
A szemlélődő
lelkiség időszerűsége
A következők során arról szeretnék néhány szót szólni, miért van
rendkívüli jelentősége annak, hogy korunkban ismét nagymértékű
érdeklődés tapasztalható a szemlélődés és a szemlélődő lelkiség iránt,
éspedig széles körben, nem csupán kolostorokban és szerzetesi éle-
tet élők között. Ennek megvilágításához tanácsosnak tűnik, hogy sa-
ját korunknak, az úgynevezett posztmodern kornak is figyelmet szen-
teljünk, azzal a folyamattal együtt, amely korunkhoz és a korunkban
tapasztalható kontempláció iránti érdeklődéshez vezetett.

A kort, amelyben élünk, rendszerint posztmodern vagy posztinduszt -
riális (az iparosodás utáni) kornak szokás nevezni. Ha meg szeretnénk
határozni fő jellemzőit, a leegyszerűsítés veszélyét vállalva a követ-
kező tényezőket emelhetnénk ki. Először is, ugrásszerűen megnőtt a
Föld lakosságának száma: adataink szerint kétszázötven évvel ezelőtt
nagy jából hétszázötven millió ember élt a Földön, ez a szám azonban
az elmúlt két és fél évszázad alatt a tízszeresére emelkedett. Felgyor-
sult a városiasodás üteme, aminek hatására jelenleg a világ lakosságának
több mint fele városokban él. Ennek azért is van jelentősége, mert a ko-
rábbi földművelő életformától elszakadva az emberek magától a föld-
től is kezdenek elszakadni. Ezzel összefüggésben harmadsorban ki-
alakult a fogyasztói társadalom, amelynek tagjai sokkal több mindent
elérnek, mint amire szükségük van, ezért pedig általánossá válik az,
amit a leselejtezés kultúrájának nevezhetünk (és ez természetesen nem
marad ökológiai következmények nélkül). Hatalmas fejlődésnek in-
dult továbbá a tudomány, és a tudomány ugrásszerű „evolúciójával”
hatalmas lehetőségek kerültek az ember kezébe, amivel párhuzamo-
san az ember felelőssége is hallatlan mértékben megnövekedett. Jelenleg
gyakorlatilag eldönthetjük, hogy fennmaradjon-e egyáltalán a Föld, hogy
legyen-e egyáltalán élet a Földön. Meg kell említenünk a digitális for-
radalmat és a multimédiás eszköztár kibővülését, amelynek követ-
keztében globális összefüggésben rendkívül gyorsan elterjeszthetők a
legkülönbözőbb információk. Szintén fontos tényező az automatizá-
lás, vagyis az a tény, hogy az emberi munkaerőre egyre kisebb mér-
tékben van szükség, s a még mindig kétkezi munkát végzők tevékeny -
ségét is könnyen felválthatja a robotok alkalmazása. Végül a művészetek
szétfeszítik a korábbi kereteket, a zenében például háttérbe szorul
a tonalitás, a képzőművészetben a perspektivikus ábrázolás.

Ez a kor természetesen az emberi szellemre, az általános szellemi-
ségre is hatást gyakorol. Első helyen említhető a relativizmus, az a meg-
győződés, hogy a világról nem lehet objektív ismeretet szerezni, ha-
nem minden esetben csak a szubjektív nézőpontok érvényesülnek,
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minden viszonylagos és minden többféleképpen értelmezhető. Ennek
nagyfokú bizalomvesztés és elbizonytalanodás jár a nyomában, sokan
nem tudják, miben bízhatnak és mire támaszkodhatnak. Ezzel együtt
általános irányvesztés tapasztalható, és sokakban megkérdőjeleződik
saját önazonosságuk, mert nem állnak rendelkezésükre többé a világban
eligazítást nyújtó, az életnek értelmet és irányt adó narratívák. Miközben
viszont az élet egyre kaotikusabbnak és átláthatatlanabbnak tűnik, a
rendezett és harmonikus élet iránti szellemi igény is kibontakozik.
A rend igénye kétféleképpen nyilvánulhat meg. Egyrészt a funda-
mentalizmus formájában: törekedni lehet a múlt kereteinek változta-
tás nélküli, egészen radikális alkalmazására, aminek az egyházi és a
társadalmi életben egyaránt komoly veszélyei vannak. Másrészt
azonban a rend igénye a spirituális fejlődés útjának keresését is elő-
mozdíthatja, s olyan magatartást hozhat létre, amely a hagyomány ta-
laján állva igyekszik megfelelni a jelenbeli kihívásoknak.

