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A dobogókői Manréza
A Visegrádi-hegység kedvelt kirándulóhelyén, 
Dobogókőn 1993 óta működik a jezsuita rend 
lelkiségi központja, a Manréza. Magas fák kö-
zött rejtőző két épülete – melyek egykor Ká-
dár János és magas rangú káderek pihenését és 
személyzete elhelyezését szolgálták – nemigen 
kelti fel az arra járók érdeklődését. Mégis, egy-
re többen ismerik és keresik. Nem ritka lát-
vány, hogy délután felkapaszkodó autóbusz 
utasainak jó része a Manréza megállónál száll 
le, és csak hátizsákjuk jelzi, hogy több napos 
tartózkodásra érkeztek. Évente körülbelül ezer 
lelkigyakorlatozó tölt 5000 „vendégéjszakát” 
a házban. A legtöbben 30 és 50 év közöttiek, 
férfiak és nők, különböző felekezetekhez tarto-
zók, elsősorban értelmiségiek.

A lelkigyakorlatok résztvevői egymást álta-
lában nem ismerik, külön-külön jelentkeznek 
be. Az esti érkezés után vacsora következik, 
majd rövid bemutatkozás, a következő na-
pokra vonatkozó útmutatások, elcsendesedő 
imádság. Mindenki egyszerű, kicsi, de egysze-
mélyes szobában térhet nyugovóra. Másnap 
reggeltől a csoport már belép a csend jótékony, 
de kihívásokkal is teli világába. A külső szem-
lélő számára ebből csak annyi látható, hogy az 
étkezéseken kívül a csoport csak a napi eucha-
risztiára és esti közös imára gyűlik össze. Az 
első napokban ezt egészíti ki egy-egy bibliai 
meditáció, vezetett ima, ami egyfajta paradig-
maként szolgál a napok nagyobb részét kitevő 
személyes imádsághoz. A résztvevők általában 
napi négyszer töltenek harminc, negyven vagy 
hatvan percet egy-egy bibliai szakasszal, keres-
ve azt, hogy Isten Igéje hogyan szólítja őket. 
Közben kisebb szolgálatokat is vállalnak, ál-
talában a ház tisztán tartásában. Azonban az 
itteni lelkigyakorlatok talán legfeltűnőbb sa-
játossága az, hogy a résztvevők minden nap 
felkeresik kísérőjüket, akivel bizalmas légkörű 
beszélgetésbe kezdenek arról, amit az imádság-
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ban vagy az imádságon kívül is történt. Mit tapasztaltam? Hogyan érintett Isten Sza-
va, felfigyeltem valamire? Vigasztalt? Zavarba hozott? Felháborított? Válaszoltam-e? 
Eltérített-e valami az imádságtól, vonzott-e valami Isten felé? Hogyan vezet most az 
Úr, mire hívott, és merre hív most?

Amit a külső szemlélő megfigyelhet, aligha magyarázza, mi is történik itt. Miért 
telnek meg a csoportok anélkül is, hogy a házat hirdetni kellene? Miért ajánlják a 
lelkigyakorlatok résztvevői barátaiknak, munkatársaiknak, családtagjaiknak is, hogy 
jöjjenek el ide? És hogyan kerülnek egymás mellé az egyház peremén élők vagy mesz-
sze sodródott, talán csak egykori keresztények olyanokkal, akik lelkészként, egyházi 
vezetőként, hittanárként töltenek be fontos szerepeket egyházukban? És miért jön-
nek növekvő számban protestánsok is? Sőt, miért szánnak közülük is többen időt és 
energiát arra, hogy lelki kísérői képzést végezzenek? A következőkben erre a kérdésre 
keressük a választ.

Szomjúság Istenre
A közösségi vallásgyakorlás korábbi formái meggyengültek, templomaink kiürülnek, 
a fiatalokat különösen nehezen tudjuk elérni. Papjaink, lelkészeink energiájuk jelen-
tős részét fordítják olyan intézményi struktúrák fenntartására, amelyek önmaguk-
ban még nem életadók. Közben nemcsak a vallási kérdések iránti közöny erősödik, 
hanem egyre több a „maga módján” vallásos ember is, aki hisz valamiféle felsőbb 
erőben anélkül, hogy magáévá tenné az egyház tanítását. Szent helyek, erőt próbáló 
zarándoklatok, spirituális gyógyítók, a természetfelettit feszegető képzések, intenzív 
vallási élményt ígérő kisegyházak vonzzák az embereket inkább, mint Jézus Krisztus 
örök tanítása. A kereszténység társadalmi közegét már nem egy ellenséges ideológia 
szorítása adja, hanem a parttalanná váló, sokszor a józan ész legelemibb kritériumait 
is mellőző keresés, a csalódásokból gyors menekülést ígérő, kívánatosan tálalt gondo-
latrendszerek és misztikusnak látszó tapasztalatok elegye.

