi életet élnek, és János testvért ez vonzotta. Ha a krízis okait keressük,
arra juthatunk, hogy szemlélődő, befelé forduló természete és a salamancai pezsgő
élet ellentétbe kerülése lehetett az egyik ok. Még nem tudja ugyanis összeegyeztetni azt a kettősséget, hogy egyrészt élünk egy dinamikus életet, nem vonulunk
el, másrészt pedig megéljük a Krisztussal való mélységes szemlélődő kapcsolatot.
Manapság is sokan vannak, akik erre nem képesek, de Avilai Szent Teréz az a valaki lesz Keresztes Szent János életében, aki megtanítja majd őt arra a fantasztikus
1

Az alcímek a szerkesztő utólagos beszúrásai
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dologra, hogy a szemlélődés, azaz a mély kapcsolat Istennel nincs ellentétben egy
aktív, dinamikus élettel.
Le kell számolnunk azzal a közkeletű keresztény hiedelemmel, hogy annak,
aki mély istenkapcsolatban akar élni, szükségképpen ki kell vonulnia a világból.
Nem, éppen ellenkezőleg: benne élhetünk a világban, tesszük a dolgunkat, éljük a
hétköznapi életünket, végezzük a munkánkat, és közben mélységes kapcsolatban
vagyunk Jézussal. Avilai Szent Teréz egyik legfontosabb karizmája és tanítása, hogy ez
a kettő teljes mértékben összeegyeztethető. Avilai Teréz megértette, hogy az aktív életet
jelképező Márta és a szemlélődő életet jelképező Mária teljes harmóniában lehetnek
bennünk. Az imádság és az aktivitás az Istennel való kapcsolatunk két oldala. Krisztusban és Krisztussal vagyok, amikor imádkozom, akkor is, amikor teszem a dolgom, és
akkor is, amikor pihenek. De a fiatal János testvér ezt akkor még nem érti. Föltételezzük, hogy a karthauzi rend választása ezért jelentene menekülést számára.
Ha nem így lenne, ha a misztika mélysége nem lehetne megélhető a hétköznapokban, akkor nekem a misztika nem nagyon kéne, akkor engem nem nagyon vonzana.
Ha a misztika csak egy szűk elit számára fenntartott privilégium, akkor mi hétköznapi
emberek mit kezdjünk ezzel az egésszel? De Jézus mindenkinek mondta, hogy maradjatok bennem, mindenkinek mondta, hogy „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző.
Én bennetek vagyok és ti bennem.” Ez minden egyes élethelyzetben megélhető. Ezért
univerzális a kereszténység.
Lehet aztán egy másik ok is, ami János testvért krízisbe sodorta, nem tudjuk
pontosan, de feltételezzük, hogy ez talán maga az egyetem, a Salamancai Egyetem.
A jólmenő tudományos intézmények, mint amilyen a Salamancai Egyetem is volt,
könnyen eshetnek abba a kísértésbe, hogy abszolutizálják a tudományt, miközben
hiányzik az egészből a lélek és az élet. Ez a tudományos teológiának kezdettől
fogva egy kísértése. Lehet úgy, sajnos mind a mai napig teológiát művelni, hogy
közben tökéletes módon hiányzik belőle a lélek. Lehet úgy teológiát művelni, mint
a matematikát, így az egy ugyanolyan tudománnyá válik, mint az összes többi. Föltételezhetjük, hogy az akkori Salamancai Egyetemen Keresztes Szent János találkozhatott ezzel a jelenséggel. Megint csak feltételezzük, de láthatta a professzoroknak, a
tanároknak az életét, akikre nagyon gyakran a címek, a katedrák és az előléptetések
hajszolása volt jellemző. Ahogy egy bármilyen világi munkahelyen le lehet egymást
taposni a nagyobb karrier érdekében, ez az egyházi hierarchiában, a teológiai egyetemeken szintúgy megtörténhet, csak persze egy szakrálisabb köntösben. Van egy
olyan föltételezésünk, hogy talán láthatta, ahogy szerzetes tanárai bemocskolják, rágalmazzák egymást, és nyomják egymást lefelé, csak hogy feljebb jussanak, és ez
kiábrándította őt.
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Helyzeti krízis
Mi tehát János testvér krízise? Nem annyira hivatásbeli, inkább helyzeti krízis.
Meg van győződve arról, hogy papként és szerzetesként szeretne élni, de nem
találja azt a helyet a világban, ahol ezt megélheti. Azt keresi, hol a helyem a világban, mit kell tennem. Nem gondol még arra, hogy megreformálja a rendet,
akkor még semmi ilyen gondolata nincsen.
Hadd oszlassak el megint egy tévhitet, mely szerint Keresztes Szent János
azért került krízisbe, mert látta, hogy a testvérek nem veszik elég komolyan a
szerzetességet, nem böjtölnek eleget, nincs annyi önostorozás és aszketikus gyakorlat, amennyi kellene. Testvéreim, sokáig mi magunk kármeliták magyaráztuk
azzal Keresztes Szent János krízisét, hogy a kármelitáknál nem azt a szigorúságot
és obszervanciát találta, amit szeretett volna. De ennek a történelem és a források is ellentmondanak, mert tudjuk, hogy a salamancai rendházban nagyon jó, a
kornak megfelelő volt ennek a szigorúságnak a színvonala. Tehát nem igaz, hogy
emiatt került volna krízisbe. Egyébként is, testvéreim, érdemes elfelejtenünk
végre ezt a lazaság-szigorúság szembenállást úgy általában, az egész keresztényi
életre vonatkoztatva. Attól, hogy valaki szigorúan, keményen behajtja magán a
törvényeket és önmegtagadási gyakorlatokat, még nem biztos, hogy van benne
lélek, nem biztos, hogy van benne élet, lehet, hogy képmutató, és egyáltalán
nem biztos, hogy Istennel és emberrel megfelelő kapcsolatban van.
A megkülönböztetés folyamata
János testvér szeretne tehát átlépni a karthauzi rendbe, mert nem találja a helyét.
De továbbra is éli az életét, hallgat, tanul, teszi a dolgát. Bármennyire is helyzeti
krízisben van, nem hoz elhamarkodott döntést. Feltételezhetjük, hogy ez a krízis
néhány évig is eltarthatott, mert még szentelésének az évében is tart, amely három évvel azután volt, hogy átkerült Salamancába. Amikor ugyanis Avilai Szent
Terézzel találkozik papszentelésének az évében, akkor Teréznek még mindig azt
mondja, hogy szeretne átlépni a karthauzi rendbe. Ez mind azt mutatja, hogy
nem dönt elhamarkodva. Megkülönböztet, gondolkodik, és ez számunkra, akik
gyakran akarunk túl gyors életdöntést hozni, nagyon fontos. A döntés előtt meg
kell nyugodni, szembe kell nézni önmagunkkal, meg kell különböztetni.
Tehát János testvérben már akkor ez a bölcsesség megvolt. Mielőtt döntést
hozott volna, imádkozott, hallgatott, feltételezhetjük, hogy beszélt másokkal is,
elöljáróival, lelkivezetőjével. Tudjuk, hogy szereti a filozófiát és a teológiát. Kisgyerekkorától kezdve nyitottságot mutatott a szellemi tudományok iránt, de ez
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nem elég indok számára, hogy a kármelita rendben megmaradjon. Valami mélyebbre van szüksége, és Isten biztosítja számára ezt a mélyebb motivációt.
Megoldási javaslatok két személytől
1567-et írunk, a harmadik egyetemi évét éli János testvér, amikor két személy
lép be az életébe, akik különböző életutakat ajánlanak fel neki. Az egyik személy
Giovanni Battista Rossi, a kármelita rend akkori generálisa, tehát a Rómában
székelő legfőbb vezetője, aki éppen ekkor jön Spanyolországba vizitálni, azaz
megnézni, hogy a testvérek egy adott helyen, egy adott környezetben hogyan élik
a szerzetesi életet, hogyan élik a karizmát. Az akkori felfogás szerint a vizitáció
célja, hogy a szerzetesi élet külső elemeit vizsgálja, az úgynevezett obszervanciát,
vagyis azt, hogy a testvérek mennyire tartják be a külső előírásokat. Imádkoznak-e annyit, amennyit kell, ott van-e mindenki a kápolnában, mondja-e mindenki a zsolozsmát, betartják-e a böjtöt, betartják-e a csendet, betartják-e a cella
magányt, stb.
Tudjuk, hogy a fiatal János testvér találkozik Salamancában a generálissal,
és föltételezhetjük, hogy talán el is mondhatta neki a problémáját. Csak a fantáziánk segítségével képzelhetünk el egy ilyen beszélgetést, melyben a generális
talán azt mondhatta János
testvérnek, hogy itt nagyon
jó a szigorúság, ha szigort
akarsz, itt is van elvonultság,
meg csend, meg sok imádság, nemcsak a karthauziaknál. De János testvérnek
nem ez okoz igazán problémát, sokkal inkább az, hogy
hiányolja a lelket ezekből a
külső formális önmegtagadási gyakorlatokból, ahogy
egyébként mai napig hiányozhat a lélek a keresztény
vallásos gyakorlatunkból.
Tehát az még nagyon kevés,
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amikor valaki azt mondja, hogy gyakorolja a vallást, a kérdés az, hogy ebben a
vallásgyakorlatban van-e élet, mert hiányozhat belőle.
János testvér példáján is látjuk, hogy minden szent fejlődik. Ő még nem
ért el oda, hogy összhangba kerüljön benne a tevékenység és a szemlélődés. A
szentekről az a sztereotip kép él bennünk, hogy a szent már másfél éves korában
is szent és tökéletes. De ez nem így van, a szent is ugyanúgy fejlődik, mint mi,
és egy hosszú, gyönyörű emberi fejlődési utat jár be. Ezért nehogy úgy olvassuk
a szenteket, ahogy ezt néha sajnos megtesszük, hogy ha valamit egy szent mondott, akkor az biztosan úgy van. Kérdés, hogy mikor mondta, hány éves volt, hol
tartott éppen akkor a hite fejlődésében. Tehát ugyanúgy, ahogy a Szentírásból, a
szentektől sem ragadhatunk ki egyes szavakat vagy mondatokat.
Keresztes Szent János esetében is rendkívül fontos, hogy megvizsgáljuk a
körülményeket. Valószínűleg félénk természetű, kicsit introvertált lelkületű úgy
egyébként is, és egyszerűen megijedt attól a nagyvilági élettől, amibe belecsöppent. Később fogjuk majd látni azt az utazgató, jövő-menő, munkálkodó Keresztes Szent Jánost, akiről kiszámolták, hogy hány ezer kilométert tett meg Spanyolország-szerte, amikor bejárta a különböző kolostorokat. Ez egy jövőbeli kép,
amikor már semmi baja nem lesz azzal, hogy hogyan lehet tevékeny, aktív életet
élni úgy, hogy közben a misztikus vágyait is megéli. Tehát az egyik alternatíva,
a rend generálisának az alternatívája nem biztos, hogy tetszett János testvérnek,
ezért Isten az útjába hozott egy másik személyt.
Ugyancsak 1567-ben járunk, Keresztes Szent János pappá szentelésének az
évében. A szentelés nem Salamancában történik, hanem otthon, de nem a szülővárosában, hanem ott, ahol a családja van, Medina del Campoban. Az a hihetetlen, gondviselésszerű dolog történik, hogy Avilai Szent Teréz éppen szintén
ebben a városban tartózkodik. Ekkoriban már javában alapít, tehát elindult már
azon az úton, hogy létrehozza a saját közösségét, azt a most már terézinek nevezett kármelita rendet, amely a régi kármelita rendből egy új családként nőtt ki.
Teréz azon munkálkodik, hogy létrehozza az új közösségeket, az új kolostorokat.
Ekkor már megszületett benne a gondolat, hogy a nővér közösség mellé kéne
alapítani egy testvéri közösséget is. Tehát az új családban, amit alapít, nemcsak
női ágat, hanem férfi ágat is szeretne.
Ez egy fantasztikus teljességre törekvő látásmód. Teréz a nővéreket szemlélődő életformára alapította, akik nem végeznek szoros értelemben vett külső
apostoli tevékenységet, hanem egy zártabb jellegű imádságos közösségi életet
élnek. De Teréz tudta, hogy a kép úgy lesz teljes, ha van egy olyan közösség is,
amelynek tagjai viszont fizikailag mennek a frontvonalra, akik elköteleződnek

