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Mi a lelkiség?

A szerzetesi élet
Európában

"Aki a fdldet nem érinti,
nem érheti el az eget."

,,»Nemcsak kenyérrel él az ember,« Európát csak a kenyér izgatná?
Európa célját az euró rögzíti? A monetáris szekularizációt követjük,
vagy marad valami a spirituális kreativitásból? Olyan kérdés ez,
amit önöknek - szerzeteseknek - különösen, és nekünk keresz
tényeknek közösen - feltesznek." Ezeket kérdezte az akkori német
munkaügyi és népjóléti miniszter, Norbert Blüm a VDO százéves
fennállásának jubileumán. Majd így folytatta: "A világon - bár
sokan még nem érzik - a vallásos törekvések mély hulláma fut
végig. Talán ezek a vágyak olyan válaszokat keresnek, amelyeket a
nyugati civilizáció nagy vállalkozása - egyre messzebbre, egyre
magasabbra, egyre gyorsabban - nem tudott megadni. A funda
mentalizmus, az ezoterika egészen a keménykötésű üzletem
berekig, akik ezt az új igényt ajánlataikkal kielégítik, olyan előjelek,

amelyek egy - nem az euróhoz kötő -lelkiség új lehetőségei felé
mutatnak." Lelkiséget kér a miniszter a szerzetesrendektől, a fun
damentalizmus, a liberalizmus és a posztmodern tetszőlegességel
lenszerét.

Nincs köze az anyagiakhoz, a társadalmi valósághoz, az euró
hoz? A miniszter kérdése a kapcsolatot keresi. A lelkiségnek még
is jó néhány olyan értelmezése létezik, amelyek inkább elszakítják
a valóságtól, és eszkatologikus életmódként szembeállítják azt a
valósággal. Ezt nevezném spiritualizálásnak. A Keresztény szelle
miség lexikona (SZIT, Budapest, 1993) kifejti, hogy "lelkiség" új fo
galom, még nincs pontosan körülírva. Többek között a következő

definíciós kísérleteket említi meg: "megnyílás a mélységnek"
(G. Stachel), "élet a Lélekből" (K. Rahner), "az egész élet integrá
lása egy hittől vezetett és átgondolt életformába" (Institut der Or
den), "az a keresztény egzisztencia, amely Isten Lelkének ajándéka, és
ezáltal az élet sokszínűségében bontakozik ki" (A. Rotzetter).

Ezekben a körülírásokban közös, hogy - magasabb, mélyebb
- valóságot hoznak be világunkba, a dolgok értelmét keresi,
amik anyagi szinten alig válaszolható meg. Arra is kísérletet tesz
nek, hogy ezt a valóságot a mindennapi élet formálásába is be
építsék - személyes, társadalmi és politikai szinten. Ezt értem én
földközeli lelkiségen. "Aki a földet nem érinti, nem érheti el az
eget" (vö. Elisabeth Moltmann Wendel, Zürich, 1997).
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Szerzetesség a mai
Európában

A földközeli lelkiséget keresve szeretnék néhány pillantást vet
ni Európára, a szerzetesi élet valóságára.

Miről beszélek, amikor Európáról szólok? Európa az egység
felé tart, de nem egységes. Európa csak akkor lesz egységes, ha
tagjainak különbözőségét észreveszi, komolyan veszi, elfogadja.
Ha olyan egységről beszélek Európában, ahol ugyanazok a kérdé
sek és ezért a válaszok is, akkor eleve elhibáztam a témát.

Hadd mutassam be néhány példán: "Háború előtt - háború
után" - Németországban és más nyugat-európai országokban
ezek a fogalmak azt jelentik: 1939 előtt és 1945 után. Horvátor
szágban és Boszniában ugyanezek a szavak más számokat, más
tapasztalatokat jelentenek: 1989 előtt és 1995 után, Koszovóban
pedig 1999-et. Amit ezek az évszámok tartalmaznak, az ott min
den pusztító következményével együtt szemléletesen látható, ben
nem viszont a "háború után" a sikeres újjáépítéssel, a kiengeszte
lődéssei, a jóléttel kapcsolódik össze. Európa a különböző országok
ban különböző szakaszban van a háború és a béke szempontjából.