Egyházainkat a kihívás felkészületlenül éri, illetve mintha másfajta kihívásra 
készültünk volna. A papok, lelkészek képzésének fő terepe a főiskolák, egyetemek 
akadémiai világa. Egyházaink már az újkor kezdetén megsejtették, hogy az értelem 
használatának hiánya, a felszínes teológia végzetes lenne számukra. A felvilágosodás 
nyomán pedig elengedhetetlenné vált, hogy a teológia befogadja a világra, az em-
berre, az erkölcsre, az emberi lélekre vonatkozó, tudományosan megalapozott állí-
tásokat. A biblikus tudományokban általánossá vált a szövegkritika, a forráskritika. 
Az etika a teológián belül is önálló tudományággá vált. Az egyháztörténet feltárta a 
kereszténység kevéssé magasztos, emberi oldalát, ezzel alázatosabbá, a valóságot job-
ban elfogadóvá tett bennünket. A vallásos rajongás, a népi vallásosság hellyel-közzel 
babonás megnyilvánulásai már nemcsak a külső szemlélő számára, hanem a hivatalos 
egyház képviselői számára is kezdtek gyanússá válni. Kereszténységünk Európában 
mára felkészülten ad választ a babonásság és értelemellenesség vádjaira, amellyel – 
kétszáz évvel ezelőtt kellett szembesülnie.
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Szent Ágoston híres megfogalmazása szerint az ember „capax Dei” (képes Istent 
felfogni, befogadni).1 Ez a képesség több a puszta szellemi megértésnél. Inkább az 
embert alapvetően meghatározó kapcsolat, Istenre hangoltság: „Magadnak teremtet-
tél minket, Uram, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Tebenned.”2 
Mégis hasonlít a szellemi képességekhez abból a szempontból, hogy az ember mind-
kettőt fejlesztheti vagy elhanyagolhatja. Korábbi korok keresztény társadalmaiban a 
közös gondolkodásmód, az erkölcs és a hit kérdéseinek nagymértékben közös meg-
ítélése teremtette meg azt a közeget, amelybe az ember belenőhetett, amelyben – 
több-kevesebb sikerrel – kibontakoztathatta „Isten-képességét”. Mára ez a társadalmi 
szinten közös gondolkodásmód eltűnt. Sőt, az Istenre vágyó ember könnyen érezheti 
úgy, hogy a racionális teológiára alapozott hitoktatás és közösségi, gyülekezeti gya-
korlat is alig ad útmutatást: „nincs embere”, amikor sokféle meggyőződés, vélemény 
és magyarázat közepette szeretne Isten hangjára figyelni. Az ignáci lelkiség éppen 
ezen a ponton ad sok segítséget.

Segíteni Istenre találni?
Az 1950-es években a katolikus egyház Európában a legkevésbé sem mutatta a ma 
ismert válságjeleket. A templomok tele voltak, új papnevelő intézeteket kellett épí-
teni, az oktatási, egészségügyi és kulturális intézményrendszer virágzott. A jezsuita 
rend fenntartásában nagy lelkigyakorlatos házak szolgálták azokat, akik több napra 
csendben elvonulva akartak megerősödni hitükben, hogy életüket rendezve és élet-
feladatukra újra igent mondva térjenek vissza családjukhoz, hivatásukhoz. És mégis 
feltűnt néhányaknak – leginkább maguknak a jezsuitáknak –, hogy valami hiányzik. 
Bár a lelkigyakorlatot szentéletű, felkészült, népszerű szónokok tartották, a napi négy 
előadást – akármilyen retorikai remekművek voltak is – éppen azok kezdték fanya-
logva hallgatni, akik a leginkább vágytak imádkozni, a személyes Istent keresni. Ho-
gyan lehetne jobban segíteni a lelkigyakorlatra jövőket? Ebből a kérdésből kiindulva 
fordult a figyelem Szent Ignác Lelkigyakorlatos könyvének pontosabb, mélyebb meg-
értése felé, ami hamarosan a lelkigyakorlat-adás gyökeres megújulásához vezetett.

