
Dicséret
Egy alapvető magatartásforma az egyházban

Mivel gazdagította Szent Ignác az egyháztant?

Nem úgy tűnik, hogy olyan időket élnénk, amikor túl sok dicséret-
tel találkozunk. Semmilyen környezetben, de talán az egyházban
még kevésbé, mint máshol. Ha dicséretről van szó, az emberek a
vezetők iránti hízelgésre vagy erkölcstelen dolgok szándékos el-
kendőzésére gondolnak. Ennek ellenére Szent Ignác, akit se egyik-
kel, se másikkal nem vádolhatunk, az egyházra vonatkozó megkü-
lönböztetési tanácsait a „dicsérni” kifejezésre alapozza. Sok szerző
szemében Ignác éppen ezzel járult hozzá döntő mértékben a 16. szá-
zadi katolikus megújuláshoz, és mindmáig ez a legkiemelkedőbb
hozzájárulása az egyháztanhoz.

Erre azok a Lelkigyakorlatos könyvének végén található szabályok
adnak neki alkalmat, amelyeket annak érdekében fogalmazott meg,
hogy helyes érzülettel éljünk az egyházban. A lelkiségi irodalomban kevés
olyan szöveget találunk, amelyet jobban kiforgattak vagy szándéko-
san félreértelmeztek volna. Nem csoda hát, hogy oly sok keresztény
előtt maradt ismeretlen e szabályok valódi szándéka és üzenete.

Sokak számára, akik nem ismerik az ignáci lelkigyakorlat dina-
mikáját, ezek a szabályok olyasmit jelentenek, mintha szerzőjük egy
teológiai vitában állást foglalna; mások a népi ájtatosságok vagy a
litur gikus szertartások melletti kiállásra szűkítik értelmüket, vagy ál-
talánosságban azon ortodoxia fanatikus védelmezésévé alakítják,
amelyről úgy vélik, hogy minden eszközzel támogatni kell. Az igazság
az, hogy szó sincs ilyesmikről. Egy ilyesfajta értelmezés nem tud mit
kezdeni sok olyan szabállyal, amelyeknek épp az a központi monda-
nivalója, hogy ne radikalizáljuk az álláspontokat. A Lelkigyakorlatos könyv
hangneme sosem polemikus, és az ignáci módszer sem működne jól
nyitott szellemiség és a szabadság iránti állandó tisztelet nélkül.

Mivel e szabályokat a lelkigyakorlatok folyamatának utolsó szakaszában
találjuk, helyes értelmezésük egyedül az egyházi megkülönböztetés keretében
lehetséges. „Az a tény, hogy sokaknak nehézséget okoznak ezek a sza-
bályok, valószínűleg annak a következménye — állapítja meg Jesús
Corella egyháztanszakértő —, hogy a szövegkörnyezetből kiszakítva
s így hamisan értelmezik azokat. Ezek nem játékszabályok, és nem is
az egyházra vonatkozó minimális ortodoxia feltételei. Sokkal inkább
megkülönböztetési szabályok. Annak megkülönböztetésében sze-
retnének segíteni, hogy a lelkigyakorlatozó megmarad-e az egyház
misztériumának helyes felfogásában, és hogy ez a felfogás eleven-e
benne. Nem a tökéletesség előfeltételei, hanem a Lélekben folytatott
élet konkrét cselekvései. Ezek érettséghez kapcsolódó szabályok,
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amelyeket sem kívülről, sem az ortodoxiáért való szolgai aggódás
felől nem lehet megérteni. A fanatizmusra hajló álláspontok teljesen
kiforgatják e szabályok ignáci szándékát.”1

