
A jövő egyházának
spiritualitása
A címben jelzett téma önmagában véve rendkívül magas követel-
ményeket támaszt, s ezért nehéz feladatra vállalkozunk, ha meg-
próbáljuk áttekinteni. A spiritualitásról kellene szót ejtenünk. A spi-
ritualitás (eleve megfelelő kifejezésünk sincs a szóban forgó dologra,
mert a „vallásosság” nem igazán fedi azt, amiről beszélünk) titokzatos
és törékeny dolog, csak nehezen tudunk szólni róla, s mivel a ke-
resztény valóság intenzív, egyéni és egyedi kibontakozását jelenti, min-
den kereszténynél óhatatlanul más és más, az egyén alkatának, élet-
korának, élettörténetének, kulturális és társadalmi környezetének,
végső, szabad és adekvátan egyáltalán nem reflektálható egyedisé-
gének függvényében. Témánk már csak ezért is komoly és nehezen
megoldható feladattal szembesít bennünket. Ráadásul a spiritualitás
olyan összetevőiről kell szólnunk, amelyek a jövő egyházában játszanak
majd lényegi szerepet. De mégis mit tudunk történelmünk jövőjéről?
Mit tudunk az egyház jövőjéről? A modern futurológia ellenére is mily
keveset tudunk előre a profán jövőről! Az egyház jövője maga is meny-
nyire megközelíthetetlen az egyházban élő emberek és az egyházi hi-
vatalviselők számítgató terveivel! Az egyházi hivatalviselőket ugyan
mindig megkísérti, hogy formai tekintélyük alapján és voltaképpe-
ni üzenetük változhatatlansága miatt úgy gondolják, az egyház tör-
ténetének is urai, s egyértelműen meg tudnak tervezni és irányítani
tudnak mindent. De arra a következtetésre is juthatnak, hogy az egy-
házban végső soron semmi lényeges és semmi meglepő nem történhet,
mert a történelem tengerében az egyház Isten örökkévalóságának szik-
lájára van építve. Csakhogy mennyire mélyreható, mennyire meglepő
változások zajlanak az egyházban! Mily kevéssé számítottunk a mára
kialakulthoz hasonló egyházra, mi, idősebbek és egyházi hivatalvi-
selők, akik Piusz pápa idején, monolitikus egyház keretében nőttünk
fel! Akik elhatározták a II. Vatikáni zsinat egybehívását, véget akar-
tak vetni a piuszi korszak triumfalizmusának, s közben meglepő ter-
mészetességgel és szinte felszabadultan azt hirdették, hogy elen-
gedhetetlen az egyház aggiornamentója a mai világban és a holnap
világában, azok mily kevéssé számítottak arra, aminek ma tanúi le-
hetünk az egyházban, s aminek a zsinat ha nem is az oka, de mint-
egy a katalizátora volt. Ezért szinte képtelenség is az egyház jövőbeli
spiritualitásáról beszélnünk, hiszen a spiritualitást az is meghatározza,
hogy milyen sorsa lesz az egyháznak, az egyházi élet különböző te-
rületeinek és az egyház teljes valóságának — amit pedig nem látunk
előre. Mindezt eleve tekintetbe kell vennünk ahhoz, hogy egyáltalán
szólni merjünk a címben megjelölt kérdésről.
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Ennek ellenére vágjunk bele nyomban — a kalandra vállalkozók bá-
torságával — a dologba. Csak a római katolikus egyház spiritualitá-
sáról fogunk beszélni; eleve figyelmen kívül hagyjuk tehát a magától
értetődően a többi keresztény egyházban és a nem keresztény vallá-
sokban is meglévő spiritualitást, jóllehet a spiritualitás egyéb formái-
val kapcsolatban természetesen sok minden igaz abból, amit a jövő ka-
tolikus spiritualitásáról próbálunk elmondani, és fordítva. Arra az
önmagában véve jelentős kérdésre sem térünk ki, milyen változások
következhetnek be majd a jövőbeli katolikus spiritualitásban azáltal,
hogy az ökumenikus erőfeszítések jóvoltából közelebb kerülnek egy-
máshoz a keresztény egyházak, s így szorosabb szálak szövődhetnek
történelmük és jövőbeli spirituális tapasztalataik között. Kérdésünket
vizsgálva továbbá egészen természetesen számolunk a hitbeli meg-
győződéssel, ahogyan és amennyiben az egyház és az egyházi taní-
tóhivatal kötelező érvénnyel előadja, s amennyiben kötelező érvényét
szem előtt tartva tárgyilag megfelelő módon annak a spiritualitásnak
a hordozóalapjaként értelmezzük és kezeljük, amelyről beszélnünk kell.
