
18. A KERESZTÉN Y ASZKÉZIS TöRTÉNETE

1. Elindulás.

Az emberiség tö r ténetében mi ndig otthonos vol t a bukott ernber
természet féktelen ösztöneivel szemben az önfegyelmezés szükségérze
te , sőt jóakaratú emberekben annak igénye is.

De a keresztény aszkézis nem ezen a vonalon indult el. Krisztus
volt az új , nagy központi élmény a kereszténységben. Tudták, hogy
Benne rnínden új alakot ölt , új utakra indul, új erőkkel, új célba. Isten
gyermekeinek figyelme őreá szegeződött kizárólag. Ép pen azért a
keresztény aszkézis csakis Krisztus pé ldáján indulhatott el.

Ahogyan ő távolodott a világ "kincseitől", pompájától, fényétől ,

gazdagságától, élvezeteitől, dics ös égeít öl, hiús ágaitól , ahogyan Ö gya
korolta nagy lemondásai t : alacsony társadalmi helyzetben, "szolgai"
munkákkal, szegénységben, szűzességben, hajléktalanságban (nyilvános
életében : "madaraknak fészkeik vannak . .. az Emberfiának pedig
nincsen, hová fejét lehajtsa" Mt. 8, 20), étel-ital hiányában, ahogyan Ö

fáradt a lelkek után, virraszto t t im ákban, vállalta és tűrte a gyanusitá
sokat, rágalmakat, hamis vádakat, cselve téseket, vérrel verejtékes
tusakodást, elfogatást, bilincseket, elftélést, os torozás t , töviskoronázást,
kereszthordozást, szegez ést, epét-ecetet, kinhalált, - és sok más rész.
letet életében: hasonlóan akarták cse lekedni a keresztények is .

A keresztény aszkézis elindulása : a krisztusi m inta másolása. Mín
denki érezte, hogy roppant arányú eszmény ez, emberi mé rtékeket
messze fölülmúl. De Krisztus a szive t nézi - s a keresztények jó
szivvel akartak tenni annyit , amennyit éppen tehettek. Ki ebben, ki
abban igyekezett megközelíteni a Mes tert . örültek, ha ra jtuk is be telle
sedett a krisztusi sors, hiszen a keresz tény Krisztu s so rsára van hí
vatva.

2. A tó területek.

a ) Szinte önkéntelenül megérezzük, hogy az első századok keresz.
tényei az új aszkézis legfőbb gyakorlatát a Krisztus kereszthalálával
leginkább azonosuló vér tanú ságban látták . A vértanú volt a teljesértékű

Krisztus-követő.

A vértanúságban a legerősebb öszt önnel: az életösztönnel, az ön
fenntartás ösztönével száll szembe a keresztény. Nem cselekvőleg,

hiszen Istentől nem kapott jogot életének megszüntetésére. Odaad ja
életét az áldozat oltárán azzal, hogy hősiesen elviseli anna k kivégzé sét.
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T évednénk. ha azt gondolnánk, hogy a vértanús ág példája reme
gésbe hozta az első századok keresztényeit. Ha voltak is remegők,
hogyne lettek volna - azért egyetemesen az ellenkezője érvényesült:
a vágyakozás láza lépett föl egész l ényükben. Föltűnő ez az általános
nagy lendület a hősiesség legmagasabb foka felé .

Az üldözések múltával mindig hanyatlott a vértanúság vágya. El is
színtelenedett mint a Krisztus-követés és aszkézis legfőbb ténye. A
megújuló keresztényüldözések azonban ismét fölszitják a vértanúság
lángját.

b) Az aszkézis másodík legfőbb gyakorlatát az őskeresztények a
sz űzesséqben. látták.

Erre sem volt nehéz rájönni. Nemcsak Krisztus példája, hanem a
dolog belső természete miatt sem.

Az önfenntartás alapösztöne után legerősebb életösztön a faj
fönntartás ösztöne. Isten szent megengedése s az evangélium tanácsa
folytán ez ösztön fölött - a vele való nemélést illetőleg, vagyis a fel
függesztés irányában - szabad rendelkezési joga van az embernek.

