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AZ ASZKÉZIS ÖRÖMÉRŰL

Ha egy atléta szüntelenül még gyorsabban akar futni, még nagyobbakat akar
ugrani vagy dobni, és ennek éraekeben renoszeresen edz - akkor egy sok Iizí
kai megterheléssol járó, sajátos élettormát valaszt. Szerenesés ebetben egyszerűen

azért, mert szeret futni, ugrani vagy dobálózni, és az ezzel járó megterhelést is
végeredményben szivesen vállalja. Előfordulhat azonban, hogy mondjuk sokkal
szívesebbcn Iebzselne valami mulatóhelyen, de részben az eredményes sportolással
járó társadalmi elönyökért, részben a sikér, hírnév, jutalom és hason ók reményé
ben Lemond arról, inkább áldozatot hoz, és kitártó önuralommal fut, ugrik vagy
dobál. Ez a két véglet persze ilyen vegytiszta módon sohasern jelentkezik - de
a sportpszichológusok a megmondhatói, hogy két ilyen alapmotívum (korántsem
mindig tudatos l) létezése mennyire szembetűnő. Tulajdonképpen ezek a motivumok
döntik el azt - függetlenül attól, hogy valaki a sportból él-e meg vagy sem -,
hogy szivo mélyén ki "amatőr", és ki "hivatásos" - bármily képtelenség is ezt a
gyakor atban megállapítani. .

A görög "aszkein" ige (melyből az "aszkézis", "aszkéta" szavak is származ
nak) először ezt az atlétikai fölkészülést, a sportteljesítményre való készség be
gyakorlását jelentette - és ennek analógiájára kezdték (valószínű eg Xenofon és
kortársai) a bölcsesség meg az erények elsajátításának jelölésére alkalmazni.
Szent Pál aztán - Szent Lukács tanusága szerint - amikor Felix he'ytartó előtt,

Cezareában védte magát honfitársainak vádaskodása ellen, kifejezetten erkölcsi
értelemben használta: "Magam is arra tórekszem (=aszkó), hogy lelkiismeretem
mlndlg tiszta legyen Isten és az emberek előtt" [ApCs 24,16]. A szó Ielentéstarta'
mának ez a gazdagodása azért is volt szerenesés. mert az "aszketikus" magatar
tásnak eredetileg mínden vonatkozásban megvan az a kettős motívácíója, ami a
sporttal kapcsolatban jellemzi. Vagyis olyan testi-lelki gyürkőzést je ent, ami egy
szer le-mondás és önmegtagadó áldozat lehet, másszor viszont szívesen választott,
szerétett tevékenység. Az erkölcsiségnek is megvannak a maga "profijai" és ..ama
tőrjei' - rnost mellékes, hogy melyík elnevezést melyík típusra alkalmazhatnánk.
Az viszont egyáltalán nem me Iékes, hogy ki-ki melyik típust közelíti meg. Mert
a sportban - már amennyiben a sportolónak egy rnérhető fizikai teljesítményt
kell nyújtania - édes mindegy, hogy az eredményt ki-ki "játszva" vagy kínlód
va éri el, a morál terén viszont éppen maga a sziemély számít. és ezért nem mínd
egy, hogy ki-ki szívből teszi-e azt. amit tesz, vagy kellő kárpótlásért vállalt ön
megtagadásból.