Figyelemre méltó, hogy a szabályok több mint fele olyan javaslat,
amely a dicsérni igével kezdődik. Akadhat olvasó, aki zavarba jöhet
egy olyan szöveg láttán, amely az egyházi élet legkülönfélébb teo-
lógiai fontosságú elemeinek vagy struktúráinak egész sorát dicséri
(szentségek, liturgikus szertartások, szerzetesi fogadalmak, erek-
lyetisztelet, népi ájtatosságok, búcsúk, böjtök, templomok díszítmé-
nyei és szent képei, teológiai iskolák, egyházjogi előírások…). Miért
kell ugyanúgy viselkednünk — mindig dicsérettel — a legitim sze-
mélyes ájtatosságokkal vagy az egyház által kihirdetett parancsok-
kal? Miért és milyen szándékkal ismétli meg Szent Ignác a dicsérni
igét ezek előtt az egymástól annyira különböző dolgok előtt? Mit
akar megalapozni, minek az alapját kívánja megvetni ezzel?

Sokat segíthet e kérdés megválaszolásában, ha megvizsgáljuk a
szöveg történelmi kontextusát.

Dicsérni nem a dicsért dolog elfogadását jelenti, hanem azt,
hogy jót mondunk róla

Amikor Szent Ignác 1528 januárjának elején Párizsba érkezik, az egy-
házi helyzet cseppet sem nyugodt. Erasmus már elhagyta a várost,
miután a Sorbonne elítélt a műveiből kigyűjtött száz tételt, csodálói
azonban továbbra is képviselik meglátásait. Kálvin is nemsokára el-
távozik egyik tanítványának az egyetemen elmondott, nagy felhábo-
rodást kiváltó beszéde miatt. A tantermekben felbolydult az élet, az
egymással szemben álló felek élesen kritizálták és elítélték egymást.

Éppen Ignác érkezésének hónapjában, 1528 januárjában ülnek
össze a Sens-i régió püspökei Párizsban, hogy felmérjék a helyzetet
és ismételten elítélő határozatot hozzanak. A zsinat kilenc hónapig
elhúzódik, dokumentumait pedig 1529-ig nem publikálták. Az Eras-
mus-pártiak hatalmas felháborodással fogadták a zsinati aktákat, és
nyilvánosan is tiltakoztak ellenük. Szinte kivétel nélkül, ahol a zsi-
nat érinthetetlen struktúrákat talált, az Erasmus-követők megrefor-
málható pontokat, melyekre rá is zúdították kritikáikat. Párizs ut-
cáin a szentmiseáldozat elleni plakátok jelennek meg, a zsinat tézisei
ellenében.2 Vannak, akiket letartóztatnak és máglyahalálra ítélnek.

Szent Ignác kihasználja ezt a vitás helyzetet és összeütközést,
hogy kifejtse az egyházzal kapcsolatos látásmódját. A Sens-i zsinat
és az Ignác által megfogalmazott első tizenhárom szabály közötti
szoros kapcsolat már vitathatatlan tény a kommentátorok között.
Santiago Madrigal ezt ilyen világosan foglalja össze: „Amikor pil-
lantást vetünk a Párizsban 1528-ban összehívott Sens-i tartományi
zsinat aktáira, egyből szemünkbe ötlik az akták szövegében meg-
jelenő témák és az ignáci szabályok közötti párhuzam.”3 Világos
megfelelést találunk tehát Ignác párizsi szabályai és a Sens-i zsinat
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aktái között, ahol pedig nincs ilyen megfelelés, közvetlen utalást
találunk Erasmus téziseire vagy gondolataira.

Vagyis a dicsérni igéhez kapcsolt elemeket nem maga Ignác vá-
logatta össze, hanem egy erős vita tárgyát képező témagyűjte-
ményből származnak, amellyel ott Párizsban találkozott. Ő pedig
azt csinálja, hogy fogja az egyik listát, és anélkül, hogy vitába bo-
csátkozna bármelyik féllel, minden egyes mondat elejére odateszi a
dicsérni igét. Nem akarja sem érinthetetlenként védelmezni, sem
elvetendőként kritizálni azokat, hanem csak egyszerűen és minde-
nekelőtt dicsérni. Erről van tehát szó: jót mondani mindegyikről.

