
A „piros”
vértanúságtól a
„fehér” vértanúságig
Hogyan szilárdult meg egy olyan eszmény,
amely nincs beleírva a kereszténység génjeibe

1. Kezdetben volt a vértanú

A kereszténység születésekor a Názáreti Jézussal meglévő folyto-
nos ság megjelenítésére hivatott apostolok jelentették az eszményt
— nem sokkal később viszont már a vértanúk, akik a krisztusi ál-
dozattal meglévő folytonosságot testesítették meg. Mindkét eset-
ben olyan csoporttal állunk szemben, amely az új jelenségnek szá-
mító keresztény hit identitásának alapját alkotta.

Az első három keresztény században a vértanúeszmény volt a
mérvadó. A vértanúság eszményképe szabta meg, hogy a kereszté-
nyeknek miként kell alakítaniuk az életüket. Bár a martyriumot
többnyire meghatározott egyének szenvedték el, az áldozatok sorsa
rámutatott, hogy kevesebb veszélytől fenyegetett korokban is mi-
lyen bátran kell tanúságot tenniük Krisztus mellett azoknak, akik
hisznek benne. A vértanúk letartóztatásáról, kihallgatásáról, be-
börtönzéséről, megkínzásáról és kivégzéséről szóló részletes be-
számolók arra is nyomatékosan felhívták a keresztény közösségek
figyelmét, hogy Isten Lelke óriási erővel tud eltölteni embereket.

A vértanúkról való megemlékezés már egészen korán része volt
a keresztények kultuszának. A vértanúk sírjánál legalább a haláluk
napját megünnepelték, de sok esetben zarándoklatokat is szervez-
tek nyugvóhelyükhöz. Folyamatos hagyományvonal is felfedez-
hető volt azonban a vértanúk és a kereszténység kezdetei, végső
soron maga a megfeszített Úr között. Már az első vértanú, István
haláláról szóló beszámolót is sok szempontból Krisztus passiójához
igazították. A vértanúkat továbbá az apostolok közvetlen utódának
tartották, hiszen hite szolgálatában János kivételével valamennyi
apostol erőszakos halált szenvedett.

Már egészen korán a hitükért életüket adó keresztény tanúság-
tevőkkel (szinte) azonos rangúnak tekintették azokat, akik (gyakran
súlyos sérülésekkel) éppen hogy megmenekültek a haláltól: „Ha az
Úr kegyelméből még küzdelmetek napja előtt beköszöntene is a
béke, töretlen marad az akaratotok és dicső a tudatotok. És senki
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se szomorkodjék amiatt, hogy esetleg elmarad azoktól, akik előtte-
tek kínzások kínjait állták ki” (Karthágói Cyprianus, 200 után–258).
A bányákba deportált vagy száműzetésbe kényszerített és idegen-
ben életüket vesztő keresztényeket ugyanilyen tisztelet övezte.

Kezdettől fogva egyértelműnek számított, hogy a keresztényeknek
nem szabad törekedniük a vértanúságra. Bár a leg dicsőbb koronának
minősült, tudták, hogy csak Isten adhatja meg, senkinek sem szabad
saját akaratából szert tennie rá. Negatív megítélés alá csak a lapsi es-
tek, vagyis azok a letartóztatott keresztények, akik a kihallgatások so-
rán megtagadták a hitüket vagy szimbolikus cselekményekkel elha-
tárolták magukat Krisztustól és a krisztusi egyháztól. A keresztények
halálát mindig igazságtalannak tartották, sosem tulajdonítottak neki
önértéket. A hitvallás viszont olyan értéknek számított, amelyet szük-
ség esetén az embernek az életével kell megvédenie.

Az üldözések idején még jelentős személyiségek is (például Cypria -
nus) kereket oldottak a hatóságok elől, s a haláltól megmenekülve rej-
tekhelyükről igyekeztek eleget tenni a kötelességeiknek. Cyprianust
sok bírálat érte ezért, végül azonban győzedelmeskedett az az elmélete,
miszerint az okosság azt kívánja, hogy az ember kerülje el a letartóz-
tatást, így ugyanis később ismét az Úrnak tud élni.