Kármel

a lelkipásztori életnek az aktivitásában, amellett, hogy közben ők is élik azt az
ideált, azt a terézi karizmát, amit mind a nővéreknek, mind a testvéreknek Teréz meg akart tanítani. Akar tehát alapítani egy férfi közösséget is, a kármelita
testvérek közösségét, és ehhez embereket keres. Eddig egyetlen atyát talált, egy
Jézusról nevezett Antal atyát, aki elég meghatározó személy a kármelita rendnek
az indulásában. De Teréz még gondolkodott, próbált keresgélni, hogy ki lehetne
még az, aki csatlakozna, csatlakozni tudna az elképzeléséhez.
És mit ad Isten, Szent Mátyásról nevezett János testvér éppen ott tartózkodik
Medina del Campoban, és valakinek a közvetítésével találkoznak. Megtörténik
ez a bizonyos első nagy találkozás János és Teréz között a Medina del Campo-i
kármelita nővérkolostor beszélő szobájában: a rács egyik oldalán, a klauzúrában
Teréz, a másik oldalán pedig János testvér. Teréz ekkor 52 éves, János pedig 25.
Elég nagy korkülönbség volt tehát köztük, mégis amikor később együtt dolgoztak, János nagyon sokszor leányomnak nevezte Avilai Terézt, aki mindenki más
számára Madre, azaz anya volt, nemcsak a közösség vezetője, de a rend alapító
anyja is.
Kettejük első beszélgetéséről nem tudunk sokat. Avilai Teréz maga írja le,
tőle tudjuk, hogy eljött hozzá ez a testvér, aki elmondta neki, hogy a karthauzi
rendbe szeretne átlépni. Ekkor Teréz fölvázol számára egy új víziót: nem kell
átlépned a karthauzi rendbe ahhoz, hogy azt, ami most hiányzik, meg tudd élni,
nem kell elhagynod a közösséget ahhoz, hogy az, amire vágysz, be tudjon az
életedben teljesülni. Így ismerkedik meg János testvér a terézi karizma leglényegesebb elemével, amelyben a tevékenység és az imádság – az Istennel való szeretetkapcsolatnak ez a két dimenziója – teljes mértékben egységben van. Teréz
ekkorra ezt az egységet már megtapasztalta a saját életében is, nagyon nagy utat
járt be ezen a téren. Kialakította már a belső imának azt a gyakorlatát, amelyről
tudta, hogy nemcsak akkor vagyok Istennel, amikor imádkozom, hanem akkor
is, amikor teszem a dolgomat: „A fazekak közt is ott jár az Úr.”
János testvér is kezdi felismerni, hogy élhet egy aktív életet úgy, hogy közben
nagyon sok energiát szentel annak, hogy mélyítse az Istennel való kapcsolatát, és
hogy a kettő nem zárja ki egymást. Teréz tehát megnyeri János testvért a testvéri
alapítás számára, János testvér igent mond Teréznek, azt mondja, támogatom a
tervedet, ha nem késik sokáig. Teréz maga írja le, hogy János mintha sürgette
volna kissé.
Teréz borzasztóan örült, és azt mondta az egyik nővér társának, hogy menni
fog ez a testvéri alapítás, már van másfél atyám. Azóta is gondolkodunk rajta,
hogy mit érthetett ezen. A legközkeletűbb magyarázat, hogy Antonio atya, aki
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már meg volt nyerve az alapításnak, egy magas, robusztus alkatú ember volt,
Keresztes Szent János viszont alacsony termetű. A másik magyarázat szerint
Antonio atya volt a fél, mert igencsak kiállhatatlan természet volt, János testvér
meg az egész.
Hadd emeljem ki ismét, hogy micsoda bölcsesség volt Teréz részéről, hogy
két közösségben gondolkodott, egy szemlélődő és egy aktív közösségben. Amikor ugyanis a kármelita atyák azt gondolták, hogy nekünk is ugyanúgy be kell
zárkózni, mint a nővéreknek, nekünk is ugyanúgy szemlélődő életet kéne élni,
mint nekik, akkor nagyon távol kerültünk attól, amit Avilai Teréz elképzelt a
számunkra. Mi értelme lett volna két szemlélődő ágat alapítani, egy férfit, meg
egy nőit? Ez nem Terézre vall, főleg mivel annyira akarta, hogy valaki az egyházban tegyen valami kézzelfoghatót is. Ezt viszont ő nőként és apácaként abban az
időben nem tudta megvalósítani.
A mai napig halljuk azokat a fajta kritikákat, hogy mi kármelita atyák, miért
„a nagy gondolkodóknak nem vonulunk el, és miért nem zárkóés a nagy személyiségeknek zunk be, hiszen a Kármel az zárkózott remete rend. A II. vatikáni zsinat fölhívott
gyakran az a sorsuk, hogy minket arra, hogy fedezzük fel az alapítók
csak jóval a haláluk után eredeti elképzelését, és egyértelmű, hogy
Teréz minket hogy képzelt el. De sajnos
fedezzük fel, hogy mit is Teréz halála után már az első kármelita
akartak valójában.” testvér generáció nem nagyon értette
mindezt. Tudnunk kell, hogy Teréz és az
ő gondolkodása még ma is modern, nem
hogy ötszáz évvel ezelőtt. Nem hibáztathatjuk hát őseinket, akik Teréz halála után nem sokat értettek abból, amit elgondolt. Igen, a nagy gondolkodóknak és a nagy személyiségeknek gyakran az
a sorsuk, hogy csak jóval a haláluk után fedezzük fel, hogy mit is akartak valójában. És most mi, ma élő kármeliták, bármennyire kevesen vagyunk is, úgy
érezzük, hogy jobban értjük, mint valaha, hogy mi volt Teréz alapítói szándéka,
hogy miért küldött bennünket, mit is akart velünk.
Keresztes Szent János második noviciátusa
János atya még visszamegy egy évre az egyetemre Salamancába, Teréz pedig közben azon munkálkodik, hogy valamilyen módon szerezzen egy telket meg vala-
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mi kolostorféleséget, ahol az általa alapított testvéri közösség el tud indulni. Meg
is szerzi nagy nehezen egy Duruelonak nevezett helységben, amely pár házból
álló kis tanyaközpont volt, de Teréz talált ott pár olcsó toldozott-foldozott kis
házikót, ahova végre beköltözhettek a testvérek. 1568 novemberében meg is
kezdik az életüket ebben a duruelói rendházban.
De előtte még, 1568 augusztus-szeptemberében Teréz magával viszi János
atyát Valladolid városába, ahol egy nővérkolostort alapít, és ahol együtt vannak,
egy közösségben élnek két hónapon keresztül. Itt megint tetten érhetjük a Terézre oly jellemző rafinériát és szabadságot. Mivel még csak indulóban van ez a nővérkolostor, építkeznek, még nincs szigorú klauzúra, azt mondja János atyának,
gyere, két hónapig legyél velünk, és nézd meg, hogy mit gondolok a közösségi
életről. Ez a két hónap Keresztes Szent János számára fölért egy második noviciátussal. Avilai Teréz közvetlen közelében, rácsok és mindenféle határok nélkül
szemlélhette, hogy Teréz mit gondol a közösségi életről, az imádságról és arról,
hogy mennyire kiegyensúlyozott élet az, amit nem az obszervanciára és a szigorra, hanem a testvéri szeretetnek a bensőségességére, az imádságra alapított.
Meghívta tehát János atyát, hogy nézze meg mindezt. De miért őt hívta,
miért nem Antal atyát? Antal atya már idősebb volt, és valószínűleg túlságosan
az obszerváns elvek szerint gondolkodott, így nem valószínű, hogy megértette
volna mindazt, amit tapasztal. János atyáról viszont föltételezte Teréz, hogy meg
fogja érteni, és meg is értette. Feltételezzük tehát, hogy János atya ebben az időszakban rengeteget tanult, és rengeteget fejlődött. Úgy tudjuk, nagyjából ekkor
történik, hogy a Szent Mátyásról nevezett János atya lecseréli a nevét Keresztről
nevezett Jánosra. Azt nem tudjuk biztosan, hogy ő választotta-e ezt a nevet, vagy
Avilai Teréztől kapta, de ettől a pillanattól kezdve ő a Keresztről nevezett János
atya, így is fog meghalni. Ez a név alakult át a magyarban Keresztes Jánossá.
Az első sarutlan kármelita testvérközösség megalapítása Durueloban
A valladolidi két hónap után megy János atya is Durueloba, ebbe a kis tanyaközpontba, ahol elindul az életük 1568. november 28-án. Három atya alkotja
a közösséget, pontosabban két atya és egy testvér. Az említett Jézusról nevezett
Antal atya, Keresztről nevezett János atya és egy Krisztusról nevezett József testvér, akiről egyébként nem sokat tudunk, de a feljegyzések szerint ő is ott volt
harmadikként az új alapításban. És hogy mit csinálnak? Mennek prédikálni,
gyóntatni, a szentségeket kiszolgáltatni, katekézist tartani, mai szóval úgy mon-
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danánk, hogy kapcsolatot létesítenek az ott lakókkal. Nem sokan laknak azon a
környéken, de akik ott laknak, azok állítólag papot nem nagyon láttak. Tehát ez
egy spirituálisan ínséges környék, ahol szükségük van az embereknek lelkiségre,
papra, ezért gyorsan megszerették az újonnan jött kármelitákat.
Az első perctől kezdve ott van tehát a testvérek életében az aktivitás, a lelkipásztorkodás, és van emellett egy bensőséges imahátterük, imaéletük. János
atya valószínűleg megértette a terézi karizma
lényegét: az, hogy egész nap úton van, és
mondjuk csak reggel meg este van egy csen„A szerzetességben
desebb imaideje, ez őt nem választja el a Jézussal való bensőséges kapcsolattól. Ez pedig
nagyon nagy dolog, ha
nem más, mint maga az evangélium.
ki merjük mondani, hogy
Teréz elmegy személyesen ezekhez a testvérekhez, és hivatalosan akceptálja azt, amit
nem bűn, ha jól érezzük
ott lát. Egyetlen dologért feddi csak meg
magunkat.”
őket, a túlbuzgalmukért. Azért, mert például
mezítláb mentek télen, még hóban is prédikálni meg gyóntatni. Teréz azt mondja, nincs
erre szükség, nem kell ezt csinálni, egészségesen kell élni. Hihetetlenül pontosan
látta Isten fényében azt, hogy az embernek mi válik valóban a javára. A lelkipásztori tevékenységen kívül a testvérek vendégeket is fogadnak. Volt egy pap,
akit Julian de Avilának hívtak, akit befogadtak mint vendéget, mert átutazott
arrafelé, és ő azt a tanúságot tette, hogy úgy érezte magát náluk, mintha a paradicsomban lett volna.
A szerzetességben nagyon nagy dolog, ha ki merjük mondani, hogy nem
bűn, ha jól érezzük magunkat. Abban az időben teljesen megszokott dolog volt,
hogy egy bensőséges testvéri közösség befogad egy vendéget. Keresztes Szent
János édesanyja, Katalina is jött, és főzött nekik, a testvére, Francisco szintén eljött, és segédkezett bizonyos munkákban, és Francisco hozta az asszonyt is, akit
Anának hívtak, ő meg mosott a testvérekre.
Ezzel szemben később mi lett a szerzetesi ideál? Az a tökéletes szerzetes, aki
minél jobban elfelejtkezik a családjáról, aki otthagyja őket, és aki soha nem is
gondol rájuk. A durueloi alapítás, bármennyire is nem tartott sokáig, mégis
magában hordozza azt az egészséges humanizmust, amit Keresztes János atya
megtanult Avilai Teréztől: szabad megélnünk egy nyitott közösségi bensőséges
családi életet, és közben lehet tartani a kapcsolatot a szeretteinkkel, és meg lehet
velük élni a szeretetet.
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A keresztény életre is alkalmazhatók ezek az ideálok. Sokszor előfordult, hogy
a keresztény híveket is szerzetesi spiritualitás alapján tanították, vagyis hogy nem
kell a világgal törődni, meg a szeretteinkkel, minél jobban vonuljunk vissza, annál jobb. Ez teljes tévedés! Mindenki számára a maga életformájában megélhető
az életszentség, mindenki arra van hívva, hogy szeressen másokat, a világról való
lemondás és az elmenekülés nem evangéliumi dolog.
Sajnos ez az idilli állapot nem tartott sokáig, mert az összetákolt kis házikó
közösségi életre alkalmatlan volt. Amikor a rend elkezdett fejlődni, akkor már
nem tudtak mindenkit Durueloban elhelyezni. A közösség átkerült Mancera
városába, az egy új alapítás volt, mert a rend egyre növekedett. Keresztes Szent
Jánost pedig elkezdik régi jó szerzetesi szokás szerint helyezgetni ide-oda. 1571et írunk, amikor az Alcala de Henáres városában megalakult új kármelita rendházba elöljárónak nevezik ki, és nevelőnek. A terézi kármelita ágban ekkorra már
annyi fiatal volt, hogy szükség volt egy külön házra, ahol a kispapok éltek, és eljártak az egyetemre tanulni. János atyát a Kármel első szemináriumának az elöljárójává nevezik ki. Gyakran helyezik új helyre, mert bár növekszik a közösség,
nincs elég munkaerő, ezért János atyát mindig oda helyezik, ahol éppen szükség
van rá. Mindenhol csak néhány hónapot, legfeljebb egy évet tölt, és mégis stabil.
Most már meg akar maradni ebben az életformában, elmúlt a krízis, nem érzi
többé úgy, hogy nincs a helyén, hogy nem tudja megélni a szemlélődést. Stabil
ember lett, mert megértette Teréz tanítását, ami maga az evangélium.
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Wesselyné Ábrahám Erzsébet

Adventi vágy
Még csak álmodnak Rólad a fák,
s a halovány virágok fáznak,
de a télre forduló tájat,
melengetik angyalok, kibomló szárnnyal.
Alvó galambokat nézek,
ülnek deres, holdillatú
templomablakokban,
csend lebeg körülöttük;
az egek zsoltáros dicsérettel hajnalodnak.
És sietnek az emberek,
talán a mindenség felé,
mert a robotnyi napok szürke tekintetéből,
gyűlik valami titokzatos remény.
S akár a hóesés,
lágyan szemezve,
sokasodik az öröm bennem,
hogy létem törékeny szalmaszálai közt,
a megtestesülés szép ígérete pihen.
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A hit éjszakája
megnyit minket
Isten fényére
Saverio Cannistrà OCD generális atya homíliája, amelyet 2018. július

16-án, Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén a magyarszéki Kármelben
tartott, annak a szentmisének a keretében, amelyben megszentelte a
sarutlan kármelita nővérek kápolnájának új oltárképét.

Kedves Nővéreim és Testvéreim Krisztusban
és a Kármelben!
Ma az egész Kármelita Rend a legnagyobb ünnepét üli: ünnepélyesen megemlékezünk a Kármelhegyi Boldogságos Szűz Máriáról. S miközben őt ünnepeljük,
rendünk elmélyíti létezésének legmélyebb gyökereit és okait.
Mit találunk ennek az ünnepnek a címében, illetve azokban az olvasmányokban, amelyek ezt az ünnepet kísérik? Egy szüzet, egy hegyet, egy prófétát és tanítványt. Pontosan ezeket látjuk a képen is, amely itt mögöttem a kápolnát díszíti, és
amelyet hamarosan meg fogunk áldani.
Középen van egy hegy. Sőt: „a hegy”, amire hagyományosan azt mondjuk,
hogy az Istennel való találkozás helye. Olyan hely, ahová úgy jutunk el, hogy fölfelé kell mennünk. Bele kell adnunk minden erőnket. Közben pedig nagyon sok
haszontalan súlytól megszabadulunk. Ez egyrészt egy zord, kietlen hely, másrészt
tágas is, ahol szabadnak érezzük magunkat, ahol teljes tüdővel tudunk lélegezni. A magány helye is, ugyanakkor fölfedezünk itt egy szeretetteljes, láthatatlan
jelenlétet: a hegy mély csendjében elrejtett jelenlétet. Egy olyan Isten jelenlétét,
aki mélységesen ismer bennünket. Ismeri az ajándékainkat, a tehetségeinket, de