Hogy mit akar mondani Szent Ignác ebben az összefüggésben,
amikor dicséretre szólít fel oly sok mondatban, világosan megálla-
pítható, ha végignézzük a témákat, amelyeknél annyira egyértel-
műen feltétlen dicséretet kér. Először is nyilvánvaló, hogy Ignác
számára a dicséret nem azt jelenti, hogy egyetértünk a dicséret tár-
gyával, vagy hogy megváltoztathatatlanként és általános érvényű-
ként védelmeznénk azt. Tény ugyanis, hogy az első nyolc szabály
közül négy (!) olyasmire vonatkozik, amit nem sokkal azután ő
maga nemkívánatosnak tart szerzetesintézménye számára, vagy
mindent elkövet, hogy ne mozdítsa elő.

Ebbe a csoportba tartoznak a kórusimában végzett zsolozsmá-
zásra vonatkozó szabályok és a külső bűnbánattartás monasztikus
előírásai, amelyek kapcsán a római pápához fordul, hogy felmen-
tést kérjen alóluk a Jézus Társasága számára. Ugyanígy ide kell so-
rolni az ereklyetiszteletre, a búcsúkra, a templomi díszítésekre és a
templom épületére vonatkozó utalásokat, amelyeket ő maga nem
követett. Szent Ignác személyesen nem mutatott valami nagy tisz-
teletet az ereklyék iránt (Xavéri Szent Ferenc sem, Fáber Szent Pé -
ter azonban igen); nem engedte, hogy övéi részt vegyenek a búcsúk
adásvételében Németországban; és ellenezte a Strada kápolnájának
fényűző díszítését, ahol viszont halála után megépítették az Il Gesù
impozáns templomát.

E kivételek láttán nem helyes úgy értelmezni a „dicsérni” szót
Ignác szabályaiban, mintha kedvező véleményt fogalmazna meg
bizonyos egyházi struktúrákról, gyakorlatokról — akár gyertyák-
ról, búcsúkról —, vagy mintha védelmébe venné azok ortodoxiáját.
A „dicsérni” inkább felhívás akar lenni, hogy ismerjük el azokban
a Szentlélek működését. Vannak keresztények, akikkel a Szentlélek
azokon keresztül érintkezik. Csodálatos látni, hogy Szent Ignác tel-
jesen elismeri ezt, és elfogadja a Szentlélek ugyanazon működését
ott is, ahol valaki más mellett dönt. Vagyis elfogadja — annak min-
den következményével együtt — az egyházban ugyanúgy legitim
teológiai, liturgikus vagy egyházjogi vélemények pluralitását.
Egyetlen dolgot nem enged: kigúnyolni vagy leszólni bármely hely-
zetet, ahol a Lélek működik. Ezért biztat erősen minden keresz-
tényt, hogy becsülje meg mindazt és mondjon jót mindarról, ami
másokat ténylegesen Istenhez vezet.
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Az egykori jezsuita generális, Peter-Hans Kolvenbach a követ-
kezőképpen fogalmazta újra Ignác szándékát: „Hadd mondjam el,
hogy a »dicsérni« szó Szent Ignác szabályaiban nem szükségkép-
pen azt akarja kifejezni, hogy át kell vennünk az általa említett gya-
korlatokat. Hiszen tudjuk, hogy Ignác erősen korlátozta e gyakorla-
tok végzését a Jézus Társasága tagjai számára. Ami őt voltaképpen
bántja, az, ha valaki támadni vagy nevetségessé tenni igyekszik eze-
ket. Ilyen volt például a negatív beállítottságú és kritikus Erasmus.
Ignácnak vele ellentétes egyházfelfogása van.”4

A dicséret állandó ismétlésével Szent Ignác kizárja a maga egy-
háztanából a kritizáló vagy fanatikus hozzáállást, és azt kéri tőlünk,
hogy fogadjuk el a felmerülő vélemények és elgondolások sokféle-
ségét, és ne kritizáljuk, ne bélyegezzük meg a miénkével ellentétes
véleményeket. Egyértelműen ez az üzenete az utolsó szabályoknak,
amelyeket 1541-ben állított össze Rómában. Ekkor csillapodtak le
annak a vitának a hullámai, amelyet első társai a kriptolutheránus
Mainardival folytattak 1538 nagyböjtjében. Nem építjük az egyhá-
zat vitatható vélemények keserű kipellengérezésével vagy vitatható
gyakorlatok kigúnyolásával — ez a lényegi mondanivalója Ignác-
nak ezekkel a szabályokkal.

