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Az alábbiakban arra vállalkozom, hogy rö-
vid áttekintést nyújtsak a katolikus egyhá-
zon belül ma létező legfontosabb spirituális 
irányzatokról. Ezek abban különböznek a 
protestáns mozgalmaktól, hogy közös ekkle-
ziológiai (egyháztani) alapon állnak, e teoló-
giai különbség részletes tárgyalására azonban 
itt nem térhetünk ki. Mivel már az alábbi 
tanulmányban szereplő kulcsszavak tisztázá-
sa is szétfeszítené a rendelkezésre álló kere-
teket, minuciózus definíciók helyett egysze-
rűen feltételezzük a „spiritualitás” (lelkiség, 
kegyesség) szó köznyelvi értelmét.1 A téma 
tárgyi lehatárolása is elengedhetetlen. Éppen 
csak említésszerűen fogjuk tárgyalni azokat a 
spirituális mozgalmakat, amelyek az elmúlt 
két évezred egyháztörténelme során szerzetes-
renddé szerveződtek. Ezekről – így például a 
bencés, a ferences, a szalézi, a jezsuita, a pia-
rista, a karmelita, vagy a klarissza rend szel-
lemi-lelki hátteréről – egyébként is bőséges 
irodalom áll rendelkezésre. A fenti célkitűzés 
még így is túlságosan nagyigényű – és szoros 
értelemben megvalósíthatatlan is –, tekin-
tettel a világegyházon belüli mozgalmak és 
irányzatok változatosságára. A tárgyalt spiri-
tuális mozgalmak kiválasztása tehát bevallot-

1  Spiritualitáson általában olyan beállítódást, orientáci-
ót értenek, amely túlmutat a „materiális javakon”, de 
nem feltétlenül kötődik intézményes hitrendszerhez. 
Legyen szabad e tekintetben utalnom egy korábbi írá-
somra, amelyben részletesebben kitértem a terminoló-
giai és szemantikai kérdésekre. – Patsch Ferenc: „Spi-
rituális, nem vallásos!”, Filozófiai megfontolások a hit 
és a vallás mai viszonyáról, in Kovács Lajos (szerk.):  
A transzcendens mutatkozása, Budapest, Jezsuita Ki-
adó, 2020, 23–42.
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tan némileg önkényes2 (és Európa-központú).3 A jellegzetes áramlatok közül az aláb-
biakban csupán utalunk a szerzetesrendek mai hatására (1), majd pedig némiképp 
részletesebben öt mozgalom – a karizmatikus megújulás (2), az Emmanuel Közösség, 
a Nyolc Boldogság Közösség és a Foyers de Charité  (3), a Neokatekumenális Út (4), 
a Communione e Liberazione (5), a Fokoláre mozgalom (6), valamint a kontemplatív 
imádság újrafelfedezésére irányuló mai spirituális törekvések (7) – vázlatos bemuta-
tására szorítkozunk. 

1. A szerzetesrendek spiritualitásának mai hatása
A hagyományos szerzetesrendek taglétszáma ma az egész világon csökkenőben van.4 
A spirituális magot őrizni és továbbadni hivatottak számának zsugorodása azonban 
– amely egyelőre megállíthatatlannak látszik – korántsem jelenti azt, hogy a nagy 
karizmák hatása megszűnt volna. Legfeljebb átalakulásról, más formában való to-
vábbélésről beszélhetünk. Ennek szemléltetésére e helyt legyen elég csupán néhány 
rövid példa: jól látható, hogy a monasztikus rendeknek a „kórusima” (liturgia hora-
rum) és a Szentírás olvasása (lectio divina) köré szerveződő lelkisége eleven formában 
él tovább az egyes monostorok körül, és továbbra is nagyon sok embert vonz. Elég 
csak Magyarországon a bencések Bakonybélben történt új alapításra gondolni, amely 
nagy számban vonz családokat Budapestről is, akár egy egyszerű vasárnapi misére 
vagy zsolozsmára. A nagy ünnepek alaposan próbára teszik Pannonhalma és Tihany 
vendégfogadó képességét is: a templomot zsúfolásig megtöltik az érdeklődők. A vi-
lágiak számára tovább él és virágzik az úgynevezett oblátusi rendszer is, valamint a 
ferenceseknél a Világi Harmadrend.

A jezsuita spiritualitás is új lendületet kapott, amikor a XX. század közepén kuta-
tások kezdődtek a lelkigyakorlatok eredeti formájának rekonstruálására. Ennek ered-
ménye a mára elterjedt „egyénileg vezetett szentignáci lelkigyakorlatos” forma. Ez 
azóta a világiak, valamint más rendek tagjainak érdeklődési körébe is bekerült. Hazai 

2  A felsorolásból kimaradnak olyan konzervatív mozgalmak és szervezetek, mint a Krisztus Légioná-
riusai vagy az Opus Dei, mivel ezeket nem tartjuk a jövőbe mutató tendenciáknak, bár jelentőségük 
és hatásuk a világegyház életében ma aligha tagadható. Eltérő okokból e helyt eltekintünk a Taizé-i 
mozgalom, valamint a Szent Egyed közösség tárgyalásától is, amelyek Magyarországon elég ismertnek 
mondhatók. Ugyanez vonatkozik a Bárka (L’Arche) mozgalomra is, amely fogyatékos emberek gondo-
zására alapult (s melynek alapítója, Jean Vanier [1928-2019] immár kétes hírbe került a munkatársai 
közé tartozó nőkkel való szexuális visszaélések feltárása után).

3  A körképből kimaradt a főként Latin-Amerikában ismert és szilárd intézményrendszerrel bíró „Fe 
y allegria” (Hit és öröm), mivel Európában jórészt ismeretlen; és ki kell hagynunk olyan, az egész 
világon elterjedt mozgalmak tárgyalását is, mint az, amelyet „felszabadítási teológiák” címszó alatt 
ismerünk. (Ezzel kapcsolatban ismét hadd utaljak két saját írásomra – Patsch Ferenc: Teológia 
életközelben, A felszabadítás teológiák eredete, irányzatai és kilátásai, Teológia, 48. évfolyam, 2014/1-
2, 31–49.; Uő.: „A szegények – a szegény Jézus teste”, A felszabadítás teológiája egyházias olvasata, 
Vigilia, 78. évfolyam, 2013/9, 657–664.)

4  Pardilla, Ángel: La realtà della vita religiosa, Analisi e bilancia di cinquant’anni (1965-2015) e pro-
spettive, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2016.; Vö. Uő.: I religiosi ieri, oggi, domani, 
Roma, Rogate, 2007.



29

 A katolikus spiritualitás mai útjai   

2020 – 4  SároSpataki Füzetek 24. évFolyam  

viszonylatban jó példa a dobogókői Manréza Lelkigyakorlatos Ház, amely az elmúlt 
évtizedben nagy számban képzett ki laikusokat (többségében nőket) a lelkigyakor-
latok adására. Ugyanígy virágzik a Keresztény Élet Közössége is, amelynek Magyar-
országon ugyan eddig nem sikerült kibontakoznia, ám például Spanyolországban és 
Franciaországban számszerűleg is igen jelentős erőt képvisel. Az e folyamat mögött 
kitapintható trend a rendi spiritualitások egyfajta „laicizálódása”. Ez a „laikusi át-
alakulás”, amely a múlt század második felétől kezdve töretlenül folytatódik, talán 
korunk lelkiségtörténeti szempontból legnagyobb jelentűségű átalakulása, melynek 
csak most kezdjük felmérni a pozitív és negatív oldalait,5 valamint megsejteni valamit 
egyelőre beláthatatlan következményeiből.

