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Áldott csend ikon Oroszországból, a 15–17. századból. A képen Krisztust látjuk, a  
fiatal, szakáll nélküli Megváltót. Keresztbe tett keze arra az áldozatra utal, melyet mint az Úr 
szenvedő szolgája csendben, szó nélkül vitt véghez. Összekulcsolt keze fölött a szeráf az ortodox 
ikonográfiában egyszerre utal születésére és halálára. 
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KÖRKÉRDÉS

Vita rovatunkban olyan lelkipásztorokat és professzionális Ige-értőket kérdeztünk 
meg, akik maguk is elkötelezettek az egyház spiritualitásának újraélesztésében, a 
lelki szükségletekre reagáló gyakorlatok kipróbálásában, művelésében és aktív tanul-
mányozásában. Kérdésünk az volt: milyen utakat látnak a keresztyén spiritualitás 
számára? Hogyan valósítható ez meg? Milyen tapasztalatokkal gazdagíthatja az egy-
házat és a személyes keresztyén utat? És végül, kíváncsi voltam, hogyan is kutatjuk a 
kegyességet mi, reformátusok.

SZAKÁCS György
Egyház és spiritualitás

Különös hatású téma és cím ez: Egyház és spiritualitás. Van-e értelme egyáltalán 
csak beszélni is erről, vagy csak két külön szóvá tenni ezt a kettőt, amikor ugyanazt 
fejezik ki? Éppen ezért így volna helyes a címünk: az Egyház a spiritualitás. Ezért 
létezik. Úgy is állíthatjuk ezt, hogy nem próbáljuk pontos kifejezéssel meghatá-
rozni, mi is az a spiritualitás. Egyszerűen kifejezzük azt, amiben talán mindenki 
egyetért, hogy a spiritualitás az a területe a létezésünknek, amelyben megnyug-
szik az Isten utáni vágyunk, valamilyen módon megtapasztaljuk ŐT. Közben pedig 
mégsem ennyire egyszerű a spiritualitásunk. Külön tudományterületté vált mára az 
emberek istenképével kapcsolatos kutatás. Komolyan megalapozott eredmények és 
munkák születtek, amelyek meggyőznek minket arról, hogy nincs két olyan ember 
a világon, akiknek teljesen egyezne az Istenről alkotott képük. Hatással bír erre az 
egyén személyisége, egész élettörténete, szocializációja, hitbeli ismeretei, sőt, a na-
gyobb jelentőségű életesemények is. Mindeközben mennyi különböző istenképpel 
rendelkező ember tartozik egy bibliacsoportba, egy gyülekezetbe, egyházba, egy 
világvallásba. Hogyan lehetséges ez? Nem beszélve a generációk egyéni spirituális 
szükségleteiről, amelyek éppen a generációk gyökeres különbözősége miatt közöt-
tük húzódó szakadékká váltak. A legújabb generációk sajátos jellemzői csak még 
izgalmasabbá teszik a spiritualitás kérdését.

Képes-e az Egyház ezt a sokszínű és a legváltozatosabb jellemzőkkel bíró spi-
ritualitást kiszolgálni? Mert ki kell szolgálnia, talán ebben a többség egyetért. Ha 
nem tud ennek eleget tenni, nem tudnak hozzá kapcsolódni az emberek. Miért is 
tennék? Véget ért az az idő, amikor az Egyházhoz tartozás a társadalmi élet része 
volt, amikor még az a kérdés, hogy milyen vallású vagy, olyan természetes kérdés 
volt, mint az milyen nemzetiségű vagy. Ma már nincs így. Akkor sem, amikor a 
számtalan egyházi intézmény dolgozói és ellátottjai megtöltenek egy templomot. 
Egy pillanat alatt megtörténhet, hogy megváltozik az egyházi intézmények helyze-
te, és ki marad meg akkor? 

Még nehezebbé téve a kérdést, egyáltalán spiritualitás-e az, amikor a keresztyén-
séget a kultúra részének nevezzük? Bizonyos értelemben lehet az, a társadalom egy 
kis rétegének. Talán itt jutunk el a mai helyzetünkig. De távolra kerültünk attól, ami 
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a felső sorokban alaptételként ki lett mondva: az Egyház a spiritualitás. Az Egyház 
pasztorális szolgálatáról mondta ezt valaki: amikor az Egyház nem gyakorolja az fel-
adatát, mások kezdik azt végezni. Jó példa erre a mai korunk égető feladata, a lelki-
gondozás. Virágkorukat élik a világi segítő szakmák. Ahogyan az 1990-es években 
azt sem tudtuk pontosan, mennyi újszülött kisfelekezet létezik, ma azt nem tudjuk, 
mennyiféle segítő áll az egyes emberek és pártok mellett, hogy támaszt nyújtson és 
elvégezze a pasztoráció feladatát helyettünk. 

Ha ez nem működik, mert nem marad rá időnk, figyelmünk és erőnk, hol marad a 
spiritualitás? Nem a nagy teljes Egyház spiritualitása, hanem az egyes szolgálóké. Ami-
kor azt mondjuk, ha tényleg mondhatjuk egyáltalán, hogy az Egyház a spiritualitás, 
akkor ezzel azt is mondjuk, hogy az egyház szolgái pedig a spiritualitásban jártas, abban 
az általuk vezetettek előtt járó, külön erre képzett szakemberek. Valóban így is van, 
legalábbis egyfajta spiritualitás szerint. Az „isteni tudományok mesterei” (magister divi-
niarum) valóban képzettek e tudomány minden területén (felekezetük szerint). Mégis 
önmaguk is érzik elégtelenségüket, amikor a legegyszerűbb spiritualitással kapcsolatos 
kérés-kérdés érkezik hozzájuk valakitől, aki Istent a segítségükkel igyekszik keresni. Ki-
csoda Isten? Miért halt meg a Fia? Miért engedi a szenvedést? Hogyan imádkozzak? 
Egyáltalán mire használhatom azt, amit az Egyház nekem rendelkezésemre bocsát? 

 Mindezek mellé tegyünk még egy megállapítást. Éppen a spiritualitás vál-
tozékonyságának és egyediségének tükre az Egyház történelme. Minden időszaknak 
tökéletesen más volt a spiritualitása, vagyis: az Egyházhoz tartozó emberek lelkiségi 
igénye. Milyen különös ezzel a megállapítással nézni az Egyház egyes korszakainak 
lelkiségi irányait, mindjárt a Reformációt, amely célul tűzte ki azt, hogy fölveszi egy 
korábbi korszaknak, az őskeresztyénségnek a lelkiségét. Mi is ennek a lélektani hát-
tere? Mondhatjuk, hogy a középkori Egyház olyanná vált, mint a pogány Római 
Birodalom, amelynek sokistenhitű vallása elől fellélegezni mentek a keresztyének a 
katakombák közösségébe? A reformált közösségek pedig olyan spiritualitást nyújtot-
tak, ami hasonlított ahhoz a bensőséges testvéri közösséghez, amely 313 után szinte 
teljesen eltűnt az Egyház gyülekezeteiből? 

Ezt a kérdést és minden ilyet, ami más lelkiségi korszakkal kapcsolatosan ugyan-
így föltehető, talán lehetetlen megválaszolni. Elsősorban azért, mert nem éltünk 
ezekben a korszakokban. Mi ma élünk a jelenünkben velünk élő spiritualitásunkkal, 
amit számtalan tényező alakított, és alakít most is. Keressük azt, amiben eljutunk 
újra és újra az Istenben való megnyugvásig. Aminek az útját nemcsak az eddigi ténye-
zők színezik és bonyolítják. Az a tényező az egyik legfontosabb, amelyet a lelki vezetés 
szolgálata ismer a legjobban. A lélek Istenhez vezető útjának a dinamikája. Az az 
egyéni Istennek megjárt út, amelyet elsősorban az tesz változatossá, hogy két önálló 
akarattal bíró személy kapcsolata. Tovább bonyolítja ezt az adott személy életszaka-
sza, kora, szociális státusza, önismerete és még mindaz, amit korábban felsoroltam. 
Mindezekből látszik, mennyire nagy feladata van az Egyháznak. Jelen lenni az egyes 
személyek spirituális igényeinél, és tényleges vezetést adni abban. Mindezt úgy, hogy 
az egyéb, nem spirituális, de közben túlsúlyba került feladat is el legyen látva.  
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Ennyi szempont – és még ennél jóval több – tartozik ehhez a témához: egyház 
és spiritualitás. Közben pedig az egész mégis nagyon egyszerű. Annyira, amennyire 
Jézus mondatában olvassuk, ami Mártához szólt: „...Márta, Márta, sok minde-
nért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre...” 
(Lk 10,41a-42b) Itt is megtehetjük – és meg is kell tennünk, hogy valójában csak 
egyre figyeljünk az előző sok szempont mellett/helyett. Arra, hogy amikor léte-
zésre hívott, Isten a szívünkbe teremtette az utána való vágyakozást. Ennek a mi 
vágyakozásunknak megvan a maga útja, dinamikája és története.  Hiába szorítjuk 
ezt a vágyakozást tanításba és elméletbe, hiába van határozott képünk róla, amit 
ráadásul a Szentírás alapján gondolunk, ez a vágyakozás önálló életet él. Nyugta-
lanít, amikor nem akarjuk, és elcsendesül, amikor szeretnénk, hogy aktív legyen. 
Van idő, amikor mindent megteszünk azért, hogy új hatások érjék, és elhagyjuk 
a megszokott formáinkat, van, hogy arra vágyunk, hogy visszatérjünk azokhoz. 
Nem tartjuk a kezünkben, nem kontrollálhatjuk. Ugyanúgy, mint vágyakozásunk 
célját, az Istent. „Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem 
látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek 
célját, lelketek üdvösségét.” (1 Pt 1,8-9) Szeretitek, hisztek, örvendeztek – a spiri-
tualitást jól kifejező szavak, amelyek mellé még sokat fel tudnánk sorolni. 

Egyházunk hivatása, hogy ezeknek a tapasztalatoknak a helyszíne legyen. Ami-
kor ezt olyan sok minden nehezíti és hátráltatja, azokban az időkben is tudatosan 
használhatja az Egyház azokat az eszközeit, amelyek arra születtek, hogy a spiritu-
ális igényeket el tudja látni. Sok ilyen eszköz közül kettő hadd kerüljön kiemelésre 
most. Az első az egyház kis közösségeinek fontossága. Kezdetektől máig az Egy-
házban élés példája Jézus és tanítványainak köre. A kisközösség, amelynek szerve-
ződési célja a spiritualitás. (Mennyire nehéz ez az ifjúsági kiscsoportok esetében, 
ahol csupán az életkor miatt nehezen beszélhetünk még spiritualitásról és Isten 
utáni vágyakozásról. Ezek a csoportok éppen ezért nehezen tudnak a spiritualitás 
köré szerveződni, és sok más közös téma jelenti a kohéziót.) A kiscsoportokban 
megélhető személyes hit és bizalom, ezzel szemben a sérülékenység és az egyhá-
zi közösség törékenységének megtapasztalása teremti meg a spiritualitás otthonos 
közegét. Akik szolgálatuk során kiscsoportot vezetnek, tudják, mennyi csoporton 
belüli történés hasonlít arra, amit Jézus mellett megélt a tizenkettő. 