A vértanúk tisztelete tehát mintegy bele van írva a kereszténység
génjeibe. De vajon a kapcsolódó aszketikus mozzanatokról is el-
mondható-e ugyanez?

Az aszkézissel és az önmegtartóztatással kapcsolatos eszmények
ugyan kétségkívül a korai keresztény írásokban és a keresztények
életéről szóló beszámolókban is felfedezhetők, de nyomós érvek
szólnak amellett, hogy ez az irányultság nem tartozik szervesen a
kereszténység legsajátabb lényegéhez, nem következik szükségsze-
rűen Jézus Krisztus személyéből és szellemiségéből. A keresztény
egyház(ak) aszketikus jellege nem a rendszerint feltárhatatlannak
tartott kezdeti időszakban alakult ki; létrejötte az első századok leg-
különbözőbb forrásaiban követhető nyomon.

Vizsgálódásaink során arra a kérdésre szeretnénk választ találni,
hogy a folyamat vajon szükségszerűen vagy legalább belső logiká-
val következett-e a keresztény üzenetből, vagy inkább esetleges ko-
rabeli irányzatok és korlátozott helytállóságú mozzanatok jutottak-
e érvényre olyan mértékben, hogy hatásukra hosszú időre egyoldalú
szemléletmódok alakultak ki.

Kétségtelen, hogy a történelmi fejlemények magyarázatra szorul-
nak. Bármily távolinak tűnjék is számunkra az ókori világ, mégis-
csak olyan emberek lakták, akik hozzánk hasonlóan jobban szeret-
tek jóllakni, mint éhen halni, anyagi biztonságot próbáltak teremteni
önmaguknak és a családjuknak, szívesebben időztek barátaik társa-
ságában, mint magányban és száműzetésben, s szexuális örömre és
szeretetteljes együttélésre törekedtek.

Ezzel szemben viszont kialakult egy olyan szellemi közösség, amely
gyors ütemben gyarapodott, s pontosan akkor, amikor a római ál-
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lam keresztény lett, egy olyan eszményt fogadott el, amely lényegileg
és radikálisan szembehelyezkedett az állammal és a társadalommal.
Sőt nyersen elutasított mindent, ami akkoriban (akárcsak ma) az élet-
minőség garanciájának számított. Nem a kezdetek kezdetén, hanem
két-háromszáz év elteltével nyert teret a keresztények körében az a
szellemiség, amely éles ellentétekben gondolkodik: „Amit önkén-
telenül kellemetlennek és ártalmasnak, természetellenesnek érzel, az
valójában a javadra van! Amit másokhoz hasonlóan fájdalmasnak
vélsz, ami megítélésed szerint útjában áll a boldogságodnak, való-
jában pont az a legjobb, ami történhet veled! Sőt ami ösztönösen ta-
szít, arra tudatosan és cselekvően törekedned kell, máskülönben
ugyanis nem érheted el a célod!”

Ugyanakkor fontos megjegyeznünk, hogy a mondottak nem a
keresztények általános életstílusát fémjelzik. A keresztények több-
sége sehol és soha nem élt szexuális önmegtartóztatásban és nem
gyakorolt szigorú aszkézist. Ezt a fajta életet mindig is csak egy ki-
sebbség választotta. Az viszont meglepő, hogy ezt a kisebbséget
legkésőbb kétszáz év elteltével általánosan eszményképnek tekin-
tették és legalább néhány szempontból utánozni próbálták, s a több-
ség egyre inkább kénytelen volt megvédeni „polgári” vagy családi
életstílusának legitimitását.