2. A karizmatikus megújulás
Védhető a nézet, miszerint szociológiai szempontból a pünkösdi és karizmatikus 
megújulási mozgalom az egész vallástörténelem legnagyobb sikertörténete. Az ame-
rikai és protestáns kezdetek után ugyanis alig több mint egy évszázad leforgása alatt 
gyakorlatilag a „semmiből” százmilliós nagyságrendű vallási tömegmozgalommá te-
rebélyesedett.6 A katolikus szárny osztozik az egész mozgalom fő jellegzetességeiben, 
amennyiben például középpontba állítja az úgynevezett „lélekkeresztséget”. Ezen 
beavató rítus által – a karizmatikusok önértelmezése szerint – a már megkeresztelt 
keresztények az imádság révén, a Szentlélektől megerősítve, ugyanazt a hatást ké-
pesek megtapasztalni, amelyet az apostolok az első pünkösd alkalmával éltek át, és 
megkaphatják a Léleknek ugyanazokat az ajándékait, amelyeket ők akkor megkaptak 
(gyógyítás, prófétálás, nyelveken beszélés, ördögűzés stb.). 

A katolikus karizmatikus megújulás mozgalmának nincs alapítója. Indulása kap-
csán szokás utalni egy 1967 februárjában az egyesült államokbeli Pittsburgh-ben 
(Pennsylvania), a University of Duquesne katolikus egyetemen a diákoknak tartott 
lelkigyakorlatra, amelyen egy az episzkopaliánus egyház7 karizmatikus női követője 
osztotta meg spirituális tapasztalatait. Innen indult útjára a mozgalom a katolikus 

5  Itt elsősorban arra a kínos, ám kikerülhetetlen problémára gondolunk, hogy számos XX. századi spi-
rituális mozgalom – Nyolc Boldogság, Bárka, Foyers de Charité, Communauté Saint Jean, Schönstatt 
Mozgalom, Memores Domini stb. – az alapítók körüli botrányoktól szenved. Az akár szexuális, akár 
hatalmi, akár mindkét típusú visszaélések sorozata sokrétű okokra vezethetők vissza, ám ezek közül 
minden bizonnyal egy az a naivitás, amely különböző életformák és nemek szorosabb keretek nélküli 
együttélését tette lehetővé, ellenőrzés nélküli karizmatikus egyéniségek vezetése alatt. 

6  A globális léptékben páratlanul gyors növekedést mutató pünkösdista és karizmatikus mozgalom 
követőinek számát a Pew Research Center már 2011-ben is összesen világszerte majdnem 600 mil-
lió főre becsülte. Vö. Global Christianity – A Report on the Size and Distribution of the World’s 
Christian Population, pewforum.org, 2011. 12. 19, URL:  https://www.pewforum.org/2011/12/19/
global-christianity-movements-and-denominations/  Utolsó letöltés: 2021. 01. 26.; A mozgalomról 
érvényes és katolikus szemléletű értékelő szempontokat találunk – Bastian, Jean-Pierre: Az érzelmek 
kereszténysége, a pünkösdi mozgalmak, in Riccardi, Andrea (szerk.): Ferenc pápa és az ő ideje, ford. 
Sólyom László, Pannonhalma, Bencés Kiadó, 2019, 127–139. 

7  Az „episcopalians” a „Church of Scotland” Egyesült Államokban meghonosodott változata, kálvinista 
alapokon működő egyházi közösség.
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egyházon belül. Mindazonáltal a katolikusok már korábban is elkezdtek együtt imád-
kozni pünkösdistákkal és sokféle, más felekezethez tartozó karizmatikussal. Mindezt 
a II. Vatikáni zsinat (1962–1965) tette lehetővé, amelynek Unitatis redintegratio kez-
detű dekrétuma az ökumenizmus előmozdítása érdekében született, s így áttételesen 
tevékenyen járult hozzá a katolikus karizmatikus megújuláshoz. Ebben az értelemben 
a mozgalom maga is a zsinat egyik gyümölcsének tekinthető.8

A duquesne-beli tapasztalat tudomására jutott a Cursillo mozgalom két amerikai 
vezetőjének, akik – mivel a Cursillo is inkább laikus, semmint papi mozgalom – ha-
tékony segítséget tudtak nyújtani a „Szentélek-szemináriumok” (The Life in the Spirit 
Seminars) megtervezéséhez. Ez egy hét találkozásból álló beavató program, amelynek 
első része a legalapvetőbb keresztény igazságokról (a „kérügmáról”), valamint a meg-
térés fontosságáról (a „Lélekben való keresztségről”) szól. A „lélekkeresztség” eredeti-
leg a pünkösdista mozgalomból származó kifejezés, amely a keresztség szentségének 
újrafelfedezését jelenti. A Szentélek azon ajándékai válnak élményszerűen megtapasz-
talhatóvá, amelyeket a keresztények már a bérmálás (konfirmáció) szentségében meg-
kaptak: a tapasztalat ajándéka tehát ebben alapozódik. Mindez a szemináriumok és 
karizmatikus imacsoportok számának szinte exponenciális növekedéséhez vezetett, 
ami a továbbiakban kialakította a konferenciák, lelkigyakorlatok és „megújulási na-
pok” (days of renewal) kultúráját, amelyek mind a továbbképzést szolgálják.

A karizmatikus megújulási mozgalom azt tanítja, hogy a Szentlélek „adomá-
nyait” (kharizmata) a keresztények közül bárki megkaphatja. A gondolatnak bibliai 
alapjai vannak: Pál apostol elsősorban az ókori Korintus, Róma, valamint Efezus 
keresztény közösségeihez írt leveleiben hangsúlyozza (1Kor 12,7-12; Róm 12,6-9; 
Ef 4,7-14), hogy a szüntelenül munkálkodó Lélek ingyenesen és szabadon osz-
togatja ajándékait a hívek és hitjelöltek között, az egyház épülésére és a lelkek 
javára. Ennek jele maga az evangélium hatékony hirdetése is, valamint sok más jel 
és csoda, amelyek a hívek körében történnek (ApCsel 6,3-5). Ilyen például a már 
említett nyelvek adománya (ApCsel 10,46), a prófétálás (ApCsel 19,6), valamint 
az egyház sok más életmegnyilvánulása is (vö. ApCsel 15,28; 16,6; 20,25; 28,21). 
Ezek közül elsősorban a nyelveken szólás adománya (1), valamint a prófétálás (2) 
és gyógyítás (3) váltott ki élénk vitákat és ellenvetéseket.