Aki ez ösztönt teljes egészében az áldozat oltárára teszi, minden
korok vélekedése szerint igen nagy lemondást gyakorol, s ugyanakkor
hatalmas önfegyelmezésre, az aszkézis holtig tartó és halálosan ko
moly tényére vállalkozik.

Van aztán mély szimbolizmusa is a szűzességnek. Minthogy a szexu
alitás testi dolog, s az embertermészet egységes rendszerében szinte
minden emberi adottság kisebb-nagyobb fokú kapcsolatban van vele,
sőt a növényi és állati organizmusok tanúsága szerint a tényész és
érzéki élettevékenységek (és ide tartozik az emberi szexualitás is)
belső céljellege ebben összpontosul: azért a szűzess égí fölajánlásban,
fogadalomban és a hozzátartozó aszketizmusban szimbolikusan az
egész ember és egész élete föl van áldozva Istennek.

E szimbolizmus az átlagemberre nézve bizony elég reális, mert ez
az életösztön a szűzess ég fogadalmával sem hal ki, nem is tompul
szükségképpen, hanem súlyos pröbák elé állítja a szabadakaratot,
amelyekben megéli az egész ember föláldozottságát. Méginkább igy
volt ez a pogányság kellős közepében élő, pogány szülőktől származó
keresztényeknél. Tehát valóságos kis vértanúságnak mondható. Nem
pirosrózsás, hanem liliomos vértanúság.

Méltán tették tehát a második helyre az aszkézis gyakorlataiban. A
szentatyák nem győzik magasztalni. Szinte minden szö kevés nekik a
szüzesség kellő dícséretére.

Sajátos nagy jelentősége is van még a szűzességnek. Az ember szere
tetre van teremtve. Ez lesz örök boldogsága is. A földön azonban két
szeretet viaskodik természetében. Nagyonis előnyben van a bűnbeesés

után az érzéki szeretet. A szűzess ég, ill . - itt már nem jelent különb-

42



séget - a tisztaság elhatározásával , még inkább fogadalmával egy
szerre az istenszeretet számára lesz lefoglalva az em beri szív, lélek és
egész természet.

Ez ugyan nem azt jelenti, hogy az istenszeretetnek most már nyíl t
útja és nyert ügye van, hanem - talán így mondhatnám - elvileg
megszilárdult a helyze te. Az embe r elkötelezte magát kizárólag e
szeretet felé.

És még valamit. A vértanúsá g a körűlmények alakulás ától függ.
Egészen rendkívüli, ellenséges tényezők kellenek hozzá. Ezért esetleges
dolog. Nem így a szüzesség. Ez a szabadaka rat választásának tárgya.
Gyakorolható végig az egész életen. Allapot tá , életformává is tehető ,

és más hasonló szándékú lelkekkel együt t szi l árd szervezetnek is alapul
szolgálhat.

Mindkét tény: a vértanúság és szűzesség is belső kapcsol a tb an van
Krisztus megváltó életáldozatával.

c) Nincs az első századokban az előbbi két ténnye l versenyző kiemel
kedő gyakorlata a keresztény aszkézisnek . Vannak mégis egyéb igen
jelentős tények.

Harmadik helyre tehető a szegénys ég.
Krisztus föltűnően gyakorol ta , tanításában is hangsúlyozta, főleg

pedig az öt szorosan követőknek első helyen ezt adta utas ításúl.
Alapvetőnek tekintették mindenkor a keresztényaszketizmusban.

A legelső keresztények hamarosan gyakorolni kezdték azzal, hogy ja
vaikat eladták és az összeget az ap ostolok rendelkezésér e bocsátották ,
vagy nélkülözők segélyezésére. Kiemelkedőbb hivatások első ténye
később is az anyagi javak gyökeres fölszámolása volt. Krisztus utasí
tása szerint rendesen a szegényeknek oszto tták sz ét .

A később kibontakozó testületi aszketikus életnek a szegé nység lett
a kerete, sőt fönntartója, me gélhetési címe . CL. régi alsze rpapszentelési
szertartás elején. Ha szerzetes a szentelendő , na szegénység megélhetési
cimére" szentelik föl.)

d) Negyedik, igen jelentős terület: az engedelmesség. Krisztu s ·
fönséges példát adott erre is . Föltünően han gsúlyozta is, hogy az ő

eledele annak akarata, aki őt küldte. Éle te minden ténye az engedel
messég vonalában volt.