"Tíz évvel a falak és a vasfüggöny leomlása után" - Német
országban nemrég ünnepeltük ezt az eseményt, teljes örömmel,
de mindazzal a fájdalommal, ami a falak leomlásával együtt járt:
öröm az újra elnyert szabadság felett, öröm, hogy az embereknek
nem kell többé hazájuk rácsai mögött élni, öröm az ország újra
egyesítése miatt; de fájdalom, hogy a fejlődés nem megy olyan
gyorsan végbe, mint azt az "arany nyugattól" reméIték, fájdalom,
hogy a határok megnyitásával nemcsak a nyugat vívmányai
áramlottak be, hanem hanyatlása is, fájdalom, ha megérzi az em
ber, hogy két egymástól eltérő negyvenéves folyamatot egyetlen
ünnepséggel nem lehet egységessé tenni. Ez minket, németeket
foglalkoztat, másokat kevésbé.

"Tíz évvel a falak vagy a vasfüggöny leomlása után" - mást
jelent Romániában, mást Írországban, mást Lengyelországban és
mást Spanyolországban.

"Szekularizáció" - Európában szekularizált világban élünk.
Sokrétű jelenség ez. A világ eloldódik Istentől, a hit dimenziója 
és ezáltal Isten is - leválasztódik a társadalom, a gazdaság és a
politika mindennapi történéseiről. Privatizálódik és kikerül a tár
sadalmi közbeszédből. Az ember autonómmá válik evilági hori
zontjában, nincs szüksége, nem igényli Istent, de legalábbis az
egyházat nem. A szekularizált társadalom nem figyel (többé) Is
tenre. Az élet értelmének elvesztése gyakran csak válsághelyze
tekben kerül felszínre, ilyenkor pedig másoknál, nem a keresz
tényegyházaknál keresik a választ.

Európában a szekularizációnak különböző okai vannak, és az
egyes országokban eltérő fázisban tart. Ha Kelet-Németországban
kb. tízmillióan nincsenek megkeresztelve, annak döntő oka az
ateista kommunizmus negyvenéves történelme, hasonlóan a volt
keleti blokk többi országához. Másként történt a nyugati orszá-
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gokban. Itt lappangó szekularizáció folyik, amelynek kiváltó oka
a felvilágosodás, a vágyakat megfojtó jólét, a tudomány és a tech
nológia robbanásszerű fejlődése, amely az emberi mindenhatóság
álomképét táplálja - és nem utolsósorban a szabadságmozgalom,
amelyben a felvilágosult ember kiszabadítja magát egy olyan egy
ház szorításából és gyámkodásából, amelyben még ma is léteznek
manicheista, világmegvető tendenciák. A szekularizáció ennyiben
pozitív, világ-igenlő folyamatként jelenik meg. A szekularizáció
olyan jelenség, amelynek különböző okai vannak, de a hatása ha
sonló: Istent kitiltják a világból, az egyház pedig veszít befolyásából.

Jubileumi esztendő

A "descendit" és az
"ascendit" között

Ilyen eltérő helyzetekből érkezve találkozunk megváltásunk jubile
umi évének kezdetén, hogy elgondolkozzunk az európai szerzetesi
élet földközeli lelkiségéről. A figyelmet a jubileum okára, Isten két
ezer évvel ezelőtti, a Názáreti Jézusban való megtestesülésére sze
retném irányítani.

"Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a menny
ből" - imádkozzuk a Credóban. A latin szövegben a "descendit"
(leszáll) szó áll, azt követi: "et incarnatus est" (testté lett). A Jubi
leum erre a "descendit"-re vonatkozik, az "incarnatus est"-re. Is
ten e mozgásának nincs semmi köze "evilági ország"-hoz, a
.magyméltóságok"-hoz, a kiemelt helyekhez. A "descendit" irá
nya: lefelé történő mozgás ("kenosis") - társadalmi szempontból
is: a pásztorokhoz, a szegényekhez, az utcanőkhöz. a vámosok
hoz és a bűnösökhöz (a megaláztatáshoz, az elfogatáshoz. a meg
ostorozáshoz és a kigúnyoláshoz vezető út, két lator között a ke
reszten. Nem a megaláztatásért vállalja ezt, hanem "értünk embe
rekért, a mi üdvösségünkért". Mivel szegénnyé lett, egy lett közü
lünk. Mindaz, aki "legalul" van, maga mellett tudhatja,

