
21. A KERESZTÉNY ASZKÉZIS LEGFöBB BELS ó GYAKORLATAI

1. A képzelőtehetség

A képzelőtehetség (fantázia) az a képességünk, amely a külvilágból
az érzékek útján nyert képeket bizonyos belső lélektani szabályok
szerint ugyan, de megélésünk szerint elég szabadon, s olykor játékosan
illeszti össze. A képzelet célja nem önmagában van, hanem a lélek ma
gasabbrendű életében, amelynek a képzelet a legváltozatosabb anyaget
szolgál tatj a . Nagy jelentősége nemcsak az, hogy a fölvett képzeteket
folyton megújuló kapcsolatokban, tehát az életnek sokszerűségével

tárva a lélek elé , lélektani tartalmunkat igen gyarapítja, - hanem
különösen az , hogy sajátos színezést ad a lélektani tartalomnak. Ez az
a képesség, amelyben megelevenednek, belső életszerűséget kapnak
a lélektani tartalmak.

Ebből következik, hogy lelkünk számára roppant előnyös a jó kép
zelet és roppant hátrányos a rossz képzelet. - Ebben a fogalmazásban
a "jó" és a "r ossz" alanyi megélés és megítélés szerint nagyon k ülön
féle lehet. Egy iszákos pl. minden bizonnyal nagyon meg van elégedve
képzeletével, amikor az élénken hozza lelkébe a különféle jó italok
színét, ízét. A bosszúálló ember is nagyon meg lehet elégedve kép
zeleté vel, mikor az a bosszúnak nagyszerű ötleteit sugallja.

A "jónak" és "rossznak" tárgyi mértéke az ember Istentől elgon
dolt ideiglenes és örök kibontakozásával kapcsolatos. Tehát jó kép
zelet az , amely ennek a célnak előnyösen szolgál, rossz képzelet pedig,
amely ezt a célt hátráltatja.

Különben lelkiismeretünk is tájékoztat valamennyire képzeletünk
jóságáról, ill. ross zaságáról, - a bűnökkel, hibákkal, szenvedélyekkel
kapcsolatban. Ha ezek felé dolgozik rugalm asan képzeletünk, rossznak
minősíti. Ha pedig az erények felé dolgozik rugalmasan képzeletünk,
jónak minősíti.

Mínthogy a képzelete t működésében nem köti az igazság, nagyon
eltérhet jobb ra is, balra is a tá rgyi igazságtól. Vagyis nagyon könnyen
tévedésbe ejt. Az értelem feladata az ellenőrzés .

a) L egsajáto sabb hi bái
A túlzott mozgékonyság élé nk természetekben. Ebben a mo zgékony

ságban leh et igaz i féktelenség is , de legal ábbis gyakori a fölszines in 
gerkedés . E z a komoly munkánál igen hátráltató lehet, különösen pedig
az imán ál. Természetesen nehé zkes temperamentumoknál lehet a kép
zelet egészen tompa is.

Másik nagy hibája a képzeletnek a bukott embe r alacsony hajla-
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maival való szövet kezés. - Érthető ez, mert a képzelet érzéki termé
szetünkben gyökerezik, tehát annak kielégülései irányában hajlamos.
Ilyen értelemben nagy tehertétel a magasabbrendű ember számára.

b) A képzelet nevelése
Tudnunk kell először, hogy nincsen egészen hatalmunkban, tehát

szabadakaratunk nem lehet felelős minden működ és ért, hanem csa k
azokért , ame lyekhez szabad beleegyezése hozzájárul, ill. ha az el őáll í 

tott képeket szabadon élvezi vagy elfogadja. Félénkség, belső megzava
rod ás, nyugtalanság mindenkor hátrányosan, vagyi s a r ossz felé be
folyásolja működését. Amiért is fon tos, hogy a képzelet által ne enged
jük magunkat nyugtalanít ani, izgatni. Ez amilyen fon tos elv, annyira
nem egyszeru a gyakorlata. Az egyenes ha rcok u í., ill. aszembeszállás
a képzetekkel, kevésbé vezet célhoz.

Fontosabb a figyelem elvonása, elterelése valamilyen más tárgyra ,
amely jó, vagy legalább közömbö s és érde kel bennünket, tehát k ép 
zeletünket is .

A képzeletet táplálni kell értékes képekkel, a képek és képzetek
csoportjaival. Nagyszeru e tekintetben a bib lia képzeletnevelő m ü
vészete, fönséges történeteivel, p éldázataival. Jézus is ilyenekben taní
tott.