Minthogy képtelenség egyértelműen megjövendölni a konkrét egyház
jövőjét, az egyház jövőbeli profán történelmi és társadalmi helyzetét,
nem kell és nem szabad túl sokat foglalkoznunk azzal, hogy olyan spi-
ritualitásról szólunk-e, amely ténylegesen vagy lehetőségileg már ma
is megvan, vagy olyanról, amely csak a jövőben áll majd elő, vagyis
hogy meglévő vagy jövőbeli dologról beszélünk-e vagy csak olyanról,
amelynek meg kellene valósulnia ma vagy a jövőben, hogy valóságos
dolgokat vagy még meg nem valósított eszményeket tekintünk-e át.

Elsőként azt kell elmondanunk (és egy katolikus keresztény eseté-
ben ez végső soron magától értetődik), hogy a bekövetkező, szük-
ségképpen bekövetkező változások ellenére a jövőbeli spiritualitás az
egyház eddigi történetének régi spiritualitása marad, bármennyire ti-
tokzatos is ez a nem szűnő azonosság. Ezért a jövő spiritualitása az élő
Istenre fog irányulni, aki kinyilatkoztatta magát az emberiség törté-
nelmében, és legsajátabb valóságával hordozóalapként, belső dina-
mikaként és végső célként az általa teremtett világ és emberiség bel-
ső középpontjába helyezte saját magát. A jövőbeli keresztény
spiritualitásnak szintén Ábrahám, Izsák és Jákob Istenével, Jézus Krisz-
tus Istenével és Atyjával lesz dolga. És nem szabad horizontális irány-
ban tájékozódó humanizmussá torzulnia. Mindig is lélekben és igaz-
ságban fogja imádni a felfoghatatlan Istent. Mindig Jézus Krisztusra,
a Megfeszítettre és Feltámadottra fog irányulni, arra, akiben Isten tel-
jesen, győzedelmesen és visszafordíthatatlanul, a konkrét történelemben
látható módon a világnak ígérte magát, mindig Jézust fogja követni,
s olyan normát, belső strukturális elvet olvas ki alakjából és konkrét
életéből, amely nem alakítható elméleti erkölccsé; elfogadja Jézus ha-
lálos sorsát, aki meghalván minden biztosítékról lemondva, ugyanakkor
feltétlen nyitottsággal Isten felfoghatatlanságának és kiszámíthatatlan
rendelkezéseinek mélységes mélyébe zuhant, azzal a hittel, reménnyel
és szeretettel, hogy így és nem másként lehet eljutni Isten végtelen igaz-
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ságához, szabadságához és boldogságához. A jövő spiritualitása min-
dig az egyház keretében fog élni, az egyházból fog meríteni, önmagát
rendelkezésre bocsátva beépül az egyházba, és egyik éltető alapja lesz,
még ha most talán igencsak homályos is, pontosan és konkrétan mit
is fog jelenteni mindez a jövőben. A jövőbeli spiritualitás változat-
lanul történelmi és társadalmi formát ölt majd, láthatóan megmu-
tatkozik az egyház szentségeiben, jóllehet a keresztények életmoz-
gásának egzisztencialitása és szakramentalitása között alapvetően már
most is rendkívül sokféle viszony alakulhat ki, s ezért a történelem so-
rán sokkal nagyobb fokú változatosságot fog még mutatni. A jövő egy-
házának spiritualitása nem létezhet (mert sohasem létezhet) társadalmi,
politikai, a világ felé forduló, e csak látszólag profán világgal szemben
felelősséget vállaló dimenzió nélkül, és már nyomban itt el kell mon-
danunk, hogy a jövőben a spiritualitás előreláthatóan pontosabban fog-
ja érzékelni és egyértelműbben fogja megvalósítani ezt a lényegénél fog-
va eleve hozzátartozó dimenziót. A jövő spiritualitása továbbra is a hegyi
beszéd és az evangéliumi tanácsok spiritualitása lesz, s szüntelenül meg-
újuló tiltakozásának fog hangot adni a gazdagság, az élvezet és a ha-
talom bálványai ellen. A jövő spiritualitása abszolút jövőre fog vára-
kozni, és e reményénél fogva szigorú realizmussal folyamatosan megtöri
majd azt az illúziót, hogy ebben a világban és a világ még zajló törté-
nelmének medrében az ember saját erejéből és saját eszével létre tud-
ja hozni az igazság örök országát. A jövő spiritualitása emlékezetében
fogja őrizni a vallásosság múltbeli történetét, s ostobának, embertelennek
és a kereszténységgel ellentétesnek fogja minősíteni azt a véleményt,
miszerint az emberi vallásosságnak a történelemtől függetlenedve min-
dig nullpontról kell kezdenie, és csupa vad forradalom alkotja a lényegét.