Kármel

a bűneinket is. A fényes, a világos oldalunkat, de az árnyékunkat is. És úgy szeret
bennünket, ahogyan vagyunk. A hegy tehát az Istennel való egyesülés helye.
Az Ószövetségben ezt a hegyet Hórebnek hívják. A Kármelen túl ezen a helyen
találkozik Illés Istennel. Az Újszövetségben Kálváriának nevezik, amint a most
felolvasott evangéliumi részben hallottuk. S aztán az Egyház története során ez a
hegy oly sok nevet vesz magára: a mi személyes és közösségi történeteink nevét.
Ezek sokszor a fáradságnak és a szenvedésnek a helyei, de a növekedésé és a vigasztalásé is, hiszen ezekben mindig jelen van az élő Isten, aki kísér minket és megtart
az Ő szeretetével.
Látjuk, hogy a hegyben van a tabernákulum, Jézus jelenléte. Jézusé, aki megígérte, hogy velünk marad és velünk lesz a világ végéig.
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Látjátok, a hegy körül minden sötét, éjszaka van. Ez annak a hitnek a sötétsége, amelyben járunk. Ez a sötétség a megdicsőült Krisztus jelenlétét rejti. Épp
ez a sötétség, ez az éjszaka hoz kapcsolatba bennünket a dicsőséges fénnyel. Ez a
sötétkék hoz kapcsolatba bennünket Krisztusnak, az angyaloknak és a szenteknek
az arany színével. A hit éjszakája megnyit minket Isten fényére. Miközben a világ
fényei megvakítanak és eltávolítanak bennünket a valódi és örökkévaló fénytől.
Van még két személy, a Szűz és a próféta-tanítvány. Emberi arcuk van, mint
nekünk. Meghajolnak, miként az angyalok is, az Úr Krisztus imádásában, de meghajolnak valahogy előttünk is, a mi fáradságos és bizonytalan úton-járásunk előtt,
kifejezve, hogy felajánlják a segítségüket. Mária kitárt kezeivel és felfelé fordított
tenyerével nyújtja nekünk az imáját és közbenjárását. Ez a gesztus bátorít bennünket a Jézus felé vezető úton. A skapuláré, amely a kármelita lelkiségnek egy
karakterisztikus kifejezése, pontosan Mária közelségének a jele, hogy mellettünk
van az úton.
Végül ott van a tanítvány. Ő a próféta, aki még tud túl-látni, aki képes a célt
látni. Illés próféta vezeti a népet, főként akkor, amikor az eltávolodik az igaz Istentől és hagyja, hogy megtévesszék a bálványok.
Ám ez a próféta lehetne akár János is, a szeretett tanítvány, aki befogadja a házába Máriát, ezáltal egy olyan új közösség életét kezdi élni, mely Mária testvéreinek
és Jézus barátainak a közössége. A próféta és a tanítvány segítenek nekünk abban,
hogy messzire lássunk és kísérnek bennünket, mint testvéreink a Kármelben.
A Kármel ezért létezik: hogy felmenjünk a hegyre, ahol Isten vár ránk. Megtart
bennünket Mária imája és anyai szeretete, és kísér minket a barátoknak, testvéreknek és nővéreknek a közössége.
Kérjük ma az Urat, legfőképpen Máriának, a Kármel Anyjának közbenjárására,
hogy mindez beteljesedjen ebben a közösségben is. Az itt jelenlévő szerzetesnővérek
közösségében, az egész magyar Kármel közösségében, és mindnyájunkban, minden
lélekben.
Ahogyan ez a kép is a Kármel ikonja, úgy lehessünk mindnyájan annak a misztériumnak ikonjai, amely nekünk adatott. Amen
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A megkülönböztetés

szereplői

II. rész
(Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent János szerint – a szerk.)1
Maximiliano Herraiz OCD írása
Fordította P. Péceli Bence Imre OCD

A megkülönböztetés Keresztes Szent Jánosnál
Keresztes Szent János a megkülönböztetés rendkívül bőséges teológiáját hagyta
hátra számunkra az általános elveiben, azok gyakorlati alkalmazásában, és különösen a lelki élet folyamatának legkritikusabb és legdöntőbb pillanataiban, amelyeket „éjszakáknak” nevez. Amikor a könyveit írja, a lelkivezetésnek már egy hosszú
és intenzív történetével számol, szerzetesi családjával, és annyi pappal és laikussal,
akik kedvelik a tanítói hivatását. És számol a terézi szövegekkel is, ráadásul a vele
fenntartott személyes kapcsolattal, amelyben őt így nevezi: „a boldog emlékű Jézusról nevezett Teréz, a mi anyánk” (SZÉ 13,7).2 Teréz pedig egy alkalommal úgy
mutatja be őt, mint „aki nagyon lelki ember nagy tapasztalatokkal és tanultsággal”.
Azt mondván, „hogy kimondhatatlanul sokra becsülném, ha itt volna az én atyám
Keresztes Szent János, mert ő igazán atyja lelkemnek s egyike azoknak, akiknek vezetése a legnagyobb hatással volt reám.”1 Ugyanezt a sémát követem, hogy megkönnyítsem az olvasónak a dialógust a két nagy kármelita misztikussal.

1

Ez a tanulmány a MAXIMILIANO HERRRAIZ, OCD: Discernimiento espiritual en Teresa y Juan de la
Cruz, Instituto Teológico de Vida Religiosa, Gasteiz/Vitoria (Frontera-Heigan füzetek), 2008, 35-53. oldalán található. E könyv második fejezete lefordított szövegének második, Keresztes Szent Jánosra
vonatkozó részét (46-53. o.) itt közöljük.
2
Keresztes Szent János műveinek rövidítése: KU = A kármelhegy útja; SÉ = Sötét éjszaka; SZÉ = Szellemi páros ének; ÉSZ = Élő szeretetláng.
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Isten lelke
A teológus elmagyarázza a költőnek, hogy mi vonatkozik a szentháromságos Istenre, különösen az életnek és megtisztulásnak a tényezőjeként: „Ebben a versszakban
a lélek azt fejtegeti, hogy a Szentháromság három személye, (…) azok, akik Őbenne
az egyesülésnek ezt az isteni művét létrehozzák”, „mert mindhárman együttesen cselekszenek, s így helyesen tulajdonít mindent egynek, és mindent mindhármuknak.”
(ÉSZ 2,1)
De tartsuk magunkat az ő kifejezett kijelentéséhez: „A szeretetnek ez a lángja
nem más, mint az ő Jegyesének szelleme, vagyis a Szentlélek” .(ÉSZ 1,3) Még tovább
növeli ennek a „szeretetlángnak” a jelentőségét a személy életében. „Tudnunk kell
tehát, hogy mielőtt a szeretetnek ez az isteni tüze behatolna és bevégzett, tökéletes,
mocsoktalanságig vitt tisztulás útján egyesülne a lélek állagával, ez a láng, amely nem
egyéb, mint maga a Szentlélek, erősen perzseli a lelket és megsemmisíti s fölemészti benne a tökéletlenségeket, vagyis a rosszra való készségeket. A Szentléleknek ebbéli
működése készíti tehát elő a lelket.” (ÉSZ 1,19) Ezzel a szöveggel Keresztes Szent
János megnyitja a lehetőséget, hogy olvasni tudjunk a Szentlélek cselekvése általi
lelki fejlődésről, a megtisztító és egyesítő cselekvéséről. A következő két fejezetben
folytatjuk ezt a folyamatot. Most elég lesz, ha általánosságban szólunk.
A Szentlélek alkalmazkodik a személyhez, „így tökéletesíti Isten is az embert, az
ember természetének megfelelően, kezdve a legalacsonyabb és külső dolgokon, és végezve a legmagasabbakon és legbensőbbeken” (2KU 17,4). Amit az emberből kiindulva
szintén mondhatunk: „Isten olyan, mint valami forrás, amelyből ki-ki aszerint merít,
amekkora a pohara…” „Ha olykor megteszi, hogy kedvében jár egyes jó és egyszerű
lelkeknek és teljesíti kívánságukat, ezt csak azért teszi, hogy meg ne szomorítsa őket.”
(2KU 21,2) A pohár képe arra szolgál, hogy a Lélek és a személy cselekvését kifejezze, teremtett pohár, „végtelen képességgel” (2KU 17,8). A Lélek takarítja és
megtisztítja „az érzékek mély barlangjait” – mondja a költő, és a teológus a lélek
„tehetségeinek” fordítja, „amik a végtelennél nem tudnak kevesebbel betelni.” „Abból, hogy mennyit szenvednek, ha üresek, némileg meg fogjuk érteni, hogy mennyire
élveznek és gyönyörködnek, midőn telítve vannak Istennel.” (ÉSZ 3,18)
Amikor a Lélek elkezdi „mutatni” a főszereplőségét, figyelmezteti a kísérőket,
és főleg a vezetett személyt, hogy vegyék észre hogy a lelkek „fő tényezője, vezetője
és mozgatója ebben a dologban nem ők, hanem a Szentlélek” (ÉSZ 3,46). A Szentlélek cselekedeteinek olvasása elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy Őtőle a lelki
kísérés során választ kapjon.
Rosszul tudjuk befogadni a cselekvését és együttműködni vele, ha nem értjük,
hogy ő munkál bennünk, és közli önmagát. A hit és imádság klímája, az igazságra
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való megnyílás, a kísérő-kísért interaktív cselekvése abszolút módon szükségszerű.
Háromoldalú párbeszéd, mivel a Szentlélek jelen van minden igazságkeresésben
(2KU 29,1), kiváltságot adva a nyitott, feltételnélküli, hosszú és nagylelkű hallgatásnak és az alázatos szónak, annak követelése nélkül, hogy az igazságot hatalmunkba kerítsük, hagyjuk, hogy az igazság kerítsen hatalmába minket.
Több mint hasznos, lényeges és sürgős emlékeztetni Keresztes Szent János olvasóit, hogy a Szentlélek cselekvése, és az arra való válasz, mindig a hit – remény
– szeretet „bensőségében”, és nem valahol kívül valósul meg. Minden misztikus
tapasztalat teologális tapasztalat. Isten hitben közli önmagát, és csakis a hitben.
És a személy hitben egyesül ővele. Ahogy
a szükséges tisztulás is, az „aszkézis” vagy
teologális, vagy csupán egy pszichológiai
edzésre korlátozódik, ami egyáltalán nem
„A Lélek a vezető, mindig
szolgál arra, hogy megvalósítsa a személy
a hit belsejében és
hivatását az Istennel való egyesülésben.
Aki „a hit sötétségében jár, a hitet, mint vasűrűjében.”
kot veszi vezetőül, nagyon biztosan halad”
(2KU 1,2). A hithez közelíti és neki veti
alá a szemlélődést és magát az Istennel
való egyesülést: „az én tiszta szemlélődésem és Istennel való egyesülésem örömeiben a
hit éjjele lesz a vezetőm” (2KU 3,6). Egyedül a hitben van Istennel való kapcsolat,
az imádságban és az életben, minden hivatásban és körülményben.
És bár Isten alkalmazkodik a személyhez, az ő módján fogja vezetni őt, „fogalmak, képek és érzéki benyomások útján oktatja (…) és Isten szelleme” felé segíti (2KU
17,3). „Mert hogy a lélek alkalmas legyen a természetfeletti átalakulásra, világos, hogy
el kell tekintenie és el kell távolodnia mindattól, ami megfelel az ő természetének”, „az
akarat és a kívánság szerint” (2KU 4,2). A Lélek megnyitja a személyt egy olyan
képességre, ami őt átviszi a „természetesen”: „ez a sötét szerető ismeret, amely nem
egyéb, mint a hit, ezen élet folyamán épp úgy szolgál eszközül az Istennel való egyesüléshez, mint ahogy a másik életben a dicsőség fénye közvetíti Istennek színről-színre
való látását” (2KU 24,4). Hogy a teremtésnél fogva a személy az Istennel való
egyesülésre legyen meghívva, azzal nem azt akarom mondani, hogy ez az adomány
nem haladja túl a természetet. Amit mondani akarok, az az, hogy Isten megengedi
nekünk ezt a természetfeletti megnyílást, a teologális erények által. Így, és csak így
válik lehetségessé bevégezni született hivatásunk folyamatát.
A Lélek a vezető, mindig a hit belsejében és sűrűjében: „A Szentlélek az ös�szeszedettségbe merült értelmet világítja meg, és pedig ezen összeszedettségbe merülés
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módjának megfelelően, mivel pedig az értelem számára nem létezik nagyobb összeszedettség, mint az, amely a hitben történik, a Szentlélek is ezen hitben fogja őt a
lehető legnagyobb fokban megvilágosítani.” (2S 29,6) Jelen van kezdetben, az egész
folyamat során, továbbra is jelen marad a Szentlélek az intim és tökéletes Istennel
való egyesülésben: Ő a „lakáskészítő” (SZÉ 17,8), „közvetítője és eszközlője ennek
a szellemi frigynek” (SZÉ 20,2). A „Szentlélek ünnepéről” beszél János a folyamat
bevégzésénél (ÉSZ 1,9). Szent-páli szövegre, a Róm 8,14-re támaszkodik, hogy
megerősítse: „A lélek ugyanis most már igaz gyermeke Istennek, s így mindenben Isten
Lelke igazgatja és indítja.” (SZÉ 2,34) Az utolsó fejezetben Keresztes Szent János
segítségével fogom tárgyalni hivatásunk ezen fennkölt megvalósítását.
A kísérő
Keresztes Szent János egy világos pasztorális szándékkal ragadott tollat: „az indított” írásra, hogy „mondjak valamit”, „tekintve, hogy annyi ínség van sok lélekben,
amikor Isten behelyezi őket a sötét éjszakába”, „szüksége van a léleknek arra, hogy
belépjen, és hogy hagyja magát beléptetni abba”. Egy szükség, ami „az alkalmas és
szemfüles vezetők hiányának arányával növekszik, akik el tudnák vezetni őket a csúcsra.”2 Megegyezik Terézzel, amikor azt írja, hogy: „azontúl, hogy bölcs és megfontolt,
szükséges, hogy tapasztalt legyen”. És egy hierarchikus rendben pontosítja: „Mert
igaz ugyan, hogy a lelkivezetés tudományának alapját az okosság és az óvatosság vetik meg, de azért, ha valaki nem tudja tapasztalatból azt, hogy mi a tiszta és valódi
szellem, akkor nem lesz képes a lelket erre vonatkozólag megvizsgálni, midőn azt Isten
annak megadja, sőt meg sem fogja érteni.” (ÉSZ 2,30)
Tapasztalt, jól kiformált és bölcs személy lelkivezetői szolgálatában. Olyan�nyira mértéktartónak kell lennie, hogy szinte észrevétlenül haladjon, és annyira
szabadnak, hogy bárki képességeit felszabadítsa a tapasztalati dialógusig menően,
melyhez a szinte, vagy a már teljesen lebontott határok révén jut el. Teréz nem
késlekedik a kijelentéssel: „Az a gyöngeségem, hogy annak előtte örültem a gyóntatóimnak, már nincs meg. Többnek kell lennie gyóntatónál. Léleknél csekélyebb értékű
dolog nem tudja kielégíteni vágyaimat.” (Levél Bañez Domonkos atyának, Avila,
1574. december 3.) Élete végén pedig azt mondja, hogy van valaki, aki nem akar
senkit gyóntatni, „de ha nem csalódom, velem szívesen megtenné, azt gyanítom, hogy
ez az ő részéről puszta kíváncsiság.”3
Emlékszem ezenkívül Keresztes Szent János különösen súlyos szövegeire: „Az
ember ne bízza a lelkét akárkire, mert nagyon nagy következményekkel járhat az, vajon tanácsadója ilyen dolgokban eltalálja-e az igazat, vagy pedig téved.” (2KU 30,6)
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Beszél a kísérők „durva kezéről” és „vakmerő tanácsáról”, „megfenyegetve” őket,
hogy „holott kötelessége volna mindenkinek, aki azt a tisztet viseli, hogy alaposan tanulmányozza a dolgot: az minden bizonnyal megkapja a büntetését, még pedig annak
arányában, amelyet okozott. Mert az Úristen dolgait nagy tapintatossággal és nyílt
szemmel kell ám kezelni.” (ÉSZ 3,56) És a következőképpen, tőle szokatlanul, kissé
zaklatott módon folytatja: „s íme jön egy lelkivezető, aki nem ért máshoz, mint kovács módjára megkalapálni és megkovácsolni a
tehetségeket… [elmélkedés]” (ÉSZ 3,43), „nem
értik ezek, hogy mi az összeszedettség, mi a lélek
„Az erényes lélek
magánya” (3,45).
Megéri a fáradságot, hogy átírjunk valamit
mester nélkül olyan,
abból, amit A Kármelhegy útjának előszavában
mint az egyedül álló
ír egyes mesterek megkülönböztetéséről. Elhelyezi az esetet: „Megesik, hogy Isten a sötét szemmeggyújtott széndarab.”
lélődésnek és a lelki szárazságnak az útján vezeti
a lelket” (4), az Istennel való kapcsolatban a
teologális fejlődés próbája ez. És jön ekkor valaki mondván, hogy ez „melankólia”, depresszió vagy „rossz természet” vagy hogy
az illető rejtett bűnben leledzik. (4) „Mások azt mondják, hogy visszafelé süllyed.”
„Az ilyen gyóntatók azt is gondolják, hogy ez a lelkiállapot a bűnök következménye,
minduntalan arra kényszerítik az ilyen lelket, hogy vizsgálja át előbbi életét, s azzal
feszítik keresztre, hogy újabb és újabb életgyónásokat végeztetnek vele.” (5) Ilyenkor
pedig a helyes eljárás az, „hogy meghagyják őt abban a tisztulásban, amibe Isten helyezte, vigasztalják és lelkesítik” (5).
János tudatában van annak, hogy „tartalmas és alapos tanítással” rendelkezik
(KU előszó 8). Ezt mindenki számára elérhetővé teszi, különös módon a lelki mestereknek, hogy el tudják igazítani a lelki gyermekeiket „a hitben” (2KU 22,19):
„oktassa arra, hogy (…) maradjon meg a hit szabadságában és tökéletességében, mert
ebben kapja meg az ember a szellemi teljességet s ezzel együttesen az isteni kinyilatkoztatások megértéséhez szükséges bölcsességet és felvilágosítást” (2KU 19,11). A fejezetet
így zárja: „A legokosabb és legbiztosabb eljárás tehát, amit a lélek velük szemben követhet, az, hogy óvatosan kerülje mindezeket a természetfeletti dolgokat, s szokjék hozzá
– amint mondtuk – a tiszta szellemiséghez és a hit sötétségéhez, mert ez az egyesülésnek
eszköze.” Ezért és tökéletes logikával, mint a hit doktorának és mesterének álláspontjával fogja tanácsolni, hogy, „a legfőbb és egyedül biztos utasításom az: ne törődjünk az ilyenekkel”, hogy a személy eljusson a természetfeletti útra (2KU 30,7).
Bár finom humanizmusának ezzel a lágy érintésével mondja: „hogy (a vezető) ne
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mutasson bosszúságot” azok felé, akik neki természetfeletti dolgokról beszélnek,
„mert hiszen ezzel csak elijesztené gyónóját úgy, hogy nem merne vele többé ilyesmiről beszélni, aminek nagyon rossz következménye lehetne. (…) Sőt ellenkezőleg, nagy
jóindulattal és nyugalommal kell fogadni a dolgot, és bátorítani és biztatni a gyónót,
hogy mondja el.” (2KU 22,19) Összefoglalva: egy olyan magatartásmód szükséges,
amely a kísért személlyel való kommunikációt részesíti előnyben. Vissza fogok
térni erre az utolsó fejezetben.
A személy
Keresztes Szent Jánosnak a hívő számára is van mondanivalója, hogy a hitben való
élet mellett döntsön. Meg akarja világosítani az olvasót, „hogy nem tudván tévesen
halad, azt gondolva, hogy eltalálja, hogy miként kövesse a Te édes Fiadat”. (Tanácsok
és lelki életre vezető elvek, előszó.) Személyek, akik tudatlanságból „nem engedik át
szabadon magukat az egyesülés tiszta és biztos útjának, csak ellenállnak és akadályozzák Isten munkáját, oktalan erőlködéseikkel” (KU előszó 3). Minden egyes olvasót
meghív arra, hogy komolyan válasszon lelki kísérőt, és ezzel tegye meg a felelősség
első legfontosabb gyakorlatát. Megkezdve egy hosszú zárójelet, egy nagyon gazdag
tanítást írt a lélek útjának kritikus lépéséről: „ha a lélek haladni akar (…), nagyon
vigyáznia kell arra, hogy kinek kezeire bízza magát” (ÉSZ 3,30).
Lelki kísérői gyakorlatában állandó volt a jól felkészült, nagyon fontos szolgálatot betöltő lelki kísérő jelenlétének a magasztalása. „Aki mester és vezető nélkül
magában akar maradni, olyan lesz, mint a mezőn álló, gazdátlan fa; akármennyi
gyümölcsöt teremjen is, a járókelők leszedik, úgyhogy nem érik be.” (Tanácsok és lelki
életre vezető elvek, 5) És még kettő másik: „Az erényes lélek mester nélkül olyan,
mint az egyedül álló meggyújtott széndarab: inkább fog kihűlni, semhogy izzásba
menjen át.” (Uo. 7) „Aki egyedül lévén elesik, egyedül is marad elesetten, s kevésbé
veszi lelkét tekintve, hogy csupán önmagára bízza azt.” (Uo. 8)
Ezért Terézhez hasonlóan, nyomatékkal sürgeti egy mester gondos keresését,
ahogy az imént emlékeztetett és érvelt: „mert amilyen a mester, olyan lesz a tanítványa” (ÉSZ 3,30). Nagyon kéri és sürgeti a személyt, mintegy vezetési normaként
szem előtt tartva, hogy legyen egészen áttetsző azzal, akit arra választott, hogy segítse
őt: „világosan, teljesen és őszintén kell közölnie magát a lelki mesterrel” (2KU 22,16),
„hogy számoljon be mindig a lelkivezetőjének, (…) és tartsa magát mindig az utasításaihoz” (2S 26,18). Világos, hogy ez a norma kell, hogy uralja a kísérő és a
kísért kapcsolatát. Az egyiknek és a másiknak, tanácsolja a misztikus doktor, hogy
„szükséges, hogy minden tekintetben az ember Krisztus és az egyház és annak szolgá-
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inak emberi és látható törvénye szerint” vezettessük magunkat (…) „és csak is az
ember Krisztus (…) az ő emberi szolgái tanításai alapján” (2KU 22,7). Továbbgondolandó ez a kapocs, melyen keresztül a (földi) közösség és a Megtestesülés
összeköttetésbe lép.
Mély és világító alapelv, velős összpontosítás, amit Keresztes János a megkülönböztetésről gondol, amelyben lefordítja a terézi tapasztalatot, amelyet ő tökéletesen ismer, magáénak vall, jelenik meg abban a szövegben, amit nekünk hagyott a
krisztológiai fejezetben, amelyet az imént idéztünk. Ezt írja: „Isten olyan barát, hogy
azt akarja, hogy emberek kormányzása és vezetése hozzájuk hasonló emberek kezébe
legyen letéve, és az ember a természetes értelem által kapjon vezetést és irányítást, hogy
azoknak a dolgoknak, amiket természetfeletti módon nekünk közöl, nem adhatunk teljes
hitelt, nem is hagyatkozhatunk biztosan rájuk mindaddig, ameddig át nem engedjük
ezeket az emberi szájnak ennek az emberi vezetékén”. És folytatja: „ha Isten mond,
vagy kinyilatkoztat valamit valamely léleknek, egyúttal bizonyos hajlandóságot önt belé
aziránt, hogy ez közölje azzal, aki illetékes annak megvizsgálására; s amíg ezt meg nem
teszi, vagyis amíg azt a nyilatkozatot újra vissza nem kapja attól az embertől, aki őreá
hasonlít, addig nem is lesz benne öröme.” (2KU 22,9)
A következő szöveget ajánlom az olvasónak, amely tanításának a legjobb összefoglalása, az emberi és keresztény magatartásmód alapja és vezetője, amelyben súlyt
helyez az értelem és a hit tökéletes harmóniájára. „Ugyanis minderre semmi szükség
sincsen, hiszen van természetes eszünk, vannak törvényeink, van evangéliumi tanításunk: mindez bőségesen elégséges ahhoz, hogy bármilyen körülmények között legyünk is,
tudjuk magunkat mihez tartani. (…) Hiszen annyira kell becsülnünk a józan észt és az
evangéliumi tanítást (…), csakis azt szabad abból elfogadnunk, ami az ésszel és az evangéliumi törvénnyel összeegyeztethető. S akkor is fogadjuk el azért, mert okos dolog, nem
pedig, mert kinyilatkoztatás, figyelmen kívül hagyva a kinyilatkoztatás teljes értelmét.”
(2KU 21,4)
Az emberi „közvetítésre” való meghívás meghatározottan Isten által szentesített
Fiának Megtestesülésében, magának a kegyelemnek a lényegéhez tartozik – „magának a léleknek adott hajlandóságnak egyfajta módjával” –, az első és második testamentum biblikus támaszával állja ki a próbát: Isten nem „ugorja át” a természetes
rendet, hanem szokásszerűen ahhoz tartja magát, és felé hív minden közlésében. Mivel Isten – Jézus – ott van azok között, akik az ő nevében összegyűlnek „megvilágosítva és megerősítve az isteni igazságokat” (2KU 22,11). Folytatja Isten magatartásának
hangsúlyozását, hogy „rendszerint” „ami az emberi okosság és ügyesség körébe tartozik,
azt Ő nem teszi meg, és nem mondja meg” (2KU 22,13).