Ma már széles körben elfogadott tény, hogy a korai keresztény
egyházak és csoportok kulturális környezete önmagában nem ad
magyarázatot erre a jelenségre. A sokféle korabeli utcai filozófiá-
ban, a sokféle kultuszban és hagyományban található ugyan né-
hány kapcsolódási pont és párhuzamos vonás, de ez az összetett
szellemi közeg éppen hogy nem ad kimerítő magyarázatot arra,
miért pont ez az irányzat érvényesült a kereszténységben, s a ke-
resztény aszkézis miért pont a szexuális önmegtartóztatás terüle-
tén különült el az összes követhető mintától.

Sematikus klisét követnek, akik arra próbálnak hivatkozni, hogy a
fejlett erkölcsöt képviselő kereszténység szembehelyezkedett a deka-
dens, romlott és kicsapongásokban örömét lelő római világgal. Nem
veszik ugyanis figyelembe, hogy ebben a korban ismét a fegyelme-
zett polgár eszményképe került előtérbe. Az újabb nemzedékek ér-
dekét figyelembe véve az állam rendezett családi viszonyokat sürge-
tett. Az orvosok (például Galénosz) azt tanácsolták, hogy a polgárok
ritkán és koncentráltan éljenek nemi életet, utódaik így ugyanis egész-
ségesek lesznek, és a férfiak életereje sem apad el.

Azt látjuk, hogy gyakorlati téren a kereszténység ugyan itt-ott mu -
tat párhuzamokat a különböző ókori iskolákkal és gondolkodók-
kal, a keresztény önmegtartóztatás hátterében egészen más szem-
pontok rejlenek, mint az ókori világ gondolkodásában.

Ezért először megpróbáljuk bemutatni azokat a szempontokat, ame-
lyek jelentőségre tettek szert a keresztény aszkézis területén. Ezután
azt a történelmi folyamatot vázoljuk fel, amelynek során tartósan meg-
szilárdult az aszketikus életformát eszménynek tekintő szemlélet.

A keresztények
életstílusa

A kereszténység
és a római világ
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2. A kora keresztény aszkézis hátterében rejlő szempontok

A keresztény önmegtartóztatásban tehát nem külső jelenségek je-
lentik az újdonságot. A hátterében rejlő felfogás tekinthető újnak,
illetve azok az érvelési eljárások, amelyekkel a létjogosultságát iga-
zolták. Az ilyen igazolási stratégiák vonzó és taszító perspektívákat
rajzolnak meg: egyrészt pozitív, „magasabb rendű és értékesebb”
célokat tűznek ki, másrészt elrettentő képet festenek az „alacsony
rendű vágyakról”, amelyek ijesztő bugyrai elől jobb elmenekülni.

Az egyetemes pesszimizmus szerint lényegében minden, az egész
valóság rossz és/vagy megtévesztő. Bárki is törekedjen boldog-
ságra és kellemes életre, kivédhetetlenül csalódni fog, de legalábbis
szenvedélyek rabjává válik, ami szintén kiábrándultságba torkoll
és pusztulásba taszít. Aki érintkezik a világgal, azt fájdalom sújtja.
Ezért az irányelv a következő: „Meg se próbáld, tartóztasd meg
magad mindettől — éspedig teljesen és örökre!”

A Biblia világában ez a szemléletmód szinte teljesen érthetetlen,
és csak későn jutott érvényre. Többnyire a nemiség kérdésével áll
összefüggésben, akárcsak a gnosztikus Valentinosznál (†140 körül
Ró má ban), aki szerint a nemiség olyan csapda, amely egyesülést ígér,
ám valójában minden rossznak oka a világon. Nüsszai Szent Ger -
gely (335 körül–394) csupa együttérzéssel hasonló érvelést fejt ki;
megítélése szerint a házasság olyan intézmény, amely ugyan bol-
dogsággal kecsegtet, de csak szívszakasztó fájdalmat ad: az elszaka-
dás gyötrelmét, szeretett emberek halálát, kizsákmányolást, betegsé-
get, gyermek ágyi halált. A házasság mindig az időre emlékeztet, a
halál távlatát állítja az ember elé, félelmet és rémületet hoz rá, s
ezzel eltéríti a céljától.