Ignác, eredeti nevén Íñigo López de Loyola, 1491-ben született baszk földön, 
nemesi családban. Megtérése után Luther kortársaként ő is keservesen tapogatódzva, 
segítség nélkül haladt át a hit sötétjén: „sem embereknél, sem teremtett dologban 
nem találok gyógyulást. Ha azt gondolnám, hogy rátalálhatok, nem sajnálnék semmi 
fáradságot. Te mutasd meg, Uram, hol található; még ha egy kiskutyát kellene is 
követnem, hogy megadja a gyógyulást, azt is megtenném.”3 Mégis, talán mert fi-
atalkorát nem egyházi, hanem világias, lovagi környezetben töltötte, a keresztény 
középkor válsága – a korábbi egységes világnézet, morális tartás és vallásgyakorlási 

1  De Trinitate XIV.8.11.
2  Confessiones I.1.1.; A „magadnak” pontosabb fordításához lásd Heidl György: „Magadnak terem-

tettél” – egy közhely színeváltozása II. rész, heidlgyorgy.com, 2012. 11. 08. URL: https://heidlgyorgy.
com/2012/11/08/magadnak-teremtettel-egy-kozhely-szinevaltozasa-ii-resz/ Utolsó letöltés: 2020. 10. 22.

3  Loyolai Szent Ignác: A zarándok – Napló, ford. Lukács János, Budapest, Jezsuita Kiadó, 2015.
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formák kiüresedése – nem váltott ki benne különösebb megbotránkozást. Figyelme 
inkább abba az irányba fordult, hogy a lelki segítséget, amelyet megtérése után hiába 
keresett, hogyan adhatja meg másoknak, akik hasonló igényükkel hozzá fordulnak.

Ignác leginkább arra támaszkodhatott, amit maga megtapasztalt, miközben ti-
zenegy hónapon át csendes elvonulásban, drámai belső utat végigjárva imádkozott 
a Barcelonához közeli Manresa településen. Bár hiányolta a személyes segítséget, va-
lójában páratlan segítséget jelentett számára, hogy a montserrati bencések és Man-
resa domonkos szerzetesei, aki őt ebben az időszakban felkarolták, kezébe adták kora 
jelentős megújulási irányzata, a devotio moderna írásait.4 A keresztény hagyomány 
tizennegyedik században kibontakozó megújulása, melynek egyik meghatározó alak-
ja Kempis Tamás volt, az imádság olyan módjaival ismertette meg őt, amelyek se-
gítségével meghatározó lelki utat járhatott be. Erre a lelki útra visszanézve állította 
össze feljegyzéseit, melyek később – miközben Ignác újabb és újabb tapasztalatokra 
tett szert mások lelki segítésében – tovább gyarapodtak. Végül 1548-ban jelent meg 
nyomtatásban a Lelkigyakorlatok.

A könyv műfaja nehezen sorolható be a lelkiségi irodalom szokásos kategóriái 
közé. Bár helyenként szó szerint idézi a híres bencés apát, García Jiménez de Cisne-
ros (1455–1510) Compendio breve de ejercicios espirituales című írását, megközelítése 
egészen új. Nem közvetlenül szól az Istenre vágyó emberhez, hanem inkább a lel-
kigyakorlatok kísérőjét szolgáló kézikönyv. Úgy ad számos instrukciót az imádság-
hoz, hogy újra és újra figyelmeztet: ezek nem önmagukban fontosak, hanem a kísérő 
belátásának megfelelően alkalmazandók. A cél a lelkigyakorlatozó „előrehaladása”, 
gondolkodásának és érzelemvilágának Istenre hangolt átalakulása. Hogyan adjon a 
kísérő imagyakorlatokat, milyen körülményeket alakítson ki, hogyan hallgassa meg 
az imádságban történteket, hogy ezzel az előrehaladást segítse? És hogyan teheti ezt 
úgy, hogy a lelkigyakorlatozó egyre inkább kedvet kapjon Isten Igéjének mélyebb be-
fogadására, egyre inkább vágyjon Jézust jobban megismerni, megszeretni és követni?

E kérdések, Ignác tizenhatodik századi kérdései, egyben a mi modern kérdéseink 
is, amelyeket bármely, hitét és az evangélium hirdetését komolyan vevő lelkipász-
tor könnyen a magáévá tehet. Ha pedig Ignác válaszait a mai ember is érvényesnek 
találja, akkor máris érthetőbbé válik, hogy miért növekszik a lelkigyakorlatok nép-
szerűsége a protestánsok között is. Bár nem ismerem sem a protestáns teológia, sem 
a gyülekezetek belső világát, erre talán nem is lesz szükség. Az eddigiekből ugyanis 
már kiolvasható, hogy az okokat – melyek inkább kötődnek huszonegyedik század 
kulturális sajátosságaihoz és az ebben tájékozódni igyekvő keresztény ember szüksé-
geihez, mint az egyes felekezetek sajátos kérdéseihez – a katolikusokra és általában a 
kereszténység egészére is érvényesnek gondolom.