Dicsérni az egyházat, közvetítő eszközeivel együtt,
bármilyenek legyenek is azok

Milyen egyházban gondolkodik Szent Ignác? Netán teljesen szent
egyházban, amelyben az egyház legfőbb képviselői minden rom-
lottságtól vagy hatalmi visszaéléstől mentesek? Lehetetlen ezt gon-
dolni. Amikor ő Rómában él, a pápaságot és sok püspököt nyilván-
valóan korrupt életmód jellemzi.5 Nincs egyetlen olyan elbeszélés
sem és egyetlen megnyilatkozás sem az ő részéről, amely ennek a
helyzetnek az elfogadásáról vagy elnézéséről szólna. És az is biztos,
hogy nem adja meg a jogot ezen velejéig romlott körülményeknek,
hogy megváltoztassák elképzelését az egyházról.

Mivel minden kétségen felül áll, hogy a harcos egyházat — köz-
vetítő eszközeivel együtt — Jézus akarta, Szent Ignác világosan látja,
hogy ezeknek — legyenek bármilyenek — az erkölcsi színvonala
sosem képes hatástalanítani a Szentlélek jelenlétét az egyházban.
A „hierarchikus egyház”, vagyis a hierarchia közvetítését magában
foglaló egyház a „mi anya-szent-egyházunk” az Úr akaratából.6

„Krisz tus igaz jegyese”, ahogyan Ignác tisztelettel nevezi többször is.
E nézőponton kívül nem lenne értelme dicsérni — miként ő teszi

— egy korrupcióval magát bemocskoló hierarchia határozatait; az
egyházi struktúrák közvetlen kritizálásával a reformátorok ezzel a
hierarchiával fordultak szembe. Szent Ignác ezzel szemben azt kéri,
hogy magát az egész egyházat dicsérjük, mint a Szentlélek művét
annak egészében és minden egyes tagjában. Jesús Corella megfo-
galmazásával: „Amikor a szabályokban az egyházról van szó, nem

4Peter-Hans Kolvenbach:
Pensar con la Iglesia

después del Vaticano II
(Roma, 2004).

In Selección de Escritos
(1991–2007). Curia
Provincial España,

Madrid, 2007, 588–589.

5Vö. Mario Fois:
La Iglesia jerárquica en
tiempo de San Ignacio.

In Sentire cum Ecclesia.
Centrum Ignatianum
Spiritualitatis, Roma,

1983, 11–38.

6A „hierarchikus egyház”
kifejezésen, melyet
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szabad rajta a pápát vagy a püspököket, netán a tanítóhivatalt vagy
a papságot értenünk. A szabályok egy komoly felhívást jelentenek
az igazi egyházképhez és magához az »egyház« szóhoz való visz-
szatérésre, ahogyan azt a maga maradéktalan teljességében értjük.
Köszönettel tartozunk Ignácnak, amiért a maga teljességében értett
egyház megnevezésére a »hierarchikus« jelzőt használta, amely
sokkal több és többfélébb szempontot foglal magában, mintha
pusztán az »elöljáró-engedelmesség«-re utalt volna.”7

