
500 éve született Szent Ignác

MORLINIMRE

Szent Ignác Lelkigyakorlatairól

A keresztény lelkiség történetében az első megtérésnek általában kétféle módja
ismeretes. Az egyik a villámszerűen lesújtó kegyelem erejével pillanatok alatt tör
ténik,a másik a kegyelem hosszas munkájának és a lélek ugyancsak hosszas küsz
ködésének a gyümölcse. Természetesen a gyors megtérő sem takaríthatja meg ma
gának a sokszor nagyon is hosszan tartó küzdelmet. Ismeretes Szent Pál megtérése,
vagy Paul Claudel karácsony éjszakai rnegtérése, és az azt követő küzdelmeik.

Szent Ignác az utóbbiak közé tartozik. Ugy vélem nem tévedek, ha megtéré
sének két korszakát különböztetem meg. Az első, bár a bensőből fakad, mégis
látványos, olyannyira, hogy sebesülése után az őt gondozó házíak a loyolai
kastélyban is észrevették. Loyola után következett Monserrat, majd Manréza. A
manrézai misztikus kegyelmek előkészítése és lelkének érlelődése után követ
kezett a második fordulat. A Cardoner folyó menti megvilágosodásról maga
Szent Ignác is azt vallotta, hogya dolgokat egészen új színben kezdte látni, és
ez a megvilágosodás tartós maradt: mintha más emberré lett volna, másik ér
telmet kapott volna az élete.

Karl Rahner szerint a jövő kereszténye vagy misztikus lesz, vagy egyáltalán
nem lesz. Hogyan értendő ez? Nem arról van szó, hogya jövő kereszténye
misztikus látomásokban, rendkívül misztikus kegyelmekben éli a maga keresz
tény hitét, Rahner úgy gondolja, hogya jövő keresztényének szüksége van Isten
személyes megtapasztalásának élményére. Es szerinte Szent Ignác Lelkigyakorla
tai képesek ilyen élmény közvetítésére.

A II. Vatikáni zsinat és a Szentatyának a szerzetesekhez szóló buzdításai is
azt kívánják, hogyaszerzetesrendek térjenek vissza alapítójuk karizmájához. A
jezsuiták esetében ez azt jelenti, hogy nyúljanak vissza a Lelkigyakorlatokhoz és
a misztikus Szent Ignáchoz. A Lelkigyakorlatok ugyanis Szent Ignác misztikus
élményeiből táplálkoznak, anélkül, hogya lelkigyakorlatot végzőket feltétlenül
misztikus úton akarnák vezetni. A Lelkigyakorlatok a hit útján vezetnek.

A jezsuita lelkiség ebből a Szent Ignác-i tapasztalatból bontakozik ki. Loyola,
Monserrat, Manréza - e három helységnév jelzi megtérését, szakítását múltjá
val, életmódja teljes átalakulását. Ezt az átalakulást misztikus kegyelmek kísér-
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ték: Loyolában a betegágyánál Szűz Mária jelent meg a kis Jézussal, Monserrat
ban - belső átalakulásának külsó jeleként - lovagi ruháját cserélte fel vezeklő
ruhával. Manrézában: útkeresés, és az új út megsejtése. Mindezen kegyelmekkel
előkészítve következett el a Cardoner folyó menti megvilágosodás, amelyről ő
f!üiga állítja, hogy jelentősebb volt, mint bánni más, amit valaha is kapott az
Urtól. Ez nem látomás volt, hanem a lelki élet mélységének megértése, hitünk
igazságainak, misztériumainak szintetikus meglátása.