Ezért a jövőbeli spiritualitás pozitív és negatív szempontból egya-
ránt szüntelenül tanulni fog az egyház múltjából. Egyrészt, ahogyan
a múltban, mindig nyitott lesz a bázisból kiinduló, új, pünkösdi kez-
detekre, amelyeket a hivatal nem rendel el és nem szabályoz eleve fe-
lülről, mert karizmatikus erővel ott tűnnek elő, ahol a Lélek úgy fúj,
ahogyan akar, jóllehet a lelkek megkülönböztetésének tükrében az ilyen
karizmatikus kezdeményezések akkor bizonyulnak valóban a Lélek
gyümölcsének, ha — látszólag vakmerő reménnyel és szinte elpusz-
títva önmagukat — alázatosan betagozódnak az intézményes egyházba,
és legalista szellemben nem alkudnak ki előre olyan elvi biztosítékokat,
amelyek szavatolják, hogy nem tűnnek el az intézmények egyházá-
ban. Ezért a jövőbeli spiritualitás szeretettől indítva és belső rokon-
ság alapján mindig el fog mélyülni múltbeli korszakok vallásosságának
történetét tanúsító dokumentumokban, mert tudja, hogy a sajátja ez
a történet. Soha nem fog átsiklani a szentek, a liturgia, a misztika tör-
ténete fölött, úgy vélve, hogy érdektelen a számára; a jövőben ugyan
talán egészen új formáit alakítja ki az evangéliumi közösségnek, de sze-
retetteljes megértéssel viszonyul az elevenségüket megőrző régi
szerzetesrendek szelleméhez és konkrét történelmükhöz. A jövő spi-
ritualitása megőrzi az egyház vallásosságának történetét, és mindig újra
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felfedezi, hogy ami látszólag régi és már a múlté, az valódi jövőt tud
kínálni jelenünknek. (…)

Másodszor az jelezhető előre a jövő spiritualitásáról, hogy korábbi idő-
szakok spiritualitásához viszonyítva alighanem a keresztény vallásosság
egészen lényegi tartalmára kell összpontosulnia. Mivel az elmúlt más-
fél évezredben a nyugati egyház kultúrkörén belül a közvélemény sík-
ján és még a társadalom profán tartományaiban is többé-kevésbé ma-
gától értetődő és elfogadott volt a keresztény hit lényegi és döntő
tartalma, természetesen az életben és a spiritualitásban is jelen volt
ugyan, de nagyjából csak akkor lett érdekes és vonzó, több, mint pusz-
tán magától értetődő, ha konkretizálódott a vallásosság egymástól nagy-
mértékben eltérő formáiban, amelyek bizonyos feszültségben álltak egy-
mással. A vallásos emberek nagyfokú érdeklődésétől kísérve egészen
különböző áhítati formák, önálló vallási gyakorlatok, a vallási élet tel-
jesen eltérő, egymástól világosan elkülönülő stílusai alakultak ki. Egy-
más után és egymással párhuzamosan megjelent például (és csak pél-
dákat említünk!) Jézus drágalátos vérének, a gyermek Jézusnak, Mária
hét fájdalmának a tisztelete, pontosan strukturált könyörgéseket
mondtak a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, nagy gondot fordítottak
a búcsúnyerésre stb.; egymástól jól megkülönböztethetők voltak a szer-
zetesrendek olyannyira eltérő spiritualitásai, a misztikus irányzatok és
tendenciák, amelyeknek különböző teológiai értelmezése létezett, igen
elterjedtek voltak a zarándoklatok, nagy tisztelet övezett bizonyos szen-
télyeket és kegyképeket, ma már olykor egyáltalán nem érthető figye -
lemben részesültek meghatározott dogmák vagy teológiai vélemények,
amelyek különböző módon tükröződtek a vallásos életben stb. Mind-
ez kétségkívül nem fog csak úgy egyszerűen eltűnni az egyház életé-
ből és tudatából. Látjuk ugyanis, hogy Róma még ma is megpróbálja
életben tartani a vallási élet efféle konkrét, egyedi formáit. Sajnálatos
is lenne, ha szürke egyformaságba olvadna minden spirituális moz-
zanat, és senki sem tudja megmondani, nem alakulnak-e ki majd a jö-
vőben új és meglepő formái és gyakorlatai a spiritualitásnak. Ugyan-