Tehát az, hogy mindent dicsérünk az egyházban, nem jelenti azt,
hogy hajbókolnánk a hierarchia előtt, vagy szemet hunynánk eset-
leges erkölcstelen viselkedése felett, vagy nem vennénk tudomást
egy olyan klerikális valóságról, amely bántó lehetett akkoriban, és
visszatérhet ma is, vagy bármely korban. A dicséretre való buzdítás
egyformán mindenkihez szól, a hierarchiához, a papsághoz és az
összes többi hívőhöz egyaránt. Mert mindnyájunknak egyformán
az a feladatunk, hogy felismerjük a Szentlelket másokban is. Vagyis
keresnünk kell őt egyre jobban és nagy tisztelettel azokban, akik
másképpen látják a dolgokat, mint mi. Talán semmire sincs na-
gyobb szükség az egyházban manapság és minden korban, mint
hallani a püspököktől és a papoktól annak elismerését, hogy a
Szentlélek ténylegesen működik a hívőkben is, a hívektől pedig
annak elismerését, hogy ugyanazon Lélek nem hagy fel pásztoraik
áldó kísérésével… Ha valóban hiszünk a Szentlélekben, ez elkerül-
hetetlenül magával hozza e kettős elismerés elevenen tartását.

Jesús Corella — a halála után megjelent egyik tanulmányában —
igen költőien fogalmazta meg ezt; érdemes hosszabban is idéznünk:
„Ne feledjük, hogy nem a piramis képével tudjuk leginkább megra-
gadni az egyházat. Nem vagyunk piramis! Bábel tornya vagy a fá-
raók sírhelye volt piramis. Az egyház sokkal inkább gömb, mint maga
a föld, mint a földön élő emberiség, a mennyei szféra képére, kivált a
Szentháromság isteni lényegének képére és hasonlatosságára, aho-
gyan Ignác kimondhatatlanul megtapasztalta. Dicsérni annyi, mint
hálát adni Istennek az egyházban fellelhető sokszínűségért. Pozitívan
és tisztelettel fogadni a benne lévő emberek, karizmák, szolgálatok
és feladatkörök sokszínűségét. Semmi sem egyszínű, az egyházban
semmi sem lehet szürke. Vagyis mindnyájunknak ki kell lépnünk
önmagunkból, hogy rátalálhassunk önmagunkra a többiekben, az
egyház és az egyházhoz tartozó emberek iránt érzett szeretetben és
tiszteletben.”8

Minden keresztény számára az egyház „hús a húsomból, csont a
csontomból”. Ezért nem engedhetjük meg magunknak, hogy kriti-
zálásunkkal kárt okozzunk neki vagy leromboljuk. Az Erasmus-kö-
vetők magatartásával szemben Ignác arra kéri a lelkigyakorlatozót,
hogy sose beszéljen az egyházi hierarchia hibáiról, hamisságairól
vagy erkölcstelenségeiről…, hacsak nem olyan személyek előtt, „akik
orvosolni tudják azokat”.9 Közmondásossá vált, hogyan próbálta
Szent Ignác a professzusok római házában elterelni a szót, amikor

7Jesús Corella: San
Ignacio y la Iglesia: Unas

reglas que nos siguen
iluminando. Manresa 79

(2007) 179–180.
Továbbá: Peter-Hans

Kolvenbach: i. m. 587:
„Amikor Szent Ignác a
hierarchikus egyházról

beszél, nem a pápák és
püspökök, egyházi

hivatalviselők és papok
világára gondol. Ignác az

egyházat a maga
egészében szemléli.”

Az egyház dicséretének
jelentése

8Jesús Corella:
San Ignacio y la Iglesia,

i. m. 180–181.

9Vö. Cándido de
Dalmases: i. m. 59:

„Az egyházzal szemben
Szent Ignác sosem

viselkedik bíróként vagy
vádlóként. Nem kritizálja

az egyházat fogyaté -
kosságaiért. Ha nem

tudja elrejteni azokat,
akkor inkább hallgat
róluk, ahogyan egy

gyermek is hallgat szülei
gyengeségeiről.”
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jelenlétében rosszat mondtak IV. Pálról: „Beszéljünk inkább Marcell
pápáról!” Vele kapcsolatban ugyanis bőségesen találhattak dicséretre
méltó dolgokat a római jezsuiták.10

Rengeteg mindent lehet dicsérni az egyházban, ha tekintetünket
a Szentlélek jelenlétére irányítjuk. Minden másról hallgatni kell, ki-
véve az előtt, aki orvosolni tudja. Mert ha beszélünk a rosszról, az
semmit sem javít a helyzeten, viszont súlyos kárt okoz széles kör-
ben, és mindenekelőtt igazságtalanság a Szentlélekkel szemben, aki
mindenkiben jelen van.

