
20. A KERESZTÉNY ASZKÉZIS LEGFöBB xm.so GYAKORLATAI

Az aszkézis gyakorlataiban egységes központi tény: az önfegyelme
zés. Célja egyéniségünk ösztönös éle t tényeinek rendezettsége, emberhez
m élt ö volta és az örö k életre való alk almassá ga . T árgya pedig minden
emberi magatartás.

Külső és belső élettényeink szerint két főcsoportra osztjuk az asz
kézis gyakorlatait: k üls ö és belső gyakorlatokra.

Ezeknek is csak legfőbb, legszembeötlőbb egysé geit vesszük köz
ismert érzékek, képességek szerint.

1. Látás

Ez a legszellemiesebb külső érzékünk. Talán legjelentősebb is a
külső érzékek között .

Az aszkézis szempontjából azért fontos terület, mert külső ismere
teink leginkább a szemen keresztül jutnak lelkünkbe. A szem és a
szív kül önösen is szoros kapcsolatban van egymással. A legtöbb kísér
tés a szeme n keresztül jön a lélekbe. A látás által szerzett képet a
képzelet földolgozza, kiszínezi és az érzelmek számára gyújtóanyaggá
alakítja. Rengeteg bűnnek és bukásnak bevezetője a látás.

Természetes tehát, ho gy ér telm ünkkel és akaratunkkal a látás érzé
két gon dozní kell. Elsősorban fegyelmezn i, vagyis elvonni mindannak
szemléletétől, am i a lélekre és örök üdvösségünkre hátrányos.

Személyek szerint nagyon különböz ő a veszély, amely a szemek
útján tör a lélekbe. Vannak azonban általános veszélyek, amelyekre
nézve mindenkinek fegyelmezettséget kell gyakorolnia . Ilyen els ősor

ban a szexuá lís terület . Egy Szent Alajos is, habár életrajzi adatai
sze rint valószínűleg so hasem volt ilyenirányú ki sé rtése , egészen föltű

nően fegyelmezte tekintetét. A spanyol kirá lyi udvarban mint apród
sohasem nézett a királyné arcára, még éd esanyjával kapcsolatban is
roppant szem érmes volt te kintetében. Szent Alajos úgy szerepel az
Egyházban a férfiszentek között , min t a tisztaság esz mé nye. Kétség
te lenül roppant fe jl ett vol t nála ez az óvatosság és gond, amellyel
nemcsak látásb an, ha nem életének minden ilyen vonatkozású tényében
fegye lmezte magát. - Női szűzi szeritekn él természetesen még gyako
ribb ez a magasfokú érzékenysé g és fegyelmezettség.

Az átlag-kereszténynél nem kiván az aszkézis a szemekre nézve
rendkivüli fegyelmezetts éget , hanem csak annyit, hogy bűnös vagy
bűnveszélyt jelentő nézésekben tagad ja meg magát. A megtagadás ko
molyságához hozzátartozik az, hogy a nézés közeli veszélyét se engedje
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meg, tehát pl. ne menjen olyan he lyre, ahol ilyen veszély forog fenn .
Szorosan idetartozik az a gya korlat, hogy val aki nem jár tatja tekin
teté t folyton körül, nem akar látni mindent , főleg kutató pillantá
sokkal, nem akar az utcán mindent megnézni, minden arcot jól meg
figyelni, s tb.

A szemek szerénysége igen értékes jellemtény és fontos keresztény
erénygyakor lat. Nem köv eteli azonban ez az erény, h ogy folyton a
földet nézzük. Sok mindent láthatunk és nézhetünk olyan nézéssel és
látással, amelyből az aszke ti kus fegyelem és kegyelmies lelkület
érzéke nysége foly tán hiányzik a bűnre hajló természet, az érzéki látni
valókat és a világ minden pompáját élvező ember ösztönös kieléglilése.