Jézus útján van azonban egy második mozgás is, amelyet a
Credo az "ascendit" szóban foglal össze. Fölment a mennybe. Az
"ascendit" környezetében előforduló szavak: fölmagasztalás. Isten
jobbján, dicsőség, glória, győzelem. Ez a mozgás ettől a világtól,
az emberektől elfelé mutat. Krisztus e felmagasztalása a Szentlé
lek megígéréséhez kapcsolódik, aki ismételten "leküldetik". Az
egyház kezdetén így ismét .Jeszállást" találunk. A felmagasztalás
az egyház számára eszkatologikus, jövőbeli ígéret, nem jelenkori
feladat.

Az egyház történelmében az első három évszázadot a "descen
dit-lelkiség" jellemezte. Nem utolsósorban a vértanúk nagy száma
mutatja ezt. A konstantini fordulattal a 4. század kezdetén, a csá
szárság és az egyház fokozatos összefonódásával változás áll be.
Az egyház jobban érzi magát a megdicsőült Krisztus követésében,
mint a megtestesült Krisztuséban. Hivatalviselőinek inkább a di-
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Megtérés a
megtestesülés

egyházához

csőségből ad részt. Ezzel kialakul egyfajta egyházi távolságtartás
az emberekkel szemben, ami máig megmutatkozik: az olyan cí
mek, mint "főtisztelendő", "őexcellenciája", "őeminenciája",

"őszentsége" tanúskodnak arról, hogy az egyházi hivatal osztozik
Krisztus felmagasztalásában. Még a diakónusok is - akiknek leg
inkább a megtestesülést kellene elénk támiuk - a liturgikus ru
hákban, kiemelt helyeken érzik magukat a legjobban. A templom
építészetet is ez a felmagasztalás-teológia jellemzi, és a klérust
természetesen a szentélyben a Megdicsőült Úr oldalára helyezi.
Európai társadalmaink legtöbbjében az egyház tisztviselője még
mindig - vagy ismét - egy társadalmi "többlet" részese, mert a
"kiemelt" réteghez tartozik.

Ennek a fejlődésnek a szerzetesi élet is részese. Még ha külön
böző módon szekularizálódott országokban élünk is, a szerzetbe
történő belépés még mindig, illetve újra társadalmi privilégiumot
hoz magával, amely a "descendit"-tel homlokegyenest ellenkezik.

Ha a 2000. jubileumi esztendő a bibliai értelemben "jóbel-év",
akkor helyesen a megtérés éveként kell megülnünk. Az egyház
"ősbűne" számomra az egyház elfordulása egy "descendit-egy
ház"-tól egy "ascendit-egyház" felé. Az a megtérés, amely a 2000.
évet "szent", "gyógyító/megszentelő"évvé, az "üdvösség évévé"
tehetné, az "ascendit-egyháztól" való áttérés lenne egy "descen
dit-egyházhoz", a megtestesülés egyházához, amely nem különül
el az emberektől trónokon, liturgikus brokátruhákban, kórusokon,
hanem küldetését inkább abban látja, hogy a megtestesülést, Is
tennek az emberekhez és minden teremtményhez való közelségét
élje meg.

A szerzetek alapítása nem ritkán egyben megtérési mozgalom
is volt a megtestesülés egyháza felé. Ilyen volt a ferences megúju
lási mozgalom a 13. században. Ferenc példája szemlélteti, ho
gyan lép ki valaki a rendi társadalomból, miközben a szegények
hez fordul. A 19. század sokféle kongregációja felel a kor társa
dalmi szükségletére, és áll a szegények mellé - legalábbis ami az
alapítás karizmáját illeti. A teológia és a lelkipásztorkodás latin
amerikai megújulása a felszabadítás-teológia és -lelkipásztorkodás
jegyében nemegyszer a különböző szerzetek megtestesülési lelki
ségének talaján nőtt.