Jelenleg az emberiségnek története legnagyobb horderejű változásaival kell
szembenéznie. Módjában áll, hogy döntsön a Föld sorsáról, annak min-
den geológiai, biológiai, pszichológiai és kulturális következményével együtt.
Az IPCC legújabb jelentése szerint tizenkét évünk van arra, hogy káros -
anyag kibocsátásunkat felére csökkentsük, máskülönben az öngerjesztő
folyamatok beindulása miatt a jelenlegi számítógépes szimulációknál is
rosszabb forgatókönyvekre számíthatunk. Az ember ma eldöntheti, hogy
a fogyasztói társadalom életének folytatásával tönkreteszi-e a Földet, ve-
szélyeztetve számos faj és önmaga fennmaradását, vagy felelősséget vál-
lalva megtalálja szolgáló helyét a Föld közössé gében. A kultúrantropológus
és ökofilozófus Thomas Berry, a népszerű passzionista szerző szerint egye-
nesen földtörténeti korszakváltás előtt állunk, átmenetben a földtörté-
neti újkorból, a biológiai sokféleséget magával hozó „kainozoikumból”
az „ökozoikumba”, amikor a Föld minden létezője közösséget alkot egy-
mással.1 A külső változásnak azonban feltétele a belső, spirituális vál-
tozás, hiába érkezik ugyanis hozzánk tengernyi információ, változást nem
hoz létre. Ezért elengedhetetlen, hogy az ember bensőséges kapcsolat-
ba lépjen Istennel, és felfedezze mindent átható jelenlétét.

Az ebben a helyzetben tanúsítandó magatartással kapcsolatban Cletus
Wessels három vonást emel ki.2 Először is, az embernek képesnek kell
lennie az újraintegrálódásra és a visszakapcsolódásra (Wessels szójá-
tékával élve: re-memberingre), a patriarchális jellegű alá-fölérendeltsé-
gi viszonyok helyett az egész-ségre és az inkluzivitásra kell helyeznie
a hangsúlyt, s mindenkire tekintettel lévő vezetési és irányítási stílust
kell kialakítania, végül pedig az isteni pozíció megszerzésére irányu-
ló szándék helyett arra kell törekednie, hogy mások szolgálatába ál-
lítsa az ismereteit és a hatalmát.

Mit jelent pontosan az újraintegrálódás és a visszakapcsolódás? Elő-
ször is annak tudatosítását, hogy az ember a Földből lett, a Föld táp-
lálja és a Földbe tér vissza, vagyis a Föld nem egyszerűen csak ren-
delkezésére álló anyag, amelyet kénye-kedve szerint használhat és
kizsákmányolhat. Ez a szemléletmód az emberközpontú gondolkodást

A spirituális fejlődés
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1Lásd Thomas Berry —
Brian Swimme:
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2Cletus Wessels: Jesus in
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Orbis, Maryknoll, 2003.
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teremtésközpontú gondolkodásformára cseréli. Annak tudatosítása is
együtt jár ezzel a változással, hogy a teremtés jelenleg is folyamatban
van, a teremtett világ szakadatlanul kibontakozik, csillagok keletkez-
nek és pusztulnak el, s aki meg tud tanulni rácsodálkozni, abban újra
kialakul a szent iránti érzékenység és a szentség észlelésének képes-
sége. Ezzel együtt szintén tudatosulnia kell, hogy bár Isten nem azo-
nos a teremtéssel, a teremtés nem is választható le Istenről, ezért aki
részévé válik a teremtésnek, egyúttal Isten tevékenységébe is integ-
rálódik, s együttműködik Istennel a teremtett világ szolgálatában.