Artatlan, szép dolgok erkölcsileg ki fogástala n szemlélését illetőleg

te ljes szabadsága van a léleknek . - Az as zkézis nek azonban jelentős

szabad területét nyújtják ezek is . Az ilyen ellentmondásnak, áldozat
nak nagyon sok példáját találjuk a szentek történetében. - Ha valaki
ilyen irányban kegyelmi indítást érez, jó ha megbeszéli gyön ta t öj ával,
ill.lelkivezetőjével , m ert kétségtelen, hogy a keresztényi ér te lemben is
kifogástalan szép dolgok, főleg pedig vallásilag értékes esztétikai ké
pek jelentős nevelő tényezői az ember kedélyvil ágának és egész belső

érzületének . Ez pedig az aszkézisben is igen fon to s sze mpont.

2. Az ízlés

Nagyjelentőségű a ke resztény életben az ízlés érzé kének fegyelme
zése, ill . szabályozása.

Belső összefüggés van az ízlés élvezett tényei és a belső érzéki ösz
tönök között. Ezért a Szeritírás is főképpen az evésben és ivásban való
mértéktelenségnek tulajdonítja a lelki romlást , kül önösen pedig a
tisztátalanságot .

Az evésbe n és ivásban a fegyelemnek , a mértékletességnek szabályát
a cél adja meg. A táplál kozásnak az a cé lja, ho gy az ember testi erői

ren dben legyenek és egészsége alkalmas legyen feladatainak betöltésé
re. Ehhez kell szabnunk magatartásunkat

a ) a táplálkozás mennyiségét illetőleg. Annyit együnk és igyunk,
hogy állapotbeli kötelességeinket jól tudjuk tel jesíteni. Amíg egész
séges val aki , ri tkán szenved a mérték túllépésétől , habár talán gyakran
túllépi a mértéket . Hozzáértők véleménye szerint az embe rek á ltalában
jóval többet esznek, m ínt amennyire szükséglik van. Főleg ha jómód
ban élnek és jó konyhát tar tanak. Azért a legtöbb ember , sőt keresz
tény is , ritkán esik abba a hib áb a, hogy a szükséges mértéken alul
marad. - Az emberi történelem közismert ténye, a böjt, egészségi
szempontból - éppen az em litett túlzott táplálkozás m íatt - igen
előnyös.
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b) Táplálkozásun k min6ségét illetőleg az ön megtagad ásnak a leg
több ember életében tág tere nyílik. Vagy azért, mert nem állnak ren
delkezésére a neki legízleteseb b ételek, vagy azért, mert rendel kezésé
re állnak. Ez utóbbi esetben, ha keresztényi fegyelmet akar gyakorolni,
az emberi természet mohóságát is, de azonfelül magát az élvezési ösz
tönt kell korlátok közé szor itania.

ínyencség, válogatás ételekben, italokban igazán nem illik a ke
resztényhez, de pusztán emberi szempontból is elpuhultságra vall és
melegágya az érz ékisé gnek .

Gyakran megesik, hogy aszkézist gyakorló személyek, szerzetesek
is , éppen a lemondás gyakorlatai folytán még élénkebb érdeklődést

tanúsítanak az izletesebb táplálkozás iránt, m ínt ha aszkézist egyá l
talán nem gyakorolnának. Ez is azt mutatja, hogy komoly gondot
kell fordítani táplálkozásunk fegyelmezettségére , a minőséget illetőleg

is.

c) Jelentős önmegtagadást lehet gyakorolni az evés, ivás módjában
is. Itt első helyen jön tekintetbe az illemszabályok megtartása. Az
aszketikus önfegyelmezés kitűnő iskolája ez, ugyanakkor a keresztény
séget, ill. a keresztényt műveltségi szempontból is előnyösen állítja be .