akkor gyanítható, hogy ma, az egész világra kiterjedő szekularizmus
és ate izmus fagyos időszakában egyáltalán nem fog szirmot bontani
a keresztény spiritualitás annyi különálló virága. Ilyen körülmények
között a spiritualitás területén is elkerülhetetlen és elengedhetetlen, hogy
a végső keresztény meggyőződésekre összpontosítsunk. Kétségkívül
a jövőben is lesz majd Mária alakja köré szerveződő vallásosság, és a
szentek tisztelete is megmarad. És egyértelműen kívánatos is, mégpedig
a hit végső alapjai miatt kívánatos, hogy létezzenek, sőt nagyobb élet-
tel teljenek meg az ilyen formák. Ám Jézus nevét kell majd kimonda-
nunk, nem pedig a prágai Kisjézust emlegetnünk. Má ria nevét kell ki-
mondanunk, és kevesebbet kell beszélnünk Lourdes-ról és Fatimáról.
A jövőben is lesz majd eucharisztikus lelkiség, sőt a keresztények (re-
mélhetőleg) a szentségi színekben is imádni és tisztelni fogják az Urat.
Csakhogy ezzel egyáltalán nem állítjuk, hogy a jövő élő spiritualitá-
sában ugyanazt a helyet fogja elfoglalni az Oltáriszentség tisztelete és
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különböző formáinak palettája, mint a múltban. Nem hiszem, hogy a
jövőbeli vallásosság ugyanolyan fontosnak fogja tartani új dogmák ki-
hirdetését, amilyen fontosnak tartotta a mai napig például a mariológia
területén. A jövő spiritualitása a keresztény kinyilatkoztatás lényegi tar-
talmaira fog koncentrálni: hogy van Isten, hogy meg lehet szólítani, hogy
kimondhatatlan felfoghatatlansága alkotja egzisztenciánk és vele
együtt spiritualitásunk középpontját, hogy Jézussal és lényegében csak-
is Jézussal minden erőtől és hatalomtól teljesen szabadon élhetünk és
halhatunk meg, hogy Jézus felfoghatatlan keresztje áll az életünk fö-
lött, s keresztjének botránya adja életünk igazi, felszabadító és boldo-
gító értelmét — mindezek és a hasonló tartalmak természetesen vég-
ső soron elmúlt korok spiritualitásából sem hiányoztak, de ebben a
fagyos időszakban egyértelműbben, erőteljesebben és bizonyos kizá-
rólagossággal fogják meghatározni a jövőbeli spiritualitást. (…)

Harmadsorban azt mondhatjuk, hogy mivel már nem vagy sokkal
kevésbé szolgál támaszául keresztény társadalom homogén struktú-
rája, a jövő spiritualitásának az eddigieknél határozottabban kell táp-
lálkoznia Isten és az isteni Lélek magányos, közvetlen megtapaszta-
lásából. Önmagában véve és alapvetően természetesen mindig is a
személyes felelősségvállalás, az egyéni döntés és az egyéni szabadság
eseménye volt a spiritualitás minden formáját meghatározó fides qua,
azé az egyéné, aki a hit mellett hozott döntését egzisztenciájának min-
den más eleménél kevésbé tudta áthárítani másokra, más — döntéséhez
képest korábbi és előzetes — ins tanciákra és okokra. Ko rábban azon-
ban az egyén hite a profán és polgári társadalomban is meglévő ho-
mogén keresztény közegben valósult meg; az ember azt fogadta el hit-
tel, amiben legalábbis a nyilvánosság és a verbális kommunikáció
dimenziójában többé-kevésbé mindenki hitt, s ezért szinte úgy festett,
mintha a hit dimenziójában az emberről mégiscsak lekerülne a felelősség,
a hitetlenséggel szemben a hit mellett hozott döntés, a minden remény
ellenére élő remény, a semmiféle jutalmat nem kapó szeretet áthárít-
hatatlan terhe, és a spiritualitás területén csupán az a kérdés várna vá-
laszra, hogy az ember milyen személyes intenzitással akarja megva-
lósítani azt, ami mindenki számára magától értetődő. Ma már más a
helyzet. Ma mindig újra életre kell hívnunk a hitet (és vele együtt a spi-
ritualitást): a szekularizált világ dimenziójában, az ateizmus dimen-