4  Bartók Tibor: Az ignáci lelkiség forrásai, Távlatok, 2017. április. URL: http://www.tavlatok.hu/net/
PDF-ek/Bart%C3%B3k%20Tibor%20SJ%20Az%20ign%C3%A1ci%20lelkis%C3%A9g%20for-
r%C3%A1sai.pdf Utolsó letöltés: 2020. 10. 15.
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Élményvallásosság és józanság
Felelős lelkipásztorok megtanulhatták, hogy ami a kereszténységben népszerűvé vá-
lik, azt érdemes némi gyanúval fogadni: miért akarnak a keskeny úton egyszerre oly 
sokan elindulni? Az Isten utáni hiteles vágy könnyen keveredik egy-egy karizmatikus 
személy iránti rajongással, felfokozott zenei vagy közösségi élmény keresésével, poli-
tikai motivációkkal vagy idővel ideologikusnak bizonyuló célkitűzésekkel. A vallási 
élmény lehet egy megtérési folyamat kezdete, de ugyanúgy el is terelheti a figyelmet 
arról, ami fontosabb a felfokozott érzelmeknél. Nincs tehát garancia arra, hogy az 
élmény valódi megtéréshez vezet. A vallásos élménynek ez az ambivalenciája törté-
nete kezdetétől kísérte a kereszténységet, sőt már Jézus számára is fejtörést okozott: 
hogyan tud szerető Atyjának tanúja lenni anélkül, hogy küldetését ellehetetlenítené 
a rá vetülő messiási várakozásokból fakadó, sok szempontból vak, helyenként tömeg-
pszichózissal felérő lelkesedés?

A lelkigyakorlatokban az érzelmi világ minden rezdülése figyelmet kap, de vala-
miféle tartózkodással. Mint láttuk, Ignác a devotio moderna örököse, amit a Diction-
naire de spiritualité ascétique et mystique így jellemez: „komolyság, bölcsesség, okos 
szerénység, bizalmatlanság a csillogóval szemben, a szilárd, tartós dolgok iránti érzék, 
a kipróbált módszerek alkalmazása. Ezáltal »modern«, vagyis korának megfelelő ez 
az iskola”.5 Ignác számára azonban a puszta lelkipásztori bölcsességnél többről volt 
itt szó. Saját megtérését köszönhette annak, hogy érzelmi világának történéseire fel-
nyílt a szeme. A történetre elevenen emlékezett akkor is, amikor röviddel halála előtt 
rendtársainak elmesélte, miként vezette őt az Úr. Egy vesztes csatával és közel végzetes 
sebesüléssel kezdődött. Miután heteken át lebegett élet-halál között, hosszas lábado-
zás következett. Unalmában lovagi életéről álmodozott, régi dolgokról és olyanokról, 
amelyeket majd felgyógyulása után szeretne véghez vinni. Szerette így szórakoztatni 
magát, de idővel ezt is elunta, és olvasnivalót kért. A loyolai kastély teljes könyvtárát, 
két könyvet tettek az ágya mellé: az egyik Jézus életéről, a másik a szentek életéről 
szólt. A jól megírt történetek alkalmasnak bizonyultak arra, hogy ezekről is álmodoz-
zon egy kicsit: mi lenne, ha ő is ilyen nagy dolgokat tenne meg Istenért? Hamarosan 
már felváltva ábrándozott régi életének folytatásáról és arról, hogy valami egészen 
újba kezdhetne. Így tett szert a felismerésre, amely a megtérés útjára terelte őt.

„Volt azonban egy különbség: amikor a világi dolgokra gondolt, kedvét lelte bennük, de 
amikor belefáradva elhagyta ezeket a gondolatokat, száraznak és elégedetlennek érezte 
magát. Amikor viszont arra gondolt, hogy mezítláb megy Jeruzsálembe, nem eszik mást, 
csak füveket, és minden szigorú dolgot megtesz, amit a szenteknél látott, nemcsak addig 
vigasztalódott meg, amíg ezeken gondolkodott, hanem miután elhagyta ezeket a gon-
dolatokat, akkor is elégedett és vidám maradt. De nem figyelt erre és nem szánt rá időt, 
hogy ezt a különbséget mérlegelje, egészen addig, amíg egyszer egy kicsit felnyílt a szeme, 
és elámult és elgondolkodott ezen a különbségen. Saját tapasztalatából értette meg, hogy 

5  Idézi Bartók: i. m., 6.



60

Lukács János SJ

SároSpataki Füzetek 24. évFolyam  2020 – 4

bizonyos gondolatok után szomorúság, mások után pedig öröm marad benne, és fokoza-
tosan eljutott azoknak a különböző szellemeknek a megismerésére, amelyek felkavarták: 
az egyik a démoné, a másik Istené.”6