összefoglalva : az emberi természet az önfenntartás roppant ösztönt
erejével tö r érvényesülésre az étkezés területén. Sok élvezetvágy, erős

érzékiség (nem szexuálís) és önmagát a társas étkezésben mások előtt

biztositani akaró sok önzés érvényesül az emberek, még a keresztények
étkezésében is. Nagy emberi kult üra a hibátlan , okos, fegye lmezett,
illemes és főleg az asztaltársakkal szemben igazán testvériesen figyel 
mes és előzékeny étkezés. Rengeteg erényt lehet ezen a területen gya
korolni. És nagyon is szükséges ez a gyakorlat. Amíg valaki önfenn
tar tási ösztönének ezeket a megnyilatkozásait nem rendezte el teljesen,
addig művelt embernek sem számíthat , nemhogy kereszténynek.

3. A tapintás

A tapintás érzéke a test egész Ielsz ín én szétterjed, s éppen ezért
folytonos érintkezésben van a dolgokkal. Sajátos veszélye abban van,
hogy a bőr felületén sz étterült érzőidegeknek a tapintás által keltett
érzései, élményei nemcsak az érzéki éle t j elentős elemeit alkotját, ha
nem szexuális j elentőségük is nagy. Ez u tóbbi jelentőségük alátásnál
is nagyobb.

A keresztény aszkézis egészen komoly tétele tehát a tapintás, érintés
fegyelmezettsége. Minél tartózkodóbb valaki e tekintetben, - te rmé
szetesen józan határok között, - annál helyesebb. Főleg másneműek

érintésében, még ha rokonság , barátság, játék vagy t réfa eimén tö rté-
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nik is, legyünk nagyon tartózkodóak. Maga a kézfogás is alkalom lehet
érzéki engedményekre, sőt bűnös indulatokra. -

Ebből persze nem az következik, hogy az ember megmerevedjék,
hanem az, hogy a keresztény okosság m ért ék én túl semmit ne enged
jünk.

Pozitív irányban egészen nagyarányú vezeklési gyakorlatokat lehet
v égezni éppen a tapintás érzékével kapcsolatban. 19y a legjelentősebb

és legism er tebb önmegtagadási gyakorlatok, arnilyen az ostorozás, cili
cium, kemény fekvőhely, hidegnek, melegnek elviselése, a test külső

felületével, ill. a tapintás érzékével kapcsolatosak.

4. A nyel v

A keresztény élet, főleg pedig a keresztény tökéletesség szempont
jából igen nagy jelentősége van annak a fegyelmező gyakorlatnak,
amely a nyelv ösztönös használatára vonatkozik. Sok hiba tartozik
ide: nagy területe ez az önmegtagadási gyakorlatoknak. Azonban ko
rántsem egyformán rnindenkínél. Vannak zárkózott természetek, akík
nél az önmegtagadást éppen a beszédre kell vonatkoztatni.

A Szentírás maga is kiemeli a nyelv fegyelmezésének nagy jelentő

ségét. Leginkább Sz. Jakab levelében. Ó mutat rá arra is, hogy milyen
nehéz a nyelvet egészen megíegyelmezní. S nem vonakodik kijelentem,
hogy "Ha valaki szavában nem hibázik, az tökéletes férfiú, az féken
tudja tartani egész testét is ." (Jak. 3,2,)

Nagy müveltség és nagyértékü keresztény aszkézis a nyelvnek Ie
gyelmezett és okos használata: a nyelvbeli hibák (fecsegés, hazugság,
megszölás, rágalom, bántó stílus, stb.) elkerülése, majd pedig a kellő

időben kimondott szö, az igazsághoz szokott tartalom, az emberszere
tet szellemében tartott hang, amondanivalókon átcsillanó becsületes
szándék és jóakarat, és végül mindent összefoglalóan igazi keresztény
szellem.

Kitűnő aszkézis, s hozzá a nagy és éles nyelvnek legfőbb orvossága
a hallgatás. - Ez azonban nem azonos a mogorvasággal és szeretetlen
szófukarsággal.
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