Dicsérni egyházi „mi”-vel, szemben minden egyéni „én”-nel

Erasmus a dicséretet is kifigurázta ezzel a lapidáris mondatával:
„A fehér nem lehet fekete, még akkor sem, ha a római pápa mond -
ja.” E szellemes szentencia agresszivitása nem csökken, csak lát-
szólag enyhül a hozzáfűzött megjegyzéssel: „Persze tudom, hogy
sosem tesz ilyet.” Miért mondja, hogy tudja, sosem tesz ilyet? Talán
nem a pápa hívta továbbra is feketének azt, ami az ő megítélése sze-
rint fehér?

Válaszában Szent Ignác nagyon ügyesen kiemelte a lényeget,
amelyet Erasmus elfelejtett: „Azon az állásponton kell lennünk,
hogy amit én fehérnek látok, feketének higgyem, ha a hierarchikus
egyház úgy dönt.” Itt „nem a természeti vagy erkölcsi nyilvánva-
lóság tagadásáról van szó — ahogyan helyesen jegyzi meg Santi-
ago Arzubialde, a Lelkigyakorlatok egyik szakértője —, hanem arról,
hogy ne abszolutizáljuk az isteni valóságot oly módon, ahogyan a
tévedésre hajlamos ember felfogja”.11 Beszélhetünk-e Isten dolgai-
ról ugyanazzal a bizonyossággal, amellyel az anyagi vagy akár a
társadalmi valóságokról szólunk? Ez utóbbiaknál a valóság az va-
lóság, de az előbbinél, az egyedüli, amit önteltség nélkül állíthatok,
hogy „én fehérnek látom”. Hogyan tudhatnám, hogy valóban fehér-
e? Ki az, aki az egyház élő társadalmi közegén kívülről bárkit is biz-
tosítani tud e kivételes információról?

Az, hogy ennyire eltökélten kiáll az egyházi „mi” mellett az
egyéni „én”-nel szemben, úgy tűnhet, szembemegy a kulturális ha la -
dással, hiszen már abban a korban is az egyén előnyt élvezett a tár-
sadalommal szemben. Ámde nem erről van szó, hanem arról, hogy
Szent Ignác tudatosan számol a Szentlélek egyházban való jelen-
létének ígéretével. Ez a magyarázata annak, hogy itt megkülön-
böztetési szabályokat ad, és nem megkérdőjelezhetetlen axiómákat.

A megkülönböztetés sajátja — az érezni előnye, a látszanival szem-
ben — az, amit e szabályok elején megismétel: „tegyünk félre minden
ítéletet, és készséges s elszánt lelkülettel engedelmeskedjünk min-
denben Krisztus, ami Urunk igazi jegyesének, aki a mi szent anyánk,
a hierarchikus egyház” (Lgy 353). Ezt a mondatot oly sokszor kifor-
gatták valódi értelméből, mert a szavakat nem ugyanazzal a jelen-
téssel használták, mint amelyet Szent Ignác adott nekik. Az „ítélet

10Szent Ignác rendkívül jó
kapcsolatot ápolt Cervini
bíborossal, aki jámbor és

feddhetetlen életű volt.
Az első társak nagy

reményeket tápláltak
iránta az egyház

tényleges reformja
érdekében. 1555-ben

pápává választották
II. Marcell néven, de
beiktatása után húsz

nappal meghalt. Utóda
Giovanni Pietro Carafa

lett (IV. Pál néven), akivel
korábban Szent Ignác

szembeszállt Velencében
1536-ban, amikor

visszautasította a bíboros
azon kérését, hogy ő és

a társai csatlakozzanak az
általa alapított teatínusok

rendjéhez. Ezért nagy
volt a kísértés, hogy
a Társaság számára
kevésbé kedvezőnek

tartsák. Vö. Cándido de
Dalmases: i. m. 62–63.