(1) A „nyelvek adománya” (glosszolalía) valamiféle érthetetlen nyelven való (ha-
landzsa) beszédet jelentett, amelyet az első pünkösd óta sokan és sokféleképpen értel-
meztek félre és hoztak rossz hírbe (vö. ApCsel 2,1-13), számos keresztény azonban a 
kezdetektől fogva különleges imaformának tartotta (vö. 1Kor 14,2-25). Ezen ajándék 
elsődleges célja a karizmatikusok szerint, hogy az imádságban – amelyet Pál apostol 

8  A mozgalom teológiai vonatkozásaihoz vö. Sullivan, Francis Aloysius: Charisms and Charismatic 
Renewal, A Biblical and Theological Study, Ann Arbor, Michigan, Servant Books, 1982.; Vanhoye, Al-
bert: I carismi nel Nuovo Testamento, Roma, Gregorian & Biblical Press, 2011.; Grasso, Gomenico: 
I carsimi nella Chiesa, Teologia e storia, Brescia, Queriniana, 1982.; Zerboni, Marino: Bentornati ca-
rismi, Attualità ecclesiale dei carismi dello Spirito Santo, Udine, Segno, 1998.; Ciardi, Fabio: Carismi, 
Vangelo che si fa storia, Roma, Città Nuova, 2011. 
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szerint lehetetlen teljesen szavakba foglalni (Róm 8,26) – a Lélek ereje segítségével 
minél teljesebb önátadásra vezesse a keresztényeket, az egész közösség javára. (2) Ha-
sonlóképpen a prófétálás ajándéka is a közösség javára adatik. Ritkán van szó a jövő 
előre jelzéséről, sokkal inkább arról, hogy aki részesedik a prófétaság karizmájában, az 
Isten szavát és az ő akaratát hirdesse, az Igét mások sajátos élethelyzetére vonatkoztat-
va. (3) Ami pedig az egyház gyógyító hatalmát illeti, a II. Vatikáni Zsinat újra hang-
súlyozta a „betegek kenete” szentségének gyógyító jellegét (Sacrosanctum Concilium 
73). Erre azért volt szükség, mert az utóbbi századokban ezt egyoldalúan az egyház 
haldoklók számára fenntartott végső áldásaként („utolsó kenet”) kezdték felfogni. A 
katolikus karizmatikus megújulás ezt a szentséget összekötötte az egyházi hagyomány 
gyógyító szolgálatával, így újra hangsúlyozta a pünkösdisták körében is jól ismert 
(nem szentségi) imaszolgálat (a betegek belső és külső gyógyulásáért végzett ima) ka-
tolikus jelentőségét. A karizmatikus katolikusok tehát újra nagy erővel hangsúlyozzák 
az imádság fontosságát a traumatikus tapasztalatok hatásától való szabadulás, a belső 
gyógyulás szempontjából. Egyúttal azonban sürgetik a megkülönböztetés (discerni-
mento) fontosságát is minden karizmával kapcsolatban, hiszen – mint közismert – a 
természetfelettinek látszó adományok származhatnak egyszerűen emberi forrásból, sőt 
lehetnek negatív (ördögi) erők eredményei is, amelyeket a kontroll vagy a manipuláció 
szándékával is fel lehet használni. Kiemelt óvatosságra van tehát szükség, különösen 
akkor, ha ördögi megszállottság megszüntetése érdekében végeznek imádságot, hogy a 
spirituális szenvedést mérsékeljék vagy megszüntessék. Az egyházmegyék püspökei az 
ilyen (ördögűző) szolgálatok végzésére általában külön papot jelölnek ki. 

Bár a karizmatikus mozgalomnak nincs egyetlen hierarchikusan szervezett köz-
pontja és vezetője, ám létezik egy Nemzetközi Katolikus Karizmatikus Megújulás 
Szolgálat (International Catholic Charismatic Renewal Service) elnevezésű szervezet, 
amelyet római irodájából egy elnök és az ő munkáját segítő tanácsadó testület irá-
nyít. Az ő feladatuk abban áll, hogy elősegítsék a mozgalom és a Szentszék közötti 
kommunikációt és zavartalan együttműködést. Egy 2013-as felmérés a katolikus ka-
rizmatikusok számát 160 millióra becsülte.9

3. Emmanuel Közösség, Nyolc Boldogság Közösség, Foyers de Charité
A karizmatikus megújulás számos további laikus kezdeményezéshez és különböző 
konkrét közösségek megalapításához vezetett, melyek közül a legfontosabbak közé 
három francia alapítású egyházi közösség tartozik. Érdekes fejlemény, hogy éppen a 
történelmileg hányatott sorsú és gazdaságilag szegény francia egyház volt képes éle-
tet adni az elmúlt század legnagyobb hatású nemzetközi spirituális mozgalmainak.  
(1) Az Emmanuel Közösség (Communauté de l’Emmanuel) 1972-ben alakult Párizs-
ban. Itt történt, hogy Pierre Goursat (1914–1991) és Martine Laffitte-Catta (szül. 
1942), miután meghallgatták egy francia házaspár tapasztalatait az amerikai karizma-

9  Vö. Nucci, Alessandra: The Charismatic Renewal and the Catholic Church, The Catholic World 
Report, 2013. 05. 18., URL:  https://www.catholicworldreport.com/2013/05/18/the-charismatic-re-
newal-and-the-catholic-church/ Utolsó letöltés: 2021. 01. 20.
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tikus mozgalomról, elkezdtek jellegzetesen karizmatikus elemeket felhasználva közö-
sen imádkozni. Az imádság módja elsősorban a dicsőítés, Isten Szavának megosztása, 
a tanítás és a tanúságtétel volt, ám – katolikusok révén – a szentségimádás (az eucha-
risztia előtti adoráció) gyakorlata is kezdettől fogva fontos volt a számukra. Így az is 
szervesen hozzátartozik az Emmanuel közösség karizmájához, hogy bátorítják a tago-
kat, hogy naponta töltsenek hosszabb időt elmélyült eukharisztikus jelenlétben, Isten 
imádásában (adoratio). A Közösség nyitott minden megkeresztelt ember számára, akik 
különböző életállapotokban (papként vagy laikusként) élnek, ám a laikusok is fel-
ajánlhatják magukat a megszentelt cölibátusban való közösségi életre. Aki csatlakozik 
a „Jézus Fraternitáshoz” (Fraternité de Jésus), az a többieknél teljesebb módon elkötele-
ződik, beleérve azt is, hogy a misszióba küldhetik. A Közösség bentlakókból és külső-
sökből áll. Ezek a „háztartások” maximum nyolc különböző életállapotban élő tagból 
állhatnak, akik napközben dolgoznak, esténként azonban rendszeresen találkoznak 
egymással, havonként pedig hétvégi közösségi programok szerveznek. A közösség ve-
zetője a „moderátor”, akit a Közösségek Nemzetközi Tanácsa nevez ki.10 A mozgalom-
hoz a 2020-as adatok szerint hatvan országban mintegy 11.500-an tartoznak.

(2) A fentihez hasonló szervezet a Nyolc Boldogság Közösség (Communauté des 
Béatitudes) is, amelyet 1973-ban alapított két francia házaspár. Az alapítók egyetlen 
kivétellel protestánsok voltak, akik azután tértek át a katolikus egyházba, hogy egyi-
kük, Gérard Croissant (szül. 1949), találkozott egy megbénult katolikus misztikus 
nővel, Marthe Robinnal (1902–1981, boldoggá avatása folyamatban), aki mindany-
nyiuk életére és gondolkodására nagy hatást gyakorolt. (Gérard Croissant-nak azon-
ban – az egykori „Éphraïm testvérnek” – 2008-ban el kellett hagynia a közösséget, 
mivel szabályos bűnvádi eljárás során bebizonyosodott, hogy szexuális visszaélést kö-
vette el a Közösséghez tartozó több nővérrel szemben, ezért diakónusi státuszából 
is laicizálták, és az egyház arra ítélte, hogy visszavonultan és bűnbánatban éljen.)  
(3) A misztikus nőnek lényeges szerepe volt a Foyers de Charité (a szeretet családi tűz-
helyei) elnevezésű kisközösségek megalapításában is, amelyek küldetése, hogy – mint 
Marthe 1936-ben fogalmazott – „világítsanak fénnyel, jótékonysággal és szeretettel” 
a katolikus egyházban. Ő beszélt először a „szeretet új pünkösdjéről” is, amelyben az 
egyház meg fog újulni, s hogy a laikusok elérhetik keresztségi hivatásuk teljességét. 
Minden „Foyer” egy papból, egy őt segítő (férfi vagy nő) felelős laikusból, valamint 
egy világiakból álló cölibátusban élő laikus közösségből áll, akik életüket a Foyer 
munkájának szentelik. A közösséghez házaspárok és családok is csatlakozhatnak, akik 
a Foyer barátaiként szintén részt vállalnak a közös küldetésben. A közösség fő munká-
ja öt napos lelkigyakorlatok tartása.11

10  Vö. Structures, Statute of the Neocatechumenal Way, www.camminoneocatecumenale.it, Utolsó 
letöltés: 2020. 01. 26.; Vö. Moens, Jean-Luc: Paroisses et nouvelle évangélisation, L’apport des mouvem-
nts ecclésiaux et nouvelles communautés: actes du IVe colloque de Rome, Paris, Éditions de l’Émmanuel, 
2009.; Továbbá Histoire de la Communauté de l’Emmanuel, emmanuel.info, URL: https://emmanu-
el.info/wp-content/uploads/2018/06/Appeles-dans-lEmmanuel.pdf  Utolsó letöltés: 2021. 01. 26.