Kármel

Két bibliai történetre hivatkozik: Mózes apósára és Pálra és Péterre Antioquiában.
Az első, aki azt tanácsolja a vejének, hogy ne vesse magát alá személyesen a nép vezetésének, hanem ossza meg a kísérés hatalmát. És kommentálja: „Ezt az eszmét maga
Isten is jóváhagyta; holott nem ő ajánlotta neki, nem pedig azért, mert ez olyasmi volt,
ami egy okos embernek magától is eszébe juthatott”. Hozzáteszi: „Isten mindig azt akarja, hogy az ember amennyire teheti, ezeket az eszközöket használja, és minden dolgát
ezek szerint intézze. Csak a hit dolgával tesz kivételt, mert azok fölötte állnak minden
emberi okoskodásnak és megítélésnek, bár nincsenek azzal ellentétben.” (2KU 22,13)
És Pál esete, amikor kijavítja Pétert a testvérek előtt: „Isten nem figyelmeztette Pétert erre a hibára; mert hiszen ennek a tettetésnek megítélése a józan ész körébe tartozott, s
az maga megmondhatta volna Péternek, hogy helytelenül járt el.” János befejezi magyarázatát mondván: „bármit is kapjon a lélek természetfeletti úton, és bármi módon kapja
is azt, azonnal, teljesen világosan és őszintén közölje a lelkivezetőjével” (2KU 22,16).
Mindez Jézus hitben való követésének rendjébe tagozódik, mivel Őbenne nyilvánított ki Isten mindent, és azt is, hogy ezt miként vigyük véghez: mindez párbeszéd,
mert párbeszéd által tapasztalhatjuk meg a Megtestesülés misztériumát.
A téma feldolgozását segítő kérdések:
•
•
•

Hogyan értelmezed a misztikusok határozott kijelentéseit istentapasztalatukon keresztül megszerzett bizonyosságukról?
Hogyan hangolod össze ezt a szubjektív bizonyosságot az egyház közösségéhez való tartozással?
Megkülönböztető képességeddel kapcsolatos felelősséged meginogva vagy
megerősítve látod? Függésként? Hiteles párbeszédként, mely az igazság keresését több oldalról támogatja meg?

Jegyzetek:
1 Levél a beasi kármelita nővéreknek, 1578. december.
2

1KU előszó 3. vö. 4–5. „Sok mester sok kárt okoz, sok léleknek, nem értve őket, az lelki utakat”

(ÉSZ 3,31); Közös és gyakori kár, hogy alig található lelki mester, aki nem tenne kárt a lelkekben,
akiket Isten a szemlélődésnek ezen módján kezd el összeszedni” (3,43).
3

Levél 1981. október 26.; Hozzáfűzi ennek a papnak a bemutatásánál, hogy „ő a kinyilatkoztatások-

nak a legnagyobb ellensége” folytatván: „ Ha régebben akadt volna az utamba, azonnal megbeszéltem volna a lelki ügyeimet, mert szeretem azokat, akiknek ilyen higgadt a felfogásuk.”
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Szent-Gály Kata:

Szemben az
érthetetlennel
Ha vándorlásom útján
a szenvedés elérne,
s egészen összetörne
a gond s a fájdalom,
ne engedd meg, hogy ajkam
dacos miértre nyíljék,
hanem szemedbe nézve
taníts meg mondanom.
Úgy, mint anyád, oly lágyan,
szent titkot sejtő hittel,
melyet, ha úgy akarja,
fellebbent majd az Úr.
S ha válaszát nem értem:
még egyszer meg ne kérdjem,
csak éljek csendben,
imádva szótlanul.
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Szűz Mária Szeplőtelen Szívéről nevezett