A korai aszkéták viszont már korán mentesek voltak a pesszimiz-
mustól: olyan ellenvilágot alakítottak ki a sivatagban, amelyet egyedi
öntudat formált. Bár az is igaz, hogy számos egyéni kísérlet kudarca
után (sokan éhen haltak vagy eszüket vesztették) csak Remete Szent
Antal (251–356) tudott élhető közösségi formát kialakítani.

Ezen az egyéni szempontú kritikus szemléletmódon kívül a római
állam és a római társadalmi rendszer radikális elutasításával is talál-
kozunk. A római világban a házasságnak igazodnia kellett a társa-
dalmi különbségekhez, a nőknek sok gyereket kellett szülniük, s sze-
met kellett hunyniuk férjük viszonyai fölött. Ám a férfiakra is komoly
társadalmi nyomás nehezedett: méltóságteljesnek és kifogástalan-
nak kellett lenniük, hosszú időt kellett hadiszolgálatban tölteniük,
és magas pozícióba jutva szigorúan kellett bánniuk azokkal, akik
alájuk voltak beosztva. Számtalan keresztény (eleinte főként nők)
abban látták az egyetlen alternatívát, hogy lemondtak minderről, s
nem kötöttek házasságot.

2. 1. Általános
pesszimizmus

2. 2. Az ókori
társadalmi rendszer

teljes elutasítása
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Akinek dualista gondolkodásmódja van, az legalább tudja, hogy
hová kell menekülnie. A kereszténységtől gyökereinél fogva lénye-
gileg idegen a dualizmus minden formája, a zsidóság ugyanis nem
lát ellentétet a szellem és az anyag között. Aki azonban dualista ho-
rizonton értelmezte a testet és a lelket élesen szembeállító Pált, vagy
Markiónhoz hasonlóan teljesen elvetette az Ószövetséget, az kiala-
kíthatott ilyen szemléletmódot. 

A szigorú dualizmus tagadja, hogy az anyag és a szellem egy-
formán eredendő valóság: a szellem attól a jó Istentől ered, akiről
Jézus beszélt, az anyag viszont a démiurgosztól, az ellenistentől
származik. A testiség és az érzéki élet annak a sötét tartománynak
a része, amelytől a keresztényeknek távol kell tartaniuk magukat,
hogy ne vállaljanak közösséget a démiurgosz műveivel. Az étkezés
terén mindenkinek lemondást kell gyakorolnia, a házasságról és a
nemi életről való lemondás a keresztségtől van érvényben, a há-
zasság ugyanis az ószövetségi intézmények közé tartozik.

Szent Pál nemzedéke különös megvilágításban látja a földi életet, a föl-
di törekvéseket és intézményeket. Semmi nem lesz maradandó, sem-
mi nem nyújthat otthont, a jövő érdekében végzett építkezésnek és gon-
doskodásnak nem lehet értelme. Az Úr visszatértének ragyogó fénye
megfosztja színeitől az élet valóságát. A magántulajdon és az állam-
rend nem érdemel többé figyelmet, még az ember saját családja sem.
A rabszolgáknak nem szabad fennakadniuk sajnálatos élethelyzetü-
kön. Miért is kötődne akkor még az ember ahhoz, amije van és ami örö-
met okoz számára? A végidő nemsokára súlyos katasztrófákat és ül-
dözéseket hoz majd ugyan magával, de csak rövid ideig fog tartani.

Mivel azonban a parúzia ideje nem köszöntött be és a kereszté-
nyek többsége idővel otthon érezte magát a római államban, ez az
aszketikus szemléletmód hamar háttérbe szorult.

Az aszkézist alátámasztó érvelésnek ez a formája rövid időn belül ha-
talomra jutott és mindenütt megtalálható: „E rövid élet során fájdal-
mak és önként vállalt gyötrelmek elviselésével kell igaznak bizonyulnod,
hogy aztán az örök életben mennyei boldogság legyen a jutalmad.”