11  Vö. Comunità delle Beatitudini, wikipedia.org, URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Comu-
nit%C3%A0_delle_Beatitudini Utolsó letöltés: 2021. 01. 07. 
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A Nyolc Boldogság Közösségben tehát – amely eszerint részben a Foyers ihleté-
sére alakult meg – egyedülállók (köztük cölibátussal elköteleződött személyek is), 
valamint családosok élnek együtt, közös fedél alatt, egyetlen közösséget alkotva, akik 
tudatosan igyekeznek utánozni a első keresztény közösségek életét, ahogyan arról 
az Apostolok Cselekedeteiben olvashatunk (vö. ApCsel 4,32). A napi programban 
szentségimádás (eukarisztikus adoráció) is szerepel. A közösség spiritualitására lénye-
ges hatással van a kármelita szerzetesség kontemplatív hagyománya (különösen Lisi-
eux-i szent Teréz írásai révén); emellett a kereszténység zsidó gyökerei is jól érzékelhe-
tők (például a zenés táncos ünnepeiken); végül a keleti ortodox liturgia és művészetek 
hatása is jelenvaló. Minden közösséget egy „pásztor” vezet (aki lehet pap vagy világi 
személy is), együtt az általános moderátorral, aki a közösségek fölött álló tanács kép-
viselője. 2019-ben a közösség 763 tagot tartott számon, akik 50 kommunitásban, öt 
kontinensen, 26 országban végeztek szolgálatot.

4. A Neokatekumenális Út
A Neokatekumenális Út 1963-ben kezdődött. Ekkor történt, hogy egy fiatal spanyol 
festőművész, a madridi Szépművészeti Akadémia hallgatója, Kiko Argüello (szül. 
1939) – miután hosszabb ateista időszakot élt át – intenzív megtérésélményben része-
sült. Kiko karácsonykor rövid időre hazautazott a szülői házba, ahol egy alkalommal 
a szakácsnőt sírva találta a konyhájukban. Megtudta, hogy az asszony részeges férjével 
él együtt Madrid egyik bevándorlók lakta külvárosi negyedében, s a férj rendszeresen 
bántalmazza. Meglátogatta őket nyomorúságos hajlékukban, majd arra érzett belső hí-
vást, hogy együtt éljen a családdal azok kicsiny konyhájában. Spanyolország akkoriban 
igencsak szegény országnak számított, s a nyomornegyedben uralkodó körülmények 
Kikót elkeserítették. E megrendülés hatására elhatározta, hogy polgári katonai szolgá-
latának befejeztével letelepszik ezek között az emberek között, hogy hirdesse nekik az 
evangéliumot.12 Egyetlen bibliát és egy gitárt vitt csak magával; azt akarta, hogy Krisz-
tus második eljövetele a legszegényebbek szolgálata közben találja. Ihletője Charles 
de Foucalud (1858–1916) volt, az a francia pap, aki a legradikálisabb szegénységben 
akart élni Észak-Afrikában, hogy feltűnés nélküli életével a megfeszített Krisztust kö-
vesse. Kiko két évet töltött így, evangéliumi módon, a legegyszerűbb körülmények 
között. A nyomornegyed lakóinak érdeklődését hamarosan felkeltette a különös alak, 
és kérdésekkel kezdték ostromolni. Az evangélium is gyorsan szóba került. Rövid időn 
belül kis csoport gyűlt köréje olyan keresztényekből, akik meghallgatták első beszédeit 
(az úgynevezett „katekéziseket”). Ebből a magból jött létre az első neokatekumenális 
közösség. Hamarosan egy fiatal spanyol nő is csatlakozott e különös prófétához: Car-
men Hernández éppen akkor fejezte be a teológiai tanulmányait egy olyan intézetben, 
amely misszionáriusokat képzett. A két fiatal evangelizációs munkája felkeltette az 
akkori madridi érsek érdeklődését, aki arra bátorította őket, hogy kateketikai mód-

12  Vö. Argüello, Kiko: El Kerigma, En las chabolas con los pobres, Madrid, Buenas Letras, 2012.; ¿Qué 
es el Camino neocatecumenal?, neocatechumenaleiter.org, URL: https://neocatechumenaleiter.org/
historia/ Utolsó letöltés: 2021. 01. 26.
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szerüket vigyék el egyházmegyéje plébániáira. 1968-ban Kiko és Carmen elvitték az 
„utat” (el Camino Neocatecumenal) Rómába is, ahonnan fokozatosan – bár nem min-
den ellenállás nélkül13 – az egész világon elterjedt.14 

A Neokatekumenális utat egyházi mozgalomként elsőként Szent II. János Pál 
pápa hagyta jóvá „mint a katolikus képzés útját, amely érvényes a mai társadalom és 
a mai kor számára”.15 A kezdeményezés 2002-ben elnyerte a Szentszék megerősítését 
is, a végleges jóváhagyásra pedig XVI. Benedek pápasága alatt került sor 2008-ban. 
Statútuma szerint a Neokatekumenális Út „a püspök szolgálatában áll mint a keresz-
tény [hittitkokba való] beavatás és a hitben való képzés egyházmegyei szintű megva-
lósítója” (art.1 §2).16 Bár a nem megkereszteltek beavatására is alkalmas, elsősorban 
arra való, hogy lángra lobbantsa a „langyos” keresztények hitét, akik hitükben nem 
kaptak elégséges képzést, és mélyebb ismeretekre, valamint intenzívebb tapasztala-
tokra vágynak. Ezen új tapasztalatok következtében sokan újra teljes közösségre lép-
nek a katolikus egyházzal. A mozgalom papok és szerzetesek számára is nyitott, hogy 
megújítsák a keresztségben kapott kegyelmeket.