M. Lúcia nővér
(Jusztin Rozália)
1931. november 29. – 2018. június 21.
Élete egy kalandos regényhez hasonlítható. A hűség története, az Istenhez való
maradéktalan hűségé, különösen nehéz körülmények között.
Rózsika hetedikként született egy kilenc gyermekes családba Felvidéken,
Ipolyfödémesen. Boldog gyermekkorát mélyen átjárta a szeretet és az imádság.
Nagyon fiatalon meghallotta az Úr hívását: tízéves volt, amikor Kis Szent Teréz
Önéletrajzát olvasva megfogalmazódott benne, hogy ő oda megy, ahol Kis Teréz
élt. A szelíd biztatás ellenére sem akarta tehát két idősebb nővére példáját követni,
akik előtte apostoli rendekbe léptek be, mert a Kármelbe vágyott. Tizenhárom
évesen írt először a pécsi Kármel perjelnőjének, aki akkor kedvesen türelemre intette.
Négy év múlva elérkezettnek látta az időt, hogy elinduljon, ám addigra a második világháború ellehetetlenítette a szlovák-magyar határ átlépését. Rózsika előtt
azonban ez nem volt akadály: a csempészekkel átszökött az Ipolyon. Érvényes útlevél nélkül 1948-ban érkezett Budapestre. Fiatal lazarista bátyja, Mihály várt rá,
hogy elkísérje a Kármelbe. Rózsika azt hitte, hogy révbe jutott, papírok nélkül
azonban nem maradhatott sokáig az országban, annál is inkább, mert a zárdákat
egyre szigorúbban ellenőrizték. Nem volt mit tenni, haza kellett mennie, s várni,
hogy valami csoda folytán megnyíljon az út… Három hónap boldogság után tehát
szomorúan, mégis reménykedve visszaszökött a határon.
Nehezen teltek a hetek, hónapok. Sok sírás és imádság után 1949 augusztusában végre megérkezett Erzsébet anya várva várt levele: indulhat Pécsre. Rózsikát
röpítette az öröm. A harmadik tiltott határátlépés már rutinosan ment, a korábban bejáratott úton.
1949. december 8-án megkapta a jelölt gallért, s ezzel hivatalosan is elkezdődött
szerzetesi élete. A politikai helyzet azonban nem ígért sok jót… „Amikor Mindszenty
bíboros urat elfogták, már minden magyar szerzetes és szerzetesnő tudta, hogy ő is sorra
kerülhet” – hallottuk többször Lúcia nővérünktől. A pécsi Kármel nővérei tudatosan készültek: többszörösen is felajánlották magukat és kolostorukat áldozatul
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a megújulásért. Az utolsó
„nagy felajánlásra” 1950.
június 8-án, Úrnapján
került sor, június 10-ére
virradó éjjel pedig az ávósok betörtek a kolostorba,
egy ponyvás teherautóra
parancsolták az egész közösséget, és Tiszaújfalura,
a bencés nővérekhez deportálták őket.
A rendőrök többször
is elbeszélgettek a nővérekkel, és különösen a fiatalokat próbálták rávenni, hogy térjenek vissza
„önként” a civil életbe. A
18 éves Rózsika nemcsak
következetesen visszautasította a javaslatot, de még
csak kezet sem akart fogni
„az árulókkal”. Az egyik rendőr tréfálkozva panaszkodott a perjelnőnek: „Ez a
kis mackó nem ad nekem kezet!” Erzsébet anya, aki úgy gondolta, hogy érdemes
jó viszonyban maradni a hatósággal, arra kérte Rózsikát – valószínűleg maga is
mosolyogva –, hogy fogjon csak kezet a rendőrrel. Így végül engedelmességből, de
még a fejét is elfordítva, odanyújtotta neki az ujját…
1950. július 16-án különleges ünnep volt a bencés kolostorban: a Pécsről érkezett öt kármelita jelölt megkaphatta a Szűzanya ruháját, a Kármel habitusát. Nem
viselhették azonban sokáig. Szeptember 20-án szigorú parancsra mindenkinek le
kellett tennie a szerzetesi ruhát, november 11-ére pedig végleg el kellett hagyni a
kolostorokat. Megkezdődtek a szétszóratás évei.
Erzsébet anya igyekezett gondoskodni a nővérekről, s aki nem tudott visszamenni a családjához, azoknak helyet keresett. Lúcia nővérnek – hogy ne kelljen
ismét visszamennie a határon – helyet ajánlott a saját rokonainál, ahol három gyermek neveléséhez volt szükség segítségre. Így lett Lúcia nővér nyolc évre pótmama
egy fiatal anyuka mellett, akinek a férje súlyos rokkantként tért vissza a háborúból.
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A gyermekeket szinte sajátjaiként nevelte, a velük való kapcsolata haláláig megmaradt.
A következő húsz évben a Szolidaritás Háziipari Szövetkezetben dolgozott,
amelyet azért hoztak létre, hogy munkát adjon a szerzeteseknek és szerzetesnőknek, akik a rendben töltött éveik után civil életre kényszerültek. Itt a képzést is
biztosították, így került Lúcia nővér a textiltechnikum esti tagozatára. Bár nem
élhettek zárdában, mégis szerzetesi közegben voltak. Több kármelita atya is itt
dolgozott, köztük Tamás atya, a jövendő provinciális villanyszerelőként, Ágoston
atya, Kázmér atya… Lúcia nővér a varrodában kapott munkát, megtanult szabni
és egyházi ruhák készítésével is foglalkozott. A budapesti kármelita templomba
járt, ahol megismerte Marcell atyát is. A munka mellett elvégezte a túravezetői
tanfolyamot, és számos csoport kirándulását vezette. Gyakran írt haza, és egy idő
után már meg is tudta látogatni a családját.
Kitartott a hivatásában. 1958-ban letehette első fogadalmát, majd – szintén
nagy titokban – 1972-ben az örökfogadalmát. Hála Teréz nővérnek, a föloszlatott
közösség akkori bátor perjelnőjének, aki – a politikai helyzetet kijátszva – Franciaországon keresztül turistaként ment el Rómába, a Generálisházba, és kieszközölte
a kivételes engedélyeket a fiatal nővérek fogadalomtételére.
1978-ban Pécsre hívták Lúcia nővért, hogy csatlakozzon az egyházmegyei ostyasütő műhelyben dolgozó nővéreihez, akik – zárda nem lévén – a város különböző pontjain laktak. Bár neki addigra már saját lakása és stabil állása volt, azonnal
indult, hiszen minden vágya az volt, hogy közösségben élhessen. Pécsett is folytatta az egyházi ruhák varrását, minek révén az egyházmegye papjai személyesen is
megismerték őt. Terezita nővérrel, Kriszta nővérrel, Izabella nővérrel, Ancilla nővérrel és Bernadett nővérrel 1985-ben sikerült megvenniük és rendbe hozniuk egy
lakrészt a régi kolostorból, amelyet az állam 24 családnak adott ki. Bár szűkösen,
mégis nagy örömmel rendezkedtek be ismét a régi falak között. 1991 novemberében az a nap is elérkezett, amikor újra felvehették kármelita szent ruhájukat a
kolostor Mindenszentek templomában.
Lúcia nővér boldogan vett részt az újrainduló közösség minden örömében, fáradalmában és nehézségében. Háláját és szeretetét belevarrta azokba a habitusokba
és fátylakba, amelyeket a közösségbe érkező fiatal nővéreknek készített. Énekeivel
szívesen emelte a rekreációk hangulatát, régi kedves, tanulságos történeteivel és
példájával pedig oktatás nélkül is tanított bennünket. Ő volt a közösségünk élő
emlékezete.
2002-ben költöztünk Magyarszékre. Lúcia nővér bizonyára nehéz szívvel
hagyta el a Mindenszentek templomot, ezt a történelmi helyet, és a kolostort, ahol
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megkezdte szerzetesi életét, hiszen a többi idős nővérrel saját munkájuk árán, apránként szerezték vissza és tették rendbe. Mégsem tiltakozott egyetlen szóval sem.
Amikor erről kérdeztük, mindig azt válaszolta: „Mi felajánlottuk a zárdát az Úrnak
áldozatul, Ő pedig elfogadta.”
Itt, az egykori Takács-tanyán, a többnyire városban felnőtt nővéreknek igen
hasznosak voltak Lúcia nővér tanácsai, különösen, amikor állatokat kezdtünk tartani. Besegített mindenütt, amennyire fogyatkozó ereje engedte. Sokszor bizony
még azon túl is. Mindvégig dolgozott a varrodában, és számos cserepes virág hálálta meg gondoskodását… Éreztük, hogy a békéje egyre mélyült. Elő-elővette a régi
füzeteit és felolvasott belőlük, főként régi lelki atyja, Lúcián atya verseit.
A családjával rendszeresen tartotta a kapcsolatot. Legnagyobb örömei között
hordozta szívében egyik unokaöccsét, akit Isten a papi hivatással ajándékozott
meg, s akitől meg-megkérdezte: „Ugye majd eltemetsz?”
Soha senkinek nem akart a terhére lenni, gyakorlatilag végig önellátó volt.
Május elejétől a pulzusa nagyon lecsökkent, ezért többször elájult, kék-zöld foltok
borították. Tréfálkozva mondogatta: „ez az én színeváltozásom”. A háziorvosunk
szerette volna kórházba küldeni, ám ő határozottan elutasította. „Minek menjek?
Hogy még három évvel tovább éljek?” – kérdezte mosolyogva. Készen állt, várta Isten
hívó szavát. Várta, de nem siettette. Az utolsó héten nem tudott már részt venni
a szentmiséken, de még akkor is a kápolna folyosóján ülve követte a liturgiát…
Ha bementünk hozzá napközben kicsit beszélgetni, éreztük, hogy búcsúzik. A lelkünkre kötött még egy-két fontos gondolatot a szerzetesi élet lényegéről, mintegy
hagyatékul.
Június 22-ére virradó éjjel békés csöndben Haza érkezett. 30-án kísértük fel őt
a családjával és közösségünk számos barátjával a temetőnkbe. Az érte felajánlott
szentmisét az unokaöccse celebrálta, aki épp azokban a napokban jött haza látogatóba az Egyesült Államokból, ahol él.
Lúcia nővérünk halálával lezárult egy korszak a közösségünk történetében: ő
volt az utolsó, aki átélte a 40 éves szétszóratást. Főként neki köszönhetően ismerjük e hősies időszak eseményeit, és az azt megelőző tizennégy évet, a pécsi Kármel
kezdeteit. Kérjük az ő közbenjárását, hogy őrizni tudjuk azt a fényt és meleget,
amit általa Istentől kaptunk, s tovább tudjuk sugározni, amint azt tette ő is élete
végéig, derűs hűségben.