Nem lehet eléggé aj ánlanunk a lelkiéletben a keresztény művészetet

és a szentek élettörténetét.
Bármilyen ' jó nevelés sarkpo ntja marad azonban az aszkézis: egé

szen komoly erőfeszítés a szabadakara t ellenáll ásában, amikor a kép
zelet erőszakosan tör a lélekre.

2. Az értelem

Ennek a kiváló k épess égünknek. amelynek tárgya az igazság, terrn é
szete a világosság, cél ja ped ig egész életünk biztos eligazítása a valódi
úton, szintén vannak hibái. Ezek végességével kapcsolatosa k, méginká bb
pedíg testbe való be ágyazotts ág ával. leginkább azonban az ádámi bu 
kás folytán előálló belső dí szhar rn öni ával .

a ) Az értelem legföbb hibái
Első helyen szerep el a homály. - Bukott állapotunk talán Iegsaj á

tosabb terheltsége. Olyan nehéz az emberi szellemnek az élet lényeges
kérdéseiben kellő világosságra elj utni. A lényeglátás még egyszeru
dolgokban sem ismerteWjegyünk. Szépen fejtegeti ezt Salamon b öl
csességért könyörgő imájában. (Bölcs . 9,13-17.)

Másik jelentős hibának mondhatnók az érzék iség igájával való
szövetséget. Az emberi értelem ui. nem az ő legbelsőbb természete
szerint működik, keresvén önze tlenül a tárgyi igazságot és a világos
eligazodást az örök célok felé, - hanem nagyon is az érzéki te rmészet
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befolyása alatt. Innen a nagy hajlamosság mindent lá tni és tudni, m ín
den új dologról értesülni. főleg pedig minden érdekeset . minden sz öra
koztatót és minden "boldogitót" mohón tudomásul venni. So k esetben
még a helyesnek látszó tudásszomj is ilyen alsóbbrendű meghatározott
s ágok szüleménye.

Értelmünk csekélységével függ össze az a jelentős hiba, hogy ha
az ész egy kis igazságot belát, vagy be látni vél, ahhoz makacsul ragasz.
kodik. Ebben is van valami alsóbbrendű ösztönös önösség, de másik
összetevője értelmünk látási körzetének igen szűk határoltsága. - Az
igazsághoz ragaszkodni kell. Azonban nem mindenko r igazság az a
valóság tágabb, főleg pedig teljes rendjében, amit a nagyonis szűkre

szabott egyedi emberi látás megföllebbezhetetlen igazságnak tart.
Az értelem további hibái a müvel6dés körül állnak elő: olvasási

igényekben ill. Iszonyban. tanulási igényben, ill. iszonyban, majd pedig
a helyes olvasási és tanulási anyag kiválasztásában, a művelődési mun
ka időbeli beosztásában.

A már megszerzett tudással kapcsolatban áll elő az értelemnek
valósággal emberi sorsot megpecsételő baja: az értelmi Iölfuvalko dott
s ág, gőg. Mélyreható mételyt jelent ez az értelem igazságkeresésében
és világosko dó szerepében.

b) Az értelem nevelése

Bármilyen nehéz dolog, értelmünket ki kell emelni testi beágyaz ott
ságából , rabszolgai lefokozottságából, az érzékiség igájából. A testet
fegyelmező, ösztönöket megzabolázó, érzékiséget ko rdában tartó ke
resztény aszkézisnek igen nagy jelentősége van az értelem fölszabadu
lásában. Nem lesz itt sohasem teljes fö lszabadulás bűnbeesés előtti

magaslaton, de lehetséges jelentős kiemelkedés a mélyből, jelentős

szabadulás a béklyóból, jelentős tisztulás akaoszból.
A keresztény aszkézis kemény önfegyelmezésén túlmenően is jelent

kiemelést és megvilágosítást az emberi értelemben : a Krisztus kereszt
jével összekapcsolt szenvedés. Csodálatos valóság, hogy a keresztből

fakad a legtöbb fény . - A nagylelkű és hősi szenvedők a legvilágosab
ban láttak a földi élet legnagyobb kérdéseiben.