Evangelizáló működését tekintve a Neokatekumenális Út egyszerű mintát követ: a 
plébános meghívására a katekéták csoportja érkezik a plébániákra, s ott két hónap alatt 
15 katekézist tartanak. Az igehirdetés három téma köré szerveződik, amelyek egyúttal 
a keresztény élet alapját is képezik: Isten szava, a liturgia és a közösség. Először is meg-
hirdetik Jézus Krisztus halálának és feltámadásának örömhírét, és megtérésre szólítanak 
fel. Ez a kiengesztelés szentségében csúcsosodik ki. Ezután Jézus Krisztus személyének 
jelentőségéről beszélnek, akiben beteljesedett az írás (a Bibliát a püspök vagy plébános 
kezéből fogadják). Végül bevezető katekézisre kerül sor, amely az utolsó hétvégén egy 
lelkigyakorlattal fejeződik be. Ekkor ünneplik, az eukarisztiát, amely a keresztény élet 
forrása és csúcsa (vö. Sacrosanctum Concilium 1), a keresztény közösség legfontosabb 
konstitutív eleme. Így valódi kommunitás formálódik azokból, akik a keresztség után 
is folytatni kívánják a katekumenátust, vagyis keresztségük újra felfedezésére vágynak. 
Laikus felelősöket választanak, valamint egy vagy több helyettes felelőst is, akiket a 
plébános erősít meg. Ők a közösség szervezésében vállalnak kiemelt szerepet, valamint 
a Neokatekumenális úthoz való hűség garanciái. A közösség minden héten egy hosszú 
liturgia keretében együtt ünnepli Isten szavát (az Ó- és az Újszövetségből vett négy ol-
vasmány segítségével), valamint további lectio divinát is olvasnak, melynek a szövegeit 
az egyházatyáktól, más spirituális szövegekből, valamint a Katolikus Egyház Katekiz-
musából és további tanítóhivatali dokumentumaiból választják ki).17 

13  Zoffoli, Enrico: Eresie del movimento neocatecumenal, Roma, Segno, 1991.
14  Solinas, Enrico Graziano Giovanni: Configurazione giuridica del cammino neocatecumenale alla 

luce dell’approvazione degli statuti e ruolo dei laici all’interno dello stesso, Roma, Pontifica Università 
Lateranense, 2005.; Pasotti, Ezechiele: Il cammino neocatecumenale secondo Paolo VI e Giovanni 
Paolo II, Cinisello Balsamo, Paoline, 1993.

15  II. János Pál pápa: Epist. Ogniqualvolta, 30 agosto 1990: AAS 82, 1990, 1515.
16  Il cammino neocatecumenale, Statuo, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2002.
17  Ker, Ian: New Ecclesial Movements and Communities, in Ayres, Lewis – Volpe, Medlann (eds.): The 

Oxford Handbook of Catholic Theology, Oxford, Oxford University Press, 2019, 820–832, 828–829.
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A Neokatekumenális Út egy „Nemzetközi felelős team” (International Responsible 
Team) általános felügyelete alatt áll, amely hagyományosan a mozgalom két laikus 
kezdeményezőjéből, valamint egy papból áll.18 Ők nevezik ki a hasonló szervezeti 
felépítésű nemzeti, regionális és egyházmegyei felelős teameket. 1988-ban alapítot-
ták az első „Redemptoris Mater” missziós szemináriumot, abból a célból, hogy ott 
papokat készítsenek fel a helyi egyházmegyék számára. Ugyanebben az évben küldte 
a pápa az első az olyan családokat is misszióba, akik arra vállalkoztak, hogy szerte a 
világban megélik és elterjesztik az Utat. Önkéntes katekéták külföldre küldésére is 
sor került: a „vándor” katekéták ezen csoportjai egy papból, egy egyedülálló férfiből 
és egy egyedülálló nőből állnak. Az ő feladatuk a Neokatekumenális Út meggyö-
kereztetése a világ különböző országaiban. A mozgalomhoz jelenleg 124 országban 
mintegy 900.000-en tartoznak, öt kontinensen, közel 900 egyházmegyében és 6.000 
plébánián. A tagok 17.500 közösségben teljesítenek szolgálatot.

5. Communione e Liberazione
Hasonlóan esetleges (vagy ha úgy tetszik gondviselésszerű) körülmények játszottak 
szerepet egy másik mozgalom, a „CL” (olasz kiejtéssel: Csi Elle) megalapításában is. 
Az események egészen 1945-ig nyúlnak vissza, amikor egy akkoriban éppen papne-
velő intézetben tanító olasz pap, Luigi Giussani egyik vonatútja alkalmával felfigyelt 
a vele utazó fiatalok kis csoportjára, akik – bár formálisan katolikusok voltak – a 
kereszténységnek láthatóan semmi jelentőséget sem tulajdonítottak. Don Giussanit 
az a felismerés érintette különösen mélyen, hogy mindez láthatóan nem rosszindulat-
ból, hanem inkább tájékozatlanságból fakadt. Az új belátás olyan megrendítő erővel 
hatott a lelkileg érzékeny és intellektuálisan igényes papra, hogy otthagyta oktatói te-
vékenységét, és egy milánói középiskolában kezdett hittant tanítani. Arra törekedett, 
hogy az órákon és a szünetekben ne csak elméleti ismereteket osszon meg, hanem 
saját hittapasztalatáról is tanúságot tegyen a fiatalok előtt. Tanítványaiból hamarosan 
kis csoport verbuválódott, melynek tagjaira mély benyomást gyakorolt Giussani atya 
személye. Ők nem tudták egyszerű kézlegyintéssel elintézni gyermeki egyszerűséggel 
feltett, de annál mellbevágóbb kérdéseit: Valóban hiszel Jézus Krisztusban? A ke-
reszténység szerinted tényleg jelen van ebben az iskolában? Mit lehetne tenni, hogy 
ez jobban érzékelhető legyen? A karizmatikus iskolalelkészt mindvégig az a belső 
meggyőződés vezette, hogy személyes tapasztalatokra van szükség ahhoz, hogy felfe-
dezhessük: Jézus Krisztus a válasz a legmélyebb emberi igényeinkre.19

Don Giussani eredetileg nem akart mozgalmat indítani, inkább arra törekedett, 
hogy a hit dolgai iránt érdeklődő diákokat egy már meglévő ifjúsági szervezetbe, a 

18  Carmen Hernández 2016-ban bekövetkezett halála óta tisztét María Ascensión Romero Antón vette 
át. A vezető testület harmadik pap tagja jelenleg Mario Pezzi. Vö. Giacometti, Veronica: Cammi-
no Neocatecumenale: „chi al posto” di Carmen Hernandez?, acistampa.com, 2018. 02. 13. URL: 
https://www.acistampa.com/story/cammino-neocatecumenale-chi-al-posto-di-carmen-hernan-
dez-7989  Utolsó letöltés: 2021. 01. 26.

19  Vö. Giussani, Luigi: Una strana compagnia, a cura di Julián Carrón, Milano, BUR, 2017.
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„Katolikus Akció” diákmozgalmába irányítsa. Egyéni evangélizációs módszere azon-
ban kiemelkedően sikeresnek bizonyult. Két „pillére” épülő módszerének első alapelve 
a heti rendszerességgel megtartott összejövetelek. Ezeken a résztvevők egy kiválasztott 
szöveget vitattak meg (egy-egy a Bibliából kiválasztott szakaszt vagy valamely más iro-
dalmi mű részletét), esetleg egyszerűen csak valamely időszerű eseményről beszélget-
tek. Don Giussani számára az volt lényeges, hogy a saját tapasztalataikat osszák meg, 
és jóindulattal hallgassák (fogadják el, ne kérdőjelezzék meg) a mások tapasztalatait. 
Mindez azt volt hivatott szolgálni, hogy a kereszténység egyre jelenvalóbbá váljék a 
mozgalomhoz tartozó fiatalok mindennapi életében. A második pillér valamely kul-
turális, karitatív, spirituális vagy sporttevékenységben való részvétel volt, amely által 
– meggyőződése szerint – hiteles keresztény tapasztalatban részesülhetnek.20

Az 1968-as diáklázadások idején a diákmozgalom két részre szakadt, s Giussani 
atya követői megalapították a „Communion e Liberatione” [szó szerinti fordításban 
„közösség és felszabadulás”] elnevezésű szervezetet. Ennek célkitűzése már nevében 
is megfogalmazódik: az egymással való szeretetegységen át a katolikus egyházzal való 
legteljesebb közösségre, egyúttal pedig valódi krisztusi szabadságra vezesse a résztvevő-
ket. A Krisztussal való találkozás ereje egy új, teljesebb embert hoz létre, hiszen a ke-
reszténység – a többi vallással és ideológiával ellentétben – olyan esemény, amelyben 
Istentől indult a kezdeményezés, aki maga indult a keresésünkre azáltal, hogy Fiában 
emberré lett értünk.