73

74

Kármel

Kis Szent Teréz
a liturgikus olvasmányok fényében

– Lectio divina –
Szentháromságról

nevezett

Katalin Ildikó

nővér

OCD

írása

Az Anyaszentegyház gondosan kiválasztja azokat a szövegeket, amelyeket egy-egy
szent ünnepén a liturgián felolvastat. Általuk szeretne valamit elmondani az adott
szentről, e szövegek fényében szeretné megmutatni az ünnepelt szent portréját. Így
van ez Kis Szent Teréz esetében is.
Az ő főünnepének evangéliuma Máté evangéliumából való, a 11. fejezet 25–30.
versek. „Áldalak téged, Atyám, ég és föld ura…!” – kiált fel az Úr Jézus a Szentlélekben felujjongva. Jézus boldog az Atyával és a Szentlélekkel, boldog ebben a
„családi intimitásban”. Kis Szent Teréz önéletrajzát olvasva azt tapasztaljuk, hogy
boldog családi intimitásról beszél, amikor gyermekkora történetét feleleveníti. Jól
érezte magát abban a családi fészekben, amelyben gyermekkorát töltötte. Igaz,
hogy beszél szenvedésekről, megpróbáltatásokról is, de ezek súlyával főként akkor
szembesülünk, ha ehhez kapcsolódóan egyéb irodalmat olvasunk. Ugyanez érvényes szerzetesi életére is, mint ahogy az Úr Jézus egész földi életére is. A földi élet
fény és árnyék szüntelen keveredése, és nagy bölcsességet fejez ki Gyökössy Endre,
amikor egyik versében így fogalmaz: „Árnyék mögött fény ragyog, / Nagy mögött még
nagyobb: / Amire nézek, az vagyok.”
Teréz mély és bensőséges kapcsolatban élt Jézussal, akit egész szívéből szeretett,
akit jobban akart szeretni, mint ahogy valaha is szerette őt bárki ezen a földön, ide
értve Mária Magdolnát is, akivel egész szerzetesi élete folyamán szent versengésben volt. Neki többet bocsátott meg az Úr, mint Magdolnának, mert neki előre
megbocsátott, nem is engedte meg, hogy elessen, ezért még inkább szereti őt,
eszeveszetten szereti…
Jézus azért áldja az Atyát, mert az üdvösség titkait elrejtette a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztatta a kicsinyeknek. Teréz nagyon korán megértette ezt
az evangéliumi paradoxont, és minden erejével igyekezett eszerint élni. Azzal a
vággyal lépett be a Kármelbe, hogy kis homokszem legyen, amelyen nyugodtan
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járhatnak anélkül, hogy észrevennék, az utolsó helyre törekedett, mert ott ül Jézus,
és ahogy nővérének, Céline-nek írta, ez a hely mindig szabad, mert az emberek általában nem erre a helyre igyekeznek. Már kamaszkorában megértette Isten országának titkait, és ki is fejezte önéletrajzában, hogy igencsak elcsodálkoztak volna a
világ bölcsei, ha megtudták volna, hogy egy ilyen kislány, mint ő, mennyire képes
megragadni azt. Jézus a kicsinyeknek nyilatkoztatja ki magát. Teréz egész lelkiségének kulcsát fejezi ki ez a szó: kicsi, kicsinek lenni, kicsivé válni. A Példabeszédek
könyvében találta meg ennek szentírási helyét: „Aki egészen kicsi, jöjjön hozzám.”
Ebben a mondatban minden benne van, ami számára fontos: Isten anyai szíve
megesik a ráhagyatkozó gyermeken, ezért annak nem kell azon törnie magát, hogy
bizonyítson: tudja, hogy szeretik, egyszerűen azért, mert ez a dolgok rendje. Ezért
nem kell kincseket gyűjtenie, ezért nem nagy baj, ha a kismadár megfeledkezik
szolgálatáról, és elalszik, ha eláztatja tollait… mindez nem baj, hiszen Jézus nem
kér mást, csak ráhagyatkozást és hálát. Teréz a bizalom szentje, a ráhagyatkozásé.
Néha könnyűnek gondoljuk ezt az utat, de az élet szembesít azzal, hogy mekkora hit és hősiesség kell ehhez… „Ha megöl is, bízom benne” – mennyire szerette
Jóbnak ezeket a szavait Teréz.
„Igen, Atyám, így tetszett ez neked!” Jézus itt az Atyát szemléli. Ismeri őt, tudja,
hogy ilyen az Atya. Tudja, hogy mit szeret az Atya, hogyan cselekszik… Ez Isten
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szerető ismerete. Erre jutott el Kis Szent Teréz is, amikor megértette, hogy Ő nem
más, mint csupa irgalom. És felajánlotta magát ennek az irgalmas szeretetnek,
hogy töltse be őt egészen. Isten áll ennek a felajánlásnak a kiindulópontján és a középpontjában, nem Teréz, aki valamilyen kincset akarna megszerezni magának. És
éppen Szentháromság vasárnapján, hálaadása idején fogalmazódik meg benne az a
gondolat és vágy, hogy ezt a felajánlást megtegye. Az Atyát szemlélő, a Szentlélekben felujjongó Jézus hálaadása tükröződik vissza Teréz Szentháromság vasárnapi
hálaadásának kegyelmében.
„Mindent átadott nekem Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, és az
Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.” Hogyan
történt ez a kinyilatkoztatás Teréz életében? A családi környezetben szívta magába
már egészen kiskorában. Nem feküdt volna le ima nélkül, hároméves korában a
zuhogó esőben akart elszaladni a templomba, hogy részt vehessen a szentmisén. A
szőke fürtű kicsi gyermek tudta, hogy a magas égben lakik a jó Isten, és ezt olyan
bájosan és okosan hangsúlyozva tudta elmondani, hogy szüntelenül ismételtették
volna vele – édesanyja vallomása szerint.
Szerzetesnőként Teréz két királyságot kapott nászajándékul Jegyesétől: Gyermekségének és Szent Arcának titkát. E kettő közé feszült ki nemcsak szerzetesi,
hanem egész élete. Mindkét misztériumban Jézus önkiüresítését szemlélte: Jézust,
aki elhagyta mennyei dicsőségét, hogy hozzánk hasonló ember legyen, megelégedett az istállóval és a jászollal irántunk való szeretetből, passiójában pedig könnyek
áztatták megkínzott arcát. „A te Arcod az én egyetlen Hazám… / Benne szüntelenül
elrejtőzve / Hasonlítani fogok hozzád, Jézus…” – fogalmazta meg Teréz többször is
legmélyebb vágyát.
„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terhek alatt görnyedtek…
(...) Én Istenem, hogyan bánsz azzal az egészen kicsivel, aki felel a te hívásodra? Tovább
kutattam, és íme, ezt találtam: Mint ahogy az anya becézi gyermekét, úgy vigasztallak
meg én titeket, keblemen hordozlak és térdemen ringatlak titeket. (Iz 66,12-13) Ennél
gyengédebb, ennél dallamosabb szavaknak soha nem örvendett még a lelkem; a felvonó, amelynek egészen az égig kell emelnie engem, a te karjaid, ó Jézus!”
Jézus arra kér, hogy menjünk hozzá mindannyian, akik fáradtak vagyunk és
terhet hordozunk, és ő felüdít bennünket. Teréz szüntelenül Jézushoz ment, mindig vele volt, nem telt el három perc úgy, hogy ne gondolt volna rá, de nem azért
ment, hogy Jézus felüdítse őt, hanem azzal a vággyal, hogy ő üdíthesse fel Jézust.
Lelkeket mentve akart inni adni kitikkadt Jegyesének. Így hordozta az ő igáját,
és lépett szelíd és alázatos szívű Ura nyomába. „Az én igám édes, és az én terhem
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könnyű” – mondta Jézus, és Teréz visszhangozza: „Mindent odaadtam… könnyedén
futok / Nincs semmi másom, egyedüli gazdagságom / Szeretetből élni.”
Ez a téma vezet át bennünket a szentleckéhez, amely Teréz ünnepén Szent János első levelének 4. fejezetéből a 7–16. versek. „Szeretteim, szeressük egymást, mert
a szeretet Istentől van. Mindaz, aki szeret, Istentől született és ismeri Istent. Aki nem
szeret, nem ismeri Istent, mert Isten a szeretet.” Ezen a helyen mondja ki a Szentírás, hogy Isten szeretet. Teréz ezt a szeretetet az irgalmasság fényében fedezte fel
legmélyebben. Ez adatott neki, és ő ezen keresztül szemlélte az összes többi isteni
tulajdonságot. Mert a szeretet lehajlik, lehajlik egészen a semmiig, hogy tűzzé alakítsa át ezt a semmit, vagyis megistenítse, Istentől születetté tegye.
„Isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világba, hogy általa éljünk.” Gyermek Jézussá lett értünk, hogy mi Isten gyermekeivé
legyünk általa, és a Szent Szűz bennünket is odatehessen a bölcsőbe saját fia mellé… – ahogy Teréz fogalmazza.
„Ebben áll a szeretet. Nem mintha mi szerettük volna Istent, hanem mert ő előbb
szeretett minket.” Teréz szilárdan meg van győződve arról, hogy Isten őt nem csupán előre szerette, és gondolt rá még a Getszemáni kertben is, hanem megelőző
szeretettel szerette: nem engedte meg, hogy elbukjon, hogy csak egy pillanatra is
elveszítse lelke kegyelmi állapotát. Előre elvette az útjából a követ, hogy ő, aki ezt
tudja, hálából eszeveszetten szeresse őt.
„Ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást.” Teréz elmeséli, hogy gyermekkorában milyen sok szeretet vette körül, és hogy az ő szívébe is
milyen sok jutott belőle. Élete végén pedig a „C” kéziratban beszél arról, hogyan
élte meg ennek a szeretetnek a küzdelmes oldalát. Ebben is egyszer kellett győznie, még novícia korában, amikor Szent Péterről nevezett nővért kísérgette, hogy
azt követően minden ütközetben győzelmet arasson. „Ha szeretjük egymást, Isten
bennünk marad, és szeretete tökéletes lesz bennünk.” Terézben ez a szeretet nemcsak
tökéletessé, hanem hősiessé izmosodott. Egy szót sem szólt az ellen a szétszórt betegápoló nővér ellen, aki őt halálos betegen órákra huzatban hagyta.
„Abból ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mibennünk, hogy a Lelkéből
adott nekünk.” „A szeretet Lelke tüzével átölel / Téged szeretve vonzom az Atyát” –
énekelte meg Teréz azt, amit élt.
„Aki vallja, hogy »Jézus az Isten Fia«, abban Isten benne marad, és ő is az Istenben.” Tudjuk, hogy Teréz saját vérével írta le a Hitvallást, amikor élete utolsó szakaszában a hitellenes kísértések állandóan azt suttogták, kiabálták a lelkébe, hogy
megsemmisülés vár rá, hogy odaát nincs semmi, mindaz, amiben eddig hitt, egy
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szép álom… Ő vérével és szenvedésével vallotta meg hitét és megmaradt Istenben, ahogy Isten is őbenne.
A főünnep olvasmánya Izajás
könyvének 66. fejezetéből való, a
10-14. versek. Ezek eredetileg a babiloni fogságból hazatérő nép boldogságát meghirdető, leíró sorok:
„Örüljetek Jeruzsálemmel és ujjongjatok benne, mind, akik szeretitek
őt! Örömmel örvendjetek vele mind,
akik gyászoltatok miatta, hogy szopjatok és jóllakjatok vigasztalásának
emlőjéből, hogy élvezettel szürcsöljetek dicsőségének bőségéből!” Ezek
a versek jelezhetik és kifejezhetik
azt a dicsőséget is, amelyben a szegény és alázatos Teréznek volt része
mennybe érkezésekor, ahol saját
szemével láthatta meg Azt, akiben
hitt, láthatta viszont szüleit, fiatalon elhunyt testvéreit, Jézusról nevezett Anna anyát és mindazokat,
akik annyi szeretettel szerették őt
mindig…
„A szeráfok dicsőséggel táplálkoznak, / a Paradicsomban az ő boldogságuk teljes”, de Teréz nem hozzájuk
akart hasonlítani, hanem Jegyeséhez, aki lelkekkel táplálkozik, és aki
nem pihen, míg üdvözítendő lelkek vannak a földön. „Mennyországom azzal töltöm, hogy jót teszek a földön.” E vágyának teljesüléséért imádkozott legbuzgóbban
a haldokló Teréz, és meghallgatást nyert.
„Így szól az Úr: »Íme, én kiárasztom rá a békességet mint folyamot, és mint megáradt patakot, a nemzetek gazdagságát«”. Teréz halálával azonnal kezdetét vette
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megdicsőülése, amely orkánná nőtte ki magát, a dicsőség orkánjává. A föld minden részéről zarándokoltak és zarándokolnak ma is hozzá.
„És szopni fogtok; ölben hordoznak és térden ringatnak titeket. Mint akit anyja
vigasztal, úgy vigasztallak meg én titeket, és Jeruzsálemben találtok vigasztalást. Meglátjátok, örül majd szívetek, és csontjaitok, mint a fű, sarjadoznak.” A szopás motívuma három alkalommal is előfordul ebben a szövegben. Mintha csak rá akarna
tapintani Teréz életének egyik neuralgikus pontjára. Tudjuk, hogy élete során rengeteg szenvedésben volt része. Egy alkalommal meg is jegyezte, hogy majd meg
fogunk lepődni, amikor az ítélet napján feltárul az igazság élete ezen valóságával
kapcsolatban. De nem kell ezzel megvárnunk az utolsó ítélet napját, máris nagyon
sok mindenre fény derült. Többek között arra is, hogy Teréz életének kezdetét és
végét is megjelöli a tejjel való táplálkozás és a haláltól, a megsemmisüléstől való
félelem szimbiózisa. Édesanyja azzal a szorongással hordozta őt méhében, hogy
vajon tudja-e majd táplálni, nem hal-e meg ez a gyermeke is, mint korábban három másik csecsemője. És Teréz visszautasítja ezt az emlőt, amely számára a halál
szimbólumává vált. Dajkájától, Rose-tól fogadja el ezt a táplálékot, s vele az életet.
Talán ezért is kedves virága a rózsa, és lesz rózsás szentté, mert számára a rózsa
a kapott és adott élet szimbólumává lett. Élete végén, amikor szintén a halállal,
a megsemmisülés félelmével állt szemközt, újra a kezdeti élményanyaghoz tért
vissza: időnként a Rose-tól tanult Alençon környéki tájszólásban beszélt dodoról
és loloról, Céline-t dajkájának nevezte. Elejtett megjegyzések ezek, hiszen nővérei
elől is igyekezett elrejteni azt a mélységet, amelynek peremén járt. A bibliai szöveg
anyai vigasztalásról szól. Teréz egész életét végigkísérte az anya-hiány és az anyabőség. „Jézus, a te Szíved több, mint anyai” – írta egyik versében, édesapjáról pedig,
hogy felesége halálát követően gyermekei felé addig is gyengéd szíve igazi anyai
vonásokkal gazdagodott. Utolsó versét pedig Jézus édesanyjának címezte, aki az ő
mennyei édesanyja is, kérve, hogy „Aki rám mosolyogtál életem reggelén / Jöjj, mosolyogj rám újra… Anyám… Íme az este!...”
„Meglátjátok, és örül majd szívetek,
és csontjaitok, mint a fű, sarjadoznak.”
„Nem bántam meg, hogy átadtam magam a Szeretetnek!”

Marosszentgyörgy, 2017. szeptember 30., Lisieux-i Szent Teréz halálának 120. évfordulóján
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A hivatások
megkülönböztetése
Camillo Maccise OCD írása1
Fordította: P. Péceli Bence Imre OCD

A megszentelt élet jövője az élet minőségétől és mindazok megújított hűségétől
függ, akik ahhoz csatlakoznak, de ugyanakkor szükség van új tagokra is, hogy
újraolvasva az intézmény karizmáját és lelkiségét, missziója térben és időben folytatódjon. A zsinat utáni időben tudatossá vált a hivatáspasztoráció szükségessége,
ami korábban a keresztény környezetben és a gyors és mély változásoknak kevésbé kitett társadalmakban nem volt olyan szükségszerű, mint az aktuális világban. Kétségkívül a legfontosabb az, hogy el tudjunk jutni a hivatás valóságának a
megkülönböztetéséhez azoknál a személyeknél, akik a megszentelt élethez akarnak
csatlakozni. A jelölt részéről is, és az intézmény részéről is szükséges ez a megkülönböztetés.
A megkülönböztetés természete, és eszközök annak
gyakorlásához
A keresztény megkülönböztetés egy imádságos megkülönböztetés, hogy felfedezzük Isten akaratát, és akarata megvalósításának mikéntjét. Van egy alapmeggyőződésünk arról, hogy Isten közvetítőkön keresztül beszél hozzánk: személyek,
események, kihívások, különböző körülmények, és hogy segít nekünk a meghallgatás és a felfedezés magatartásában, hogy felismerjük, mit akar, és azt szabadon és
felelősséggel elfogadjuk. A megkülönböztetés folyamatában három egybefonódó
tényező találkozik: Isten, a nevelt és a nevelők. Isten hív, hívását érezhetővé teszi, és megmutatja különböző csatornákon keresztül. A neveltnek szüksége van
arra, hogy kérdezősködjön afelől, hogy miért akarja a szerzetesi élet állapotában,
1

Ez a tanulmány a CAMILO MACCISE: 100 Fichas sobre la Vida Consagrada, Editorial Monte Carmelo
Burgos, 2005. című könyv 63-64. oldalán található. A szerző rendünk korábbi generálisa.
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egy sajátságos intézményen belül magát Istennek szentelni; meg kell vizsgálnia a
motivációit, és ütköztetni az alkalmasságát ennek a meghatározott hivatásnak a
követelményeivel. A nevelőknek mint személyeknek, akik már megélték és megtapasztalták a megszentelt élet személyes és közösségi; lelki és apostoli velejáróit
saját intézményükben, számolnak olyan elemekkel, amikkel meg tudják vizsgálni
és el tudják dönteni, hogy a jelölt rendelkezik-e azokkal a megkövetelt képességekkel, amelyek szerzetesi családjának részét képezik. A megkülönböztetés nem
egy különleges pillanathoz köthető, és nem valósul meg egy pillanat alatt, hanem
fejlődő és folyamatos jellege van. A képzés során az egyik szakaszból a másikba
való átmenet pillanatai kiváltságos pillanatok a megkülönböztetés számára. Nem
lehet ezt meghatározatlanul elnyújtani, és el kell jutni célszerűen a meghatározott
következményekhez, hogy elkerüljék a habozást, ami mindenkit károsít.
A megkülönböztetéshez szükséges közvetítők között számolni kell egy lelki
eligazító vezetésével a jelölt számára. Neki, ahogy a képzőknek is, meg kell vizsgálnia választásának motivációit, hogy lássa, azok hitelesek-e vagy kevésbé, ha lehet,
tisztítsák meg őket, amennyiben nem megfelelőek vagy nem bizonyulnak elég
tisztáknak. Egy helyes hivatás megkülönböztetés számára fontos a jelölt múltjának adekvát ismerete (családi, kulturális környezete, tanulmányai, barátságai). Ez
sokat fog segíteni az érdeklődő által az ő személyes és hivatásbeli növekedésében
bejárt út megértéséhez és értékeléséhez. Nagyon hasznos ismerni a mindennapi
élet során vele szokásszerű kapcsolatban lévő személyek róla alkotott véleményét.
Alkalmanként kérni kell a jelölttől egy apostoli megbízatást, egy a közösségen kívül töltött időt, ha már abba belépett, hogy más szempontból is igazolni lehessen
hivatásának realitását.
A megkülönböztetés kritériumai
Fontos – még a jelölt belépése előtt, mint ahogy képzésének a különböző szakaszaiban is – megállapítani azt, hogy valóságosan birtokolja-e azokat a képességeket
és követelményeket, amelyek életkorának és fejlődési szakaszának megfelelnek.
Minden esetben megállapításra kerülnek pszichikai és intellektuális képességei
pozitív és negatív kritériumoknak a fényében. Az elsők azok a képességek, amelyekkel a jelölt rendelkezik, amelyek képessé teszik őt arra, hogy megfeleljen egy
intézményben a megszentelt élet követelményeinek. Ezek a követelmények önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy garantálják az isteni hívás jelenlétét. Olyan
előjelek ezek, amelyek az alkalmassághoz tartoznak, mintegy alapként, hogy válaszolni tudjon egy lehetséges hivatásra, amely mindig ingyenes lesz Isten részéről.
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A negatív kritériumok, vagy ellenjelek azok a hiányosságok, amelyek egyben a
megszentelt életre való meghívás hiányának jelei is, mivel összeférhetetlen azzal,
ami ezt az életet képezi. Isten valóban, amikor hív, ad olyat, ami megköveteltetik
annak érdekében, hogy be tudja tölteni ezt a hivatást és missziót. Ha a személy
híján van ezen képességek minimumának, akkor ez jel arra nézve, hogy nincs hívás
erre a fajta életre.
A pozitív kritériumok között, amik jelei a megszentelt életre való lehetséges
hivatásnak, fel lehet sorolni néhány emberi kritériumot és másokat, amelyeket kereszténynek nevezhetünk. Az elsők között ott van a szív őszintesége, az adott szóra
való hűség, mások és azok jogainak a tisztelete, az igazságosság és a közös jó iránti
érdeklődés, a felelősség, az őszinteség. A jelöltnek rendelkeznie kell egy minimális
fizikai és pszichikai egészséggel, hogy képes legyen szilárd személyiséggé válni. A
korának megfelelő affektív érettség, biztos realizmus, egyfajta hajlékonyság szintén
szükségszerű. Az intellektuális követelmények többek között a józan ész, képesség
arra, hogy egyenesen ítéljen, a dolgok megértése és képesség arra, hogy megfelelően tudja folytatni a tanulmányokat. A hivatás megkülönböztetésében fontosabbak
a keresztény kritériumok: az Isten akaratára való megnyílás, amely a hit fényében
jelenik meg, és ami az evangéliumi értékeknek veti alá magát; Jézus Krisztus által
megigézettnek érezni magát, akit az élete középpontjába akar helyezni; szeretni
imádkozni és alkalmasság arra, hogy egy testvéri közösségben, egy az Úr nevében
összegyűlt családban tudjon élni. Kétségtelenül a belépés pillanatában nem lehet
megkövetelni minden egyes kritériumnak a meglétét, de igazolni kell, hogy ezek
fokozatosan meg fognak jelenni. Nélkülözhetetlen az egyenes szándék, az erős és
átadott akarat, hogy Istennek szentelje magát és másokkal közösségben Isten országát szolgálja.
A negatív kritériumok vagy ellenjelek – főleg a fizikai egészség vagy a pszichikai
kiegyensúlyozottság hiánya – biztos jelei annak, hogy valaki nem képes engedelmességben, tisztaságban és szegénységben élni: képtelenség a valósággal vagy az állandó feszültség helyzetével való szembenézésre; mély kisebbrendűségi komplexus,
amely agresszióhoz vezet. A keresztény szemmel nézett ellenjelek között lennének
a Krisztus iránti szeretet hiánya, az evangéliumi értékek és a lelki élet értékelésének
távolléte. Más ellenjelek kifejezetten jelezve vannak a Kánonjogi törvénykönyvben
(vö. CIC 643; 1041–1042).
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Hivatás és küldetés
A világban élő kármelita közösség tagjai tettek ígéretet Nyíregyházán
Forrás: Magyar Kurír 2018. augusztus 17. péntek 15:06