A második kívánalom az inkluzivitás és az egész-ség visszanyerése.
Az első keresztény századok még Isten ujjával írt kinyilatkoztatásnak
tartották a „természet könyvét”, ahol a Bibliához hasonlóan rá lehet ta-
lálni Istenre. Ebben az értelemben az emberiségnek ma meg kell tanulnia
megnyílni az érzékelhető világ mögött húzódó egyetlen valóságra. Tu-
datára ébredhet, hogy a világegyetem egyetlen egész, amelyben az egyet-
len Teremtő terve bontakozik ki, s minden mindennel összefügg. Kí-
vánatos lenne, hogy az ember az egészet tartsa szem előtt, a látásmódja
inkluzív legyen, azaz mindent bevonjon az egyetlen egészbe, és versengés
helyett felelős együttműködésre törekedjen. Szervesen összefügg a mon-
dottakkal a szolgáló hatalom koncepciója, amely szerint mivel terem-
tettségénél fogva minden létezőnek joga van a létezéshez, minden függ
másoktól és együttműködik másokkal, ezért az embernek tudatosan szol-
gálnia kell ezt a közösséget. Amint az ember rátalál valódi énjére, és va-
lódi énjével együtt Isten Lelkére önmagában, indíttatást kezd érezni má-
sok szolgálatára, arra, hogy törődjön másokkal: törekszik megőrizni azt,
ami van, és helyreállítani, amit tönkretett; szükségleteinek megfele-
lően kezd fogyasztani és megosztja javait; erőszakmentesen küzd a
szegénység, a kirekesztés, az éhezés, az erőszak, az emberi és a termé-
szeti kizsákmányolás, a környezetszennyezés ellen; épít mások, más kul-
túrák és más vallási hagyományok, a nők és a tudományok bölcsessé-
gére; és szeretete minden és mindenki iránt egyre inkább együttérzővé,
kreatívvá, életadóvá, kiteljesítővé és törődővé válik.

Ennek a korszaknak a határán bátran kijelenthetjük, hogy a mai em-
ber fokozatosan rádöbben, mennyire fenntarthatatlan a fogyasztói tár-
sadalom, mind lelki, mind fizikai értelemben. A fogyasztható javak
ugyan is előbb-utóbb elfogynak, ugyanakkor nem töltik be az ember
spirituális éhségét. A mai embernek olyan spiritualitásra van szüksége,
amely egyrészt betölti a transzcendens iránti vágyát, másrészt fele-
lősségteljes és tevékeny tagjává teszi a közösségnek. Többféle igényt
is támaszt a mai ember a spiritualitás iránt: nyissa meg és tartsa nyit-
va magát Isten és a valóság felé, tegye másokkal felelősen törődő sze-
méllyé, és vezesse a felé az állapot felé, amelyben Isten „minden min-
denben”. Ez a fajta lelkiség nem az ember egyedi elgondolásait helyezi
előtérbe, hanem Isten tervének teljesedését kívánja szolgálni.

A szemlélődésről nehéz lenne kimerítő és minden találó meghatározást
adnunk. Ha a legegyszerűbb meghatározást, a Magyar Katolikus Le-
xikon leírását vesszük alapul, azt mondhatjuk, hogy a szemlélődés az
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igazság megragadásának csendes állapota, amely nem racionális meg-
fontolásokon alapul, s abban gyökerezik, hogy az ember nyitott a
transzcendenciára, Isten titkára. Mivel az ember emberségén alapul,
mindenki előtt nyitva álló lehetőség (nem csupán a szerzeteseké), akár-
csak a szemlélődő élet, amely a dolgokat és az élet feladatait a szem-
lélődésnek rendeli alá.