11Santiago Arzubialde:
i. m. 818, 32. jegyzet.

Az „ítélet félretétele”
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félretétele” ugyanis nem azt jelenti, hogy valaki nem gondolkodik,
hanem azt, hogy megszabadulunk az előzetesen kialakított saját íté-
letünktől, amely annyira megerősödött, hogy belénk is rögzült (ma-
napság előítéletet mondanánk). Mert e nélkül az előzetes megtisztu-
lás nélkül nem engedünk teret a Szentlélek újdonsága előtt.

Az egész ignáci megkülönböztetési folyamatban a „letenni ko-
rábbi ítéleteinket” — „amelyekhez valaki a kelleténél jobban ra-
gaszkodni mutatkozhat”, ahogyan később a Társaság titkára, Juan
Alfonso de Polanco mondja12 — lényegi feltétele a folyamat elkez-
désének. A lelkigyakorlatozótól tehát azt kéri Ignác, joggal, hogy
merev ítélet nélkül lépjen be a megkülönböztetésbe, legyen kész
arra, hogy feladja ítéletét és felcserélje a „készséges és elszánt lelkü-
lettel az egyháznak való engedelmességre”, és azután „készséges lé-
lekkel keressen okokat [az egyház] parancsainak védelmezésére, és
semmi módon se támadásukra” (Lgy 361). Ellenkező esetben össze-
tévesztenénk a megkülönböztetést saját gondolkodásunkkal.

Az általánosító és romboló kritizálással szemben, az egyházi
megkülönböztetés végsőkig való megtartása érdekében Szent Ignác
a dicséret magatartását javasolja: dicsérni minden helyet, ahol a
Lélek megnyilvánul, még ha megdöbbentőnek és nem szokvá-
nyosnak tűnne is. Bizony milyen nehéz mindnyájunknak, hogy ne
azonosítsuk a Szentlelket saját természetes gondolkodásmódunk-
kal! Sosem könnyű felismerni a Lélek egyidejű jelenlétét magunk-
ban és azokban, akik nem úgy gondolkodnak, mint mi. Ezért való-
színűleg mindig időszerű Ignác híres tanácsa, mely állandóan jelen
van a Lelkigyakorlatos könyvben, hogy „kivetkőzzünk önszerete-
tünkből, önakaratunkból és önérdekünkből”, ha azt akarjuk, hogy
a lelki dolgok hasznunkra váljanak.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy azok a szabályok, amelyeket
azért fogalmazott meg Ignác, hogy helyes érzülettel éljünk az egyház-
ban, a lelkigyakorlat utolsó szakaszának a megkülönböztetési sza-
bályai. Vagyis már feltételezi „az első hét megkülönböztetési szabá -
lyai” során elsajátított képességet a vigasztalás felismerésére (a hit,
remény és szeretet növekedése, belső öröm és a lélek békéje), vala-
mint a második hétre jellemző szabályok ismeretét a szellemek be-
hatóbb megkülönböztetésére, a képességet a gonosz cselvetésének
felismerésére (okoskodásokkal, megtévesztésekkel és látszatérvek-
kel akar „figyelmet elvonó vagy kevésbé jó” dolgokba vinni). Ezen
előzetes gyakorlat nélkül, melynek célja a vigasztalások és a meg-
tévesztések elkülönítése, az egyházra vonatkozó lelki megfontolá-
sok nem koherensek.