A harmadik évezred küszöbén a államok és az egyházak kö
zötti összefonódás felbomlóban van. Politikailag az egyház még
ott érdekes, ahol tehermentesíti az államot szociális feladatvállalá
sában. Társadalmi szempontból az egyház fontossága már csak
ott mutatkozik meg, ahol kompetens módon kapcsolódik be a
társadalom életébe. Ezt a kompetenciát csak akkor ismerik el, ha
nemcsak Isten "szakembereként" lép fel, hanem közel is áll az
emberhez, gondjaihoz és boldogságához. Ahol az egyház hitelt ér
demlően beszél az emberről, ott van meg az esélye, hogy hitele
sen beszélhessen Istenről is. Pusztán a hivatal és a felszentelés
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még nem ad súlyt szavának. Az Igének testté kell lennie! "Aki a
földet nem érinti, nem érheti el az eget." Ebben a sokak által fel
panaszolt fejlődésben esélyt látok arra, hogy az egyház ismét
visszataláljon az eredetéhez.

A szerzetek szerepe a megtestesülés egyházához való megtérésben

A szerzetesi élet
kontemplatív

dimenziója

A futó pillantás

Ez a megtérési folyamat az egész egyház feladata és esélye, és ezért
a szerzeteké is - talán különösen is az övék. Az evangéliumi ta
nácsok életformája természeténél fogva annak a közelében érzi jól
magát, "aki Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolog
nak, amihez mint zsákmányhoz ragaszkodjék, hanem kiüresítette
önmagát, engedelmes lett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig"
(vö. Fil 2). Az a tér, amit értékrendjükbőlfakadóan a szemlélődés

nek tartanak fenn, alkalmas arra, hogy a világot és Istent egyaránt
szem előtt tartsák. .Rendalapítóínk a vágy emberei voltak, egy más,
jobb élet utáni vágy emberei. Ezek az emberek legalább a saját éle
tüket vágyuk, belső víziójuk szerint akarják alakítani. Amennyiben
így tesznek, az egyházat és a világot is alakitják." Ezt az esélyt és
feladatot különösen a szerzeteseknek kell meggondolniuk.

E megtérés kezdete a szemlélődés. Tevékenységünknek nem
szabad a cselekvők akcionizmusává csökevényesedniük. A keresz
tény, különösen a szerzetes, a szemlélődésből él - máskülönben
nem keresztény, nem szerzetes! Talán éppen attól szenved sok he
lyi egyház vagy az egyház egésze és sok szerzetesközösség is,
hogy az életükből kiveszett a szemlélődés.

A szemlélődés olyan tartás, amely minden érzékszervvel figyel
és észlel. Ellentéte annak, amit "futó pillantásnak" nevezek. Az
egész európai térséget veszélyeztetettnek tartom: a totális infor
máció korában, amelyben a világ egyetlen globális faluvá lett (M.
McLuhan), az információk tömege zúdul ránk. Olyan ütemben
űzik egymást, hogy futólag egyszer ide, másszor oda pillantunk,
a benyomásokat nem engedjük közel magunkhoz, nehogy meg
érintsenek. Így felejti el a modern ember a szemlélődő nézést.

A futó pillantás nem időzik el, nem néz, legfeljebb a felszínt
veszi észre, máris továbbáll. Nem időzik el a földrengés-kataszt
rófa képeinél, mert már itt van a következő kép: Schumacher a
piros Ferrariban. Nem időzik az etnikai tisztogatás bestiális képe
inél, hanem továbblép a monacói hercegnő, Caroline újszülött
gyermekéhez. Nem áll meg a teremtés csodáinál sem, a teremt
ményekből áradó szépségnél.

A futó pillantás a pillanattal vándorol. Rémülten vettem tudo
másul az ősszel egy horvátországi és boszniai látogatás során,
mennyire sebezhető vagyok e kísértéssel szemben. 1999-re elfelej
tettem a horvát Krajinában végigvonult pusztító háborút - fi
gyelmem továbblépett Boszniához, ahol a háborúnak 1995-ben
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lett vége. A pillantásom onnan ismét továbbhaladt Ruandába, on
nan Csecsenföldre, aztán Koszovóba, utána Kelet-Timorba. most
ismét vissza Csecsenföldre. Ebben nincs tévedés - de a korábbi
érintetteket mind szem elől tévesztettem, akik pedig még ma is
áldozatok, és szükségük van szolidaritásomra.