Érdemes azonban meghallgatni a szemlélődő imádság és a szem-
 lélődő életforma nagy modern tanítóit is, akik fontos megállapítá-
sokat tesznek. A sort mindenképpen Thomas Mertonnal kell kez-
denünk, aki a huszadik század derekán ismét felfedezte és közkinccsé
kívánta tenni a szemlélődő imádságot. Mertonnak, a trappista
szerzetesnek gondjára voltak bízva a monostor növendékei, akiknek
bevezetést kellett adnia a keresztény misztikába. Ennek kapcsán rá-
ébredt, hogy a katolikus közvélekedéssel ellentétben a misztikáról
szóló tanítás nem érhet véget Avilai Szent Terézzel, hanem tovább-
fűzhető a modern ember számára. A szemlélődés Merton szerint az
ember lelki életének „legmagasabb rendű kifejeződése”, sőt maga
az élet, mely „teljesen éber, cselekvő, és teljesen tudatában van ele-
venségének”.3 A szemlélődés „önkéntelenül érzett tisztelet az élet,
a lét szentsége iránt”. Annak élénk felismerése, hogy „az élet és a ben-
nünk lüktető lét egy láthatatlan, transzcendens és végtelenül bősé-
ges Forrásból fakad”. Mertonnál tehát a szemlélődés ahhoz a min-
den konkrétum mögött rejlő és minden konkrétumban megnyilvánuló
egyetlen valóságnak a tudatához kapcsolódik, amelyről fentebb már
volt szó. A trappista szerzőnél a szemlélődő imádság összefüggés-
be kerül a párbeszéddel, de már nem olyan párbeszédet jelent, amely
a szóbeli vagy az affektív imádságnál jelentkezik, mert a szemlélő-
désben Isten „válaszol önmagának bennünk”, és „mi magunk válunk
az ő visszhangjává és válaszává”. Nagyon fontos, hogy Merton sze-
rint a szemlélődés révén a szeretet belép mindennapi életünkbe, ben-
sőséges istenkapcsolat alakul ki tehát az emberben, amely áthatja éle-
tének egészen konkrét valóságát.

A következő generációt leginkább talán a szintén trappista Thomas
Keating képviseli, bár csak alig tíz évvel később született, mint Tho-
mas Merton. Nyitott tudat, nyitott szív című klasszikus kontem platív
műve4 szerint a szemlélődő imádság az a „világ, amelyben Isten bár-
mit megtehet”, és ahol az ember „megnyílik a végtelen lehetőségek
felé”, mert ilyenkor a Lélek imádkozik bennünk. Ebből a szempont-
ból az amerikai trappisták tanítása párhuzamba állítható az európai
trappistákéval, különösen André Louffal, aki arról beszél, hogy az imád-
ság során valójában az emberben jelenlévő Szentlélek kap lehetősé-
get a cselekvésre, s az imádságban az ember a Szentlelket „ébreszt-
geti”.5 Thomas Keating hangsúlyozza, hogy az imádságban egész
lényünket megnyitjuk Istennek, az értelmünket ugyanúgy, mint a szí-
vünket, a testünket ugyanúgy, mint az érzéseinket. Szintén kiemeli,
hogy a szemlélődő imádság mások szolgálatára vezet el minket, mert
amellett, hogy hűségessé tesz minket szemlélődő „gyakorlataink” iránt,
cselekvésre is ösztönöz.

3Az idézett
szövegrészletek forrása

Thomas Merton:
A szemlélődés magvai.

Új változat.
(Ford. Lukács László —

Malik Tóth István.)
Ursus Libris, Budapest,

2009 (főként
a Mi a szemlélődés
című első fejezet).

4Thomas Keating:
Nyitott tudat, nyitott szív.

Az evangélium
kontemplatív dimenziója.
(Ford. Malik Tóth István.)

Filosz, Budapest, 2006.

5Lásd erről André Louf:
Uram, taníts meg

minket imádkozni.
(Ford. Mártonffy Marcell.)

Bencés Kiadó,
Pannonhalma, 2008.
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Ha ismét továbblépünk, John Main angol származású bencéshez ju-
tunk, aki Thomas Keatinghez hasonlóan egész mozgalmat indított út-
jára. John Main szerint a szemlélődésben „arra törekszünk, hogy egé-
szen megnyílhassunk a nekünk ajándékozott életnek”.6 Main szerint
a szemlélődés révén felelősségteljes emberekké válhatunk, érett em-
berekké alakulunk, akik éretten elfogadjuk az élet minden kihívását
és felelősségét, s ily módon a valóság tiszta világosságába léphetünk.
John Main nem riad vissza attól, hogy e folyamattal kapcsolatban át-
istenülésről beszéljen, s így ismét teret adjon a korai keresztény szá-
zadok egyik fontos görög elgondolásának.