A másik nagy eszköze az Egyháznak a spiritualitás mélyítéséhez a liturgia. Illetve 
a tudatosan használt liturgia, amelynek egyetlen lényeges eszköze van, a szimbólum. 
A felvilágosodás óta szimbólumaitól megfosztott liturgikus magatartásunk nekünk is 
nyűg és kötelesség. A mögöttünk levő évszázadok útján a liturgiák semmi másra, csak 
a szimbólumokra támaszkodtak. Kihasználták a szimbólumok azon tulajdonságát, 
hogy azokhoz könnyű mindenkinek csatlakozni. A konkrét, szimbólumokat nem 
használó imák és liturgikus megnyilvánulások szárazok maradnak. A liturgiát végző 
személy megnyilvánulásává degradálódnak, és nem tudnak a közösség cselekményé-
vé válni. Korunkban ezért keresik sokan az ősi liturgikus formákat, szövegeket és 
zenéket, mert ugyanúgy ma is spirituális erővel bírnak, mint őseink gyakorlatában. 
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Egyetlen egyszerű példa: egy úrvacsora utáni imádságban mondhatjuk ezt: köszön-
jük, hogy részesültünk az Úrvacsora jegyeiben, vagy ezt: köszönjük, hogy az Úrva-
csorában asztalod vendégei lehettünk. Egy teljesen konkrét mondat helyett két szim-
bólumot hoztunk be a másodikba. Asztal és vendég. Két külön igehirdetést lehetne 
e két szimbólumról mondani az Úrvacsoráról tanítva. Ezek tartalma nem tudatosan 
ugyan, de hatással bírnak. Mindazzal, amit az egyes személynek az asztal és a vendég 
kifejezések és ezek megtapasztalása nyújt. Az első mondatban ugyan szerepel a „jegy” 
mint szimbólum, ám az mára elveszítette azt a szimbolikus értékét, amely 500 éve 
még megvolt, mindezt a nyelv fejlődése és a társadalmi élet változásai miatt. Ez a 
nagyon egyszerű példa is magyarázza a mi rítus, szimbólum és spiritualitás utáni 
igényünket. Magyarázhatja az is, hogy a mai társadalmunk igyekszik gyarapítani az 
ünnepeit, és globalizált emberekként más népek rítusait is bevenni az eddigiek mellé. 
Idehozhatjuk ugyanakkor az évek óta erőt képviselő, a keresztyénség előtti magyar 
rítusokat felelevenítő csoportokat, akik működése ugyanezt támasztja alá.

Mit tehet mindebben az Egyház? Félő, hogy erre a nehéz kérdésre csak akkor 
adjuk majd meg a még nehezebb választ, mire ez a korszak is véget ér, és elkezdődik 
valami egészen új. Sőt, talán itt is van. Mire az Egyház egy szakmai csoportja kidolgoz 
valamit az adott helyzetre, addig már véget ér az a helyzet. Nem az Egyház lassúsága, 
az élet felgyorsulása a jelen tapasztalatunk. Amire azonban mindig támaszkodhat 
az Egyház, pontosabban az Egyház minden szolgája, az a saját egyéni spiritualitása. 
Amit egy lelkipásztor önmaga miatt, a saját Isten utáni vágya miatt, de egyben a kö-
zössége miatt is előtérben tart. Mi mást is használna a szolgálata során, mint a saját 
útját. Ami lehet, hogy nem olyan kiemelkedő vagy különleges, de az övé. A sajátja, 
amit hitelesen az övéi elé tárhat magasságokkal és mélységekkel egyaránt. Követve 
Jézust, aki a saját spiritualitását részletesen tárta tanítványai elé. Ők pedig ugyanazt 
tették az ő tanítványaikkal. 

Mi mást is találunk a Szentírásban? Egyének spiritualitását, amelyeken keresztül 
kirajzolódik a válasz arra a kérdésre, hogy kicsoda Isten. Ádámtól kezdve olyan em-
beri szűrőket – istenképeket – amelyek Istenből, a vele megélt kapcsolaton keresztül 
tárnak föl kis szeleteket. Mi, akik ma élünk és ma vagyunk benne a mi spiritualitá-
sunkban, most a mi feladatunk azt mások elé tárni. Megmutatni azt a maga nagyon 
is emberi, töredékes és sokszor éhező, de máskor betöltött valóságában. Ez az Egyház 
spiritualitása. Mindig is ez volt. Köszönet azokért, akik ebben előttünk jártak, és 
nem csak a fényről, de az árnyékról is őszintén szóltak, és köszönet azokért, akik 
ma velünk tartanak. Leginkább: „Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, 
aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt.”  
(I Tim 1,12)   
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BARSI Balázs OFM
Gondolatok a keresztyén misztikáról 

„Míg a katolikus egyház gazdag és sokszor a keleti vallásokból is merítkező utakat 
kínál a lélek Istenhez vezetésében, addig a protestáns hagyományban, azon belül a 
MRE-ban a lelkipásztorok és a teológiai gondolkodók részéről sok ponton érezhető 
egyfajta távolságtartás vagy legalábbis gyanakvás ennek különböző formáival szem-
ben” – olvasom a Sárospataki Füzetek ajánlójában.

Ez a protestáns hagyomány azonos az ősi és ma is eléggé egyetemesen jelenlévő 
katolikus hagyománnyal. Nagyra értékelem az ősi pogány vallások istenkeresését, de 
a Bibliában alapvetően Isten keresi Ádámot, egészen addig, hogy Ádám gyermekévé 
lesz Szűz Mária méhében értünk, a mi üdvösségünkért, és engesztelő áldozatával 
örök istenfiúságában részesít minket.

Azt mondhatnánk, hogy mi birtokoljuk a teljes igazságot. Ez azonban nem így 
van. Az a teljes igazság akar minket birtokolni, ha engedjük, aki egyszer így szólt: 
„Én vagyok az igazság…” (Jn 14,6) A nagy világvallások lelkiségével való párbe-
széd feltételezi, hogy aki párbeszédet kíván velük folytatni, mélységesen ismeri saját 
Krisztusba vetett hitét, és azokat a vallásokat a maguk eredetiségében tanulmányozza, 
nem pénzért „misszionáló” gurukhoz folyamodik. Soraim mögött egy hiteles emberi 
tapasztalat az aranyfedezet.1

Ne annyira módszerekkel kísérletezzünk, mint inkább irányítsuk a keresők fi-
gyelmét a keresztyén hit abszolút eredetiségére. Mit jelent ez az eredetiség? A Szent-
háromság Egy Isten kinyilatkoztatását. Az összes vallás eljuthat Isten létének felis-
merésére, de hogy mi van belül Istenben, hogy milyen Ő, azt csak attól tudjuk, 
akinek megdöbbentő szavait igazolta a dicsőséges tettben való feltámadása: „…én az 
Atyában vagyok, és az Atya énbennem…” (Jn 14,10) Megígéri a Harmadik Személy-
nek, a Szentléleknek az elküldését: az Atya küldi, de Ő is küldi. Az egyetlen isteni 
lényegben három személy közössége van.

Isten nem lehet világenergia, mert a világenergia (ha ilyen van) olyan tehet-
ségtelen, hogy azt sem tudja, hogy létezik. Az ember viszont tudja magáról, hogy 
létezik. Az ember személy. A személyes létezési forma az általunk ismert legmaga-
sabb létezési forma. Éppen ebben vagyunk Isten képmása. Ha Isten energia, akkor 
én végtelenül felette állok. Isten csak személy lehet. De hogyan lehet egy „ÉN” 
„TE” nélkül? Ezt sejthetjük, de csak Jézus kinyilatkoztatásából tudjuk, hogy Isten 
nem magányos. Egy én, még ha isteni is, örök magányában magát az isteni poklot 
élné. Ha elfogadom Jézus kinyilatkoztatását, akkor a Háromság nem tűnik ellent-
mondásnak, sőt, az ember, a posztmodern egyetlen igazán kínzó szenvedésére ad 
orvosságot: a szeretettapasztalat hiányára.

1  Olvasásra ajánlom Verlinde, Joseph-Marie: A tiltott tapasztalat, Az asramtól a monostorig, ford. 
Karsai Nóra, Budapest, Szent István Társulat, 2017.
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XVI. Benedek pápa így írt:

„Miért éppen Szentháromság? – tehetjük fel az újabb kérdést. A »Szentkettősséget« már 
elfogadtuk (Jézus és az Atya örök kapcsolatát – megj. tőlem) […], de hogy kerül ide az 
a Harmadik? […] Be kell látnunk, hogy »Szentkettősség« egyáltalán nem létezhet, mert 
vagy a kettősség marad meg, és akkor nincs igazi egység, vagy a kettő összeolvad, és a 
kettősség tűnik el. Vagy, kevésbé elvontan megfogalmazva: az Atya és a Fiú nem lesznek 
annyira eggyé, hogy feloldódjanak egymásban. Különállók maradnak, mert a meg nem 
szűnő szeretet csak különállókban gyökerezhet. Mindketten önmaguk maradnak, nem 
oltják ki kölcsönösen egymást, mivel egységük nem önmagában zárt, hanem abban 
a termékenységben nyilvánul meg, amelyben ki-ki odaajándékozza magát, és mégis 
saját maga marad. Azáltal válnak eggyé, hogy szeretetük termékeny, és túlárad rajtuk 
a Harmadikban; mivel önmagukat ajándékul adják, az Ajándékban, a Szentlélekben 
mindannyian önmaguk és mégis egyek.”2 

Ezzel a Szentháromságos Egy Istennel személyes élet- és szeretetkapcsolatban lenni: 
ez a keresztyén lelkiség. 

Ezzel abszolút ellentétes irányzatot képviselnek azok a lelkiségek (és ezeknek 
semmi közük Jézus Krisztus kinyilatkoztatásához), amelyek „azonosság-misztikába” 
vezetnek. Ezek számára a meditáció rádöbbenés arra, hogy minden egy. Én isten 
vagyok, az Isten a világ, a világ isten, stb. Ez nem igaz sem a matematikában, sem a 
személyesség síkján. „Ez” a dolog nem „Az”. Én nem vagyok Te! 

A keresztyén misztika nem más, mint maga az igazi keresztyén élet. A hit és a 
keresztség által az isteni természet részeseivé lettünk (lásd 2Pt 1,4). Ezt megélni éle-
tünk minden napján, minden helyzetben – ez maga a misztika. Ilyen értelemben aki 
nem misztikus, az nem keresztyén – ahogy a cikk írására felkérő levélben Kustár tanár 
úr idézte szavaimat. Ez a misztika, vagyis a legmélyebb egység Jézus Krisztus által az 
Atyával a Szentlélekben maga a keresztyén lelkiség.

A „lelkiélet” kifejezéssel kapcsolatban igen szükséges egy nyelvi tisztázás. A latin 
egyház örökösei vagyunk. Latinul a lelki élet „vita spiritualis” és nem „vita psychika”. 
Mivel a nyelv nemcsak logika, hanem hagyomány is, mi Szentléleknek nevezzük a 
Harmadik Isteni Személyt, tudatosítva, hogy ő nem psyché, hanem személyes szel-
lem, ahogy Isten is szellem, nem test, és nem psyché. Így tehát a keresztyén lelkiélet 
nem pszichologizálás, hanem teljes emberi élet a Szentlélek hatása alatt. Minden ősi 
vallási dualizmussal szemben a testi életem is felemelhető a Szentlélek által a tiszta 
szeretetben Istennek tetsző életté, és a pszichikai életem is. 