Fontosak-e az érzések, érzelmek? Kétségkívül: Ignác megmaradt volna lelki vaksá-
gában, ha nem figyel fel rájuk. Az érzések azonban nem úgy mutatkoznak számára, 
mint ami a rációval szemben áll. Jelentőségüket éppen az adta, hogy általuk Istenre 
kezdhetett figyelni, pontosabban azokra a „szellemekre” vagy lelki hatásokra, ame-
lyeknek minden ember akarva-akaratlanul alá van vetve. Az érzelmek úgy fontosak, 
mint az értelmes beszédet lehetővé tévő nyelvtan, aminek – legalábbis implicit – is-
merete a tartalmas kommunikáció alapfeltétele. Enélkül amint az emberi kapcsola-
tok, úgy a kapcsolat Istennel is csak igen korlátozott maradhatna. Lelkigyakorlatok 
kísérőiként ezért hökkenünk meg újra és újra, amikor valaki olyan barátja ajánlására 
érkezik a Manrézába, aki kiemelkedő lelki élményeket ígért neki. Mégsem utasítjuk 
el azzal, hogy rossz helyen kopogtat. Bízunk benne, hogy az Úr megtalálja majd a 
módját, hogy megszólítsa. Ha számunkra kissé önközpontúnak tűnik is a beállított-
sága, a lelki megmozdulásokra, ezen belül az érzésekre, érzelmekre kinyíló figyelem 
hiteles, ígéretes út lehet Isten felé.

A pszichológia és a négy „sola”
A kereszténység és a pszichológia művelői közötti, kezdetben ellenséges viszony az 
elmúlt évtizedekben fokozatosan oldódott. Mindkét gondolkodásmód képviselői 
messze járnak azonban attól, hogy egymás igazságait, szempontjait kölcsönösen 
integrálták volna, és ez alól különös módon sokszor a keresztény pszichológusok 
sem kivételek. Hasonlóképpen, azok a lelkipásztorok, akik felkészülten szeretné-
nek közösségeik, gyülekezeteik, híveik szolgálatára állni, és ezért lelkigondozói vagy 
mentálhigiénés képzést végeznek, tapasztalhatják, hogy mennyire nélkülözhetetlen 
szemléletmódot és eszközöket kapnak kézbe. De tapasztalhatják azt is, hogy bár a 
transzcendensre nyitott pszichológiai szemléletmódot sajátítottak el, könnyen indul-
hatnak el azon az úton, hogy amikor valakit „valóban” segítségre szorulónak látnak, 
akkor a hit helyett az emberi eszközöket helyezik előtérbe. A lelkipásztor ilyenkor 
könnyen a tanácsadó, pszichológus vagy mediátor szerepében találja magát – aki 
„mellesleg” azért bízik Istenben és imádkozik is.

Ignác lelkigyakorlataiban másképpen kapcsolódik az emberre és az Istenre irá-
nyuló figyelem. Ennek nem az az oka, hogy ötszáz éves szövegről lévén szó, a pszi-
chológiai felismerések ne játszanának szerepet. Az ignáci lelkiség és a pszichológia 
kapcsolatára rákeresve százával kaphatjuk a beszámolókat arról, hogy a különböző 
pszichológiai iskolák képviselői miként fedezik fel a lelkigyakorlatokban kedvelt esz-
közeiket, mint az aktív meghallgatás, a nondirektivitás, az emlékek átkeretezése, a 
történetmesélés jelentősége, a pozitív pszichológia különböző elemei, az álmok szere-

6  Loyolai: i. m., 8.
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pe és hasonlók. Ezek azonban csak annyira válnak fontossá – és alkalmanként döntő 
jelentőségűvé –, amennyire az Istennel való élő kapcsolatot, az arra való megnyílást 
és az abban való elmélyülést szolgálják. A lelkigyakorlatokban a megoldhatatlannak 
tűnő magánéleti problémákkal érkezőket ezért arra hívjuk, hogy kérdéseiket átmene-
tileg tegyék félre, és tőlük telhető nagylelkűséggel, bizalommal forduljanak Isten felé. 
Figyelmük központjában marad az Istenre hagyatkozás, az Ige, a megnyílás a kegye-
lemre és Krisztus személyére, és általában arra, ami bennük Istentől születik. A hozott 
kérdések később térnek vissza. Néha úgy, hogy „maguktól” oldódnak meg. Máskor 
kiderül róluk, hogy rosszul feltett kérdések voltak, vagy nem most van itt az ideje 
a megválaszolásuknak. Megint máskor Isten szeretetének fényében lehet visszatérni 
rájuk, egy tágabb lelki térben lehet megfontolni, hogy az adott helyzetre válaszolva 
milyen döntés lenne a leginkább megfelelő.