ziójában, annak a technikai racionalitásnak a szférájában, amely ele-
ve kijelenti, hogy a saját eszközeivel nem igazolható kijelentések kivétel
nélkül értelmetlenek vagy (Wittgen stein nel szólva) olyan „misztika”
körébe vágnak, amelyről csak hallgatnunk lehet, ha becsületes és jó-
zan emberek akarunk maradni. Ilyen körülmények között sokkal ra-
dikálisabb módon van szükség a hit mellett döntő egyén magányos fe-
lelősségvállalására, mint korábban. Ezért a keresztények mai
spiritualitásának az is része, hogy a közvéleménnyel szembehelyez-
kedve magányos döntést mernek hozni, része az a magányos bátor-
ság, amely analóg az első keresztény század vértanúinak bátorságá-
val, annak a hit mellett hozott spirituális döntésnek a bátorsága, amely
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saját magából merít erőt, és nem szorul rá arra, hogy a nyilvánosság
egyetértésére támaszkodjon, kivált, mivel ma már az egyház nyilvá-
nossága sem biztosít alapot magához a hit mellett hozott egyéni dön-
téshez, hanem éppen hogy az egyéni döntések alapjára támaszkodik.
Ám csak akkor lehet életképes ilyen magányos bátorság, ha Isten és
az isteni Lélek egészen személyes megtapasztalásából táplálkozik. So-
kan hallották már azt a véleményt, miszerint a jövő kereszténye misz-
tikus lesz, vagy egyáltalán nem is lesz keresztény. Ha nem különös pa-
rapszichológiai jelenségeket értünk misztikán, hanem Isten valódi, az
egzisztencia középpontjából fakadó megtapasztalását, akkor teljesen
helytálló az imént említett vélemény, s igazsága és súlya világosabban
meg fog mutatkozni a jövő spiritualitásában. Az Írás és a helyesen ér-
tett egyházi tanítás szerint ugyanis a végső hitbeli meggyőződésnek
és döntésnek végső soron nem pusztán kívülről érkező indoktrináció
a forrása, nem olyan tanítás, amelyet profán vagy egyházi nyilvános-
ság támaszt alá, és nem is pusztán a fundamentális teológia által nyúj-
tott, racionális érvelés, hanem Isten megtapasztalása, Isten Lelkének,
Isten szabadságának a tapasztalata, amely az emberi egzisztencia leg-
belsőbb szférájából tör fel, és ott valóban megtapasztalható, még ha nem
is tudunk adekvátan reflektálni rá, és nem is tudjuk szavakkal ob jek -
tiválni. A Lé lek elnyerése nem olyan dolog, amelynek meglétét pusz-
tán kívülről, tanítással indoktrinálják számunkra, olyan valóságnak nyil-
vánítva, amely túlnyúlik egzisztenciális tudatunkon (ezt állították nagy
teológiai iskolák, főként a Trentói zsinat után), hanem belülről ta-
pasztaljuk meg. E helyütt nem áll módunkban behatóan és részlete-
sen kifejtenünk mindezt. Csak egészen röviden: a magányos keresz-
tény, aki némán imádkozik, aki végső, senkitől jutalomban nem
részesülő lelkiismereti döntést hoz, aki határtalan reményt táplál, olyat,
amely már nem tud kiszámítható biztosítékokra támaszkodni, aki ra-
dikálisan csalódott az életben és erőtlenül zuhan a halálba, s közben
készséggel teret ad erőtlenségének, és reménnyel telve elfogadja, aki
az érzékek és a szellem éjszakájába kerül (így festik le állapotukat a misz-
tikusok, akik nem látnak benne különleges kiváltságot) — az ilyen ma-
gányos keresztény tehát megtapasztalja Istent és Isten felszabadító ke-
gyelmét, feltéve, hogy elfogadja ezeket az e helyütt épp csak jelzett
tapasztalatokat, s nem menekül el előlük végső soron vétkes félelem-
ből, istentapasztalatra tesz szert, még ha tapasztalatát nem is tudná ér-
telmezni és teológiai címkékkel ellátni. Csak ennél a spiritualitás vol-
taképpeni alapjelenségét alkotó istentapasztalatnál fogva lehet
hitelesnek tekinthető és egzisztenciálisan elfogadható az Írás és az egy-
házi tanítás teológiai indoktrinációja.