A Communione e Liberazione mozgalomban részt vevők számára nincs formális 
tagság. A legerősebb összekötő kapocs a heti rendszerességgel megtartott „közösségi 
iskola” alkalmainak látogatása, ahol általában Giussani atya írásaiból vagy a Tanító-
hivatal valamely időszerű dokumentumából olvasnak fel egy-egy szakaszt, és a taní-
tást közösen vitatják meg, a mindennapi élettapasztalat közegébe ágyazva. A „Co-
munione e Liberazione Testvérület”-hez való tartozás minimuma napi imádságot és 
lelkigyakorlatokon való rendszeres részvételt jelent, valamint elköteleződést az olyan 
jótékonysági, missziós és kulturális programok támogatására, amelyeket az illető 
Testvérület (fraternità) mozdít elő és támogat. Létezik egy „Borromeó Szent Károly 
Missziós Testvérület” elnevezésű intézmény is, amelynek külön szemináriuma műkö-
dik Rómában. Ennek tagjai készek Krisztus szolgálatára bárhol a világon. Alapítottak 
továbbá egy saját Fraternitást egyházmegyés papok számára is, az úgynevezett „Stu-
dium Christi”-t; valamint két további testvérületet, azoknak, akik teljes szüzességben 
akarják magukat Krisztusnak szentelni. Ez a „Memores Domini”, ahol a világban dol-
gozó férfiak és nők laknak együtt egyetlen közösségi házban. Végül létezik a „Szent 
József Fraternitás” is azoknak, akik nem kívánnak közösségben élni.

A mozgalom karizmája szempontjából központi szerepet játszik a Krisztussal való 
személyes találkozás gondolata. A mozgalom lehetővé teszi, hogy ez olyan barátok 

20  Vö. Giussani, Luigi: Comunione e liberazione, interviste a Luigi Giussani, a cura di Robi Ronza, 
Milano, Jaca Book, 1976.; Camisasca, Massimo: Comunione e liberazione, Le origini (1954-1968), 
Cinisello Balsamo, San Paolo, 2001.; Uő.: In cammino dentro il mondo, La storia di CL (1954-1984), 
Cinisello Balsamo, San Paolo, 2014.
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közösségében történhessen, akik a Krisztusban való közösségben, vele való egységé-
ben akarnak együtt élni. A közösségek ezért rendszeresen együtt járnak nyaralni is, s 
a pihenés helyszínéül alkalmasint valamilyen felemelően szép természeti környezetet 
választanak. Az igazság mellett a szépségnek általában véve is jelentős szerepe van, 
amelyet a Krisztusban kiteljesedett emberi szív képes felfedezni a nagyszerű művészi 
alkotásokban. A „CL” tagjai ezért könyvkiadókkal és zenei forgalmazókkal is együtt-
működnek, hogy magas művészi színvonalú nyomtatott kiadványokat és klasszikus 
CD-ket tudjanak közreadni. Ezeken keresztül terjesztik Giussani atya gondolatait is. 
A mozgalom emellett hivatalos havi magazint is közread, valamint egy észak-olasz 
tengerparti városban, Riminiben évente megrendezi a „Találkozás a népek közötti 
barátságért” (Meeting for Friendship Among Peoples) elnevezésű programsorozatot, 
amelyre rendszerint a kortárs kultúra legjavának képviselői kapnak meghívást. A Co-
munione e Liberazione vezetői tehát igyekeznek megfogadni Szent Pál szavait, aki arra 
biztat: „Mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg” (1thessz 5,21). Ilyen alapon a 
mozgalom nem zárkózik el a politikai szerepvállalástól sem, és igyekszik jelen lenni a 
társadalmi nyilvánosság szférájában annak érdekében, hogy egy hiteles keresztény-ka-
tolikus alternatívát mutasson fel a szekuláris társadalomban.

A mozgalmat a „Comunione e Liberazione Testvérület” elnöke vezeti, aki pap 
vagy laikus is lehet. Munkáját egy papokból és világiakból álló általános tanács segíti. 
Emellett léteznek nemzeti és regionális felelősök, akiket egy „diakónia” elnevezésű 
választott tagokból álló csoport, valamint a helyi közösségek felelősei támogatnak.21 
A mozgalomhoz kapcsolódók a szokás szerint fizetésük egytizedét a közösség rendel-
kezésére bocsátják, ezért a CL jelentős anyagi forrásokkal is rendelkezik. A mozga-
lomhoz tartozók számát 2010-ben 300.000 fő körülire becsülték.22

6. A Fokoláre mozgalom
A Fokoláre mozgalom 1943-ban alakult meg az észak-olaszországi Trentóban. Ebben 
a bombázások során elpusztított városban történt ugyanis, hogy egy fiatal általános 
iskolai tanárnő, Chiara Lubich, aki nem sokkal korábban a ferences harmadrendben 
tett szüzességi fogadalmat, néhány barátnőjével együtt elhatározta, hogy megpróbál-
ják maradéktalanul megvalósítani Jézus Krisztus evangéliumát. A jövőről alkotott el-
képzeléseik a háború következtében nagyrészt semmivé foszlottak, egyikük vőlegénye 
is a fronton maradt. Úgy érezték, hogy csupán egyetlen „ideál” maradt, amit sem-
miféle pusztítás nem képes megsemmisíteni: Isten és az ő szeretete.23 A kis csoport 

21  Vö. Abbruzzese, Salvatore: Comunione e liberazione, Bologna, Il Mulino, 2001.; Serra, Piera: L’ado-
lescente sublimato. Psicodinamiche in Comunione e liberazione, uaraldi, Rimini – Firenze, Guaraldi, 
1978.; Caimi, Luciano et al (ed.): Il caso CL nella Chiesa e nella società italiana, Spunti per una discus-
sione, Trento, Il Margine, 2014.

22  Vö. Pinotti, Ferruccio: La Lobby di Dio, Fede, affari e politica, La prima inchiesta su Comunione e 
Liberazione e la Compagnia delle opere, Milano, Chiarelettere, 2011, 7.