Sz. Pál Krisztus engedelmességébe kap csolja az egész megváltást.
Krisztus engedelmességét pedig az ő mélységes alázata kiv irágzásának,
nagy gyümölcsének tartja. (Fil. 2,7 -8'>

Kétségtelenül nagy dolog. Habár nem mindenkinek egyformán.
Minél önállóbb szellemű lény valaki, s min él erősebb ösztönösség
hajtja önakarata érvényesítésére, annál nehezebb számára. Érthető ,

hiszen a szabadakarat önkormányzatáról kell lemondani a. A leg ért éke
sebb emberi tényről.
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Kezdettől fogva szorgalmasan gyakorlatoztak az engedelmességben
a keresztény aszkézis emberei. Kezdők is, haladók is, hősök is. Még
az elöljárók is fontosnak tartották saját engedelmességi gyakorlataikat.

Lényeges volt mindig a lelkiéletben.
Legsajátosabb aszketikus nehézsége az értelemben van: engedel

meskedni akkor is, ha nem értem, ha képtelen vagyok belátni helyes
s ég ét. (Itt nem foglalkozunk ezzel tcv ább .)

e) A test sanyargatása.
Itt kezdődik a szorosan vett, vagyis legősibb értelemben vett asz.

ketikus gyakorlatozás. Hétköznapi értelemben ezt tartották mindenkor
sajátosan "aszkézis"·nek.

Az ide tartozó gyakorlatokban lesznek közvétlen ül támadás tárgyai
az érzékiség, rosszrahajló ösztönök, a bűnös szenvedélyek.

A test sanyargat ást területe roppant kiterjedt.
Az egyházi év ősi liturgiájába is bekérült ezekből a böjt és a

virrasztás. Ma ezek már elvesztették régi szigorukat.
A katolikus jámborság jelentős aszketikus gyakorlataivá lettek: a

Szentföldre, hires kegyhelyekre való búcsújárás. - A r emeteség, vagyis
világtól való elvonulás, a magány. Ezzel kapcsolatos. de a szerzetek
ben is nagy szerepet játszik a hallgatás. Kemény aszketikus megpró
báltatás ez, amikor huzamosan gyakorolják. A remeteséghez tartozott
a táplálkozás leegyszerüsftése növényi, sőt nyers növényi anyagokra.
Néha csupán gyökérre, levelekre, füvekre. S érdekes, nem ismerünk
olyan adatot az aszketizmus történetében, hogy föltűnően is emiatt
halt meg volna valaki. - Remeteszerzetekben megmaradt a húsevés
tilalma, s a szinte egész évre kiterjesztett böjt. Pl. a karmelitáknál
böjt van szept. 14-től Szentháromság vasárnapjáig.

Közismert s az Egyház évszázadai folyamán leginkább gyakorolt
jelentős önmegtagadások: önostorozás, cilicium (szürös drötöv, v.
sz öröv, esetleg sz örruha), a padozaton, ill. deszkán alvás, mezitláb
járás r ögös utakon vagy hidegben is.

Természetesen a keresztény aszketikus buzgóság számtalan módot
talált még a test sanyargatására, amelyeket fölösleges részletezni. Oly
kor a pillanatnyi hevület nagylelkű elszántságában nagystílű lelkek
természetünket egészen megborzasztó tettekre is vállalkoztak, ha érez.
ték, hogy ösztönöss égüle ellenkezik vele.

Egy-egy ilyen hősi önlegyőzés többet is ért nekik, mint egyébként
hónapokra men ö gyakorlatozás.

3. A fejlódési vonal

a ) A megállapodás felé.

Mint az emberi életben előbb van a fiatalos hevület, aztán a lehigga-
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dás, sőt elöregedés, így van ez az aszkézis történetében is, akár egyen
kint ves szük az aszkétákat, akár magát az egyetemes aszkézist az
Egyházban.

Mennyit enyhült pl. a böjt, s most már az elöregedés állapotában
van.