A Lelkigyakorlatokban a meglepő pszichológiai érzékenység mellett tehát olyan 
egyértelmű Isten-központú szemlélettel találkozunk, amely nem idegen a „sola” 
mondásoktól. Sola scriptura, csak az Írás: a Lelkigyakorlatok teljes, harminc napos 
változatában a napi öt imaidő között alig néhány olyat találunk, amely nem bibliai 
szakasszal történik. S ezek a kivételek, az Ignác által szerkesztett elmélkedések is az 
evangéliumi tanítás egyfajta sűrítményének tekinthetők, bibliai hátterük könnyen 
felismerhető.

Solus Christus, egyedül Krisztus: a Lelkigyakorlatok mai értelmezői ismételten felfi-
gyelnek a Krisztus-központú teológiai szemléletmódra, amely a Szentháromság sze-
mélyei közül szinte zavarba ejtő módon összpontosít Krisztusra. Az imagyakorlatok 
jelentős része Jézus életének eseményeire és tanítására, majd szenvedéstörténetének 
részleteire és a Feltámadott megjelenéseire irányul. Csak az Első Héten, az önismereti 
jellegű, a bűn misztériumára irányuló napok során nem ilyen szembeötlő ez a kifeje-
zett Krisztus-központúság – azonban annál fontosabb éppen itt is. Amikor ugyanis az 
ember saját bűnösségének konkrét valóságával szembesül – vagyis azokkal a gondolko-
dás- és viselkedésformákkal, amelyek az Istennel való kapcsolatát leginkább rombolják 
–, akkor egyben azzal is szembesül, hogy ezeken saját erejéből képtelen változtatni. 
Innen az ismert emberi reakciók: a terméktelen önmarcangolás és a felszínes bagatel-
lizálás. Csak a Megváltóra tekintve nyílik meg a bizalom tere, az igazság, a szabadulás 
és az üdvösség útja. Valahogy úgy, mint a házasságtörő asszony számára, aki – miután 
vádlói magára hagyták a porban írogató Jézus mellett – tekintetében és néhány szavá-
ban Isten megbocsátó és életátalakító irgalmával találkozhatott.

A lelkigyakorlatozó a biblikus értelmemben vett, bízó hit talajára lép. Sola fidei, 
csak a hit által jut majd előre: „A lelkigyakorlatozót nagyon segíti, ha nagy lélekkel, 
Teremtője és Ura iránti bőkezűséggel kezdi meg a lelkigyakorlatokat, felajánlva neki 
egész akaratát és szabadságát, hogy az isteni Felség legszentebb akarata szerint rendel-
kezzék személyével és mindazzal, amije van.”7

7  Loyolai Szent Ignác: Lelkigyakorlatok, Budapest, Jezsuita Kiadó, 2019, 5. pont.
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Az Istenre nyíló bizalom a kegyelem megtapasztalása révén növekszik. A lelkigya-
korlatozó hamar, már az első imádságai alatt találkozik azzal a valósággal, hogy sola 
gracia, egyedül a kegyelem által találhatja meg az üdvösséget. Az ima „kudarcát”, az 
áhított eredmény elmaradását Isten azért engedi, hogy ennek az alaptörvénynek az 
elfogadásán, az alázatos hozzáállás megtalálásán át nyissa meg az előrehaladás útját: 
„hogy igaz belátást és ismeretet adjon nekünk, és bensőleg érzékeljük, hogy nem 
tőlünk függ a nagyfokú áhítat, az intenzív szeretet, a könnyek, sem bármilyen más 
lelki vigasz megszerzése vagy megőrzése, hanem minden Isten, a mi Urunk ajándéka 
és kegyelme. Tehát ne rakjunk fészket idegenben, gőgösen vagy hiú dicsőségvággyal 
magunknak tulajdonítva az áhítatot vagy a lelki vigasz más megnyilvánulásait.”8

A hit központi szerepe révén az imagyakorlatok egyúttal az önközpontúságból 
való kilépés gyakorlatai is. Nem csoda, hogy a lelkigyakorlatra érkezők gyakran szá-
molnak be ellenállásaikról és félelmeikről: hogyan fogják bírni, hogy a lelkigyakorlat 
napjai alatt nem kommunikálnak szeretteikkel, nem foglalkoznak kedves időtöltése-
ikkel, hogy „csak” Istennek és az imádságnak szentelik magukat? És ugyanez kicsi-
ben az egyes imaidők kezdetén is: mi lesz, ha nem „sikerül” imádkozni, ha magam 
maradok a gondolataimmal? A lelkigyakorlat a hit iskolája: a külső szemmel nézve 
talán apró, de a lelkigyakorlatozó szemével nézve éppen megfelelő próbatételekben 
növekvő kegyelemtapasztalatok mélyítik a hitet, a bizalommal Istenhez forduló em-
ber pedig élete újabb területeit nyithatja meg a kegyelem számára.