23  Vö. Tomka Ferenc: Találkozás a kereszténységgel, Budapest, Szent István Társaulat, 2012, 15.; 
Pfeiffer, Heinrich W.: Chiara Lubich (1920-2008), Il primato del soprannaturale per l’armonia delle 
creature, Bergamo, Velar, 2009.; Lubich, Chiara et al: Egli è vivo! La presenza del Risorto nella co-
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élni kezdte ezt az ideált, s egyszerre szinte kézzel fogható spirituális melegség kezdett 
áradni belőlük a körülöttük élőkre. Ez ihlette a „focolare” elnevezést (a szó olaszul 
„tűzhelyet”, „családot” és „szívközpontot” is jelent). A csoporthoz tartozók általános 
meggyőződése volt, hogy Isten személyesen szereti őket, és arra hívja, hogy feltétel 
nélkül viszontszeressék őt és egymást is. Ez fokozatosan megváltoztatta az életüket. 
Egy további lépésre került sor, amikor egy pap megkérdezte tőlük, hogy szerintük 
mi volt az, ami Jézusnak a legnagyobb szenvedést okozta. Chiara azt válaszolta, hogy 
valószínűleg a Getszemáni kertben való halálfélelme, ám az atya kifejtette, hogy sze-
rinte inkább a kereszten való elhagyatottság: az a pillanat, amikor Jézus így imádko-
zott: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem” (Mt 27,46). E beszélgetés hatására 
Chiara és társnői a keresztrefeszített és elhagyott Jézust választották életük „ideáljá-
nak”. Innentől kezdve arra törekedtek, hogy őt ismerjék fel, és őt szolgálják minden 
szenvedő emberben. A személyek közötti egység kulcsát is Jézus szavában ismerték 
fel: „Legyetek mindnyájan egyek” (Jn 17,21). Amikor ugyanis Krisztust látszólag 
elhagyta az Atya, sor került az emberiség Istennel való egységének helyreállítására; 
ugyanígy, amikor követői az egységnélküliség állapotában átölelik az elhagyatott Jé-
zust, képesekké válnak helyreállítani általa az egymással megbomlott egységet.24 

Az első Fokoláre Trentóban, Chiara házában jött létre 1944-ben, és az ő személyes 
barátnőiből állt. Érdekes észrevenni a párhuzamot (amely egyúttal a különbség is): a 
Neokatekumenális Út közösségi modelljét is a názáreti szent család ihlette, amelyben 
Jézus növekedett „bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az emberek előtt” 
(Lk 2,52). Ezen itt a katekumenek hitének növekedése értendő. A Fokoláre moz-
galom ezzel szemben cölebsz tagjait olyan szűzeknek tekinti, akik a Szentcsaládban 
élő három názáreti szűz (Jézus, Mária és József ) szeretet-életét próbálják utánozni. 
Az első olyan házat, amelyben férfiak éltek, 1948-ban alapították. A mozgalomból 
pappá szentelt tagok a Fokoláréban maradnak; ám arra is van lehetőség, hogy egy-
házmegyés papok csatlakozzanak a mozgalomhoz. Ők tovább folytatják a közösségen 
kívüli életüket, és megmaradnak az egyházmegyéjükbe tagozódva, miközben segíte-
nek megújítani a plébániai életet (Movimento Parrocchiale) az egység spiritualitásának 
művelése révén. 1948-ban a mozgalomhoz elsőként házasok is csatlakoztak, akik az-
óta a Fokoláre integráns részeivé váltak. E házaspárok és családok nem laknak ugyan 
Fokoláre Házakban, sajátos élethelyzetükben mégis ugyanazt a három evangéliumi 
tanácsot próbálják megvalósítani és élni, amit a cölebsz Fokoláre tagok (focolarini). 
Emellett ők szervezik az „Új Család Mozgalmat” (Movimento Famiglie Nuove), amely 
a családon belüli egység megerősítésére alakult. 1966-ben az ő segítségükkel jött létre 

munità cristiana, a cura di Michel Vandeleene, Roma, Città Nuova, 2006.; Uő.: L’amore reciproco, a 
cura di Florence Gillet, Roma, Città Nuova, 2013.; Uő.: L’avventura dell’unità, Intervista di Franca 
Zambonini, Cinisello Balsamo, Paoline, 1991.

24  Vö. Lubich, Chiara: Az egység lelkisége, ford. Fekete Mária – Paksy Eszter – Szőkefalvy-Nagy 
Eszter, Budapest, Új Város, 2020.; Stenico, Tommaso: La parrocchia focolare di catechesi e il minis-
tero catechistico del parroco, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2001.; Gallagher, Jim:  
A Woman’s Work, Chiara Lubich, Hyde Park, New York, New City Press, 1997.
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a „Gen” (Új Nemzedék), amelynek fiatal felnőttek és gyermekek a tagjai. Spirituális 
szempontból a Fokoláre középpontjában az „életige” áll, amely egy megvalósításra 
váró evangéliumi verset jelent, amelyet havonta jelölnek ki. Ma a Fokoláre mozgalom 
a világ 194 országában van jelen, mintegy 120.000 tagot és másfélmillió különböző 
elkötelezettségi fokon álló résztvevőt, valamint szimpatizánst számlál (spiritualitásá-
nak hatása persze nehezen számszerűsíthető).25

7. A kontemplatív imádság újrafelfedezésére irányuló törekvések
A misztika és a szemlélődés iránti érdeklődés sohasem hunyt ki teljesen az egyházban, 
jóllehet az újkor óta (elsősorban az európai felvilágosodás racionalista beállítódott-
ságának hatására) hosszú évszázadokig csak hamu alatt izzó parázsként sugározhat-
ta életadó melegét. Bár a nagy hagyományú kontemplatív szerzetesrendek töretle-
nül őrizték, és át is mentették a tradíciót, létszámuk – és így egyházi súlyuk is – a  
XVIII. századra már radikálisan lecsökkent. Ma azonban a kontempláció iránti 
igény határozott újraéledésének lehetünk tanúi. Persze nem abban az értelemben, 
mintha újra felvirágoznának a középkori szerzetesrendek; sokkal inkább a misztika 
és a szemlélődő élet „demokratizálódásáról” beszélhetünk. A kontempláció irán-
ti vágy immár nem tekinthető többé a világtól elzárva élő kevesek kiváltságának, 
hanem fokozatosan Isten egész népe, a laikus keresztények igényévé vált – s egyre 
inkább számukra is hozzáférhető.26

Az újraéledésnek ma számos jele mutatkozik világszerte. Bár a mozgalom nem 
köthető egyes személyekhez, mégis ismertek olyan spirituális tanítók, akik vonat-
koztatási pontnak számítanak. Az kortársak közül említést érdemel Thomas Ke-
ating (1923–2018), az Egyesült Államok Massachusetts államában, Spencerben 
működő trappista monostor néhai apátja, aki szerzetestársával együtt már az 1970-
es években felvetette azt a kérdést, hogy vajon hogyan lehetséges a világban élő 
híveket is meghívni a szemlélődő életformára. Keating – akinek programja össze-
cseng egy a nyilvánosság számára sokkal ismertebb korábbi személyiség, a trappista 
szerzetes Thomas Merton (1915–1968) célkitűzéséhez – könyvei konferenciái és 
lelkigyakorlatai révén maga is sokat tett a kereszténység kontemplatív dimenziójá-
nak újrafelfedezése érdekében.27

25  Vö. Domande frequenti, focolare.org, URL: https://www.focolare.org/domande-frequenti/  Utolsó 
letöltés: 2021. 01. 26.

26  Az egyházi spiritualitás kultúrájában bekövetkező ezen fordulat a XX. század első évtizedei óta vilá-
gosan érzékelhető. Vö. Poulain, Agustin-François: Des Grâce d’oraison, Traité de théologie mystique, 
Paris, Beauchesne, 1901.; Magyarul kitűnő összefoglaló olvasható a témáról – Görföl Tibor: A 
keresztény misztika néhány problémája, in Uő.: A kritika hangja és a valóság szeretete, A kereszténység 
korunk európai kultúrájában, Budapest, Gondolat, 2018, 133–145.