Az "as7kézis" legtöbbünk szóhasználatában már-már az "önsanyargatás" szi
nonimája lett, de legalábbis kizárólag lemondással, áldozathozata lal és önmegta
gadással függ össze. Az aszketikus magatartást manapság legszelídebb formájá
ban is csak olyannak tudjuk elképzelni, hogy az ember va. amelyest féken tartja
kívánságait, és mértéktartóan veszi ki részét az ,.élet örömeíből". Az emberi ter
mészet viszont már a legapróbb lemondás gondolatával is csak úgy tud megba
rátkozni, ha tüstént valami jutalom reményével kárpótolja magát. Amikor tehát
azt hisszük, hogy Isten mindeneke őtt lemondásokat kíván tőlünk, kívánságát nagy
általánosságban csak azért méltányoljuk, mert megbízható "fedezetnek" tartjuk az
örök élet ígéretét. Ekkora kárpótlásért már képesek vagyunk időnként például
koplalní és hosszú imákat elmondani, olykor alamizsnát is osztunk. sőt esetleg
még a másik arcunkat is odatartjuk - de természetesen alig várjuk, hogy túl
legyünk rajta. A böjt percei - a nem-evésnél föltétlenül lényegesebb ,.jó cse-eke
deteket" is beleértve - tulajdonképpen kínos percek számunkra, melyeket nem
szeretünk, s csak valamilyen érdemszerzés hátsó gondolatával körítve fogyasztunk
el. Ugy érezzük, közben valamit veszítettünk, valamiről lemaradtunk - egyszóval
áldozatot hoztunk, amiért méltán elvárhat juk, hogy Isten kárpótoljon bennünket.
Elvárjuk. hogy amit elvesztünk az evilági réven, azt megnyerjük a túlvilági
vámon. Az "aszkézis" végeredményben kirívó epizód marad az életünkben.

Szenvedélyeinknek viszont többnyire maradéktalanul átadjuk magunkat. Amit
igazán szeretünk, azt nem va ami egyéb jutalomért. hanem önmagáért szerétjük,
mert úgy érezzük, csakis önmaga - egyre kiteljese<iő önmaga - lehet a fJjutal-
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ma", hiszen azt, ami igazán jó, a világért sem cserélnénk el valami másra. Mind
ahhoz, amit az életben ilyen igazán jónak tartunk, a viszonyunk egyértelműen po
zitív, és nem is lehet más. Ezért nem is nagyon tudnám belátni, hogy az "élet
örömeiről" való lemondás hogyan segíthetné e16 a világ-, a többi ember - és ön
magam - kibontakozását jobban, mínt hogyha testestől-lelkestől atadnám ma
gamat mindannak, ami a létben jó és szép, Meggyőződésem, hogy Isten a .,ja
vakkal" szemben éppen nern tartózkodó magatartásra, hanern szenvedélves rajon
gásra buzdít - csakhogy azt a figyelemre méltó dolgot közlí velünk, hogy való
jában nem azok a "java!k", ame yekről gyakorta azt képzeljük. A SZíVOOl mélyén
mtndig is éreztem, hogy valami nincs rendjén azokkal a "javakkal", amelyeket
önfeledt vonzalmammal olykor kitüntetek. Mert hol van az a mámor, amely nem
a csömörnek vet ágyat, hol az a kincs, amit a rozsda és a moly meg nem emészt?

Nem ott tehát a hiba, hogy féktelenül vonzödnánk a jókhoz, hanem ott, hogy
nem az igazi (mondhatnánk : a természetfölötti) jókhoz vonzódunk, Az evangélium
végre annyiszor megcsalt vonzalmainkra méltó értékrendet ígér. Olyan értékrendet,
amelyben valóban nem az a legény, aki adja, hanern az, aki állja; amelyben va
lóban különb dolog szolgálni, mínt uralkodni, megbocsátani, mint "elégtételt ven
ni", vádlottnak lenni, mínt bírónak, edzettnek lenni, mint kényeztetettnek. Ez az
evangéliumi értékrend viszont fölöttébb különös - hiszen ez menthetetlonül azt
jelenti, hogy az embernek jóformán egész él~ben ár ellen kell úsznia. Ezt nem
nagyon lehet "jómnul" belátni - de lehet hinni benne, mert van valami csodá
latosan vonzó is ebben a "fordult értékrendben",