Önértelmezésük szerint a keresztények még teljesen a „régi” vi-
lágkorszakban élnek, a régi világ szenvedései és kísértései ostro-
molják őket. Az új világkorszakban élhető jövőbeli élet még nem
igazán látható és érezhető. A hit síkján azonban tudják, hogy ké-
sőbb minden fáradozásukért jutalmat kapnak, és jobb soruk lesz
majd, mint azoknak, akik nem vetik latba minden erejüket, s na-
gyobb mértékben élnek azokkal a gyönyörökkel, amelyeket e világ
kínál. Nem szorul különösebb igazolásra, hogy ez a gondolkodás-
mód könnyen ideológiai színezetet ölthet.

Ez az érvelésmód euforikus hangoltságon alapul: annak az angyali
és paradicsomi életnek az eszméjén, amely már a földön osztályré-

2. 3. Dualista nézetek

2. 4. Az időhiány
szempontja:

„küszöbön áll a vég!”

2. 5. A futurisztikus
eszkatológia
szempontja

2. 6. A jelenidejű eszka -
tológia szempontja
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sze lehet a keresztényeknek. Elsősorban a böjt fontosságára igyek-
szik felhívni a figyelmet. És képviselői, a szerzetesek elsősorban
nem aszott testükkel kívántak hatást gyakorolni, hanem arcukról
sugárzó örömükkel és belső békéjükkel akartak meggyőzni máso-
kat. Ezt a célt azonban a szerzetesi élet kialakulásának korszaká-
ban sokaknak nem sikerült teljesíteniük. Sőt nem egy (főként szír)
csoport úgy vélte, hogy az angyalokhoz hasonulva minden (köz-
tük szexuális) szabálynak és konvenciónak fölébe helyezkedhet.

Sokan azt is váltig bizonygatták, hogy ebben az önmegtartóztató
és mindentől elszakadó állapotban az aszkéták prófétai sugallatok-
ban és mennyei kinyilatkoztatásokban részesülnek: „Aki zöldséget
fogyaszt és vizet iszik, az látomásokat és mennyei kinyilatkoztatá-
sokat gyűjthet csűrjébe” (Mabbugi Philoxenosz, 450 körül–523).

Ezután már nem kell sok ahhoz, hogy az aszkéta misztikus ma-
gasságokba emelkedjen: akinek már semmije sincs, és semmihez
sem ragaszkodik, aki elhagy mindent, az teljes lényével Isten szfé-
rájába kerül: „Ha az Istent szerető ember mindent odahagyva visz-
szatér Istenhez…” (Baszileiosz).

Legkésőbb Órigenésztől fogva (185–254) elterjedt az a nézet, mi-
szerint Isten pedagógiát alkalmaz. Az ember eredendően szíveseb-
ben választja a könnyebb („szélesebb”) utat, s kitér a misztika elől,
nem tesz erőfeszítést felebarátja érdekében és nem vallja meg hitét
szorongattatások közepette. Hogy ne ezen az úton haladjon tovább,
Krisztus a botlás köveként veti magát a lába elé: az embernek a
földre kell zuhannia és sebeket kell szereznie, mert csak így szület-
het benne felismerés. Az ember csak a szenvedés kohójában válhat
éretté, s csak így töltheti be rendeltetését. A saját elhatározásukból
a nehezebb („szűkebb”) utat járó aszkétáknak viszont nem kell fél-
niük és átélniük ezeket a gyógyító hatású gyötrelmeket.

Az evangéliumok tanúsága szerint Jézus számos olyan dolgot tett,
amely arról tanúskodik, hogy tudatosan lemondást gyakorolt. És szá-
mos kijelentése ugyanennek vállalására ösztönzi az embert. Mivel
a követés volt a keresztény létezés egyik alapvető mozgatórugója,
kézenfekvőnek mutatkozott, hogy e téren is ajánlatos Jézus nyom-
dokain járni.