A dicséret annak eredménye, hogy felfedeztük a Szentlélek tevé-
keny jelenlétét mindenben, és megláttuk, hogyan működik és tük-
röződik az egyház konkrét valóságaiban. A dicséret annak gyümöl-
cse, hogy elteltünk hálával Isten iránt, és képesek vagyunk igazán és
világosan felismerni az isteni tükröződését minden egyházi dolog-
ban. A dicséret következésképpen annak módja is, hogy lehetővé

12MHSI [Monumenta
Historica Societatis Jesu],
MI [Monumenta Ignatiana],

EPP [Epistolae] III, 499.
Vö. Jesús Corella: Sentir
la Iglesia, i. m. 114–116.

Az egyházra vonatkozó
szabályok helye

a lelkigyakorlatban
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tesszük a Lélek felismerését, felkészítjük lelkünket a Lélek egyház-
ban való jelenlétének érzésére és ízlelésére, hiszen az egyház az övé.

Dicsérni a Szentlélek jelenlétét, még az egyházi
konfliktusokban is

A valóság, mely sok keresztény egyházi életét ma meghatározza,
minden bizonnyal igen messze van azoktól a kérdésektől és körül-
ményektől, amelyeket Szent Ignác példaként említ az egyházban
való helyes érzületre vonatkozó szabályaiban. De vajon ezek tám-
pontot nyújthatnak-e az eligazodáshoz azon egyházi konfliktusok
között, amelyek a keresztények többségének életét ma jellemzik?
Kétségtelenül igen. Ezek a szabályok ugyanis azért nagyszerűek,
túl keletkezési körülményeiken, mert rámutatnak a megfelelő esz-
közre, amellyel bármilyen egyházi nézeteltérést vagy konfliktust
jól lehet kezelni. Szent Ignác ugyanis azért ajánlja nekünk, hogy se-
gítse a készséges lelkületet az egyházi megkülönböztetésre. Magya-
rán, hogy rájöjjünk a megoldásra a különbözőségben anélkül, hogy
a Lélek mindnyájunkban ott égő tüzét kioltanánk, illetve anélkül,
hogy letagadnánk — vagy vonakodnánk elismerni — a Lélek je-
lenlétét másokban.

Nyilvánvaló és szinte elengedhetetlen e szabályok alkalmazása
a szerzetes közösségeken belüli megkülönböztetés széles területén.
A közösségi döntések meghozatala feltételezi ugyanazt az alapot,
amelyet itt Szent Ignác lefektet: kimutatjuk tiszteletünket a mind-
nyájunkban ott működő Lélek jelenléte iránt, és közösen keressük
az ő működését.

Manapság a helyi egyházon belül is elkerülhetetlenek a konflik-
tusok és nézeteltérések a különféle intézményes tényezők és cso-
portok között (plébániák, szerzetes közösségek, apostoli munkát
végző mozgalmak, egyházmegyei szervezetek, különféle sajátos lel-
kipásztori kezdeményezések), s ezeket sajnos — el kell ismerni —
nem mindig jól oldjuk meg. Hiszen nyilvánvalóan sem az „így ren-
delkezem, tehát így lesz”, sem a másik nyílt elutasítása, sem a
szűnni nem akaró kritikák, sem az egyikben is, másikban is elural-
kodó keserűség, sem a pártokra szakadás nem „jó megoldás”. Sőt,
nagyon rossz. Ha csak ilyen eredményt tudnánk elérni, nem hívott
volna minket a Lélek ugyanarra a feladatra.

Szent Ignác tanácsait ezért ma is érdemes megfogadni. Dicsérni
— az ő szemében — nem más, mint egyházat alkotni. Dicsérni nem
taktikai húzás az egyházi hivatalviselőkkel szemben, hanem egyik
következménye a Lelkigyakorlatos könyvre jellemző alapelvnek:
„Minden jó kereszténynek készebbnek kell lennie arra, hogy fele-
barátja állítását megmentse, mintsem elítélje.” A dicséret ereje a
Lélek munkálkodásába vetett hitben gyökerezik.

Tőzsér Endre fordítása

Szent Ignác
tanácsainak aktualitása
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