Nem akkor élek csak lelkiéletet, amikor imádkozom, amikor túláradó Isten-di-
csérettel érzelmeim magasra csapnak, hanem akkor is, amikor a testi vágyak ellen 
küszködöm, vagy éppen étkezem, vagy amikor az abszolút hűségben élő házasok kö-
zös megszentelt nemi életüket élik. Éppen ebben van egy a mai világban vízválasztó 

2  Ratzinger, Joseph: Jézus Krisztus Istene, Elmélkedések a Szentháromság titkáról, ford. Edelényi Judit, 
Budapest, Szent Gellért Kiadó, 2006, 29.
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magatartás. A keresztény lelkiség állandó kemény alakulás, fájdalmakkal járó szakítás 
a bűnnel… A keresztény lelkiség az állandó megtérés lelkisége. Nem lehet párhu-
zamosan nagyokat imádkozni és a házastársat megcsalni. Nem lehet csendes napok 
békességében élni és közben világi vagy egyházi karrierizmustól fűtöttnek lenni. 

A keresztyén lelkiség nagyon is földhöz kötött lelkiség, amelyet átitat Jézus Krisz-
tus világossága. Mindez arra is rámutat, hogy óvakodjunk az önsugalmazás ingová-
nyos talajára lépni. Teológus koromban (1960-as évek!) azt mondtuk: „van egy jó 
gondolatom!”. Ma azt mondják sokan: „nekem az Úr azt mondta…”, vagyis áll-
jatok készen a próféta kijelentésének, parancsának teljesítésére. A puszták egyete-
mén az első századok remetéinek tapasztalata kitermelte a következő bizonyosságot: 
inkább kell engedelmeskedni az egyháznak, mint egyéni sugallatainknak. Állandó 
sugalmazásban élünk. A Szentlélek működik, de az ő sugallatainak vannak látható 
gyümölcsei. Nem a zavar, az egyházközségi torzsalkodás szelleme a Szentlélek. Nem a 
haszonszerzésre való a lelkiélet. A tisztátalanság pedig szóba se jöhet: „Nem tudjátok, 
hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma?” (1Kor 6,19)

A mai világ istenkeresőinek ne a zsákutcákat ajánljuk fel, vagyis Krisztus tanításának 
és a mai világ lelkiségének a keverékét, hanem magát Jézus Krisztust. Ő az én lelkiségem. 

FEKETE Ágnes
Református spiritualitás

A csend feltétlen megelőzi a szót, és magába is foglalja azt. A szó hivatása az, hogy 
üzenjen. Ezt azonban nem teheti meg addig, amíg maga a tartalom meg nem szüle-
tik, az életté válás pillanata pedig mindig csendes. Ha nincs tere a szónak, akkor nem 
lehet értelme sem. Ha nincs rezonáns tér, akkor nincs hang sem. A csend olyan, mint 
gyertyában a kanóc. Hiába a viasz, hiába a láng, ha nincs, ami felszívja és égesse a 
gyertya anyagát. Ugyanakkor a csendről nem lehet beszélni. Ha kiejtem, ha megfo-
galmazom, ha feltételként állítom, elillan a kezemből. Megszólítva, kimondva, meg-
határozva: önmagát számolja fel. Mégis életfeltétel. Mindenki tudja, aki él – anélkül, 
hogy tudományos közleményeket sorolnék fel –, hogy nem csupán a szó feltétele a 
hallgatás, de csend nélkül meg is őrül az ember.

A csend van. „Csak úgy” létezik. Várja azt, hogy belső nyugalmunk meghallja, 
hogy felgyulladjon bennünk, mint egy láng, hogy végre a szavak mögé lássunk. Hogy 
ne zűrzavarban és káoszban röpködjenek mondataink, hanem minden a helyére ke-
rüljön abban a térben, amelyben eleve született.

Nálunk, reformátusoknál azonban nem otthonos a csendről szólni, hiszen mi 
valahogy összenőttünk a szavakkal. Azt a szokást kaptuk őseinktől, hogy az istentisz-
telet lényege a beszéd. Ez a mi hagyományunk. Az Ige, a szó, az igehirdetés, a saját 
szavainkkal megfogalmazott imádság, a bibliamagyarázat, ez a mi sajátos keretezett-
ségünk. Ugyanakkor ezek a szavak mindig újabb és újabb magyarázatra szorulnak, 
elavulnak, kilúgozódnak, és elvesztik az értelmet.
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A spiritualitás lényege a csend megtalálásában gyökerezik.

1.  Mi a spiritualitás?
„A spiritualitás3 összefoglaló kategórianév. Olyan világnézeti formák, amelyek elsősorban a 
szellemi, természetfeletti erők, illetve a lélek értelmezésén, magyarázatán alapuló irányzata-
inak közös neve.” – állítja a Wikipedia. A katolikus lexikonban4 a spiritualitás szó átvezet a lel-
kiség címszóra. Ennek két értelmet adnak. Egyrészt az egyes ember készsége oldaláról nézik. 
„A lélek szellemi természetéből fakadó tevékenységeinek és tulajdonságainak az összessége.” 
Mivel szellemi lények vagyunk, egyben eredendően szomjasak is vagyunk a transzcendens-
re. Ennek a szomjnak különféle formái vannak, ezeket nevezhetjük az egyénből kiindulva 
spiritualitásnak. Másrészt a közösség oldaláról is meghatározhatjuk a spiritualitást: „a hívő 
ember útja, amely a tökéletességet szeretné elérni különböző korokban és kultúrákban”.  
A közösség felől nézve a spiritualitás azokat a módokat jelzi, ahogyan az ember Istent 
megtalálja, megérti. A szócikkben ennél a pontnál megemlítik a sokféle szerzetesi életutat. 
Hiszen minden egyes szerzetesség egy-egy spiritualitást képvisel. Az alapítók megéreztek, 
megértettek valamilyen titkot Istenből, és eköré szerveződött egy lelkiség, egy közösség.

2.  A csend újbóli felfedezése
Minden gyakorló református tapasztalja, hogy nálunk a csendes napok elég zajosak. 
Ez a név csak arra vonatkozik, hogy a város zajától eltávolodunk, de az egyházi kö-
zösség hangjai felerősödnek. Ugyanakkor egyre többen mennek katolikus lelkigya-
korlatokra, és keresik a csend útjait. Nem csak a protestánsoknál, de érdekes módon 
a jezsuitáknál is lezajlott egy hasonló folyamat. 50 évvel ezelőtt, ha egy katolikus 
ember lelkigyakorlatra ment, akkor előadásokra és misékre számíthatott. Ma már lel-
kigyakorlat alatt általában csendet értenek, és egyfajta belső, meditatív utat az imád-
ságban. Bartók Tibor SJ nagyszerű cikkéből5 idézek: „A XX. század elejétől kezdve 
a Rend mintegy újra felfedezte az alapító nevéhez fűződő forrásokat, elsősorban a 
Lelkigyakorlatok könyvét és Ignác önéletrajzi elbeszélését, A zarándokot saját spi-
ritualitása számára. Ez a felfedezés, amely részben újra rajzolta a rendi forrásokról 
alkotott felfogást, kevésbé figyelt arra, hogy a XX. századi kutatások nemcsak Szent 
Ignác eredetiségét, hanem a hagyománytól való függőségét is feltárták. Más szóval a 
forrásoknak is vannak »forrásai«.” 

Ez a mondat iránya lehetne a protestáns megújulásnak is. Ma még mélyebbre kell 
ásni, hogy forrásokat találjunk: a források forrásaihoz kell visszaérnünk! A források 
forrásának a kutatásához azonban arra van szükség, hogy az emberek eleven érzéseit 

3  Spiritualitás, wikipedia.org, URL: https://hu.wikipedia.org/wiki/Spiritualit%C3%A1s Utolsó letöl-
tés: 2021. 02. 17.

4  Spiritualitás, Magyar Katolikus Lexikon, lexikon.katolikus.hu, URL: http://lexikon.katolikus.hu/S/
spiritualit%C3%A1s.html Utolsó letöltés: 2021. 02. 17.

5  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: 2021. 02. 17.
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engedjük működni a maguk sajátos és különös módján. Ha technokrata, előre meg-
rendezett módon indulunk el, akkor hamar kiderül, nem az olthatatlan spirituális 
szomj vezérelt minket, és nem akarunk semmilyen újrarajzolást, semmilyen igazi 
megtalálást, csak fenntartani azt, amit kaptunk. A szív indulatáról, belső elcsendese-
désről van itt szó. Arról, hogy szabadon meghalljuk Jézus kérdését: Mit akarsz, hogy 
cselekedjem? (Márk 10,51kk)

A Parókia portál6 e témában írt cikkét idézem: „Éhezik és szomjazik a lelkünk a 
spiritualitásra ebben a minket körülvevő szekularizált világban. És ahol kereslet van, 
ott kínálat is akad.” Vajon valóban egy egyszerű üzletről lenne szó? Minden kul-
túr-korszaknak van valamilyen közös vágya, közös megfogalmazása. Valóban a mai 
világ különösen szomjas. Ezek azonban számunkra nem „üzleti”, „keresleti” kihívá-
sok. Mi úgy hisszük, hogy isteni hívásoknak tekinthető kor-tüneteket kapunk. Nem 
arról van szó, hogy az egyház alkalmazkodik a korszakhoz, és maga is úgy határozza 
meg önmagát, ahogyan kortársai. Az út éppen fordított: az emberek mai szomjában, 
a csend utáni vágyban Istent látjuk meg. Ez a szomj arra kérdez rá, hogy látunk-e? 
Hallunk-e? A spiritualitás az egyházban semmiképpen nem tekinthető vallásos igény-
nek. Ha a környezetünk keresése nyomába lépünk, akkor maga a keresés, maga a hit 
válik tárggyá, és ez szükségszerűen vallásos üzlet lesz. 

3.  A protestáns egyházak szervezete nem kedvez a lelkiségi mozgalmaknak
A lelkiségi közösségek nem területi alapon szerveződtek. A lelkiségi, spirituális moz-
galmak tagjai sokkal szabadabban voltak jelen az egyházi életben, mint azok a papok, 
akik a szokásos egyházi hierarchia részei voltak.

Ez az elv a társadalmat és a közösségeket hálózatnak képzeli el, és nem piramis-
nak. A hierarchiát át- és átszövi sok alulról jövő kezdeményezés, közösségek hálózata, 
amely nem egy irányú módon építkezik, hanem keresztbe-kasul. 