Nagyboldogasszony ünnepén, augusztus 15-én Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban a Nagyboldogasszonyról nevezett Világban Élő
Kármelita Közösség (VÉK) öt tagja végleges ígéretet tett a Sarutlan Kármeliták
Világi Rendjére, hárman pedig elkezdték a felkészülési időt.
Az ünnepi alkalom szentségimádással kezdődött. A loretói litánia eléneklése,
majd szentmise következett, melyet Vörös Imre András OCD, a Kármelita Rend
magyarországi tartományfőnöke mutatott be.
Homíliájában Vörös András a Boldogságos Szűz Mária életének példáját állította a hívek elé: „Ahogy Isten Máriát lefoglalta magának, ugyanúgy a keresztségben
bennünket is. Mária igenjét mi is kimondtuk e szentség felvételével, így az Úr – áldó,
életadó módon – velünk van. Mária Isten által megérintve élte az életét, ahogyan
érdemes. Amikor ellátogatott Erzsébethez, hogy segítsen neki, valójában Jézust vitte a
rokonának.”
A Szűzanya hivatása, hogy Jézust vigye minden embernek, hiszen minden embernek szüksége van az ő segítségére. Ha ezt felismerem, boldog vagyok, mert a
Boldogságos Szűzanya köszönt ezáltal, nekem ajándékozza önmagát, Jézusát, és
ennél nagyobb ajándékot senkitől nem kaphatok – hangsúlyozta a szónok.
A világban élő kármelita testvérek közül ezen ünnepélyes alkalmon öten végleges ígéretet tettek, hárman pedig beöltöztek és elkezdték a képzési időszakot.
A tartományfőnök kiemelte: a közösséghez tartozók életét a Szentírás abban
segíti, hogy mindig jól értsék Isten jelenlétét életük zarándokútján, a hivatásukban
és a küldetésükben. Tanulják értelmezni és élni azt, hogy Isten irgalma hogyan
járja át életüket.
A szentmisében a végleges ígérettévők a feszületet a kezükben tartva tettek
ígéretet arra, hogy Szűz Mária példáját követve az evangélium szerint fognak élni,
amelyet Jézusról nevezett Szent Teréz és Keresztes Szent János példája és szavai
sugallnak, és amit a Sarutlan Kármeliták Világi Rendjének Regulája tartalmaz.
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A történelem az élet
tanítómestere
V. rész
Sípos Tamás Mihály írása
Szerkesztette és kibővítette:
P. Péceli Bence Imre OCD

Soós István kármelita atya élete 2. rész
Az előző részben a budapesti kármelita rendház és templom építésénél
hagytuk félbe Soós István atya életének elbeszélését, ebben a részben
a magyar Kármelben betöltött növekvő szerepét, és egyre felelősségteljesebb feladatait fogjuk szemügyre venni.

Önálló magyar rendtartomány
Miközben folyt a csendes pasztorációs munka a rendházban, a színfalak mögött
zajlottak a nagyobb események. 1902-ben a budapesti rendház jogi státusa megváltozott, a házat residentiává nevezték ki, a helyi vikáriust (István atyát) pedig
praesidenssé. Ezen év szeptember 11-én István atya megbízást nyert Rómából a
magyar rendtartomány létesítésére. Ennek a felhatalmazásnak az értelmében december 29-én titkos szavazást tartottak az önálló magyar tartományról. Nagyon
gyorsan lezajlott a szétválás. 1903. április 18-án megérkezett a határozat, melynek értelmében létrejött az önálló magyar rendtartomány. Nevét országalapító
királyunkról kapta. Egyelőre még semiprovinciaként működött, hiszen majd
csak 44 év múlva, 1947 novemberében lett teljes jogú, nagyprovinciává. Április
20-án megérkezett István atya kinevezése. Ő lett az első magyar tartományfőnök, és egyben ő maradt a budapesti zárda priorja is. Később bírálták néhányan
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e miatt a szétválás miatt István atyát, mondván, hogy túl hamar önállósult a
tartomány. Jobb lett volna még egy kicsit megerősödni előbb, mint ahogyan a
lengyelek tették. Azonban egyelőre a rendtartomány szépen fejlődött, jöttek új
hivatások, csak 1903-ban nyolcan léptek a rendbe; az atyák sokfelé tartottak
missziós lelkigyakorlatokat, újabb és újabb könyveket jelentettek meg. Folytatta
István atya is a szentekről szóló sorozatot; Szent Tamás élete, Assisi Szent Ferenc,
Szent Vince, Szent Alajos és Szent Erzsébet élete került kiadásra. Ekkor látott napvilágot a Szentséglátogatások könyve, a Boldogságos Szűz Mária kis zsolozsmája,
valamint egy kétfelvonásos Wiseman-dráma átírása: A rejtett gyémánt – Szent
Elek története.
Egyháztörténeti szempontból jelentős eseménye még ennek az évnek, hogy
július 20-án meghalt XII. Leó pápa, aki több mint 25 esztendeig vezette az egyházat. Augusztus 4-én választották meg X. Pius pápát.
Zombor
1903. október 16-án egy váratlan ajánlat érkezett a provinciához. A délvidéki
Zomborban felajánlottak egy újonnan épülő, de még befejezetlen templomot
az atyák részére. A következő év február 4-től aztán az események felgyorsultak.
Ugyanis ekkor a zombori polgármester azzal érkezett Budapestre, hogy augusztus 20-ig fel szeretnék szentelni a templomot, és szerette volna, ha addigra a
kármelita atyák bevonulnának az új konventbe. Ígérte a város anyagi hozzájárulását is az építkezések befejezéséhez. Június elsején kezdődött meg a kolostor
építése, augusztus elsején pedig István atya Zomborba költözött, hogy személyesen legyen jelen az építkezések szervezésénél, lebonyolításánál. Augusztus 20-án
felszentelték a zombori templomot, november elsején pedig átadták a zárdát.
Az év végén, december 22-én István atya lemondott budapesti perjelségéről. A
káptalan elfogadta lemondását, és zombori vikáriussá nevezték ki.
Könyvek és az újság
Az 1904-es esztendő újabb hivatásokat hozott. Ez évben öten léptek be a közösségbe, igaz, közülük ketten még a noviciátus ideje alatt távoztak. Bizakodó
volt a hangulat, látva a szép gyarapodást, ám az önállóság kezdeti nehézségeivel
is meg kellett küzdeni. Az örökfogadalmas atyák között egyre gyakoribbá váltak
az elkerülhetetlen súrlódások. Most viszont magukra voltak hagyatva a problémák megoldásában. Legnagyobb részük még fiatal volt, hiányzott az idősek
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békítő szava, jelenléte. Egy ideig még sikerült ugyan csillapítani az indulatokat,
de kezdtek ezek gyűrűzni. 1905-ben nyolc új jelentkező lépett be a rendbe, de
közülük hatan még ugyanabban az évben el is mentek, és még két egyszerű fogadalmas testvér is elhagyta a közösséget. A következő évben viszont volt öt újabb
jelentkező, akik közül négyen később örökfogadalmasok lettek. István atya is
visszaköltözött Budapestre, május 5-én. Rögtön meg is választották a pesti ház
priorjává. 1906-ban két könyve jelent meg. Egyik A Kármel virágai, vagyis a
compiegnei 16 karmelita apáca vértanusága a franczia forradalomban. A másik
pedig a Philoteának a fordítása volt. Hamarosan útnak indult egy másik nagyon
jelentős irodalmi műve is. 1907 januárjában ezt írta a ház krónikása: „Egy kedves
kis havi folyóirat szerkesztését vette át N.P.V.Provinciális az új év elején; a neve »A
szent Család« (Eddig »A Szent Család Kis Követe«), melyet legutóbb Virágh Ferenc,
pécsi spirituális szerkesztett s melynek tulajdonosa rev. Szemenyei Mihály, p. káplán,
regölyi plébános volt, ki a tulajdonjogot teljesen átadta nekünk; reméljük, sok lelki
hasznot meríthetünk majd a füzetből.”
Attól kezdve havonta jelent meg a folyóirat a kármelita atyák szerkesztésében. Az első évben még megtartotta korábbi rovatait, jellegét, majd folyamatosan átalakult és egyre népszerűbbé vált az olvasók körében. Jelentős volt az
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újság kiadása azért is, mert a századelőn a katolikus lapkiadás nagyon méltatlan
helyzetben volt. Az ország tudományos életében komoly szerepet kezdett vállalni a Szent István Társulat, melynek a művelt középosztályból körülbelül ötezer
tagja volt a kilencvenes években. 1886-tól jelent meg a Katolikus Szemle című
kiadványa. Tudományos és irodalmi osztálya főleg történelemtudományi írásaival szerzett magának elismerést. 1910-ben két fővárosi napilap, kilenc vidéki,
két német, két szlovák, egy délszláv nyelvű hetilap, huszonhat szépirodalmi és
hitbuzgalmi, tizenhat tudományos és négy ifjúsági folyóirat volt Magyarországon katolikus kézen. Látszólag nem megvetendő mennyiség, de különösen is áll
a politikai sajtóra, hogy a katolikus olvasóközönség ugyan megvolt és megvoltak
a katolikus lapok is, csakhogy a kettő nem találkozott. A katolikus sajtó nem
tudta felvenni a versenyt a felduzzadt és fürgén szerkesztett liberális sajtóval. Jelentős esemény volt, hogy az 1899-ben alakult Stephaneum nyomdának sikerült
függetlenítenie a Társaságot más nyomdák érdekeitől.
Ilyen körülmények között bizony égető szükség volt egy komoly lelkiségi
lap megjelenésére. Így most már egyre több helyre tudott eljutni Isten szava a
Kármelen keresztül is. Az ország kereszténységének formálásában is nagyobb
szerepet kaptak atyáink.
Egy nővér kongregáció
1907 áprilisában István atya részt vett a generális káptalanon Rómában, ahonnan
május 17-én érkezett haza. Ebben az évben egy újabb jeles eseményt szemlélhetünk. Hadd idézzem ismét a krónika ízes nyelven megfogalmazott beszámolóját: „Nemcsak új hónapot, de ha Isten úgy akarja, szent Rendünk történetében egy
új korszak kezdetét is jelzem. N.P. Provinciális egy újabb vágya ment teljesedésbe,
midőn a mai napon Hollandiából négy harmadrendű karmelita apáca csengetett
be a kolostor kapuján. Őrzőangyalok ők, s megmenteni segítenek azt az ifjúságot,
mely apa-anya nélkül, kitéve a test és a lélek ezernyi veszedelmének vakon rohan
a pusztító, romboló örvénybe: a kárhozatba. Szent Terézia anyánk küldötte ez új
szőllejébe (értem a nem régen megalakult magyar tartományt) leányait, hogy segítsenek fiainak az aratásban. Van már tehát szeretett hazánknak egy újabb rendje. Ott
van Bánfalva és Szombathely1, az imádság házai, hol Isten kegyelmét esdik le azok
számára, kik a lelkek üdvén fáradozva nem szentelhetnek annyi időt lelkök megszentelésének. És ide Budapestre szent Anyánk azon leányait küldötte, kiket ugyanaz a
tűz, az isteni láng hevít, mely őt csaknem felemésztette, mely neki egyedüli óhajtása,
vágya volt: életét adni felebarátai lelki üdvéért. Kiválasztotta jó Anyánk azokat
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az elhagyatottakat, kikről megfeledkezik, vagy legalább nem eléggé gondoskodik a
humanizmusára oly sokat adó XX. század. Elvetett, kitagadott, talált gyermekek
gondozását vállalták szeráfi Anyánk leányai magukra. Az emberi társadalom kiveti,
ők felveszik és a lelencből Isten gyermekét, a bűnből származottból a mennyország
örökösét alakítják. Nyűg és teher lett volna egész életük, ők édessé teszik az életet azok
számára, kik nem utasítják vissza a szerető kezet, mely őket fölemeli, s nem lesznek
háládatlanok azon szent és üdvös tanításokhoz, melyeket szívökbe csepegtettek. ...A
jó Isten bőséges áldása nővéreinkre!”
A Jézus Szíve Kármelita Nővérek Magyarországon történt letelepedéséről
volt tulajdonképpen szó. Még az 1907-es esztendőben sikerült István atyának
megfelelő helyet találnia a nővérek számára, szeptember 7-én már el is foglalhatták újpesti zárdájukat. A rendnek ez az ága szépen virágzott hazánkban. Az
1950-es feloszlatáskor már nyolc házuk volt az országban: Újpesten, Kőbányán,
Pestszentlőrincen, Pestszenterzsébeten, Gyónon, Berhidán, Gyömörén és Hevesen. Nagyon szépen foglalkoztak árva vagy szegény fiúk és lányok tanításával,
nevelésével.
Katolikus Nagygyűlés Pécsen
1907. augusztus 25-én kezdődött a VII. Országos Katolikus Nagygyűlés Pécsen.
Több fontos esemény is történt ekkor ott. Elhatározták a Katolikus Népszövetségnek, a világháború előtti leghatalmasabb katolikus tömegszervezetnek a
létrehozását. Aztán megalakult a Katolikus Sajtóegyesület, mely sajtóalapot létesített. Volt egy pont ezen a nagygyűlésen, amikor István atya lélekjelenléte sokat
segített. Hiszen határozatok születtek bőven az eddigi gyűléseken is, de a végrehajtásuk rendre elmaradt. „ Mi meghozzuk a határozatokat, de senki sem gondol
arra, hogy az végre is hajtassék!” – mondotta Mihályfi Ákos dr. egyetemi tanár a
nagygyűlés egyik szakosztályi gyűlésén. Ekkor közbevágott István atya: „A szónál
többet ér a tett! Kezdjük mi magunk!” – s egy bankót tett a barna pileólusába, és
végigkéregette az ott megjelent nagyurakat. Egy-kettőre nagy halom magas címletű pénz gyűlt össze a vezetőség asztalán, mintegy 4500-5000 korona értékben.
Ezzel teremtődött meg a sajtóalap a katolikus kiadványok javára.
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„Zajlik az élet”
Ezekben az években
továbbra is nagy gondot okozott az építkezések
kölcsöneinek törlesztése. Sokat
utazott a provinciális
atya, hogy adományokat gyűjtsön. Sokszor
eredmény nélkül tért
vissza, de fáradhatatlanul ment, nem adta
fel. A krónika tanúsága szerint minden
hónapban pár napot
távol töltött a rendháztól. Bejárta Nagyváradtól Győrig az
egész országot. Közben
részt vett a teológusok
vizsgáin, a kispapokkal kirándulni ment, a
Jézus Szíve nővéreket
látogatta, támogatta
őket, szerkesztette az
újságot, foglalkozott
a rend gondozásában
lévő földterületekkel,
szőlősökkel, lelkigyakorlatokat adott.
1909-ben újabb
viharok dúltak a rendben. A három novíciusból kettő elment, de rajtuk kívül még három örökfogadalmas pap is elhagyta a rendet. Áprilisban tartományi gyűlést tartottak Budapesten, ekkor több elöljárót elmozdítottak korábbi posztjáról, és új elöljárókat
választottak. Leváltották István atyát is a pesti rendház főnökségéből. A nehéz
anyagi helyzet is fokozta a feszültségeket, végül Rómához fordultak a rend elöl-
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járói orvoslásért. Jött is P. Kelemen definítor vizitációra. Hogy mi volt a vizitátor
tapasztalata, azt nem tudjuk, csak a következményeit láthatjuk. Augusztus 6-án
István atya „egészségügyi okokból” Fiuméba utazott, ahonnan egy hónap múlva,
szeptember 2-án érkezett vissza. Közben pedig csendben P. Pál bécsi perjel lett
kinevezve magyar tartományfőnökké. Őt a hazai kármeliták nem szívesen látták,
de utólagos véleményük szerint is jobb volt talán így, mert egy kicsit lecsillapodott a „kisded” provincia.
István atya Budapesten maradt. Következő év januárjában megválasztották a
tartomány harmadik ellenőrének, és teológiát tanított a rend kispapjainak. Nem
teltek most sem tétlenül a napjai. Németre fordította Páduai Szent Antal életét,
valamint nekilátott az Újszövetségi Szentírás fordításának. 1910. március elsején
kezdte el a Vulgata egyik legújabb kiadásának fordítását, és ezt magyarázatokkal is ellátta. Ahogyan haladt a munkával, kis füzetek formájában könyvenként
kiadták a fordítást. 1911. február 23-án fejezte be az Újszövetség teljes lefordítását magyar nyelvre.2 Ezt a változatot sokáig használták a liturgiában is országszerte. A fordítás a Magyar Katolikus Püspöki Karnál is szóba kerül. Az 1911.
november 9-10-re vonatkozó jegyzőkönyv 18. pontjában ezt olvashatjuk. „Az
előkészítő bizottság elnöke bemutatja P. Soós István kármelita atya Újszövetség fordítását s hozzácsatolt kérvényét, melyben könyve ajánlásáért folyamodik. Tekintettel
arra, hogy az Újszövetségi Szentírásnak olcsó, képekkel és magyarázó jegyzetekkel
ellátott, egyházilag jóváhagyott magyar kiadása mindeddig nem létezik, és a bemutatott kiadás mindezekkel a kellékekkel bír, a magyar püspöki kar szívesen fogja
azt a papságnak terjesztés, s a híveknek beszerzésre ajánlani. Ami azonban annak a
templomokban, vagyis hivatalos használatra való elrendelését illeti, ámbár tény az,
hogy a mostan létező »Evangéliumi szakaszok« stb. című kiadványának nyelve sok
tekintetben elavult, mégis szükségesnek tartja, hogy az az Apostoli Szentszék által
jóváhagyott szöveggel azonos legyen. És miután az egri az Apostoli Szentszék által
jóváhagyott Szentírásnak újbóli kiadása ügyében a tárgyalások máris megindultak,
azoknak befejezéséig a kérdés érdemében nem óhajt dönteni.”3
Zavarok, változások
Következő adatunk 1912-ből származik, amikor is augusztus 19-én István atya
Győrbe utazott, hogy az ott tartózkodó P. Kelemen generálisi definítorral beszéljen
„rendi ügyekben”.4 Október 2-án a teológiai tanulmányaikat kezdő kispapok mellé kinevezték klerikus magiszternek. December 28-án pedig a konvent szavazásán
megválasztották suppriornak és első tanácsosnak. Igazából nem volt tisztázott a
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rendház vezetőjének személye. Inkább az üresedések miatt voltak kénytelenek
valamilyen átmeneti megoldást találni, mivel még ebben az évben három örökfogadalmas pap hagyta el a közösséget, és ment át valamelyik egyházmegyébe. Csak az 1913 áprilisában, Rómában lezajlott generálisi káptalanon született
döntés a budapesti vezetés, illetve a tartomány vezetőjének személyéről. Ott P.
Imrét nevezték ki mind vicarius provinciálisnak, mind a pesti ház priorjának
is. 1913. május elején István atya komolyan megbetegedett. Mellhártyagyulladást kapott, de a gondos ápolásnak köszönhetően hamarosan meggyógyult. Ez
időben vette át a katonakórházi és az angyalföldi elmebeteg kórházi irgalmas
nővérek gyóntatását.