A saját korunkba átlépve lehetetlen nem említést tenni a ferences Ri -
chard Rohrról, akinek könyvei magyarul is nagy számban olvashatók.
Rohr nemcsak azt állítja, hogy a szemlélődő imádság során csendben
és nyitottan Isten jelenlétében maradunk, de azt is hozzáteszi, hogy en-
nek gyakorlása „újrahuzalozza” az agyunkat (erről eszünkbe juthat a
neuroplaszticitás, az idegpályák átalakíthatóságának jelensége), még-
pedig úgy, hogy immár irgalmas együttérzéssel tudunk fordulni má-
sok és az egész teremtett világ felé.7 A szemlélődés Krisztus „érzüle-
tébe”, Krisztus „gondolkodásmódjába” kapcsol be minket, amely
elfogadja a paradoxont és ismeri valódi önazonosságát Istenben. Kap-
csolódási pontot jelent a fentebb kifejtettekkel, hogy Rohr szerint en-
nek fényében kiderül, „a szent és a világi nem válik szét” vegytisztán,
azaz Isten nem vonható ki semmiből, mert jelenléte mindent áthat.

Richard Rohrhoz és sok korábbi szerzőhöz hasonlóan a néhány
éve elhunyt Wilfrid Stinissen a szemlélődő imádságot a konkrét je-
lennel és a konkrét jelen elfogadásával hozza összefüggésbe.8 A svéd
kármelita szerint a szemlélődő imádság ahhoz segít hozzá, hogy meg-
maradjunk a valóságban, abban, amit Isten „éppen létrehoz”, s ezzel
együtt megmaradjunk Istenben. Ha elfogadjuk a most jelenvalóságát,
állítja, akkor mindenestől Istenre hagyatkozunk, ha nem félünk a je-
lennel való találkozástól, akkor közvetlenül Istenben merülünk el, aki
fel tudja használni „közvetlen helyzetünket, hogy megvalósítsa aka-
ratát”. A szentek tudománya ez, akik mindent ajándéknak tartanak, s
ezért minden pillanatban egyre jobban elmerülnek Istenben. Ez a ma-
gatartásforma a korunkban érvényesülő szociális szegénység helyett
visszaállíthatja méltóságába a valódi — mindent ajándéknak tartó és
mindent az Ajándékozónak visszaadó — szegénységet.

És hogy végül magyar vizekre is evezzünk, illik szót adnunk a jezsuita
Jálics Ferencnek, aki a szemlélődés lényegét Isten intuitív látásában je-
löli meg, s ennek alapján azt hangsúlyozza, hogy a szemlélődés min-
denestől kegyelem, mert az ember képtelen arra, hogy a saját erejéből
lássa Istent. Ezt kiegészíti azzal, hogy „bármily mély legyen is a hit ke-
gyelme valakiben, a szemlélődés különbözik a hit kegyelmétől”, mert
„alapvetően új állapotba” helyezi az embert, „Isten kezdetleges látásá-
nak állapotába”, a „hit és az örök élet közti állapotba”.9 Ennek hatásá-
ra olthatatlan vágy, ellenállhatatlan szenvedély ébred az emberben Is-
ten keresésére, végső soron Isten látására. A szemlélődés nem csupán
imaforma, hanem életforma is, és a szemlélődő imának szentelt csen-

6John Main:
A szemlélődés útja.

(Ford. Pál Cecília, Richter
Kálmán, Scharek Edit.)

Marana Tha,
Budapest, 2003. 

7Richard Rohr:
https://cac.org/about
-cac/contemplation/

8Wilfrid Stinissen:
Idő és örökkévalóság.
(Ford. Havas István.)

Új Ember,
Budapest, 2003.

9Jálics Ferenc:
A szemlélődés útja.

Korda, Kecskemét, 2013.

102



des időre annak érdekében van szükség, hogy az ember a kontemplá-
ció állapotába jusson, amely áthatja és megváltoztatja az egész életét.