Ez az a működés, illetve ez az a közösségi szerkezet, ami a református egyház-
ban nem működik. Itt ugyanis kizárólag területi elven, ezért alulról felfele építke-
ző módon alakulnak a közösségek. Ha egy-egy közösség felismer valamilyen fontos 
evangéliumi üzenetet, akkor az egyház történetében általában az történt, hogy ez 
az elköteleződés valamilyen más módon betagozódik a nagy egészbe. A közösségek 
hálózata nem függött direkt módon a helyi hierarchiától. A spiritualitás, a lelkiségi 
mozgalmak megértése valamilyen „vízszintes” háló-rendszert igényel magának. Nem 
tud megerősödni úgy, hogy csak területileg adott módon fejlődik. Karizmák, elköte-
leződések külön-külön rendszerét kéri magának. Ezt a római katolikus egyházszerve-
zet furcsa módon jobban meg tudta valósítani a modernitásban, nagyobb integráló 
erővel bír, mivel szerteágazóbb és összetettebb a struktúrája, és nem csupán nemzeti, 
területi alapon szerveződik.

6  Barna Bálint: A spiritualitás útkeresői, parokia.hu, 2019. 06. 11., URL: https://www.parokia.hu/
v/a-spiritualitas-utkeresoi/ Utolsó letöltés: 2021. 02. 17.
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4.  Református keresés
Ma sokan, sokfelé keresgélnek a spiritualitás erdejében ezt is, azt is. Érzékelik a lelké-
szek is, az egyháztagok is, hogy lelki sivárságban élünk, és a szavakat megpermetező 
eső, a lélek csendje hiányzik közösségeinkben.

Hat évvel ezelőtt Sebestyén Katalinnal, aki azóta velem együtt nem tartozik a 
református lelkészi karba, elhatároztuk, hogy összehívjuk azokat a református embe-
reket, lelkészeket és nem lelkészeket, akikről tudjuk, hogy voltak már jezsuita, ignáci 
vagy más hasonló lelkigyakorlaton. Azt akartuk, hogy tartsunk egy imanapot „mi 
protestánsok”! Menjünk el együtt a Manrézába, érzékeljük a „genius locit”, és kérdez-
zük meg együtt Istent, hogy mit szeretne mivelünk kezdeni? Egyébként a jezsuiták 
mindig nagyon kedvesen, és a térítő szándék teljes elkerülésével fogadtak minket. 
Vizi Elemér, aki jelenleg a magyar jezsuita tartomány vezetője, várt ránk.

Mind délelőtt, mind délután egy óra csend után arról a történetről gondolkod-
tunk, amikor Jézus a viharban volt a tanítványokkal egy hajóban. (Márk 4,35-41) 
Félévvel később tartottunk még egy hasonló imanapot, és ezek tényleg hihetetlen 
erőt adtak: valami elindult. Azonban később egy merőben másfajta útkeresés indult 
el a református egyházban. Az egyházvezetés is teret engedett a spiritualitás iránt ér-
deklődők számára. Nem az volt már a cél, hogy keressünk fel mindenkit, aki a témá-
ban érintett, kérjük az Urat együtt, kutassuk a közös spiritualitás lehetőségét „alulról 
jövő” szerveződéssel. Elkezdődött a felülről lefele építkezés. A kezdeti közösségépítés 
és szolidaritás ereje elernyedt, legalábbis ezt tapasztaltam. 

5.  A protestantizmus nagy nehézsége, hogy kényszerházasságot kötött a raciona-
lizmussal
Mindenki érzékeli, hogy a protestáns egyházi gondolkodás – természetesen felszí-
nes általánosítást használva: racionális. A Biblia mint zsinórmérték, a szöveghez való 
kötődés, annak a kutakodása mind az emberi ráció segítségével történnek. Számos 
gondolkodó kereste azt az időpontot, amikor a racionalizmus és a protestantizmus 
házassága megköttetett. Hamvas Béla a Társadalmon kívül című tanulmányában 
ad választ erre,7 és ő is aláhúzza, mennyire kitapinthatatlan ez a pillanat. Szerinte 
Hollandiában indult el ez a folyamat akkor, amikor tíz északi tartomány országot 
alkotott. Persze erre nincs bizonyíték. De beszéljünk inkább a mai tapasztalatról!  
A protestáns egyházak gyakorlatában elszürkült a liturgia, emlékvacsorává lett az 
úrvacsora, prédikációvá lett minden egyházi rendezvény, kihalt a zsolozsma, meg-
szűntek az ájtatosságok. A családi magánszférába szorult minden, ami nem egyfajta 
fentről szervezett szervezeti vallásosság, és formális beszéddel, racionális megfogalma-
zásokkal egybekötött vallásos alkalom, illetve rendezvény volt.

A posztmodern ember viszont már végképp nem tud mit kezdeni a racionaliz-
mussal. Egész világunk olyan mértékben hagyta el az ész által vezérelt partokat, ami a 
visszavezető út lehetőségét úgy tűnik, már kizárja. A kétségbeesett posztmodern em-

7  Hamvas Béla: Társadalmon kívül, Kézirat, 1941, scribd.com, URL: https://www.scribd.com/docu-
ment/394030983/Hamvas-Bela-Tarsadalmon-Kivul Utolsó letöltés: 2021. 02. 17.
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bert már nem vigasztalja meg annak a lehetősége, hogy bármit is megérthet.  Csakis 
a modern misztika lehet a kiút a protestantizmus beszorultságából. Mai világunkat a 
hiszékenység, a partok nélküli vallásosság jellemzi. Emellett az egyház igyekszik ma-
gát a megszokott keretek között tartani. Az az űr, amely minden korban a hivatalos 
egyházi álláspontok és a népi vallásosság között tátongott, mára hihetetlen méretűvé 
nőtt. A hivatalos egyház szereti az ellenőrizhető, ezért racionálisan elmondható elve-
ket. A misztika éppen ezért minden korszak egyházi vezetése számára veszélyforrás 
is volt, hiszen ellenőrizhetetlen és behatárolhatatlan. Olyan titkos utakat mutat a hit 
számára, amelyek annyira személyesek, hogy nem kontrollálhatóak. De épp ebben 
a tulajdonságában valósítja meg mindazt, amit a legelején a csendről írtunk. Ma, 
amikor a New Age világában mindenki hisz valamiben, az emberek vallásos meg-
értése nem tud kapcsolódni a racionalista keretekhez. Az ezotéria szó szerint valami 
hasonlót fejez ki, mint a misztika. Mind a kettő az isteni titkok, a normális úton 
kikutathatatlan isteni út nyomában indul el. Manapság ezotériaként azt az utat írják 
le, amely teljesen elszakadt az egyházi tanításoktól, a misztika viszont a hagyomány 
partjai között keresi útját, ha az egyházi tanítások el nem fojtják. Maga a reformá-
cióban folytatás volt számos középkori misztikus áramlat számára, ezeket a korszak 
katolikus tanítói gyanúsnak láttak. Akkor is, ma is az egész egyház élet-halál kérdése, 
hogy enged-e ezeknek az utaknak.

Ha nem tudjuk megtalálni azt az utat, ahol szavaink elhalkulnak, ahol a spiritu-
ális kapcsolódás lesz a lényeg, és nem az, ahogyan, amit prédikálunk, akkor maguk 
a szavak is értelmüket veszítik.  Ahogyan Kosztolányi Dezső öreg szavai halálos be-
tegen jönnek búcsút mondani.8 Alig mernek suttogni, falábbal, remegő tipegéssel, 
szenilisen mennek el egy-egy keresztfához, de már nem adnak hozzá értelmet. Mi is 
botunkra támaszkodhatunk, és vénülő szavainkat cipelhetjük magunkkal a történe-
lem világába. De az is lehetséges, hogy a reformátorok halálugrását választjuk. Azo-
két, akik elhitték, hogy az evangélium él a szavakban és azoktól függetlenül, azokon 
felül is. Nem azt tették, hogy a középkor szavait izzadságukkal átfordították az újkor 
szavaira, hanem hogy az egész életüket odaadták ezeknek a szavaknak azért, hogy 
életre keljenek a saját világukban. A búzamagnak, az Ige-magnak el kell halnia ahhoz, 
hogy új gyümölcsöt teremjen! (János 12,24) Ma talán a szavak halála, az igazi csend 
hozhatja el ezt az újjászületést.

KUSTÁR György
Táncolva születni. Istenből, Istenért

(Táncmeditációs hét, Tahi, 2019. 11. 28. – 11. 30.)

Csak azt éreztem, hogy folyamatosan éhes vagyok. Nem voltak nehezek a lépések, 
sem nagy erőfeszítést igénylők, de azt, hogy dolgoztattuk az izmainkat, a nap végére 

8  Kosztolányi Dezső: Öreg szavak, Nyugat, 2. évfolyam, 1909/17, 273–275.
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megéreztem azon, ahogy a verejtéktől felpuhult a bőröm, és ugyan nem kellemetle-
nül, de átizzadt a ruhám. Főleg a két zsidó táncnál, ami enyhe pírt is csalt az arcokra. 
A második nap már lazábban öltöztünk. A gyertya a rózsaszín-fehér-kék drapérián 
lágyan pislákolt, és meg-megrebbent, amint tánc közben szorosabbá vált a kör, vagy 
amikor a középpont köré leengedtük a kezünket, szorosan egymás mellett állva. De 
néha az volt az érzésem, hogy a láng megmerevedik, a fény kontrasztja eltűnik, és a 
világosság beleolvad a kellemes félhomályba, majd velünk együtt kitágul az örökké-
valóság mérhetetlenségébe. Már az első este, a Hold-táncnál ez volt a benyomásom. 
Aztán a Barátság-táncnál egy második hullámban, miközben az íves mozdulatok kö-
reit járták be szemeink, karjaink, lábaink. Nem gondoltam volna, hogy átélhetek 
ilyesmit: ahogy a tenyerem emelkedett, távolodott, majd leért a derekamhoz, úgy 
emelkedtem, távolodtam, tágultam én is, és tértem vissza magamhoz. Idegen és új-
szerű tapasztalat volt. Már csak azért is, mert nem így érkeztem.