A "lelki életre vonatkozó sok dolog megismerése" nem tanítás, hanem olyan
ismeret, amely a lelkigyakorlat elvégzésével sajátírható el. A)elki élet útján el
ágazások találhatók, vihar is meglephet. ránk is sötétedhet... Es ilyenkor válasz
tani kell a jó és rossz, a jó és a kevésbé jó, a jó és a jobb megoldás között, A
szellemek megkülönböztetéséről,a vigaszról és vigaszta1anságról van szó tehát.

p. Polanco Ignatius-életrajzában így ír a Cardoner folyó menti látomásról: "A
világosság, mely az isteni misztériumokra vonatkozott, különösen is kiterjedt a
jó és rossz szellem befolyásának megkülönböztetésére." Szent Ignác a Cardoner
menti megvilágosodás után, az útmenti kereszt előtt adott hálát, hogy a különös
látomást már nem látta olyan szépnek és vonzónak, mint azelőtt,mert felismerte
benne az ördög múvét.

Szent Ignácnak megadatott tehát a szellemek megkülönböztetésének kariz
mája, melyról Szent Pál is szól a korinthusiaknak írt elsó levelében 02,10/b).
Az alapítónak ebben a karizmájában részesülnek az ő fiai is, saját lelkük és 
a lelkivezetés során - mások javára. Kimagasló példája ennek Boldog Colom
biere Kolozs atya, Alacoque Szent Margit gyóntatója, aki részesült ebben a ka
rizmában, és képes volt megbizonyosodni arról, hogy Szent Margitot a jó szel
lem vezeti, misztikus látomásaí valódiak.

A hit misztériumaíval kapcsolatban P. Nadal - Szent Ignác lelkiségének
egyik legjobb ismerője - a következőket emeli ki: "Láttam, érzékeltem és meg
értettem a keresztény hit minden igazságát". A Lelkigyakorlatokban azonban
Szent Ignác mégsem tanítja ezeket az igazságokat, hanem az elmélkedés és
szemlél6dés során közvetíti őket, kezdve a Fundamentumban tárgyalt teremtéstől
egészen a mennybemenetel szemléletéig.

Az elmélkedés és szemlél6dés e sorozatában valósulhat meg az, amit Karl
Rahner állapít meg: a Szent Ignác-i Lelkigyakorlat alkalmas a személyes Isten-él
mény elnyerésére. Ebben a folyamatban mehet végbe a lélek és Jézus személyes
szeretetkapcsolatának kibontakozása is. Ez az igehirdetés, a hitoktatás, valamint
lelki beszélgetéseink szempontjából is rendkívül fontos. Hiszen, miként azt' II.
János Pál pápa katekétikaí instrukciójában is kifejti: nem elég, ha valaki megis
meri Jézust és tanítását. Még az sem elég, ha iparkodik aszerint élni. El kell jutni
a legmagasabb fokra: Jézus személyes szeretetére (Catechesi Tradendae I. 5.).

Ez a szeretet - érezzük bár egyházunk, rendtársaink vagy mindenrendú és
rangú ember iránt - a köztünk élő Jézus felé irányul. Ezt Szent Ignác így
fogalmazta meg a két zászlóról szóló elmélkedésében: "Akarjanak mindenkin segí
teni" (Lelkigyakorlatok 146.). Mi más ez, ha nem a napi feladatokban megmutatkozó
szolgáló szeretet karizmája, melynek alapjául Jézus személyes szeretete szolgál.

Az "emberi tudatról szóló ismeret" nem az egyes tudományok részismerete
ire utal, hanem általában a tudományos megismerhetőségre.Tény, hogy Isten
"teremtményeiben lakik, és nekik létet, életet, érzékelést, értelmet ad" (Lelkigya
korlatok 235.). Isten az igazság, ha bennünk lakik, akkor a teremtmények igazak,
tehát megismerhetók, a bennük lévő igazság felismerhető. Ebből ered Szent Ig-
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nácnak az a kívánsága, hogy "mindenben keressék Istent" (Excerpta Const. 288.).
Ezt ajánlja a rendi tanuló ifjúságnak is. Erre a misztikus felismerésre vezethető

vissza, hogy nagy fontosságot tulajdonított a magasszintű tanulmányoknak. Fel
ismerte, hogy az emberi tudás, az igaz tudomány Istenhez vezethet. Erthető,

hogya rendtagok írásműveinekkinyomtatását feltételekhez köti. Ezek között az
egyik az, hogy saját tudományterületén az adott mű haladja meg a középszert.