E helyütt, mint említettem, nincs lehetőség e személyes istenta-
pasztalat pontosabb bemutatására, leírására, pontosabban: megidézésére.
Minthogy azonban egyrészt a spiritualitás minden formájának leg-
belsőbb középpontját alkotja, másrészt pontosan a jövő spiritualitásának
sajátos vonásai foglalkoztatnak bennünket, szemügyre kell még ven-
nünk az ember egyszerre saját transzcendenciájánál és Isten kegyel-
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ménél fogva megvalósuló, eredendő istentapasztalatának néhány jel-
legzetes vonását, amely jelen lesz (vagy már ma is jelen van) a jövő spi-
ritualitásában.

Próbáljuk meg tehát megvizsgálni a jövő spiritualitásának negyedik
vonását, amely különös, dialektikus egységben van az imént említett
harmadik sajátosságával, az egyén magányos istentapasztalatával.
A testvéri közösségről van szó, amelyben az egyén szert tehet a Léleknek
erre a minden más alapjául szolgáló tapasztalatára, a Lélekben élő test-
véri közösségről, amely alapvető és lényegi sajátossága lesz a jövőbe-
li spiritualitásnak. Olyan jelenségről van szó, amely talán csak lassan
nyer világosabb körvonalakat, s amelyről mi, idősebbek, csak vona-
kodva és óvatosan, csak a lehetséges jövőjét kémlelve tudunk beszél-
ni. Úgy vélem, mi, idősebbek, korábban nem vagy legfeljebb csak nyo-
mokban tapasztaltuk meg azt, ami testvéri közösségnek nevezhető,
jóllehet a múltra visszatekintve gyakran felfedezhető a spiritualitás tör-
ténetében. Származásunknál és neveltetésünknél fogva mi, idősebbek,
spirituális szempontból is individualisták voltunk, még ha a közösen
végzett liturgiát magától értetődő, objektív feladatunknak és köteles-
ségünknek tartottuk is. Noha a szóban forgó jelenséget ma, amikor mint-
ha újra erőre kapna, korábbi időszakokban is könnyen felfedezzük,
nagyjában-egészében azt kell mondanunk, hogy a Lélek voltaképpe-
ni megtapasztalását, a valódi spiritualitást, a „misztikát” mintegy ma-
gától értetődő módon teljesen individuális, csak az egyénre tartozó va-
lóságként fogták fel, olyan folyamatként, amelyet az ember magányos
elmélkedés, egyéni megtérési élmény, egyéni lelkigyakorlatok for-
májában, a kolostori cellában stb. él át. Mikor gondoltak egyértelműen
és bizonyos általános összefüggésben a Lélek közös megtapasztalására,
mikor tartották kívánatosnak és élték át ezt a közös tapasztalatot, amely
pedig kétségkívül megjelent az egyház első pünkösdi ünnepén, ami-
kor vélhetően nem csupán véletlenül volt egy helyen több individua-
lista misztikus, hanem a Lélek közösségi megtapasztalására került sor?
Egy ilyen „kollektív tapasztalat” természetesen nem mentesítheti és
nem mentheti fel a keresztény egyént az Isten megtapasztalása alap-
ján magányosan meghozandó radikális döntés alól, hiszen az ember
individualitása és közösségi állapota nem váltja ki egymást, és az egyik
nem helyettesítheti a másikat. De azt sem szabad feltételeznünk, hogy
eleve elképzelhetetlen a Lélek kisebb közösségben megvalósuló meg-
tapasztalása, még ha mi, a klérus idősebb tagjai, alig vagy egyáltalán
nem is tettünk szert ilyen tapasztalatra, és még kevésbé próbáltunk rá-
lépni ennek a tapasztalatnak az útjára. Miért is ne létezhetne ilyesmi?