I.
Ahogy ott ült, Barbara kezén a bőr szinte viaszos tónust kapott, áttetsző fehérség 
tükröződött rajta. Nem lehetett nem nézni. Enyhén göcsörtös ujjait olyan elegánsan 
tartotta, mint Leonardo hermelines hölgye az aprólékosan kidolgozott festményen. 
Miközben bemutatta a táncokat, sokszor ezekre az ujjakra tapadt a tekintetem, ahogy 
korukat meghazudtoló könnyedséggel közelednek és távolodnak a lassan lépegető 
alakjától. „– De mégis, tudna valamit mondani ennek az egésznek a hátteréről? Mit 
fejez ki a tánc? Van ennek teológiája? Mi ez: Ima? Adás? Elfogadás? Dicsőítés? Kérés?” 
– kérdeztem a délutáni tájékoztató alatt, egyenesen neki szegezve a kérdést. Kedve-
sen elmosolyodott, aztán elkomorult. Oldalra nézett, de nem látta a körben ülőket. 
Gondolkodott. Majd rám nézett, felemelte a kezét, és azt kérdezte: „Neked mit je-
lent, George?” – „Még nem tudom. De talán mindegyiket.” – „Akkor ez az. Az az 
értelme, amit neked jelent.” – válaszolta, és biccentett. – „Nem csak vallásos emberek 
járnak ezekre a táncokra. Az egyház elveszti az embereket, mert nem adja meg nekik 
azt, amire vágynak. És ezeken az alkalmakon olyanok is ott vannak, akik misére nem 
mennek el. Miközben azok, akik elkötelezett hívők, szintén sok örömöt találnak a 
mozdulatokban, mert spirituális élményt fedeznek fel benne.” Rám néz. –  „Van, 
akinek ez csak tánc, van, akinek sokkal több.” Értettem, amiről beszélt. Lelkészként 
főleg. És azt hiszem, át is éltem. Második nap este, a Hold-táncnál. Kérdéseim vol-
tak, pontosabban fel akartak törni bennem, a mindennapos kontroll résein át. Be-
csuktam a szemem, készen álltam Istennel és magammal vitázni. De a gondolatokig 
alig jutottam el. A zene nem a tudaton, hanem a mozdulatokon keresztül áramlott 
be a kezembe, a mellkasomba, az egész testembe, és elkezdett dolgozni bennem. 
Összeszorult a torkom a lépéseknél, a ringásnál pedig valami ősi megnyugvás jött. 
Ennek a váltakozásnak a feszülésében, a mozgás ütemére válaszul lassan, ellenállha-
tatlanul áttört bennem valami. Egymás kezét fogtuk lépve, ringatózva – hallgattam a 
zenét, és közben összeszorított szemhéjaimon át patakzottak a könnyeim. 
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II.
Nem vagyok normális – gondoltam, miközben lassan baktattam felfelé 5 órányi 
út után a sötét utcán. Zoknim enyhén átnedvesedett, óvatosan kerülgettem a pa-
takocskákban csörgedező esővizet. Kutyák ugattak meghatározhatatlan távolságból. 
Amikor a buszmegálló mögötti üzletsor fényei elhalványultak, a kanyar után magas 
épület várt. „Á, az egyetlen férfi” – fogadott kedves mosollyal a recepciónál a hölgy. 
– „Mivel így alakult, maga kapja a 103-as szobát, egyedül.” Eltettem a számlát, mo-
solyogva átvettem a kulcsot, a szembejövő idős hölgynek pedig illedelmesen köszön-
tem, miközben elkezdtem megmászni az első emeletre vezető lépcsőt. Nagyot fújtam, 
amikor beléptem a szobaajtón. Letettem a táskámat a szerényen berendezett hálóba, 
és a szemem rögtön megakadt a fémtalpú éjjelilámpán. Elmosolyodtam, annyira tet-
szett. Valahogy a gyermekkorom jutott róla eszembe. Mivel még volt időm vacsoráig, 
körbenéztem mindenhol, benyitottam az akadálymentesített vécébe is. Sok kedvem 
nem volt hozzá, de megágyaztam, aztán lassan lementem az étkezőbe. Ott pillantot-
tam meg először, kikkel leszek együtt.

Fiatalt nem láttam köztük. Időset viszont igen. A legöregebb alacsony volt, rövid 
és ősz hajú, széles mosollyal és sok unokával. Kicsit szorongva, de lelkesen táncolt 
ő is, már többedik alkalommal. Nem tudom, kit mi mozgatott. Nem volt időm 
megkérdezni. A saját kérdéseim sokkal jobban feszítettek annál, minthogy bármit 
meghalljak a többiek válaszából, vagy hogy nagyon érdekeljen, kik ők. Önző voltam. 
Az élményért jöttem. Nem másokért, és nem az átalakulásért. De mint sok más ilyen 
élményem esetében, itt is többet kaptam, mint amit érdemeltem.

Csörögtek az evőeszközök. Öten ültünk egy asztalnál, a többihez négy étkészlet 
volt felrakva. Valahogy így alakult, odavittem tányért, poharat, aztán a többi étkezés-
nél is így maradtunk, de nem bántam. Azt sem, hogy a többiek titokzatosak marad-
tak. Valahogy úgy jártam, ahogy Bartis Attila megfogalmazza egy helyen a fényképé-
szettel kapcsolatban: a jó emberismeret nem feltétele a jó fotónak. Valóban, a tánc 
során az ismertség vagy ismeretlenség nem volt fontos. A mozdulat nem azért volt 
szép, mert tudtuk, milyen érzésekkel táncol a másik. Együtt, és mégis magányosan 
róttuk a köröket, néha összefogódzva, néha elengedve a társunkat. Nem tagadom, 
néha egymásért is táncoltunk, ahogyan a koreográfia, vagy az alkalom diktálta, de 
mindvégig ismeretlenül. A nagy horderejű bölcsesség, miszerint a részek összegénél 
mindig több az egész, beteljesedni látszott. Erre akkor jöttem rá, amikor kifeküdtem 
a szintünkön a lépcső mögötti folyosó végén elnyúló csíkos kanapéra, és egy találom-
ra levett kötet prológusában ezt olvastam: „A szeretetem: lépcsők a lelkemben, / de 
mindig, mindig csak magamban maradok. // De a szobámban nincs nyugalmam, / a 
legcsendesebbjük metsző, mint a sikoltás. // Az utolsójuk is csak előszoba, / a legszen-
tebbjük is csak várakozás, / és a legsötétebb közülük: dal a nappalról.” Megnéztem a 
címlapot: Gertrud von le Fort egyházhoz írt himnuszai voltak a kezemben. Újra el-
olvastam a verset, aztán a falra felrakott, fából faragott stációkra tévedt a tekintetem. 
Ez a nő elszakíthatatlan ismerősként és örök idegenként járta az utat az egyházban. 
Na ezt csináltuk mi is. Forogtunk és lépegettünk egymás mellett és egymástól el a 
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lassú mozdulatainkban, ki-ki a saját útját táncolva, a saját kétségeit hozva, némán, 
magunkat és Istent kérdezve, hogy némán, magunknak találjunk válaszra.

III.
A gyanú a kápolnában kapott el, a második délután ebéd utáni szünetében. Néztem 
a fából faragott, életnagyságúnál kicsit nagyobb Krisztus-szobrot, előttem nyitott 
könyv. Megörültem neki, amikor megláttam a bejáratnál lévő kis könyvespulton: 
Joseph Marie Verlinde atyával készült hosszú interjúkötetre találtam rá. Régóta el 
akartam olvasni, mert már az első alkalommal, amikor a nevével találkoztam, nagyon 
érdekes alaknak gondoltam. Bejárta a transzcendentális meditáció és a jóga útját, a 
szamádhit is megtapasztalta, a lét perzselő átélését a tudat kikapcsolódásának álla-
potában. Elvettem a könyvet, és a kápolna csendjében olvasni kezdtem. Meglepett, 
mennyire kritikus hangot ütött meg a keleti spiritualitásról értekezve. De az lepett 
meg igazán, ahogy a transzcendentális meditációba történő beavatását leírta. Két al-
kalmon volt ott, a harmadikon megkapta a beavatást, egy havi fizetéséért cserébe. 
Az előkészítő alkalmakon feltett kritikus kérdéseire pedig olyan ködösítő válaszokat 
kapott, hogy „ezt nem lehet megmagyarázni, át kell élni”. Letettem a könyvet, és 
kinéztem hátul az ablakon. Harsány napsütés töltötte ki a csupasz ágak közti réseket. 
Vajon nem ködösítés az, hogy nem hallok semmit ennek a szent táncnak az eredeté-
ről? Ki volt ez a Bernard Vosien? Vagy csak én vagyok ennyire racionális, és akarok 
teológiát csinálni mindenből? Földenergiát mozgatunk, égi energiákat adunk át, erő-
ket közvetítünk a második és harmadik pozícióban, a mozdulatok során az energia-
központunk, a köldök vonalában tartjuk a kezünket. Miközben halvány fogalmunk 
sincs arról, mit csinálunk. Nem felelőtlenség ez, játék a tűzzel? Aztán eszembe jutott, 
amit a délutáni körben ülés után mondott nekem Barbara. „George” – szólított oda, 
míg a többiek a székeket rakosgatták vissza a fal mellé. „– Mi a fontos, az Isten teo-
lógiája, vagy a teológia Istene?” Elmosolyodott. „A további elmélkedésedhez egy kis 
segítség.” Aztán elfordult, és feltette a szemüvegét, hogy szemügyre vegye, mi követ-
kezik. Talán igaza van. Hiszen ezt keresem évek óta. A teológia Istenét. A tapasztala-
tot, a közelségét. És Verlinde is bejárt ezt-azt, de tudta, hová vágyik. És végül a sok 
„majdnem” tapasztalat után megtalálta az „igazit”, amit keresett. Lehet, hogy ennek 
egyik állomásán vagyok éppen.

IV.
„– Te pap vagy, igaz?” – kérdezte Barbara ugyanazzal a kedves, de most kissé hamiskás 
mosollyal. „– Igen.” – feleltem. „– Vajon mindig szükség van papra?” – lehajtotta a 
fejét, és megfogta ősz haját hermelines ujjaival, mintha védekezni akarna. Tudtam, 
hogy a vicces mozdulat alatt mosolyog. Megütött, amit mondott. A vacsoránál kide-
rült, a többiek is felkapták rá a fejüket. De engem másért kavart fel. Mert folytatta, 
miközben összeillesztette az ujjait, mintha imádkozna. „Sokáig azt gondoltuk, hogy 
Isten odaát van. Letérdelünk, és imádkozunk, valahová.” És elmutatott, messzire, a 
terem falán lévő kereszt mögötti sötét estébe. „De nem. Rosszul hittük. Mert Isten itt 
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van.” És azzal végigmutatott magán, egy táncmozdulattal. Elmosolyodtam magam-
ban. Nyilván. Hiszen nem szerepekben van jelen. Nem a palást sötét bársonyában. 
Nem az egyház képviselőjében. A kézben és a lábban, a mozdulatban, az őszinte 
kitárulkozásban, a jelenben és nem a múltban vagy a jövőben. „– Amikor táncolunk” 
– mondta az első este, „akkor önmagunkra figyelünk. Befelé, önmagunk mélységei 
felé. Ugyanakkor a társakra is, akikkel együtt táncolunk. A tánc így a legteljesebb je-
lenlét.” Igen. Meditáció, együtt végzett magányos liturgia. Pap nélkül, de tekintettel 
egymásra. Meglepett, hogy Barbara, mikor már a táncok nagyjából mentek, vállalta 
a kockázatot, és kilépett a körből. Több táncban már nem is vett részt. Csak kívülről 
segített, ha nagyon kellett. Nem akart vezető lenni, csak egy olyan tanár, aki tudja, 
hogy ha a diákjai elsajátították a tudást, rá már nincs szükség. Persze többször ösz-
szeomlott a tánc, de nem ez volt a lényeg. Hagyott felnőni a mozgásban, felelősséget 
vállalni a lépésekért. Útmutatót is kaptunk, hogyan tudjuk lejegyezni a táncokat. 
Megkaptuk a táncok jegyzékét. Mosolyogtam magamban, amikor odaálltak hozzá. 
Még szoknia kell a magyaros megoldásokat, hiszen még csak most volt itt másodjára: 
de kedvesen utasított vissza minden „haddvegyünkegycédétaztánlemásoljukminden-
kinek”, vagy „nemlehetnebefényképezniakönyveket” típusú kérést. 