Értelmünk nevelésében igen nagy szerepe van az alázatos imának.
főként pedig a világosságért való könyörgésnek. A testiség béklyóiból
aszkézissel önmagát föltornázó értelem a fénynek mi ndenkor kicsi
forrása marad. Tekintetét az isteni Nap felé fordítja, s onnan vár
sugarakat. Ez a magatartás az ima. A keresztény életben eléggé nem
hangsúlyozható jelentősége van az a lázatos imának.

Nagy tényező értelmünk nevelésében az Egyház által előadott kínyí
latkoztatott igazságrendszer, s a köréje csoportosuló egyházi tanítás.

Az értelmi nevelésnek szinte fö lbecsülhetetlen nagy kincse a kiváló
mester. Nem véletlen, hogy az Egyház nagy fényoszlopainak nevelödé-
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sében többnyire megtaláljuk a kiváló mestereket. Kérdés, egy Agoston,
még Szent Monika imái mellett is, lett volna-e Szent Agoston Szent
Ambrus nélkül ?

A részletteendőkben való eligazodáshoz a lelkiismeret szavát hasz
náljuk föl.

3. Az akarat

Erről a nagyértékű szellemi képességünkről többször szólunk tár
gyalásaink folyamán, éppen azért itt csak a lényegre szorítkozunk,

a) Az akarat legfőbb hibái
Minthogy az akarat legfőbb cselekvő képességünk, a cselekvésben

pedig fl célszerűség, vagyis a határozott célkitűzés és a feléje való
egyenes és síma menetelés a legfontosabb, azért az akarat legfőbb

hibája a cselekvés rendezetlensége. Ennek részei: céltalanság vagy
célbizonytalanság, határozatlanság, ténfergés, pepecselés, lustaság, és
mindezek mélyén a szabadakaratnak becsületességhiánya.

Másik komoly baja az akaratnak az erőtlenség, a gyöngeség, amely
akkor is kifejtheti hatását, ha a szabadakarat az ő legbelsejében be
csületes.

Nagy terheltség a szabadakaraton a szenvedélyek behatása. Ezek
igen közelről érintik, mert az érzéki törekvőképességbenvannak, ez a
képesség pedig a szellemi törekvőképességgel,az akarattal szoros belső

kapcsolatban van . - Ez a terheltség nemcsak az áteredő bűn követ
kezménye, hanem számtalan személyi engedmény, bűnre hajlás, vét
kezés következménye is. A szenvedélyek többnyire kedvelt bilincsei az
akaratnak. Nem könnyű tehát magának az akaratnak levetni őket.

Az értelmi gőggel párhuzamosan lehetséges az akaratnak is bizonyos
megmerevedése, kevélységi makacssága. Ennek legerősebb alakja az
istengyűlölet motívumán felépülő önistenités. Innen indul ki a szorosan
vett szatanizmus, vagyis az akaratnak legsajátosabb belső perverzitása,
gonoszsága. A földön nem sok van ebből, de nem lehetetlen.

b) Az akarat nevelése
A becsületességet kell legelső helyen elvileg tisztáznunk. maradék

talanul és tárgyi vonatkozásainak teljességében elfogadnunk. Ebből

indul ki az akarati bajok gyógyulása, s az akaratnak fölnövekedhető

egészsége.
Második nagyjelentőségű eszköz: Isten előtt való teremtményi meg

hódolás. Ennek veleje a semmiségi tudat (ex nihilo sui et subjecti
történik a teremtés) , amely nem magunkra kényszerített magatartás,
hanem a mi legelső és legmélyebb igazságunk világos látásából kivirág
zott meggyőződés. Ebből nő ki az akarat egészségének legfőbb ténye-
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zője: az alázat, amely ha igazi, sohasem erőltetett, érzelgős, hanem
világos meggyőződés alapján kiforrott magatartás.

Ebből (az alázatból) mint televény talajból nő ki anagylelküség,
vagyis a szabadakarat szeretettől ihletett rugalmas készsége Isten
bármely akaratával, sőt óhajával szemben.

Ennek a benső egészségi folyamatnak erejében az akarat aránylag
könnyen megbirkózik bűnre való hajlamával. A ..k önnyenv-t úgy ér t
[ük, hogy az előbbi hármas tényező alapján szükségképpen k íbonta
kozík a hősiesség, amelynek eleme a küzdelem. A hősiesen küzd ö aka
rat lassan elkészül problémáival.

Világos ebből, hogy itt van a keresztény aszketizmus mélysége, s
önmegtagadásunk legkülönfélébb gyakorlatait ide kell összpontosíta
nunk.

(iG