Azok a morálís "szakkifejezések", amelyek folytonosan a lemondás, az áldo
zat, a mértékletesség és az engedelmesség gondolatával vannak rokonságban, va
lahogy míndíg azt a pesszímizmust sejtetik, hogy az ember a hamis, csalóka, lat
szat-javak miattí földhözragadtságát úgysem tudja fölszámolni - az ember úgyis.
míndíg rossz felé kacsíngat, hát legalább küzdjön önmaga ellen, és "engesztelés
képpen" engedelmesen tagadja meg önmagát. Ezt viszont csakis érdemszerzés és
jutalmazás - illetve ellenkező esetben büntetés - szem előtt tartásával képes
megcsinálni. Míndezeknek a fogalmaknak persze valóban fontos értéke és jelen
tősége van az életünkben - de az igazi "erkölcstan" mégiscsak nundeneke őtt a
szeretet gyakorlására épül. Az áldozat-központú gondolkodás mintha erről ís ki
csit megfeledkezne, és a megigazulást szigorúan magánügyként kezélné. Pedig pon
tosan a mások felé való kitárulkozás és vonzalom átélése képes meggyőzni arról.
hogy a mások javára szerétetből történő lemondás mennyire nem egyértelműen

"áldozat" - hanem sokkal inkább szívesen választott lehetőség. A keresztény
"aszkézisnek" elsősorban az lehet az értelme. hogy általa a szerétet növekedjék
bennünk, és belső vonzalmunk a valódi jóra irányuljon, tehát éppenséggel ne kell-.
jen önmagunkat megtagadnunk ahhcz, hogy ,ll valódi jót kövessük.

Míndaddig ugyanis, amíg át nem éljük, mi is az igazi jó, indokoltan ragasz
kodunk a vélt jóhoz, és még legnagyobb fogadalmainkat is óhatatlanul azért tesszük,
hogy ezt ne kelljen föladnunk. Mintha önsanyargató jellegű lemondásainkkal gyak
ran az üdvösségünket akarnánk megváltani anélkül, hogy lényeges-en meg kellene
változnunk, Elég jellemző emberi vonás, hogy üdvösségünkért tulajdonképpen bár
milyen nehéz dolgot hajlandók vagyunk megtenni - csak ne kelljen megváltoz
ni. így cselekedeteink sokszor csaki céltudatos mutatványok maradnak, amelyek
kel a Jóistent -akarjuk elkápráztatni. Mindaz ugyanis. amit nem önmagáért, belső

vonzalomból teszünk, hanem csak egy remélt kárpótlás miatt, semmit sem változ
tat rajtunk. Megváltozni csak olyan döntések révén lehet, amelyeket elsősorban

nem áldozatképpen hozunk, hanem azért, mert ezt igaz lelkünkre pompás dolog
nak találjuk. Minden aszketikus tettnek csak akkor van igazán értelme, ha fölt é
telezzük, hogy az a tett önmagában nagyszerű: olyan szenvedély, amire érdemes
rászokni.

Az aszkézis alapja tehát minden látszattal szemben nem a mértékletesséa, ha
nem a szenvedélyesség. Hiszen a megbocsátás és az irgalmasság sem azt jelenti,
hogy az örök élet jutalmáért fogcsikorgatva lemondunk az édes bosszúról vagy a
kéjes szőrösszívűséaről, hanem egyszeruen azt. hogy szeretetünk által lelkesítve a
lehetséges magatartások közül ezt az egyet szívesen választjuk. és szívesen .mon
dunk le" mínden más lehetősézről. Hasonlóképpen egy aszketikus étrend és élet
rend meííettí döntés sem feltétlenül lemondás, hanem tetszés szeríntí váZasztás.
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Mégpedig-- ahogyan Maurice Béjart, a világhírű táncos-koreográfus megfogalmaz
ta - "a lényeges választása mínden pillanatban",

Nem valószínű, hogy üdvösségünkkel valami olyan "ellenértéket" nyernénk.
amire életünkben sem nem vágytunk igazán, sem nem törekedtünk. Úgy sejtem, min
denekelőtt önmagunkat kapjuk majd "jutalmul" vagy "büntetésül": tökéletlenül
megvalósított, de törekvéseinkkel jellemezhető önmagunkat. A kegyelem minden
bizonnyal azon fáradozik bennünk, hogya látszat-javak helyett az igazi értékeket
szerettesse meg velünk - so amennyiben ezeket éljük is, annyiban van közöttünk
Isten országa már itt, a földön.