A jezsuitáknál ezért volt kezdettől fogva különösen fontos a tudományos
képzés. Minél többet tudaz ember, annál inkább ráébred, hogy sokkal több az,
amit még nem tud. "A tudás felfuvalkodottá tesz" mondja Szent Pál (IKor 8,1).
A tudás tehát alázatosság nélkül veszélyes adomány. A kevés tudás nem ad igazi
áttekintést, ezért az ember könnyen esik abba a tévedésbe, hogy sokat tud, és
feltétlenül igaza is van. Az igazi tudás mindig alázatos.

A világos látás, mely egyaránt vonatkozott az isteni és az emberi dolgokra,
oly tartós maradt Szent Ignácnál, hogy egyik legsajátosabb tulajdonságának le
het tekinteni. Nadal találóan jegyzi meg: "A Társaság szellemét a lelket betöltő

világos látás alkotja. Vezet, irányít, s az embernek az a benyomása, hogy Ignác
atyánkat ez a világosság vezette". Ez a józan ítéletekben, a helyzetek és teendők

helyes felismerésében, az okos lelkivezetésben és tanácsadásban fejeződik ki.
Szent Ignác bölcsességére vall, hogy személyes ügyeiben ő maga is másokra
hallgatott. Es ezt is örökségül hagyta fiainak.

Lelkiügyeinkben forduljunk lelki vezetőnkhöz, elöljárónkhoz, más tapasztalt em
berhez,hisz az önszeretet elhomályosíthatja belső világosságunkat. Eppen ez a belső

világosság tanít meg arra, hogy magunkkal szemben kétkedéssel viseltessünk, s hall
gassuk meg mások tanácsát, a magunk lelki, apostoli és világi ügyeiben is.

Aki ismeri a Lelkigyakorlatokat, kivált a teljeset, vagyis a harmincnaposat, az
tudja, mennyire egységes mú ez. Részei szervesen összefüggenek, feltételezik
egymást. Ugyanez érvényes Szent Ignác másik nagy művére, a Constitucio7cra is.

Nem számít, hogy jelentős vagy jelentéktelennek tűnő munkáról van szó:
tudományos kutatásról vagy takarításról, könyvírásról vagy konyhai szolgálat
ról, csillagok vizsgálásáról vagy autószerelésről,mert tevékenységünket egyedül
az teszi naggyá, ha a teljességre vetett tekintettel dolgozunk. Nincsenek kis
munkák és nagy munkák, csak nagy célok vannak, amelyek érdekében kis és
nagy munkákat egyaránt végeznek. Csak így teljesítheti az egész Társaság, mint
apostoli testület az egyháztól, a mi Urunk Jézus Krisztus egyházától ránk bízott
feladatát.

Kettős jubileumi évünk alkalmából a jezsuiták sajátos karizmáját próbáltuk
felvázolni. Ezek Szent Ignác misztikus kegyelmeiben kristályosodtak ki, és a hit
által elérhető formában a Lelkigyakorlatokban és a Constituciókban jelennek meg.
Lelkiségünk megkülönböztetett érzékenységet jelent a lelkivezetésben: lelkek
megkülönböztetésének adományát; a megingathatatlan ragaszkodást hitünk
misztériumaihoz és az egyházhoz Jézus Krisztus személyes szeretetében; a ké
pességet, hogy Istent keressük és találjuk meg mindenben - a tudományos
futatás és a tudományok ápolása révén, de mindennapi apró teendőinkben is.
Igy az egységben való látás karizmájával tudunk eligazodni életünk problémá
iban, terveinkben, apostoli tevékenységünkben. Tanácsainkkal, javaslatainkkal
legyünk segítségére embertársainknak ügyes-bajos dolgaikban, vagy nagysza
bású műveik létrehozásában.

A jezsuita hivatás kegyelmében gyökerező nagyszeru adományok ezek, ame
lyek hálára köteleznek, és lehetőséget adnak az új, hiteles kibontakozásra.
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