Megtartó hagyomány és személyes figyelem
A pápai jóváhagyás valószínűleg nem a legjobb reklám egy jelenség protestáns meg-
kedveltetéséhez. Ignác lelkigyakorlatai esetében azonban a jóváhagyás dátuma 1548, 
ezt pedig jó húsz évvel megelőzte az az időszak, amikor Ignácot újra és újra kihall-
gatta – közben többször mozgásában is korlátozta –, majd ismételten felmentette az 
inkvizíció. Ellentétben azzal, ahogy a reformátorok az inkvizíciót megismerték, és 
aminek sok részletével katolikus részről ma sem tudunk szégyen nélkül szembesülni, 
a hit tisztaságának akkori védelmezői a korábbi, mai szemmel nézve a közös keresz-
tény hagyománnyal való egybecsengést vizsgálták. Ignác esetében a gyanú arra nézve 
fogalmazódott meg, hogy nem korának álmisztikus mozgalmához, a magukat meg-
világosodottaknak (alumbrados) nevezőkhöz tartozik-e, akik szabados életmódjukat 
spirituális tapasztalatokra hivatkozva igazolták. A Lelkigyakorlatok pápai jóváhagyása 
azt jelenti, hogy Ignác írása megfelel az első másfélezer év legjobb keresztény hagyo-
mányának. Ennek az egyházi tanúsítványnak a jelentősége nem kicsi akkor, amikor a 
szöveg olyan, a mai teológust is könnyen zavarba ejtő kijelentésekkel lepi meg olva-
sóját, mint ami például az élet meghatározó, nagy választásaira vonatkozik:

„a lelkigyakorlatok idején [...] az isteni akaratot keresve megfelelőbb és sokkal jobb, ha 
maga a Teremtő és Úr közli magát a szolgálatára kész lélekkel: körülöleli szeretetével és 

8  Uo., 322. pont.
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dicsőségével, és arra az útra vezeti, amelyen ezentúl jobban szolgálhat neki. A lelkigyakor-
lat-adó tehát ne foglaljon állást, ne hajoljon se erre, se arra, hanem maradjon középen, 
mint a  mérleg nyelve, és engedje a  Teremtőt a  teremtménnyel, a  teremtményt pedig 
Teremtőjével és Urával közvetlen kapcsolatban tevékenykedni”.9

A lelkigyakorlatok hagyománynak való megfelelése tehát nem intézményi struktú-
rákat és megmerevedett gondolkodásmódokat idéz, hanem olyan biztonságot ad, 
amelyen belül, mint láttuk, bátran nyílhat tér a személyekre és az Isten cselekvésére 
egyaránt nyitott figyelemnek:

„Nagyon hasznos, ha a lelkigyakorlat-adó hű tájékoztatást kap azokról a különféle nyug-
talanságokról és gondolatokról, amelyeket a  különböző szellemek keltenek a  lelkigya-
korlatozóban – anélkül, hogy kikérdezné, vagy meg akarná tudni gondolatait és bűneit 
–, mert akkor tud neki néhány olyan gyakorlatot adni, amely többé-kevésbé hasznára 
válhat, alkalmas, és megfelel az így felkavart lélek szükségletének.”10

Sőt, ennél még többről is van szó: a keresztény közösség egésze is erősödik, amikor 
a hagyománytól kapott szavak új élettel telnek meg. Nem törvényszerűség, hanem 
inkább a lelkigyakorlatok kísérőinek ismétlődő, ámuló felismerése, hogy ami mélyen 
személyes, az egyben tágasan egyetemes is. Amikor valaki a legszemélyesebb útját 
Istenre figyelve járja, akkor a legritkább esetben válik önjáró, a hagyománytól elide-
genedő csodabogárrá. Inkább az egyház szívében találja magát, amint új érzékenység-
gel, egyszerre tétován és nagy meggyőződéssel, egyszerre megilletődve és hálásan kezd 
használni olyan, régről ismert kifejezéseket, mint hogy Isten szeret, Jézus gyógyít, 
vagy Isten Lelke megmutatott valami fontosat.

Az ima ökumenizmusa
A Manréza csendje, gyönyörű természeti környezete, különleges napirendje mind hoz-
zájárul Ignác ötszáz évvel korábbi megfigyelésének valóra válásához: „Az így végzett 
lelkigyakorlatban általában annál nagyobb előrehaladást ér el az ember, minél inkább 
elkülönül minden barátjától és ismerősétől és minden földi gondjától. Például elköltö-
zik házából, és más házba vagy szobába megy lakni. Így a lehető legnagyobb elrejtettség-
ben élhet […], és nem kell attól tartania, hogy ismerősei akadályozzák.”11 A hétköznapi 
élethez képest más, talán kissé egzotikus hely a Manréza, s ez a protestánsok számára, 
akik felekezeti határokat is átlépve érkeznek ide, fokozottan érvényes lehet. Ha egy 
ilyen hely nem fenyegető, akkor alkalmasan segítheti a megnyílást arra, ami otthon, a 
megszokottságban, az unalomig ismételt szavak takarásában elsikkadhat.