A futó pillantás, amely nem néz elég hosszan oda, amely a
megpillantottat nem engedi szóhoz jutni, átengedi a terepet "evi
lág uraságainak", akik nyugodtan számíthatnak arra, mennyire fele
dékeny az ember. Ahol hiányt szenved a szemlélődés, ott hiányzik
az életért, az ember és a teremtés üdvösségéért folytatott küzdelem is
- a politika pedig igen jól ki tudja használni ezt a hiányt.

A szemlélődés annak a művészete, hogy elég hosszan odafi
gyeljünk, szemünket ne csukjuk be, és fIne hunyjunk szemet".
Aki elég hosszan elidőzve figyel - fülel, tapint, szagol -, az kö
zel engedi magához a dolgokat. Azok pedig megszólalnak, beje
lentik igényüket.

Elmélyült tekintet Egy Szent Ferenc hivatását csak a szemlélődő alapmagatartás
felől lehet megérteni. Élete kereséssé vált. Kereste Istent, és ellen
tétekbe ütközött: egy olyan egyházba, amelynek nehezére esik az
Evangélium életre váltása, egy olyan társadalomba, amely szó
nélkül elfogadja a szegények vegetálását ajtaja előtt. Ilyen körül
mények között nem találta meg lsten arcát - hacsak nem a tövis
sel koronázott Krisztusét. Mivel keresett, mert ebben a keresésben
alaposan és kitartóan odafigyelt, meghallotta a kereszt szavát:
"Ferenc, menj, és építsd fel házamat, amely, mint látod, omlado
zik." Csakugyan nincs semmi rendkívüli abban, hogy a keresztek
megszólalnak: a szegények keresztjei, a jogfosztottak keresztjei, a
meggyalázott és kirabolt teremtés keresztjei, a háborútól és népir
tástól sújtottak keresztjei. A futó pillantás ezeket nem látja. Aki
szemlélődő módon, időzve és kitartóan odafigyel, az meglátja a
kereszteket. Aki szemlélődő módon, elég hosszan figyel, az meg
hallja szavukat, igényüket, hívásukat, és megtalálja hivatását. A
teremtés fényes eseményei és csodái szintén érthető nyelven be
szélnek. A szemlélődő ember látva, hallva, tapintva, ízlelve és
szagolva tanulja meg ezt a nyelvet.

A szemlélődés különösen sajátja a szerzetesi életnek. Ha élet
formánk szabad időt és teret biztosít számunkra, akkor azt nem
arra kapjuk, hogya degenerált tevékultúra elnyomorítson, nem is
azért, hogy buzgalmunkban gondolkodás nélkül a "gumijaink
profilját lekoptassuk", hanem, hogya szemlélődés emberei le
gyünk - akik mindenben és mindenütt lsten kívánságát keresik.

A szemlélődésben ki-ki ott indul el, ahol akar - Istenre vagy
a világra pillantva. A világban egyfajta dinamika rejlik, amely Is
ten felé tapogatózik. Istenben pedig olyan lendület, amely a világ
felé hajtja. Aki elegendő ideig szemléli Istent, felfedezi, amit Szent
Ágoston mond: "Isten vágya az ember." Istent valami a világ és
az ember felé hajtja: a teremtésben, a megtestesülésben, a Lélek
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elküldésében. Ha Istenre tekintesz, magával visz a világ felé. Ha
nyugodtan időzve szemléled a világot és az embereket, az esemé
nyeket és az idők jeleit: olyan dinamikát hordoznak magukban,
amely Isten után tapogatózik: telve vággyal, kérdezve, kételked
ve, szenvedve, kiáltva vagy éppen szótlanul. "Magadnak terem
tettél minket, és nyugtalan a szívünk, amíg nyugalomra nem talál
benned", mondja Szent Ágoston A szemlélődésben eget és földet
érintesz. Csak szemlélődve találhat az egyház jó utat a következő

évezredbe.
Összefoglalva: földközeli szemlélődésről beszéltünk, nem spiri

tualizálásról, amely aggódik, hogy Isten nehogy elhagyja menny
béli országát, az eseményektől tisztes távolban széplelkű elmélke
désekkel foglalatoskodik, amelyek sem a földet nem érintik, sem
az eget nem érik el. Ki legyen tehát a szemlélődés tudója, ha nem
a szerzetes, akinek életformája a szemlélődés forrásaiból táplálkozik?

Várnai Jakab fordítása
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