Egy olyan kultúrán belül, amely legalább részben aszketikus eszmé-
nyeket tűz a zászlajára, rendkívüli aszketikus teljesítményekkel vi-
szonylag könnyű hatást gyakorolni. Ennek alapján a következő ok-
fejtés született meg: „Ha ezek ilyen nagy árat hajlandók fizetni, biz-
tosan van valami abban, amiben hisznek. Aki egészen szigorú ön-
megtartóztatást hajlandó gyakorolni, annak bizonyára igaza is van!”
Ennek a szemléletnek a talaján különösen szigorú életet élő aszkétákban
Alexandriai Szent Athanasziosz (298 körül–373) annak nyomatékos
bizonyítékát fedezte fel, hogy „a miénk a valódi és igaz vallás”.

2. 7. Alkalmazkodás
az isteni pedagógia

szigorához

2. 8. Jézus követésének
szempontja

2. 9. A misszió
szempontjai
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Bár az önmegtartóztató életstílus önmagában véve nem szükség-
szerű, lehetőséget biztosít arra, hogy az ember szolidáris legyen a
szükséget szenvedőkkel és a szegényekkel. Mivel történetesen
számtalan ember nyomorúságos körülmények között kénytelen
élni, a felelősségtudattal eltöltött (és eleve jobb helyzetben lévő) ke-
resztények nem vonulhatnak vissza kedélyes privátszférájukba. Ha
nem éred be azzal, amit megtehetsz a szegényekért, válj magad is
jellé, és élj önként úgy, ahogy ők külső kényszerből élnek!

Számos aszkétát az a vágy mozgatta, hogy az életével tegyen valamit
azokért, akik bűnös állapotba kerültek, s már nem találnak kiutat
onnan. Mivel az aszketikus teljesítményeket és önkorlátozásokat már
korán bűnbánati aktusnak tartották, önmegtartóztató élet vitelüket
sokan olyan felajánlásként fogták fel, amely révén helyettesítő gesz-
tussal hozzájárulhatnak azok üdvösségéhez, akik különböző okok-
ból nem tudják a bűnbánat gyümölcseit teremni.

Az aszkéták egyik első célkitűzése pontosan az volt, hogy a si-
vatagban harcra keljenek a démonokkal. Még a keresztény korban
is az a felfogás uralkodott, hogy a gonosz hatalmak a sivatagba hú-
zódnak vissza. Aki kész ölre menni velük, az az egész keresztény-
séget meg tudja óvni a támadásaiktól — azaz mások helyett is le
tudja győzni őket.

3. A „fehér vértanúság” eszményének térnyeréséhez vezető
folyamat

A Decius uralkodása idején kitört utolsó nagy üldözési hullám (250–
251) után a birodalom keresztényei egyre nagyobb biztonságban élhettek,
s társadalmi konszolidációjuk is előrehaladt. Legalább a városokban ha-
talomra szert tevő nagyegyház épült ki, amelynek taglétszáma folya-
matosan nőtt. Ekkor már kétségkívül kevesebb hősiességet kellett
tanúsítaniuk azoknak, akik fel kívánták venni a keresztséget.

Ennek folyományaként felerősödött azok hangja, akik felpana-
szolták, hogy az egyház eltömegesedik és sokat veszít korábbi lel-
kesültségéből. A kereszténység történetét sokan dekadens folya-
matnak tekintették. Marseilles-i Salvianus (†480/490) így ír: „Ami-
kor ugyanis megnőtt a hívők tömege, maga a hit csekélyebb lett, és
gyermekeinek gyarapodásával párhuzamosan az anyát betegség ke-
rítette hatalmába, (…) tested szempontjából kitágultál, szellemi sí-
kon viszont összezsugorodtál.”