V.
Egy fészbukon látott bölcsesség azt mondta: „Érdekes, mióta jól érzem magam 
egyedül, egyre többen vágynak a társaságomra.” Ez járt a fejemben a második este, 
úgyhogy arra jutottam, estére kikapcsolom a telefont. Először a netet vettem le, és 
amikor péntek délután kirándulni mentem a hegy irányába, el se vittem magammal. 
Az enyhe félelem ott volt bennem, aztán a magány érzése, az elhagyatottságé. Har-
coltam, azt hajtogatva magamban, hogy aki nem tud egyedül létezni, az nem tud 
létezni. Az is mondogattam: az egyedüllét örömének titka van, és azt meg akarom 
élni. Persze ennek is meg kellett fizetni az árát, a lassan elhúzódó nyálkás szorongást, a 
bizonytalan mozdulatokat és gondolatokat, amik kapaszkodnának valami ingerpótló 
aktivitásba, hogy megszüntessék a magány érzését. Tulajdonképpen amit a teremben 
az egyik félóra során táncmozdulatokkal, kéz- és lábmozgással jelenítettünk meg, 
azt én megpróbáltam készpénzre váltani az egyedüllétben: ez volt az én meditatio 
crucisom. Szép volt egyébként táncmeditációs gyakorlatként is. Először szék mellett 
próbálgatva, majd anélkül, lassú, balettos mozdulatokkal formáztuk a keresztet, majd 
egymással szembefordulva, ugyanezekkel a mozdulatokkal adtuk át egymásnak a föl-
di és mennyei kincseket. Kifejező volt, a bölcsőtánchoz hasonlóan, ahol kézzel rin-
gattunk, és lábbal ringatóztunk a tánc során. És igaza volt Barbarának abban, mennyi 
mindent átélhetővé tesz ez az egész. A kereszt is én voltam. A felfeszítő és a megfeszí-
tett is. Ahogy a bölcsőtáncban voltam anya, gyermek, jászol és épület egyaránt. 

De a tánc közös magánya semmi volt a szobamagány próbájához képest. Direkt 
nem bandáztam a többiekkel. Kóstolgatott a semmi, amiben nincs biztonságot jelen-
tő telefon, csak bezárt ajtó, egy könyv, és a gondolataim. Veszélyes kombináció tud 
lenni. De nem bántam meg. Ugyanis valami öntudatra ébredés-féle fogalmazódott 
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meg bennem: ebben az űrben én voltam jelen. Én akartam táncolni és meditálni egy-
szerre, én tettem félre a telefont, én voltam magányos, én lettem a kereszt, én lettem 
a megfeszítő, és én lettem a megfeszített is. Nem valakinek a valakijeként, nem egy 
érdeklődő teológusként, palástos papként, egy szervezet küldötteként. Az voltam, aki 
lélegzett, elfáradt, aki sírt. Aki táncolva született: Istenből, önmagáért, és a valóságo-
sabb, megtapasztalhatóbb Istenért.

NAGY Károly Zsolt
Ki beszél itt kegyességről?

„Hát mi!” – mondhatnám egyszerűen és röviden, vagyis a Sárospataki Református 
Teológiai Akadémián 2016 óta évente megrendezésre kerülő Református kegyesség 
konferenciák alkalmával újra meg újra összegyűlő, s időről időre újabb – Visky And-
rás szóhasználatával élve – beszélgetőtársakkal bővülő közösség tagjai. Természetesen 
beszélnek a kegyességről mások is, de úgy tűnik, hogy egyre kevesebben, egyre keve-
sebbet és egyre feszélyezettebben. Ez a szó kezd lassan kimenni a divatból.

A kegyesség kifejezés a Keresztyén Bibliai Lexikon szerint eredetileg Isten és em-
ber összetartozásának egyik legfontosabb kifejezője volt. Az Ószövetségben a héber 
heszed szó áll mögötte, ami szövetségi hűséget jelent. A fogalom értelmét szűkít-
ve egyfelől az Istennek az ő népével kötött szövetségéhez való hűségére vonatkozik, 
másfelől az ember „válaszára”, arra a tudatos reflexióra, mely egész lényét áthatja és 
Isten felé fordítja. „Ebben az értelemben a kegyesség az isteni heszed által előhívott 
és erre válaszoló emberi heszed (pl. Hós 2,21k; 4,1; 6,6). Ezért nevezi a Biblia a 
kegyeseket haszidim-nak (pl. Mik 7,2) is.”9 Ezzel párhuzamosan, ebből következően 
az Ószövetség kegyességképében egyfelől fontos a szövetségi hűséghez illő cselekede-
tek cselekvése, vagyis az Isten törvényének megtartása, ami az ember tudatfunkciói 
közül döntően az akarat mozgósítását jelenti. Másfelől pedig ugyanígy fontos, de az 
érzelmi tudatfunkciókon jóval túlmutat a kegyesség, mint Isten előtti megalázkodás, 
ami nem annyira azt fejezi ki, hogy az ember tudatosan alárendeli magát Istennek, 
hanem azt az érzést, megtapasztalást próbálja megfogalmazni, melyet Pilinszky János 
Gótika című versében azzal öntött szavakba, hogy „A senki néz. / A semmi néz. / 
Az ízeltlábú nézi a napot. / A tört, a gyűrt, a szaggatott / a kereket, lángolót, moz-
dulatlant.”10 Ez az alázat arra a szavakon túli tapasztalatra utal, melyben az ember 
szembesül teremtettségével, s amely formailag a leborulás gesztusában mutatkozik 
meg. Az Újszövetségben ez az összetett kegyesség fogalom tovább él, ugyanakkor 
az egyházban később mégis a hellénista kegyességfogalom vált meghatározóvá, mely 
szerint kegyes (euszebész) az, aki hűségesen és kötelességtudóan megtartja az örökölt 

9  Kegyesség, in Keresztyén Bibliai Lexikon, ad vocem. URL: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiad-
vanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/k-C9FFD/kegyes-kegyesseg-CA05C/ Utolsó 
letöltés: 2021. 02. 16.

10  Pilinszky János összegyűjtött versei, Budapest, Századvég Kiadó – 2000 Könyvek, 1992, 140.



143

Egyház, spiritualitás, én

2020 – 4  SároSpataki Füzetek 24. évFolyam  

vallási és társadalmi rendet. Az európai keresztyénségben, úgy a katolikus, mint a 
protestáns vallásgyakorlatban is évszázadokon keresztül ez a kegyességfogalom volt 
meghatározó. Bár az egyházi élet mélyén fel-felbuzgott még az ótestamentomi hár-
mas hőforrás, leginkább a misztikusok vagy a megújulási mozgalmak környékén, a 
felszínre érve többnyire kihűlt, s mára a fogalom egyre inkább negatív tartalommal 
telítődik. A kortárs szóhasználatban a kegyes emberen inkább kegyeskedőt értünk, 
mint istenfélőt: olyan emberre alkalmazzuk, aki megtartja a vallásosság külsőségeit, 
ritualizmusait, de ez többnyire puszta formaság, mert Isten törvénye nem válik a 
saját, belső törvényévé és hiányzik belőle a megmutatkozó Istennel való szembesülés 
döbbenete, így kegyessége nem is erre reflektál, hanem legfeljebb önmagára. A kifeje-
zést éppen ezért egyre inkább kerüljük, megpróbáljuk mással helyettesíteni, lelkiséget 
mondunk vagy spiritualitást – de ezek mást jelentenek, s mindkettőből hiányzik az 
ember teljességét átfogó gondolkodás.

Miért beszélünk mégis a kegyességről? Nem lenne igaz, ha azt mondanám, hogy 
célunk a fogalom „rehabilitációja”, inkább azt gondoljuk, hogy a kegyesség fogal-
mának – megnyilvánulási formáin keresztül történő – vizsgálata egy olyan „kulcsot” 
adhat a kezünkbe, mely segít megérteni saját reformátusságunkat. Az ötlet nem tő-
lünk származik, hanem Révész Imrétől, aki mára klasszikussá vált megállapításában 
jelöli meg ezt a kutatási irányt: Révész szerint ugyanis az egyháztörténet kutatásában, 
saját magunk megértésében valójában az úgynevezett kegyesség- vagy lelkiségtör-
ténet kutatásának kellene a főszerepet játszania. Jóllehet a beszélgetőtársak között 
számos történésszel találkozhatunk, és a kegyességről való gondolkodásunkban a tör-
téneti megközelítés alapvető fontosságú – de nem kizárólagos. Konferenciáinkon a 
történelem és egyháztörténet kutatói, illetve a teológusok mellett a bölcsészet- és 
társadalomtudományok művelői gondolkodnak együtt, s ráadásul nem is csupán re-
formátusok, hanem más protestáns felekezetek képviselői és római katolikusok is.  
A különböző tudományos és felekezeti perspektívák pedig azért fontosak, mert nem 
kegyességtörténetet szeretnénk írni, hanem azt keressük, hogy mi volt régen és mi 
ma a funkciója annak, amit kegyességnek nevezünk, hogyan vették át különböző ke-
resztyén közösségek egymástól a hit megélésének formáit, vagy hogyan újították meg 
azokat egy – többnyire közös – múlt örökségéből merítve, hogyan élték meg régen, 
és hogyan élhető meg ma? 

A kegyességnek az a fogalma, melyet keresünk, nagyon világosan jelenik meg a 
17. század talán legnépszerűbb kegyességi művében, Lewis Bayly Medgyesi Pál által 
magyarra fordított Praxis pietatis című munkájában. A szöveg az öltözködéssel kap-
csolatosan például az alábbiakat ajánlja a kegyes keresztyén figyelmébe:

„Mikor öltözöl az jusson eszedbe, hogy kezdetben az öltözet csak a bűn ocsmány gyümöl-
csének, a szégyennek elfedezésének okáért adaték első szüleinknek (1 Móz 3,7) és hogy 
ugyanazon öltözet a megölettetett oktalan állatoknak excrementumokból (*), bőrükből, 
avagy szőrükből készítettett. Annakokáért öltözetednek akár materiájára, akár pedig ere-
detére tekints, de nem hogy a kevélykedésre lehetne okod, hanem inkább valamennyi-
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szer ruhádat látod, avagy gondolod, mindannyiszor meg kell magadat szégyenlened s 
aláznod, tudván azt, hogy akármely cifra legyen is az öltözet, az mindazáltal semmi nem 
egyéb, hanem csak a szégyennek cikornyás fedele. Eszedbe vegyed hát, hogy miképen 
testi öltözetedet avégre szerzetted, hogy szemérmedet elfeddezzed és testedet a hideg ellen 
megőrizzed: azonképen arról az öltözetedről is gondot viselj, mellyel lelkedet is befe-
dezhesd, ama mennyegzői ruháról tudniillik, mely a Krisztus igazsága (Mt 22,11; Róm 
13,14; 1 Kor 1,30; Fil 3,9; Jel 19,17; Ef 4,24), hogy valamiképen, mikor legfényesb öl-
tözetben vagyunk felöltöztetvén az emberek előtt, mezítelenül ne találtassunk az ISTEN 
előtt (Jel 16,15), hogy minden ocsmányságunk meg ne tessék. Hanem hogy inkább az ő 
igazságával (mint valami szép fehér köntössel) minenmagunkat a véghetetlen szégyenval-
lástól elfedezhessük s bépajzsolhassuk lelkünket amaz örök sírás és fogcsikorgatást hozó 
hidegvétel ellen. (Mt 22,13) Ezzel együtt említsd meg azt is, mily áldott nép volna e mi 
nemzetünk, ha minden selyem avagy egyéb cifra ruha a megszenteltetett léleknek volna 
fedele. De azt is minden (*) meggondolja, hogy akit Isten eféle külső áldásival bővebben 
látogatott, több belső háládatosságot is várnak attól. Ha pedig különben (*) lészen a do-
log, a számadás sokkal sanyarúbban esik az utolsó napon.”11

A test és a ruházat ilyen allegorikus értelmezése bibliai gyökerekből táplálkozik, párhu-
zamai megtalálhatók más keresztyén felekezeteknél – például Loyolai Szent Ignácnál 
–, és a református kegyességi irodalom visszatérő eleme. A 18. század végén Szikszai 
György is ebben az értelemben tanít a test felöltöztetéséről.  Innen kiindulva, megköze-
lítésünkben a kegyesség lényegében nem más, mint a világnak a megmutatkozó Istenre 
hivatkozó értelemmel való telítése, vagy másképp, az egyén szempontjából fogalmazva: 
az egyén beillesztése (szocializációja) ebbe az értelemmel telített világba. A kegyesség így 
nem csupán a vallás megélésének módja – hanem életmód, az élet megélésének módja.