Ez természetesen inkább hanyatlási, mint fejlődési vonal. Mégis
tartalmaz fejlődési mozzanatokat.

A gyermek aktívízmusa, az ifjú hevülése nem föltétlen érték. Sok
kal többet ér a férfi nyugodt, erőslelkű, egy vonalú, következetes mun
kája.

Az aszkézisban kristályosodást, megállapodást hoz létre a tapasz.
talás és a kor. Sajnos az újabb századok nagy anyagi kultúrája kényel
messé tette a keresztényeket is. Igen lemaradtak a k öz épkor komoly
aszkézisétől. Megkedvelt ék a puha életet. Sok a gyávaság. Kevés a
hősiesség. Még az igénye is . Nincs meg a nagy vállalkozások lendülete.

A J ézus Szíve-ti sztelet engesztelő tényei, szelleme és mozgalma ja
vított valamit a helyzeten.

A jelen ú j kikezdésekkel kecsegtet. Kár, hogy nem éppen saját
jószántunkból, hanem tö rténelmi kényszerből.

b) A lényeges aszkézis je lé.

A kezdő hevület és lendület kevésbé alkalmas a lényegszemléletre.
Természetes tehát, hogy külsőséges marad.

Egyesek életében is, egyetemesen is : kezdéskor a külső aszkézis
ál l előtérben . Nagyon jó így is, hiszen a külső hibát első helyen kell
eltüntetni és a k üls ö fegyelmet haladéktalanul kell megteremteni.

Fontosabb azonban a belső aszkézis. (Ezek legfőbb tényeiről később

b övebben.) Eleinte ennek is részlettényekre kell szétterjednie.
Megfelelő gya korlat alapján a belső aszkézis részlettényei is egy

séges irányba fej lődnek tovább: a lélektani egyensúly, a képességek
egymás között való harmóniája felé.

Ezen az alapon áll elő a tiszta szándék, az egységes célirány, s a
szabadakarat egészértékű törekvése. Majd kezd bontakozni a hősies

ség is. - Mindez az er ékiteit és fejlődési vonala.
Van még értékesebb vonal : a szeretet kiépítésének vonala. Ennek

aszketizmusa kissé homályos. Bizonyos, hogy jelentős tisztuláson
(katarzis) kell átmennie az ember egész érzelmi világának, szenve
délyeinek , sőt bizonyos értelemben mélyebb ösztöneinek is . - Ide
tartozik az a nagyj elentőségű megfordulás, amikor a küzdő ember
önző összpontosi tottságát átváltja tárgyi összpontosí tottságra. vagyis
szubj ektivizmusa objektiválódik. A sze retet nagyértékű kibontakozása
ugy anis csak az ér tékek ob j ek tív világa felé lehetséges. S arrafelé van
nak határtalan lehetőségek. - Egészen a végtelen jónak teljes sz ívünk
ből, teljes lelkünkből és m inden erőnkből való bi rtoklásáig.
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Mély titok az a legbelső átvált6dás. Talán az aszketizm usnak is leg
mélyebb problémája. Női természeteknél még nagyobb probl éma (á l

talában véve), mint a férfiaknál. Az ő te rmés zetük ui. erősebben hajlik
a szubjektivizmusra.

Keresztényaszkézisünk történelmében mintha most olyan szakasz
ban élnénk, amelyben a legm élyebb vajúdásokon keresztül ez az ob
jektivált isten- és emberszeretet bontakozik ki.

Ez lenne az egyháztörténelmi aszkézis csúcsa.
c) A szociális korszerűséq jelé.

Hogy korunk szociális kor, nagyon is világos. H ogy e szociális kor
nagy igényeket támaszt, az is világos. Hogy ez igényeket betölteni nem
egyszerű dolog, az nem kétséges.

A nagy probléma ott van, hogy mindenki várja (a legtöbben elég
tétlenül) a szociális j6létet, az új boldog világot. Att61 a m ély emberi
önzéstől pedig a vezetők nem tudnak megszabadulni. hogy ők első

helyen akarják élvezni az új világ boldogságát, mindenesetre nem haj
land6k föláldozni magukat érte - cs upán mások javára.