E pesszimista értelmezéssel szemben alighanem megengedhető
néhány kérdés. Miért nem örül senki annak, hogy véget ért az erő-
szakos halálesetek kora? Miért nem magasztalja senki, hogy újra si-
került menekvést találni „a fáraó hatalmából”? Nem szükségszerű-
e, hogy növekedésükkel párhuzamosan a közösségek veszítenek
radikalitásukból? Valóban csupán hatalmi érdekek érvényesültek,
amikor oly sokan tértek meg a kereszténységhez, nem volt-e szerepe

2. 10. A szolidaritás
szempontja

2. 11. A helyettesítés
szempontja

3. 1. A lelkesültség
csökkenését

felrovó panasz
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oly sok hívő spirituális erejének és hiteles életmódjának? Nem ke-
rültek-e egyoldalúan a hősies vértanúk a középpontba — és nem sö-
pörték-e méltatlanul háttérbe a többség mindennapi erőfeszítéseit?

Az üldözések abbamaradásával a keresztényeknek meg kellett ta-
lálniuk a vértanúk típusának utódját. Már régóta készen állt a talaj
ahhoz, hogy az aszkéták vegyék át a példakép szerepét. A vérta-
núság fogalmát spiritualizálták és az egész életre kiterjesztették; az
önmegtartóztatást az egész életen végighúzódó vértanúságként
fogták fel, s az üdvösség ugyanolyan biztos útjának tartották, mint
magát a martyriumot. A „piros” vértanúkból „fehér” mártírok lettek.

A vértanúkat már Alexandriai Kelemen (150 körül–215) szoros
összefüggésbe hozza az aszkétákkal, azt állítja ugyanis, hogy csak
az aszketikus életvitel teszi képessé az embert a vértanúság hősies
vállalására.

De mégis mi alkotta ennek a folyamatnak az alapját, mi kapcsolta
össze a vértanúkat és az aszkétákat? Nem a karizmatikus kisugár-
zást tekintették hasonló vonásnak, bár a vértanú-aktákban és a re-
mete-életrajzokban egyaránt jelentős szerepet játszott. Az átmenetet
megtestesítő szövegekben még csak nem is a következetes és elvhű
életvezetés domborodik ki. Kizárólag a szenvedés mozzanata köti össze
a vértanúkat és az aszkétákat. Az egyházban megmaradó igazi foly-
tonosság kérdése legkésőbb Szír Szent Efrémtől fogva (306 körül–
373) a szenvedésbeli szukcesszió problémájában összpontosul. Első-
sorban azokat tekintették valódi keresztényeknek, akik a szenvedés
terén követik elődeiket — és közben tudatosan elmosták a kívülről
kimért és az önként vállalt szenvedések közötti alapvető különbsé-
get. E kritérium meghatározó jelentősége Efrémnél abban mutatko-
zik meg, hogy a szenvedők hagyományvonalát nem csupán Jézusig,
de számos ószövetségi személyig (egészen Ábrahámig) visszavezeti,
s így önkényesen és egyoldalúan állapítja meg, hogy Jézus alakjának
mely dimenziói tekintendők lényegesnek és melyek mellékesnek.

E ponton is kérdéseket tehetünk fel. Hogyan maradhatott fi-
gyelmen kívül a vértanú-eszményt aszkéta-eszményre cserélő fo-
lyamat során, hogy a vértanúk elszenvedték a kínzásokat és a halált,
az aszkéták viszont tevékenyen kerestek és önként vállaltak „külön-
féle, válogatott gyötrelmeket”? Hogyan kerülhetett tehát az aszké-
táknál a szentség fényébe a szenvedésre való tudatos törekvés,
amely a vértanúságra esélyeseknek még szigorúan meg volt tiltva?

A keresztény önfegyelem szinte valamennyi összetevője megtalál-
ható különböző korábbi vallásokban és filozófiákban. Egyetlen ki-
vétellel! Az engedelmesség ugyanis sehol másutt nem nyer akkora
súlyt, mint a kereszténységben. A korai családi aszkéták és az első
sivatagi remeték saját elhatározásukból választották életformáju-
kat, s ehhez gyakran családi és állami akadályokat kellett leküzde-
niük. Nélkülözésekben bővelkedő életüket tehát önként vállalták.