Ennek a megélésnek a konkrét kérdéseiből indultunk ki az első konferencián. 
Az volt ugyanis a közös tapasztalatunk, hogy egyre több református egyháztag és 
lelkész vesz részt katolikus, kifejezetten jezsuita vagy bencés hátterű lelkigyakorlaton, 
s ezek tapasztalatának beépítése a református vallásgyakorlatba – úgy tűnik – jobbára 
zökkenőmentesen zajlik. Ez a tapasztalat persze csak a jéghegy csúcsa. Számos más, 
a református vallásgyakorlat alapvető beidegződését érintő kihívást említhetnék még 
napjaink egyházi történései közül, el egészen a kereszt használatának újragondolását 
célzó legújabb felvetésekig. Adódik a kérdés, hogy ezek csupán a különböző vallási 
hagyományokból egyéni szájíz szerint válogató posztmodern patchwork-vallásosság 
következményei, vagy vannak olyan hiányok, melyeket a református kegyesség nem 
tud ma már – esetleg sosem tudott? – betölteni, vagy eleve vannak, lehetnek olyan 
„átjárási pontok” a különböző vallásgyakorlati, kegyességi magatartások és formák 
között, melyek a felekezeti elhatárolódás folyamataiban feledésbe merültek, ám ame-
lyekre korunk embere érzékenyebben reagál, s amelyek így összeköthetik a különbö-
ző tradíciójú és hitvallású közösségeket?

11  Medgyesi Pál: Praxis pietatis, Budapest, Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt., 1936, 169–170. 
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A válaszok keresését a problémakör fenomenológiai dimenziói felől kezdtük el, 
vagyis először megpróbáltuk különböző tudományok és felekezeti gyakorlatok felől 
leírni a tapasztalatainkat, majd különböző – a kortárs vallásgyakorlat tekintetében 
fontos – perspektívákból igyekeztünk értelmezni azokat.

Az egyik ilyen perspektíva az érzelmek szerepe a kegyességben. Az érzelmeknek 
vitathatatlanul jelentős szerepük van a közösségi vallásgyakorlat és a személyes ke-
gyesség dimenzióiban szinte minden vallásban – ennek ellenére ez a kérdéskör meg-
lehetősen elhanyagolt és mostohán kezelt területe a református teológiának. Nem 
véletlenül, hiszen alapvető identitásnarratíváinkat érinti. A „református vallás” leg-
főbb értéke viszonylag hosszú időn át ésszerűségében, illetve minden babonától és 
érzelmi szélsőségektől vagy „miszticizmustól” mentes józanságában jelölődött ki. A 
modernitás kiteljesedésének időszakában egy a racionalitás eszméje alapján felépülő 
világban, kivált a katolicizmussal szembeni küzdelemben ez az önmeghatározás erős 
alapot adott a felekezeti azonosságtudat építéséhez, ám e tulajdonságok értéke nap-
jainkra jelentősen inflálódott.  Nem csak a modernitás rendült-változott meg, vagy 
kényszerült legalábbis reflexióra, de az a szekularizációs tézis is, mely jó ideje a – Max 
Weber fogalmával élve – varázstalanított világban helyét kereső egyház pozícióját 
kijelölni látszott. Az „újravarázsosított” világban sokan ébrednek rá arra, hogy Isten 
messze több annál, amit róla a teológia a racionális nyelven keresztül mondani tud 
– s vágynak is erre a többre. Az egyházi nyilvánosság különböző színterein is egyre 
többen és egyre többször vetik fel a református vallásgyakorlat „kiszikkadásának”, 
érzelmi sivárságának problémáját, ami éppúgy jelentkezik az egyháztagság, a bevo-
nódás és elköteleződés szintjén, mint a szociális érzékenység területén vagy éppen a 
liturgia összefüggésében.

Az érzelmek és a kegyesség összefüggései azonban ezeknél konkrétabb problé-
mákban is jelentkeznek. Kegyességi életünk alapvető fogalmi készletével kapcsolato-
san jelentős bizonytalanság alakult ki. Például a „megtérés” fogalom bibliai jelentése 
egyértelműnek tűnik, azonban erre az egyháztörténet századai során újabb és újabb 
rétegek rakódtak, különböző konfliktusok és traumák nyomták rá bélyegüket. Így az 
egyik oldalon az egyszeri megtérésélmény fontosságának hangsúlyozása és megtör-
téntének akár a bűntudatkeltés manipulatív eszközeivel való „elősegítése”, a másik 
oldalon a megtérés érzelmi túlfűtöttségének elítélése és az életfordulat kognitív tartal-
mának hangsúlyozása, majd a megtérés fogalmának radikális, a kommunista párthoz 
való megtérésként történő átértelmezése a diktatúrát kiszolgáló egyházi ideológia ke-
retei közt olyan helyzetet teremtettek, melyek nehézzé teszik a fogalom használatát. 
Ezekre a változásokra, fogalmaink több évszázados – vagy éppen a felekezeti közössé-
günk földrajzi-politikai tagoltságából következő – rétegzettségére a mindennapi élet-
ben ritkán reflektálunk, hanem változatlanul őrizzük, használjuk, gyakoroljuk azokat 
anélkül, hogy figyelembe vennénk használatuk társadalmi környezetének változását. 
Egyházi énekeinkkel kapcsolatosan visszatérő kérdés például, hogy mennyire képesek 
kifejezni a kortárs közösségek tapasztalatát, mennyire képesek megszólaltatni a mai 
ember életérzését, hittapasztalatát?
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Így jutottunk el másik fontos perspektívánkhoz, a trauma jelenségköréhez. A fo-
galmaink kontinuitásába vetett hit, illetve annak fenntartása a református közösségi 
identitásunkat megalapozó „jelentésközösségünk” fenntartására tett kísérlet is. Mi, 
reformátusok, azok vagyunk, akiknek a számára az a rövidke idézet, hogy „jelen-
jél meg világoson” érezhetően és – talán a verőéren is – kitapintható módon közel 
ugyanazt jelenti. A közösen átélt vagy a közösségi emlékezetben nemzedékről nem-
zedékre öröklődő traumák – legyenek úgy az Isten kegyelmének, mint ítéletének 
megtapasztalásai – ugyanilyen jelentésközösséget, élményközösséget hoznak létre.

A trauma szó eredetileg egyrészt súlyos ütést, sebet jelent, másrészt a sértés és a 
harcban vagy versenyhelyzetben elszenvedett vereség kifejezésére is használták. Ezek 
az alapjelentések a szó pszichológiai és társadalomtudományi használatában is meg-
határozóak. Így a lélektan általános meghatározása szerint a fizikai vagy pszichikai 
trauma egy olyan eseményt jelöl, melyben az egyén „védőburka” olyan mértékű vagy 
jellegű sérülést szenved, „mely már nem kezelhető azokkal a mechanizmusokkal, 
amelyekkel a fájdalmat és a veszteséget általában kezelni szoktuk”.12 A trauma lé-
nyege a törés: ami után semmi sem lesz már a régi. A trauma feltöri a személyes és 
kulturális univerzumot: eseményei kívül esnek a racionalitás, a mindennapi, a be-
látható tapasztalatok körén és kezelésére nem alkalmazhatók a megszokott rutinok, 
gondolkodási sémák sem. A trauma megtöri a testet, a test integritását, de megtöri 
az időt is, kizökkent belőle, kiragad belőle egy darabot s azt önmagával tölti meg. Ez 
a törés nyelvi szinten is megjelenik, hiszen a személyes és kulturális univerzumunkat 
elsősorban nyelvi eszközökkel teremtjük meg, s a trauma kifejezés éppen olyan jelen-
ségekre használt „eufémizmus”, melyeket ilyen eszközökkel nem tudunk és/vagy nem 
akarunk és/vagy nem szabad az univerzumunk részeként felismerni. Nincsen rá szó, 
elbeszélhetetlen, ezért sokszor megoszthatatlan is. Így pedig foglyul ejt, s ezt a fogsá-
got jelzi a traumával kapcsolatos felejtés, ami lehet spontán kialakuló vagy erőszakolt, 
és ugyanolyan kulturális formákat ölthet, mint az emlékezet.

A trauma és a nyelv összefüggésének másik dimenzióját ugyanakkor éppen a 
gyógyulás jelenti, hiszen – mint Menyhért Anna megjegyzi – a trauma gyógyulása 
alapvetően nyelvi jellegű, „az elmondás révén valósul meg”.13 Menyhért a trauma és 
az irodalom összefüggéséről beszél, de talán általánosítható is, amit mond: a trauma 
akkor válik elmondhatóvá, ha kialakul az ehhez szükséges nyelv.

„Ez a nyelv nem elfedi a traumát, nem hallgat róla, hanem színre viszi a törést, azt, hogy 
a trauma előtti nyelv alkalmatlan a trauma elmondására, s ugyanakkor azt is megmutatja, 
hogy a szakadásnak az új nyelvben látszania kell, mert múlt és jelen csak így kerülhet ben-
ne újra kapcsolatba. Ez a nyelv már nem lehet naiv, gyanútlan: sokkal inkább a kételyt, 

12  Mitchell, Juliet: Trauma, felismerés és a nyelv helye, ford. Pándy Gabi – Hárs György, Thalassa, 
X. évfolyam, 1999/2-3, 61–81., URL: http://www.mtapi.hu/thalassa/9923/tanulmny/mitchell.htm  
Utolsó letöltés: 2019. 03. 13.