Miért ne találhatnának utat könnyebben a Lélek efféle közös megta-
pasztalásához ma és főként a jövőben a fiatalabb keresztények és a klé-
rus fiatalabb tagjai? Miért ne lehetne része a jövő spiritualitásának, hogy
a keresztények körében a kérdések közös megvitatását, a valóban em-
beri és nem csupán külsődleges, technikai dimenziókban mozgó, iga-
zán emberi kommunikációt, csoportdinamikai folyamatokat és hasonló
jelenségeket átfogja, felemeli és megszenteli Isten Lelkének közös meg-

A testvéri közösség
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tapasztalása, s így valóban testvéri közösség alakul ki a Szentlélekben?
Ilyen közösség létrejötte végső soron ugyanis nem annak a függvénye,
hogy különleges, már-már parapszichológiai természetűnek tűnő je-
lenségek kísérik-e, olyanok, amilyeneket talán az amerikai pünkösdi
mozgalmakhoz kapcsolódó enthuziaszta csoportoknál látni. Nincs szük-
ség arra, hogy bárki nyelveken szóljon vagy kézrátétellel gyógyulási
jelenségeket idézzen elő. A jövőbeli spiritualitáson belül is helytálló-
nak kell lenniük a józan pszichológia kritikai felismeréseinek. Ám még
ha nem is siklunk át fölöttük naiv módon, ha nem is értelmezzük ele-
ve a Szentlélek ihletésének a tudat vagy a tudatalatti minden különös
kifakadását, hirtelen meglátások és hangulatok személyek közötti át-
vitelét, azért még egyáltalán nem állítjuk, hogy egyáltalán ne létezhetne
a Lélek közösségi megtapasztalása. Miért is ne valósulhatna meg kö-
zösségi formában is a lelkek valóban lelki megkülönböztetése? Konk-
rétan és gyakorlatilag csupán a kezdőpontot kijelölő jámbor ceremó-
nia lenne a keresztények közötti megbeszélések elején a Szentlélekhez
intézett imádság, amely után már csak ugyanúgy folyik minden, aho-
gyan a merőben racionális érvelésekkel operáló profán üléseken? Nem
létezhet-e majd a jövő spiritualitásában valamilyen guru, valamilyen
lelkiatya, aki a Lélekkel eltöltött tanácsot ad a másiknak, olyat, amely
nem helyezhető át mindenestől a pszichológia, az elméleti dogmati-
ka és erkölcsteológia síkjára? Akárhogy is, azt hiszem, a jövőbeli spi-
ritualitásban nagyobb szerepet játszhat majd a testvéri-spirituális kö-
zösség mozzanata, a közösen megélt spiritualitás, amelyet lassan, de
bátran kell majd kialakítani és kibontakoztatni. Hogy pontosan miként,
arról nem merek kész receptekkel szolgálni. De ez nem jelenti, hogy
ne lennének támpontjaink és megközelítési stratégiáink ezzel a közösségi
spiritualitással kapcsolatban, jóllehet türelmesen kell felkutatnunk és
kipróbálnunk őket, jóllehet még fel kell fedeznünk, miként transzpo-
nálhatók csoportdinamikai és hasonló jelenségek kritikai igénnyel va-
lóban spirituális történés síkjára, s jóllehet a külső szertartásként vég-
zett közös imádság, a több ember közös egzegetikai erőfeszíté sének
formáját öltő közös szentírásolvasás és a hagyományos ér telemben vett
tanító prédikáció még nem tekinthető annak a közösségben zajló spi-
rituális folyamatnak, amelyben a jövőbeli spiritualitás lényeges ösz-
szetevőjét látjuk.