3. 2. A vértanúk
örökösei: az aszkéták

és a szerzetesek

3. 3. A keresztény
aszkézis egyensúlyt

teremtő sajátossága:
az engedelmesség
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Nem sokkal később tanácsosnak, sőt a túléléshez elengedhetetlen-
nek mutatkozott, hogy az új jelöltek tapasztalt és kipróbált remeték
vezetésének vessék alá magukat. Ennek nyomán először aszkétacso-
portok alakultak ki, Pakhomiosz nyomán (292/298 körül–346) viszont
kolostorok is létesültek, amelyek életét nemcsak apát, de írásba fog-
lalt regula is szabályozta. A szerzetesi élet vállalása alapvetően szabad
elhatározásból fakad. Ezzel a lépéssel a szerzetesek azonban nem csu-
pán külső szabadságukat adják fel, de belső fejlődésükben is a kö-
zösség törvényének rendelődnek alá.

Az engedelmesség a keresztény szerzetesség egyik lényegi ösz-
szetevője lett, az akarat alávetése és nagymértékű feladása eszköze
lett az ember formálásának és az egyéni megváltás munkálásának.
Bár erre nem reflektáltak, és kifejezetten nem használták fel teoló-
giai érveléshez, gyanítható, hogy a gondolat révén némi kerülővel
egy teológiai fogyatékosságot próbáltak kiküszöbölni: mivel szakí-
tottak azzal az eredeti meggyőződéssel, miszerint maga Isten — és
csak Isten — kívánja meg a vértanúságot vagy helyezi a passzív em-
bert a szenvedés segítségével ismét a helyes útra, azok, akik önként
törekedtek kínok elszenvedésére, mások vezetésének passzív elfo-
gadásával helyettesítették a korai gondolatiságot.

Kérdésünk most a következő: nem áldozták-e fel a „szabad keresz -
tény ember” eszményét egy elkerülhetetlen „teológiai korrektívum”
érdekében?

Ennek ellenére nem az engedelmesség került a keresztény aszkézis kö-
zéppontjába, hanem egyre inkább a szexuális önmegtartóztatás. Min-
dent ennek rendeltek alá. Legkésőbb a negyedik század elejétől meg-
szűnt az a meggyőződés, hogy két, többé-kevésbé egyenrangú életforma
létezik a kereszténységen belül, és igen csekély értéket tulajdonítottak
a házasságnak. Az egyházban már csak a szüzességet övezte elisme-
rés, bár a szüzek egyre alárendeltebb szerepet játszottak.

A keresztény aszkézis szexualitásközpontú fordulata és a szüzes-
ség hallatlan idealizálása már a házasságot csekély értékűnek tekintő
felfogás előtt azzal a következménnyel járt, hogy roppant árnyék
vetült a nemi életre. A házasságnak nem szenteltek figyelmet, s nem
törekedtek arra, hogy teológiai alapokra helyezzék.

Kétségtelen tény, hogy a szerzetesség és a szerzetesrendek Keleten és
Nyugaton egyaránt nagyszerű vallási és kulturális produktumokat
hoztak létre, s komoly szerepet játszottak abban, hogy válságok ide-
jén megmaradjon az egyház folytonossága, és nemzeti beszűkülések
idején nemzetközi horizonton tudjon maradni. Ugyanakkor észre kell
vennünk, hogy a mai napig az egész egyházra terhet ró a szerzetesi
aszkézis túlzott idealizálása és egész sor teológiai egyoldalúság. Tör-
ténelmi örökségünkhöz annak a katolikus alapelvnek a szellemében
kell viszonyulnunk, mely szerint miközben egyvalamit nagyra tar-
tunk, a tőle különböző másikat sem szabad semmibe vennünk.

3. 4. A házasság
alábecsülése és a

szexuális önmegtartóz-
tatás egyeduralma

az aszkézisben

Kitekintés

Görföl Tibor fordítása
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