13  Menyhért Anna: Előszó, in Uő.: Elmondani az elmondhatatlant, Trauma és Irodalom, Budapest, 
Anonymus – Ráció, 2008, 6.
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a bizalmatlanságot magában foglaló, a megszakítottság és a szorongás emlékét őrző, az 
uralhatatlanság tudását elfogadó, a másikat így is megszólító mégis-beszéd.”14

Éppen ezért bír nagy jelentőséggel a trauma gyógyulásában a hit, a vallási tapasztalat. 
A kegyesség lényegi mozzanata, mint korábban megfogalmaztam, az az attitűd, mely-
lyel a vallásos ember önmagát, és élete minden történését megpróbálja vonatkozásba 
hozni Istennel. A vallás így lehetőséget ad a felfoghatatlan átkeretezésére, racionalizálja 
azt, ami normális körülmények között irracionális, nyelvi eszközöket ad a kibeszélhe-
tetlen elmondására, s ezeken túl egy olyan „társat” ad, aki minden kétséget kizáróan 
meghallgat. Ez a kérdés egyik, viszonylag sokat tárgyalt dimenziója, ám épp a vallás 
ilyen funkcióival kapcsolatos kritikák és az efféle funkcióban végső soron mégiscsak 
működésképtelennek – klisének – bizonyuló vallásossággal kapcsolatos tapasztalatok 
világítanak rá a kérdés másik dimenziójára, a trauma szerepére és jelentőségére a vallási 
tapasztalat, a hit világában. Hiszen a vallás, a hit lényege mégiscsak az irracionális, a 
kibeszélhetetlen, vagyis: trauma. Erre utal Rudolf Otto, amikor a Szent (numinózus) 
lényegi részeként ír a „rettentő titokról” (mysterium tremendum), s az ahhoz kapcsoló-
dó „döbbent csodálkozásról” (stupor), melyek egészen plasztikusan fejezik ki a Szenttel 
mint „egészen mással” való találkozás traumáját, melynek összefüggésében még a vallás 
racionalizáló keretei, megszokott-ritualizált nyelvi eszközei is csődöt mondanak, annyi-
ra, hogy a találkozás kibeszélése már a blaszfémia felé közelíti az embert.15 

Ezek után talán nem is szorul különösebb magyarázatra, hogy az idei, immár 
ötödik konferencia témája „Az egyház mint kommunikáció” lesz. 

Ezen a ponton joggal jegyezheti meg az olvasó, hogy eddig csak a kérdéseinkről 
és vizsgálódásunk perspektíváiról írtam – de az eredményekről egy szót sem ejtet-
tem. Átélve az együttlétek sorozatát, megélve a nagyon különböző vallási, kegyessé-
gi és tudományos körökből érkező beszélgetőtársak közti közösség formálódását, a 
megértés és az egyetértés színtereinek lassú konstrukcióját, magam úgy gondolom, 
hogy a konferenciasorozat legfontosabb eredményét ilyenformán talán magában 
hordozza. Ezeknek a perspektíváknak a felvetése közös gondolkodásunkból fakad, s 
az, hogy úgy beszélhetünk a kegyesség kérdéséről, ahogyan arra eddig nem nagyon 
került sor, szintén fontos eredmény.

A hazai tudományos konferenciák egyik jelentős csapdája a publikációs kényszer. 
A rendezvény támogatói és sokszor maguk a szervezők és résztvevők is azt gondolják, 
hogy akkor lehet arról beszélni, hogy a konferencia eredményes volt, hogy „történt 
valami”, ha az kézzelfogható módon is megjeleníthető egy folyóiratban vagy önálló 
kötetben. Ezt a kényszert mi igyekeztünk lerázni magunkról, ugyanakkor a beszélge-
tő közösség összerendeződése, a perspektívák összeérése elhozta a publikáció idejét is. 
A konferenciák bázisán indítottuk el a Kegyesség tanulmányok című online közösségi 
folyóiratot, melyben nem csupán formálódó gondolatainkat tesszük közzé, hanem 
közös gondolkodásunkat ezen a platformon megnyitva, szeretnénk abba az olvasókat 

14  Uo.
15  Otto, Rudolf: A szent, ford. Bendl Júlia, Budapest, Osiris Kiadó, 1997.
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is bevonni. Ezzel teljesedik ki a kegyesség konferenciák alapvető célja: közösen kö-
rülírni a leírhatatlant.

SIBA Balázs – SZABÓNÉ LÁSZLÓ Lilla
Zászlóshajó és horgony

– a „Spiritualitás és misszió az egyházban” szakirányú továbbképzés
és a „Tanítványként a világban” tanfolyam bemutatása – 

Négy évvel ezelőtt egy hallgató, aki szakdolgozatot szeretett volna írni a budapesti 
teológián a spiritualitás témájában, dühösen kérdezte témavezetőjétől: „Miért van az, 
hogy református lelkészek Dobogókőre járnak fel lelkivezetést tanulni? Miért nincs 
protestáns műhelye a spiritualitással való foglalkozásnak?” A felvetett kérdésre felelet-
ként egy képzés és egy szellemi-lelki műhely született.16

A spiritualitás iránt egyre nagyobb az igény az egyházon kívül és belül egyaránt. 
Tagadhatatlan a korunkat átjáró lelki éhség. A 21. századi ember a modern kor ob-
jektív, tényszerű kutatási eredményei és a szubjektum szélsőséges individualizálódása 
után ismét a transzcendencia, az önmagán túli felé fordul. Keresi önmaga meghala-
dását, ami túlmutat léte belátható, töredékes valóságán. A természet ismételt felfede-
zése, a szabad, nyitott, tágas kapcsolatok előnyben részesítése, bekapcsolódás a krea-
tív, alkotó folyamatokba, a lélek belső feltérképezését segítő módszerek és technikák 
elsajátítása mind-mind ezen az általános, közös éhségen kíván enyhíteni. 

A mindezekben kalauzoló egyre szélesebb spirituális kínálat természetes módon 
vonja maga után a keresztyének közt is a tanácstalanságot. A megannyi spirituális 
úthoz képest miben is áll az élő Istennel való közösség? Melyek az igeolvasásnak, az 
imádságnak, a közösségi alkalmaknak a legitim formái, útkeresései? Hogyan kap-
csolódik a spiritualitás a mindennapokhoz, a munkához, a művészethez? És hogyan 
illeszkedik mindebbe a keresésbe a protestáns kegyesség történelmi gazdagsága és 
öröksége? Minderre egy teológiailag reflektált személyes és közösségi spiritualitáson 
belül találhatunk válaszokat.17

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán 2019 őszén indított 
szakirányú képzés a kétéves folyamat során nagy hangsúlyt fektet a személyes formá-
lódásra a spiritualitás területén.18 Prioritása van az Istennel bejárt személyes útnak 
és a képzésben résztvevő tanárokkal és hallgatókkal való közösségben megélt lelki, 
hitbeli kapcsolatnak. Mindebben kirajzolódik, hogy a személyes átélésből hogyan is 
lehet református közösségi tapasztalat. A képzés célja, hogy a szakirányú továbbkép-

16  Barna Bálint: Interjú Németh Dáviddal, parokia.hu, 2020. 03. 18., URL: https://www.parokia.hu/
mindennapi-kenyerunk/ Utolsó letöltés: 2021. 02. 21.

17  Európában Erlangenben, Heidelbergben és Lipcsében is műhelyek alakultak arra, hogy a spiritualitás 
külön fókuszként megjelenjen az egyetemi képzésben. Lásd Zimmerling, Peter: Plädoyer für eine 
neue Einheit von Theologie und Spiritualität, Pastoraltheologie, 97. évfolyam, 2008/4, 130–143.

18  Siba Balázs: Spiritualitás és teológia, a személyes hitbeli tapasztalat helye a teológiai képzésben, in 
Lányi Gábor János (szerk.): A Reformáció örökségében élve, A Reformáció hatása a teológiai oktatásra, 
Budapest, L’Harmattan – Károli Gáspár Református Egyetem, 2018, 125–135.
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zésen végzettek képesek legyenek reflektív módon integrálni az élő istenismeretet és 
önismeretet, valamint másokat ebben segíteni a Szentírás és a református örökségünk 
fényében. Ebben segítenek az elméleti tárgyak mint bibliai és teológiai alapok, a spi-
ritualitás történetének mozgalmai, egyénei, az imádság, a szövegolvasás, a mindenna-
pok, a munka, a különböző művészetek spiritualitása, a misszió és spiritualitás kap-
csolata. De ugyanígy nagy hangsúlyt fektetünk a képzésben bejárt egyéni folyamatra, 
a képzést kísérő személyes lelki kísérői kapcsolatra és a lelki kísérés elsajátítására.

Ezt a kétéves utat nem pusztán az egyes tárgyak irányultsága biztosítja, hanem 
sokkal inkább az a szakmai, kollegiális, testvéri műhely, amely a képzésben részt vál-
laló tanárok között a több éves előkészítői időszakban és az első évfolyam tanítása 
közben kialakult. Ennek megélésére a tanári csendeshétvégék, a Lelki éhség konfe-
renciák és a most ősszel megjelenő tanulmánykötet megírása adta és adja a kereteket. 

A közös munka hatására a teológiai képzésben új szemináriumi témák és terü-
letek jelentek meg, mint a Szentírás tanulmányozásának különböző módjai és az 
imaélet lehetséges gazdagsága. A műhelyben résztvevő kollégák lelki és szakmai kö-
zössége nem pusztán a képzésen belül szolgálja a spiritualitás területét. Tanáraink 
között tudhatjuk a 2012-ben életre kelt Lelkiségi Műhely tagjait, akik gazdái és életre 
hívói az Útitársak. Krisztussal című, személyes és közösségi spiritualitást támogató, 
szeptemberben útjára indított honlapnak.19

A műhelyben és a képzésben folyó közös gondolkodás és párbeszéd alapján kris-
tályosodott ki egy a hitéleti képzettségen kívül a spiritualitás iránt érdeklődőknek 
tartott tanfolyam megszervezése, így a képzési profil bővítése. Erre a Zsinat Misszi-
ós Irodájának együttműködésével nyílik lehetőség. Így a 2021 őszén induló hitéleti 
alapvégzettséggel rendelkezők számára induló akkreditált, oklevelet adó szakirányú 
továbbképzéssel párhuzamosan útjára indul a ’Tanítványként a világban tanfolyam’. 
A képzésre és a tanfolyamra járók bizonyos tárgyakat együtt hallgatnak, lehetőséget 
teremtve arra, hogy az egyetemes papság és egyházunk zsinat-presbiteri felépítettsé-
gének megfelelően lelkészek és laikusok közösen tanulhassanak és reflektálhassanak 
a spiritualitás kérdésköreire. Ugyanakkor épp a különböző megbízatás és szolgálati 
területnek megfelelően lesznek olyan részei a képzésnek, amit ki-ki a maga képzési/
tanfolyami rendszerében, célkitűzésében és közösségében sajátít el és tapasztal meg a 
két éves folyamatban. 

A képzést egyfajta zászlóshajónak látjuk, amely alapján megannyi szakmai, teo-
lógiai és lelki kezdeményezés bontakozhat ki. A tanfolyam arculatában a horgony 
szerepel, mely arra a biztos pontra és kapcsolatra utal, amit a Jézus Krisztussal való 
élő kapcsolatunk jelent ebben a változó világban.20

19  URL: https://utitarsak.net/ Utolsó letöltés: 2020. 02. 23.
20  További információk az alábbi oldalakon: Spiritualitás és misszió az egyházban, htk.kre.hu, URL: 

https://htk.kre.hu/spiritualitas-es-misszio Utolsó letöltés: 2021. 02. 23.; MRE Missziói Iroda: Ta-
nítványként a világban, Spiritualitás és misszió az egyházban tanfolyam, reformatus.hu, 2021. 02. 
21., URL: https://reformatus.hu/kuldetesunk/hirek/tanitvanykent-a-vilagban/ Utolsó letöltés: 2021. 
02. 23.