Ebből a programból csak egy dolog maradt ki: az emberi önzés
ellen valö olyan küzdelem, amely a gyökérig lemegy, s ott len t az
emberi szív és lélek mélyén, a legszemélyibb titkok világában, a leg
egyénibb megélés területén, a legzártabb magánügy hozzáférhetetlen
ségében - maga a szabad ember szabad jószá ntá bó l vállalja és kezdi
el a küzdelmet kisded önz ései. majd az egész önzés i bál ván yis ten és
annak uralma ellen.

Erre csak az vállalkozhat, aki Krisztus legszorosabb és elszánt
követésére adta rá egészen magá t .

Ez a legbelső és legreálisabb szoc íálís átállás lényegében azonos
az előbb vázolt objektivál6dással.

Minthogy pedig ez még az Egyházban is az esetek cs upán kicsi
hányadában sikerül, - az aszkézis szociális fejlődését reálisan igy
lehetne gondolni:

Becsületesen vállalni kell az alapelveket! Minden embernek ki jár
az emberi értékelés, sőt istengyermeki értékelés; haszon nélkül tenni
j6t, akár a legcsekélyebb mértékben is , mindig a rászorultság ará nya
ban, személyválogatást elkerülve, vállalkozni egy kis áldozatra is
Krisztus szeretetéből az emberekért!

Tervszerüen kell gyakorlatozni! Vagyis naponta rágondoln í. Nem
hagyni ki a programből. Eleinte azon a területen lehetne gyakorlatozni,
ahol valami baj van (ha van ilyen).

A jö[színt el kell mélyíteni! Először is imával, hogy a j6tett hasso n
le a szívek mélyére, és a szabadakarat megindításán ke resztül legyen
örö kké tar tó jelentősége .

T iszta szánd ékkal, hogy Istennek is egészen tetsző lehessen , s j6-
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tettünket azonosita a Saját J óságával. Egy kis vezeklés nyomatékolása
val, hogy a testvérben legyen , ami törölgeti a bün világát.

így képződik majd ki a m élyben a valódi szociális lélek, amely leg
reálisabb talpköve lesz egy jobb világnak, de egyben legszebb vir ág
zása, sőt gyümölcsbe érése a keresztény aszkézisnak - Krisztus Szive
sze ri nt.

4. Intézményes gyakorlat.

Minthogy más helyen lesz még erről sz ö, ha nem is lényegesen az
aszkézis szemszögéből, azért itt csak röviden emlékezünk meg arról,
hogy az aszketikus gyakorlatok az Egyházban intézmények alakjában
rögzítődtek.

Legkorábban voltak a szűzek k özöss égei , akiknek felelős vezetői

féltették erényeiket , s emiatt az egyházi élet elindulásakor már hama
rosan állandó keretb e illesztették ezeknek életét.

Aztán bontakoztak ki a közös remeteségek, majd lazább szerzetesi
te stületek , s végül Szen t Ben edeknél megjelent egészen fejlett form á
ban a nyugati szerzetesség, amely jól átgondolt, szervezett, szabályozott
keretbe fogta az egyesek aszketikus tö rekvéseit, s minthogy ezeket a
szabályokat a római szeritsz ék is jóváhagyta, azért a leghitelesebb ror
mában, egyéni tévedésektől mentesen, a kölcsönös ellenőrzés és a
testvéries kölcsönös támogatás szellemében indulhato tt el az aszketíz
mus legkiforrottabb alakja: a szerzetesség.

A sze rzetesség van hivatva arra, hogy mindazt az ér téke t , amely az
aszketizmusban rejtve van, valósággá érlelje.

Ami t a fejlődési vonalnál végső eredményként említettünk, annak
lehetövé tétele és megvalósitása k ülönösk éppen is a sze rzetesi intéz.
mények föladata.

Minél inká bb tudja biztositani egy szerzet, ill. egy-egy szerzetesi
kisebb család teljes fegyelmét és aszkézise becsületess égét, annál
inkább elindul ott az egyesek lelkében a nagy átváltódás, éspedig a
há rmas fogadalom útvonalán. ( Erről később bővebben.)

Szerzetes i intézményeink teljesértékű aszketizmusán fordul meg
az Egyház mai korban való kibontakozása és hatalmas feladatainak
betöltése.
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