Végezetül térjünk rá a jövő spiritualitásának ötödik mozzanatára: egy-
házi természetére. Önmagában véve és elvontan tekintve az egyházi
jelleg minden korban magától értetődően áthatja a katolikus spiri-
tualitást, hiszen csak a közös hit spiritualitása lehet, amely egyben min-
dig szentségi formát is ölt. De nem érdemes tagadnunk vagy ellep-
leznünk, hogy a katolikus spiritualitás egyháziassága másként fog
kinézni a jövőben, mint amilyennek az elmúlt másfél évszázad során
megszoktuk. Ebben a korszakban az egyház legalább egyszer már-már
túláradó lelkesültséggel szeretett házunk volt, spiritualitásunk magától
értetődő, támaszt és védelmet adó otthona, amelyben szinte magától
értetődően megvolt minden, amire a spirituális élethez szükségünk volt,

A jövőbeli spiritualitás
egyházi természete
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s csak készségesen és örömmel a magunkévá kellett tennünk. Az egy-
ház alapot biztosított számunkra, nem volt szüksége arra, hogy mi biz-
tosítsunk alapot neki. Ma már másként állnak a dolgok, még a spiri-
tualitás területén is. Az egyházat ma már nem annyira a nemzetek fölé
emelt jelnek látjuk, nem annak, aminek az I. Vatikáni zsinat nevezte.
A bűnösök szegény egyházaként áll előttünk, Isten vándorló népének
a történelem számtalan viharától tépett sivatagi sátraként, olyan egy-
házként, amely saját keretein belül is csak nehezen, tapogatózva és szá-
mos belső szorongattatás közepette keresi az útját, s próbál újra meg
újra tiszta képet alkotni saját hitéről; belső feszültségeket és megha-
sonlásokat élünk át az egyházban, úgy érezzük, hogy egyszerre ne-
hezednek ránk az intézmény reakciós merevségei és könnyelmű mo-
dernizmusok, amelyek könnyen elmállaszthatják a hit szent örökségét
és történelmi tapasztalatának emlékezetét. Az egyház az egyéni spi-
ritualitás szempontjából is lehet nyomasztó teher, doktrinalizmusa,
legalizmusa és ritualizmusa miatt, amelyhez az igazi, eredendő és va-
lódi spiritualitás nem tud pozitív módon viszonyulni. Mindez azon-
ban nem mentheti fel az egyéni spiritualitást az alól, hogy egyházias
legyen, legkevésbé egy olyan korszakban, amikor a jövő érdekében pro-
fán területen is erősödniük kell és nem szabad meggyengülniük a kö-
zösségi és társadalmi kötelékeknek. Miért is ne hathatná át a jövő spi-
ritualitását bölcs türelmű második naivitás, miért ne lehetne pontosan
azért egyházias, mert magától értetődően vállalja és szenvedi meg az
egyház nyomorúságát és fogyatékosságát? Már Órigenész is tudta, hogy
a pneumatiku soknak nem szabad kivonulniuk az egyházból, hanem
türelmesen, alázattal, Istennek a világ és az egyház testébe alászálló moz-
gását leképezve és szeretettel kell beépíteniük azt, amijük van, a konk-
rét egyházba, az egyháznak abba a valóságába, amely minden szük-
ségszerű és folyamatosan esedékes reform ellenére mindig meg fog
maradni. Ez a fajta egyháziasság a jövő spiritualitásának is része lesz.
Máskülönben csak elitariánus gőg és hitetlenség lehet, amely nem érti
meg, hogy Isten szent Igéje eljött a világ testébe, és megszenteli a vi-
lágot azzal, hogy magára veszi a világ és vele együtt az egyház bűnét.
A jövő spiritualitásának egyháziassága kevésbé lesz triumfalista,
mint korábban. De az egyháziasság a jövőben is elengedhetetlenül szük-
séges kritériuma lesz a valódi spiritualitásnak; az egyház szolgai alak-
ja iránt tanúsított türelem a jövőben is elengedhetetlen lesz ahhoz, hogy
eljuthassunk Isten szabadságához, mert ha nem ezt az utat járjuk, vé-
gezetül már nem jutunk túl saját tetszésünk szerint kialakított véle-
ményünkön és önös módon önmagába záródó életünkön.

Bár kiemeltem, hogy előre nem rajzolható meg a jövőbeli katolikus
spiritualitás konkrét formája, sikerült-e vajon felsorolnom néhány —
talán önkényesen kiválasztott — sajátosságát? Nem tudhatom bizto-
san, de talán szabad remélnem.

Görföl Tibor fordítása
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