Jegyzetek:
1
2

A klauzúrás sarutlan kármelita nővéreknek ezeken a helyeken voltak ekkor házaik.
Megvan az a Vulgata, amelyikben olvasható István atya saját kezű bejegyzése, hogy 1910. márci-

us elsején elkezdte a fordítást és 1911. február 23-án befejezte.
3

BEKE MARGIT (szerk.): A Magyar Katolikus Püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei

1892-1918 között, Szent István Társulat, Budapest, 2018. 403. o.
4

Idézőjelbe tettem, mert valószínűnek látszik, hogy személyes ügyben kereshette meg a

definítort. A ház krónikája mindössze annyit említ meg az eseményről, hogy „rendi ügyek miatt”
utazott oda.
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Ágoston Julián:

Közeleg a tél
Kergeti már az őszt a szél
a napfény egyre hidegebb
a fák letarolt ágain
alig találsz már levelet
éjszakánkint a hegy felől
orozva kúszik a hideg
s hósubában a kert alatt
sziszegve a tél közeleg
egyre korábban csukja le
esténkint az ég napszemét
egyre tovább hallgathatod
sötétben szíved ütemét
egyre rövidebb életed
egyre közelebb már az ég
harangszó hullong jól vigyázz
ha a csönd a szívedbe lép
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Megemlékezés

a közelmúltban elhunyt testvéreinkről
„Mert tudom, hogy megváltóm él, s a végső napon felkelek a földről; és
ismét körülvesz a bőröm, és saját testemben látom meg Istenemet; én
magam látom meg őt, és önnön szemem nézi őt, és nem más!”
(Jób 19, 24-27)
A Budapesti Avilai Szent Teréz VÉK közösség tudatja, hogy
Havlikova Éva Keresztről nevezett Johanna
nővérünk az örökkévalóságba költözött.
1929. november 5-én született. Halálának napja: 2018. június 21. Temetése július
5-én volt Pécsett a központi temetőben.
Nővérünk a Világban Élő Kármeliták (akkori elnevezés szerint Kármelita
Harmadrend) Budai Munkás Szent József Közösségében 1990-ben öltözött be,
1993-ban tett végleges ígéretet, és az akkori Konstitúció szerint 1994 júniusában
tett örökfogadalmat.
A Budai Munkás Szent József Közösség megszűnése után, 1997 áprilisában a
Huba utcai Keresztes Szent János Közösség tagja lett. Szórványtagságot kért, amikor állapota már nem engedte meg a rendszeres közösségbe járást. Ekkor Pécsre
költözött, ahol rövid ideig még a kármelita nővérek régi, pécsi kolostora közelében
albérletben lakott, majd nem sokkal később az ugyancsak közelben lévő szociális
otthonban kapott helyet, ahol haláláig élt.
Utolsó életszakaszában egy beteglátogató – aki ma már a VÉK pécsi közösségéhez tartozik – járt hozzá az otthonba. Tőle tudjuk megrendítő élményét nővérünk
utolsó időszakáról. Elmondta, hogy Éva már nem tudta megmondani, hogy ki ő,
nem tudott semmit családjáról, sem a környezetéről. Állandóan visszatérő önazonosságát igazoló szavai a Huba utcai Kármelhez tartozása és a nyakában függő, pókhálószerű rostokkal összetartott, kopott posztó skapuláréjának felmutatása volt.
Az Úr adjon neki örök nyugodalmat, áldja meg hiteles kármelitaságáért!
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A Kármelhegyi Boldogságos Szűz Mária és Jézusról nevezett Szent Terézia
Keszthelyi VÉK Közössége tudatja, hogy
Szita Mária Aranka
2018. augusztus 29-én közösségünkből az örök égi hazába költözött.
Testvérünk 1920-ban született. Az Úr hívó szavát már fiatalon meghallva a pécsi
sarutlan kármelita nővéreknél kezdte hivatásának megélését. Betegsége miatt azonban haza kellett jönnie. Ebben az időben épült fel Keszthelyen a kármelita templom, és indult el a lelki élet. Megalakult a rendhez tartozó harmadrend a világiak
számára. Nővérünk ide kötelezte el magát 1941-ben.
A Kármel hagyománya szerint beöltözésekor – 1943. szeptember 7-én – a Kis
Szent Terézről nevezett Immakuláta nővér rendi nevet kapta. 1944. szeptember
14-én örökfogadalmával véglegesen elkötelezte magát a mi Urunknak, aki meghívta őt a Kármelhegyi Szűzanya rendjébe.
A szerzetesrendek szétszóratása idején, a legnehezebb időkben húgával együtt
hűségesen kiálltak, őrizték és élték a Sarutlan Kármelita Rend karizmáját. Munkahelyén, a keszthelyi kórházban ápolói, főnővéri munkakörében dolgozva a betegek
felé sugározta a Kármel lelkiségét, mosolyával, egy-egy mozdulatával biztonságot
adva nekik. Arany-, gyémánt- és vasfogadalmai tételével tanúságot tett az Istennel
való mély kapcsolatáról, Isten jelenlétének állandó megéléséről. Élete utolsó percéig figyelemmel kísérte a közösség életét szeretetével, imáival és bölcs tanácsaival.
Az örök hazába hívó
szó nem érte felkészületlenül, a betegek szentségével
ellátva adta vissza lelkét
Teremtőjének. A keszthelyi kármelita bazilikában,
beöltözésének 75. évfordulóján, 2018. szeptember 7-én vettünk tőle végső búcsút a 13 órakor kezdődő szentmisében, majd
a templom alatti kriptába
kísértük örök nyugvóhelyére.
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Szeretettel felhívjuk

Kedves Testvéreink
figyelmét arra,

hogy a Kármel újság megjelentetéséért a Kármelita Kispapok Neveléséért és P. Marton Marcell Boldoggá Avatásáért Alapítvány a felelős, melynek alapcélkitűzése és feladata a kármelita lelkiség magyar nyelvű népszerűsítése a Kárpát-medencében.
Tiszteletreméltó Marcell atyánk gazdag lelki örökségének gondozását, újabb kiadványok megjelentetését, kiállítások szervezését, s a boldoggá avatáshoz szükséges
költségek előteremtését is alapítványunk munkálja.
Ugyancsak alapítványunk támogatja papnövendékeink képzését, tanulmányait is,
hogy jól felkészülve kezdhessék meg jövőbeli szolgálatukat az istenkereső lelkek javára.
Ezen feladatok mindennapi végzése jelentős anyagi teherrel jár.
Kérjük, segítse Alapítványunk működését imádsággal, s amennyiben teheti,
anyagi támogatásával a következő számlaszámon:
Kármelita Kispapok Neveléséért és P. Marton Marcell
Boldoggá Avatásáért Alapítvány
CIB Bank Zrt. Bankszámla száma: 11100104-18055359-10000001
Az adóbevallás készítésekor a befizetett adó
1% felajánlása esetén:
A kedvezményezett adószáma:18055359-1-41
Kérjük, amennyiben lehetőségük engedi, hívják fel barátaik, ismerőseik figyelmét is a segítségnyújtásra!
Nagylelkű támogatásukat, segítségüket hálásan köszönjük, támogatóinkért
rendszeresen imádkozunk a Kármelben! Isten jutalmazza meg gazdagon minden
jótevőnket!
Imádságos szeretettel:
a kármelita testvérek és az alapítvány tagjai

Köszönjük a Teréz-Misszió tagjainak
mindennapi imáit!
Isten legyen nagylelkű jutalmazójuk!

Keresztes Szent János: Élő Szeretetláng

Ó szeretetnek élő lángheve,
Mely oly gyöngéden ütsz sebet,
Hol lelkem legmélyebb központja van!
Minthogy kínzó voltod többé nem érzem,
Műved, ha úgy tetszik, fejezd be
S tépd szét az édes támadásnak függönyét.
Ó édes égetés!
Ó kedves drága seb!
Ó nyájas kéz! Gyöngéd megilletés,
Amelyben örök élet íze van,
S amely lerója minden tartozásom!
S ölvén, életté változtattad a halált.
Ó tűzlámpák világa,
Amelynek fénysugáriban
Érzéki lényem mély barlangjai,
– Pedig vak volt és sötét –
Csodás szépséggel hintenek
A kedvesükre fényt és egyben meleget.
Mily kedves és szelíd az,
Amint emlékeztetsz ölemben,
Hol titkon egymagad lakol,
S édes jelenlétedben,
Mely jóval és dicsőséggel teli,
Mily gyöngéden gyújtasz szerelmi lángra!