A tapasztalat azt mutatja, hogy aki elkezdi gyakorolni a szemlélődő imád-
ságot, annak bensőségessé és szeretetteljessé válik az istenkapcsolata. Ez-
zel párhuzamosan készen állunk arra, hogy búcsút intsünk Istenről al-
kotott korábbi elképzeléseinknek, s lehetőséget adunk arra, hogy Isten
meglepjen minket, tisztuljon az isten képünk, amely tökéletes persze so-
hasem lesz, de tisztulásával együtt az énképünk is tisztulási folyama-
ton megy keresztül. Fokozatosan felismerjük saját identitásunkat, és el-
indulunk létünk belső magva (Jálics Ferenc), az igazi énünk (Thomas
Merton), a középpontunk (Thomas Keating), a „halhatatlan gyémánt”
(Richard Rohr) felé. Ha ily módon teret adunk Isten Lelkének, egyre in-
kább át tudja hatni cselekvésünket és mindennapi tevékenységeinket.

A szemlélődő életforma egyik nehéz velejárója, hogy az ember elke-
rülhetetlenül szembesül a saját sötétségeivel, életének sötét oldalával. Ez
azonban lehetőséget ad arra, hogy kiengesztelődjünk önmagunkkal, és
megbocsátóbbakká váljunk mások iránt. A szemlélődő imádság csend-
jében feltárul az ember üressége és bűnössége, de az is kiderül, hogy az
embert ebben az állapotában is elfogadja és szereti Isten, ami persze nem
azt jelenti, hogy Isten jóváhagyja a bűnt, hanem azt, hogy a sötétség bár-
milyen formájának megmutatkozása immár nem sokkol bennünket, ha-
nem megújulásra sarkall, és tisztábban elénk állít valóban megalapozott
életcélokat. Közben egyre elfogadóbbak leszünk, egyre inkább tartóz-
kodunk attól, hogy ítéletet mondjunk mások felett, a szenvedélyességünk
megtisztul, és tiszta szenvedéllyel tudjuk végezni, amit teszünk. Mivel
egyúttal a másokba vetett bizalmunk is növekszik, egyre teljesebben fel-
ébred bennünk a cselekvőerő, az együttműködés készsége.

Individualista társadalmunkban a szemlélődő imádság önközpon-
túságunkat te-központúságra cseréli, képessé válunk arra, hogy meg-
hallgassunk másokat, s ennek fényében alakítsunk a véleményünkön,
amelyhez nem ragaszkodunk többé mindenáron. Ha vezető szerepben
vagyunk, akkor is mellérendelődünk másoknak, nem pedig fölébük he-
lyezkedünk. Megtapasztaljuk a szabadságunkat, és belátjuk, hogy a sza-
badsággal felelősség is együtt jár. Fejlődünk a megkülönböztetésben, aho-
gyan Richard Rohr látja, átérezzük, hogy az Istent szeretőknek minden
a javukra válik, és nincs menthetetlen helyzet, nincsenek olyan körül-
mények, amelyeket nem lehet jóra fordítani. A hangsúly a külső dolgokról
a belső valóságra kerül, és leegyszerűsödik az életünk. És végül egyre tu-
datosabbá válik Isten jelenléte, amely fokozatosan meghatározza az éle-
tünket: mindenben Isten rejtőzik el és mindenben Isten tárul fel számunkra.
A szemlélődő lelkiség pontosan ezért időszerű: lelkiségi irányzatok fölött
áll, s bár nem teszi szükségtelenné az elméleti vitákat, elsősorban mégis
közös cselekvésre indít, választ nyújt korunk spirituális éhségére, és va-
lódi identitást ad azoknak, akik elköteleződnek mellette. A gyümölcse pe-
dig az a spirituális átalakulás, amely alapfeltétele a jelenlegi globális krí-
zis megoldásának. Ahogyan Eckhart mester mondta egykor: amit a
szemlélődés talajába vetünk, azt a cselekvés aratásán kaszáljuk majd le.

A szemlélődő lelkiség
gyümölcsei és
időszerűsége
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