RÉKY GEUÉR'l'

MISZTIKA TEGNAP ÉS ~IA

Manapság nem kevés azoknak a papoknak és szerzeteseknek a száma se, akik
nek vajmi kevés, vagy szinte semmi fogalmuk sincs a misztíkáról és mísztikusok
ról. Ha már a szerzetesek ennyire tájékozatlanok a misztíka világában, mít tud
hatnak híveink a misztikusokról? Aki pedig tudni vélí, mí a misztika, nemegyszer
megreked a rnisztikával jogosan vagy alaptalanul kapcsolatba hozott nagyon is
mellékes, járulékos jelenségeknél (látomások, elragadtatás, lebegés, stigmák stb.).
AnnyitInár előre elárulhatunk, hogy az efféle szemkápráztató jelenségek nélkül
is lehet valódi mísztíkus valaki. Különben is az ilyen és hasonló járulékok inkább
éber elővigyázatra kell serkentsenek bennünket, semmint hogy Bo szóban forgó mísz
tíkus valódiságát igazolnák félreérthetetlen bizonyossággal.

A zsurnalísztíkában is sokszor találkozunk a .aníszttkcs'', "misztika" szavak
kal. Rendesen a maradiakat, tudatlanokat, reakciósokat, [avíthatatlanokat akarják
ezzel és hasonló kifejezésekkel megbélyegezni, Azt akarják velük rnondani, meny
nyire elmaradott, mennyire zavaros, ködös, álmodozó valaki. Nem tudományos,
nem elég realisztikus, esetleg hasznavehetetlen, sőt ártalmas.

A félreértések kiküszöbölése végett már most elöljáróban négy fontos tényt
szerétnék leszögezni: 1) Itt kizárólag a keresztény mísztikáról van szó, amint lÜJ

az egyház kétezer éves történetében megbízható források alapján áll előttünk (pél
dául Szent Bernát, Mechtild, Avilai Nagy Szent Teréz, Keresztes Szent JánOIS,
Loyolai Szent Ignác, csak hogy egypár nevet említsünk). 2) Az így körülhatárolt
mísztíka középpontja és csúcsélménye a Krísztussal éS a Jé".lUS Krisztus Istené
vel (Atya, Szentlélek) való személyes találkozás, igazi istenélmény. 3) Éppen ez
az Istennel való "találkozás", személyes Istenélmény a keresztény hit legragyogóbb
pontja és megnyilatkozása. Ugyanakkor azortban a hit legnagyobb paradoxona, a
hit világának kollőképpen sohasem kifejezhető, megnyugtatóari ld nem elemezhető

[elensége. A "ki az Isten?" nagy kérdésének izgatóan szép, kellemesen kínos dilem
mája. 4) A mísztíkusok világa se nem a számító ész, Sie nem a vak érzelem szü
lötte, hanem a szerétetből fakadó és szeretetre ösztönző imádság világának nagy
valósága. A hitből, reményből, szeretetből élő, imádkozó, szemlélődő lélek birodalma.

A.) A MISZTIKA VILAGA

1. Hol van a be Istened? (42. zsoltár, ll. vers)
Vannak még ma is olyanok, akik az Énekek énekének szeretetélményével a

szívükben őszintén kérdezik: .Láttátok-e, akit az én lelkem keres, szeret?" (Én. én.
3,3). Akik akkor sem hagynak fel a kereséssel, ha nem kapnak kielégitő választ;
vagy ha válasz helyett melléjük szegődnek a kérdezettek: "Ugyan hová fordult a
te szarelmesed. hogy keressük őt veled együtt?" (Én. én. 5,17). Ennél nagyobb si
kerük a misztikusoknak nem is lehet az istenkeresésben.

Mert a mísztíkusok éppen ilyen emberek voltak: a történelem nagy istenkere
sőí. Am nem csupán céltalan keresői, afféle isteni csodaszarvas megigézett űzőí,

hanem olyan keresők, akik csakugyan - Istenre találtak. akiknek valóban "megje
lent" az Isten. A misztikusok az egyház istenélményének legmegbízhatóbb bizo
nyítékai fl történelemben.
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