27  Vö. Keating, Thomas: Isten terápiája és a szenvedélybetegségek, A középpontba vezető ima és a tizenkét 
lépés, Budapest, Ursus Libris, 2014.; Uő.: Nyitott tudat, nyitott szív – Az evangélium kontemplatív di-
menziója, Budapest, Filosz-Humán, 2006.; Uő.: A lélek gyümölcsei és ajándékai, Magyarszék, Sarutlan 
Kármelita Nővérek, 2017.; Életművéhez vö. Görföl Tibor: Az emberiség egysége és a megváltás, 
Thomas Keating szellemi világa, in Uő.: A kritika hangja, 162–181.
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Az európai kontextuson belül széles körben ismertnek és elismertnek számíta-
nak a magyar származású jezsuita Jálics Ferenc (1927–2021) erőfeszítései is. Jálics 
1984-ben a németországi Griesben (Oberfrank) telepedett le, és az általa alapított 
lelkigyakorlatos házban (Haus Gries) több mint 30 éven keresztül adott szemlélődő 
lelkigyakorlatokat. Módszere gyakorlatiassága okán méltán vált széles körben népsze-
rűvé és vonatkoztatási ponttá Európa szerte a spiritualitás iránt érdeklődők köreiben. 
Jálics – aki korábban Argentínában szolgált misszionáriusként, ahol 14 évig teológia-
tanár és 10 évig pedig jezsuita tanuló rendtagok lelkivezetője (spirituálisa) volt – ima- 
és lelkigyakorlatos módszerét 1994-ben Szemlélődő lelkigyakorlatok című könyvében 
tette közzé. A kötetet eddig közel százezres példányszámban adták el és 13 nyelvre 
fordították le, köztük kínaira is; a német eredeti eddig 16 kiadást ért meg.28 Jálics 
emellett több mint 20.000 embernek adott személyesen vezetett lelkigyakorlatot, 
amiben világszerte kevesen utánozzák. Írt még további 5 könyvet, melyek mindegyi-
két több nyelvre fordították le, és legtöbbjük számos kiadást ért meg.29 Német, oszt-
rák, svájci, magyar és argentin tanítványi köréből két évtizeden át tudatosan képzett 
olyanokat, akik tovább tudják adni az általa indított hagyományt. Magyarországon 
például az 1990-es évek eleje óta minden évben tartott három egymást követő lel-
kigyakorlatos kurzust, melyeken évenként körülbelül 100 érdeklődő vehetett részt, 
felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül. Alapos tájékozatlanságra vall tehát azt 
gondolni, hogy a kontemplatív ima nem segíti aktív életre az embereket! 

A Jálics által tanított imamódszer külsőre a zenhez és más keleti meditációs mód-
szerekhez hasonlít. Itt is egyetlen szót (egyfajta „mantrát”) ismételgetnek, és a zen-
hez hasonlóan itt is a gondolatok nélküli jelenlétben való elidőzést gyakorolják. Ám 
a különbség is nagyon lényeges. Mint ismeretes, a zenben 9-ig számolnak a légzés 
ütemére (aki kimondja a 10-et, az tudhatja magáról, hogy elkalandozott!). A keresz-
tény módszerrel végzett meditáció ehhez képest ima. Egyrészt az teszi imává, hogy 
a gyakorlatozó tudatosan Istennek ajánlja az időt; másrészt a lelkigyakorlatozó nem 
akárki nevével időzik, hanem ahhoz a Jézus Krisztushoz fordul, akihez személyes vi-
szony fűzi (alkalmasint gyermekkora óta). Aki keresztényként így imádkozik, egy idő 
után rendszerint azt tapasztalja, hogy alkalmasabbá válik Jézus Krisztus tanításának 
életre váltására, hiszen jobban oda tud figyelni embertársai igényeire, kevesebb illúzi-
ót táplál önmaga iránt, hétköznapjai során gyakrabban tapasztal spontán szeretetet, 
együttérzést, életörömet és minden teremtmény iránti jóindulatot, valamint kevésbé 
lesz kitéve a kiégés veszélyének. A helyesen végzett kontemplatív ima (keresztény 
meditáció) ahelyett, hogy önközpontúságra vezetne, megnyit a másik ember és Isten 
felé: hosszú távon egyesít a bennünk lakozó Szentlélekkel. 

28  Jálics Ferenc: Szemlélődő lelkigyakorlat, Bevezetés a szemlélődő életmódba és a Jézus-imába, Budapest, 
Jezsuita Kiadó, 20145.

29  Vö. Jálics Ferenc: Tanuljunk imádkozni, Kecskemét, Korda, 20148.; Uő: Testvéreink hite, Kecske-
mét, Korda, 20145.; Uő.: Lelkivezetés az evangéliumban, Budapest, JTMR-L’Harmattan, 2013.; Uő.: 
Fejlődik a hitünk, Kecskemét, Korda, 20075.; Uő.: A szemlélődés útja, Kecskemét, Korda, 2006.
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A módszert katolikus körökben is számos kritika érte; maguk a jezsuiták is élén-
ken vitatták. Jálics tehát rákényszerült, hogy tisztázza az általa ajánlott utat: egy fon-
tos cikkben mutatta ki, hogy valójában az imádságnak arról a „harmadik módjáról” 
(tercer modo de orar) van szó, amelyet maga Loyolai Szent Ignác Lelkigyakorlatos köny-
vében ajánl az imádságban járatos lelkigyakorlatozók számára (vö. Lgy 258–260).30 
Jálics módszere tehát mind a Lelkigyakorlatos könyvvel, mind a keresztény spirituális 
hagyománnyal, mind pedig a Bibliával teljes mértékben összeegyeztethető. 

Mindaz, aki rendszeresen imádkozik, megfigyelheti imaéletének az évek és év-
tizedek során történő változását. A fejlődés e folyamata maga az élet velejárója, és a 
Szentlélek ihletésére történik. A keresztény katolikus spiritualitásban elmerülők álta-
lános tapasztalata, hogy fokozatosan növekszik bennük a vágy a lelki életre – hiszen 
az ima olyan forrás, amiből minél többet iszunk, annál szomjasabbak leszünk tőle. 
Az egyház élete alapítása óta a Jézus Krisztussal való belső egyesülésből, s az így ér-
telmezett „spiritualitásból” sarjad, virágzása vagy hervadása pedig attól függ, vajon 
sikerül-e megőriznie az ezen gyökerekkel való eleven kapcsolatot.

ABSTRACT

Recent Directions of Catholic Spirituality

In this article I undertake the task of providing an overview of the current and most 
significant spiritual streams. I do not intend to define the concept of „spirituality”; 
instead, I work with the general and widely used meaning of the term. As a rich 
variety of movements emerge at an ever-growing number inside the Catholic 
Church, the selection of the described spiritual movements is inevitably wanton and 
Europe-centered. I only hint at the present influence of the church orders (1), then 
I introduce five groups – the charismatic renewal movement (2), The Brotherhood 
of Emmanuel Christian Fraternity, the Community of the Beatitudes, the Foyers de 
Charité (3), the Neocatechumenal Way (4), the Communione e Liberazione (5), the 
Focolare Movement (6),  and the endeavor that concentrates on the rediscovering of 
contemplative prayer. 

30  Jalics, Franz: Die kontemplative Phase der ignatianischen Exerzitien (Teil 1), Geist und Leben, 71. 
évfolyam, 1998/1, 11–25.; Uő.: Die kontemplative Phase der ignatianischen Exerzitien (Teil 2), 
Geist und Leben, 71. évfolyam, 1998/2, 116–131.; Magyarul: A Szent Ignác-i Lelkigyakorlatok kont-
emplatív szakasza, Távlatok, 60. évfolyam, 2003/2, 284– 321.; A Geist und Leben folyóirat 1/2018 
számát részben Jálics lelkigyakorlat-módszerének értékelő ismertetésének szentelték. 