Az elmúlt évtizedek erőfeszítései és előrelépései ellenére az „ökumenikus” szó 
nem vált általánosan vonzóvá. Jelenleg szüneteltetjük is az ilyen lelkigyakorlatok 

9  Uo., 15. pont.
10  Uo., 17. pont.
11  Uo., 20. pont.
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meghirdetését, mert a csoportok nehezebben telnének meg. Elképzelhető, hogy a 
lelkigyakorlatot keresők talán valamilyen fontos, ám számukra személy szerint in-
kább terhes plusz feladattól félnek. Amikor ugyanis az idegenül hangzó ökumenikus 
jelzőt elhagytuk és azt jeleztük, hogy a lelkigyakorlat során a katolikus szentmise 
mellett úrvacsorás istentisztelet is választható, és a kísérők között lesznek protestán-
sok is, inkább még nőtt is a jelentkezési kedv. Sőt, a csendben töltött napok végeztén 
a zárókörben a katolikusok nagy többsége is kiemelte, hogy milyen váratlan, szép 
kegyelmeket hozott számára a puszta tény, hogy egyetlen szó elhangzása nélkül, más 
felekezetűek mellett imádkozott nap mint nap.

A lelkigyakorlatnak ma talán az egyik legvonzóbb jellemzője, hogy felébreszti 
ősi vágyunkat az egységre, és megsejteti velünk a Fiú imájának mélységét: „Szent 
Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, 
mint mi!”12 Egy ökumenikus konferencia résztvevője figyelmeztetett nemrégen arra, 
hogy ne csodálkozzunk, ha teológiai fogalmainkkal, amelyeket jelentős részben azért 
hoztunk létre, hogy a nézetkülönbségeinknek adjunk hangot, nemigen jutunk el a 
vágyott egységre. Talán ez is okozza, hogy az elmúlt évtizedekben az ökumenikus 
dialógusnál, minden áldása ellenére is, többen találták meg az egységet a szegények 
érdekében vállalt közös tevékenységben vagy a családban, közösségben megtapasztalt 
tiszteletteljes, egymásra figyelő élet során. Ezt egészíti ki az imádság, Isten keresésé-
nek az a módja, ahol a szavak azért születnek, hogy az Ige által megérintett embe-
ri szív és értelem kifejezhesse magát, tisztábban láthasson, és így még odaadóbban 
maradhasson meg az úton, amelyet a teológia szavai oly vonzóan rajzolnak ki. Nem 
véletlen vált a lelkigyakorlatok emblematikus kifejezővé az a megfogalmazás, amely a 
lelkigyakorlat kísérőjének szóló alapvető módszertani utasítást zárja le:

„Az elmélkedés vagy szemlélődés módját és rendjét másnak átadó személy híven ismer-
tesse a [bibliai] történetet, amelyről az adott szemlélődés vagy elmélkedés szól, de csak 
a fő pontokat érintse rövid vagy összefoglaló magyarázattal. Ha ugyanis a szemlélődő 
személy, megkapván a történet valódi alapját, önmaga gondolja át, mérlegeli, és talál 
valamit, ami kissé jobban megvilágítja vagy érzékelteti – akár saját gondolkodása, akár 
az értelmét megvilágító isteni erő eredményeként –, akkor ez több lelki ízt és gyümöl-
csöt hoz, mintha a  lelkigyakorlat-adó hosszan fejtegetné és bőven magyarázná neki 
a történet értelmét. Mert nem a sok tudással lakik jól és elégül ki a lélek, hanem ha 
a dolgokat bensőleg érzékeli és ízleli.”13

A léleknek ez az elégedettsége az Isten kegyelemi ajándékaiban részesülni tudó ember 
elégedettsége. A Manréza munkatársaiként nincs a kezünkben semmilyen garancia 
arra, hogy ezt meg tudjuk adni az ide érkezőknek. De minden törékenységünk el-
lenére újra és újra tapasztaljuk, hogy aki zörget, annak ajtót nyitnak, s hogy jóságos 
Urunk, minden vigasztalás Istene, ma is részesíti ajándékaiban a Hozzá fordulókat.

12  Jn 17,11
13  Loyolai: Lelkigyakorlatok, 2. pont.


