
t.ilaílmakkal, haa részegység nincs te
kintettel a nagyobb egész javára. Nem
szabad azonban, hogy az ellenőrzés

gvárnkodássá nője ki magát. Olyan
időben, amíkor sok területen szük
ségesek a 'kísérletek, az önfelelősség

jelenti a szabadságot a kísérletezésre
is. Csíráiában fullad meg mínden sa
ját kezdeményezés, ha csak a felül
ről elrendelt reformokat engedik meg
és ha minden újításhoz meg kell
előbb szerezní a magasabb fórumok
jóváhagyását. Bizonyos, hogy szükség
van .ollenörzésre, ennek azonban arra
kellene szor ítkoznia, hogy lernesse a
kinövéseket és tapasztalatok alapján
eltanácsoljon olyan kísérletelotől, ame
lyek semmi jóval sem kecsegtetnek.
A részegyházak önreíelőssége akkor
is elmélet marad, ha egyedül a köz
ponti kormányzati helyek döntenek
az egyes egységek Hletékességei fe
lől. Az illetékességi kérdéseket' nyílt
párbeszédben kell tisztázni, aminek
során persze éles nézeteltérések is tá
madhatnak. Az egyház eouséoe azou
ban konfliktusok nélkül általában sem
képzelhető el, még kevésbé egy de
mokratikusan strukturált egyházban,
ahol az egység munkálása állandó
fe 1itdaJt marad.

Konfltktusok elkerülhetetlen kísé
rő lelenségei minden olyan megrnoz
dulásnak. amely az egyház tekintélyi
sb-uktúráián kíván változtatní, hiszen
az egyházban éppúgy, mint más tár
sas alakulatokban, a fekíntéiv hordo
zói sohasem mondanak le teljesen
önlkJént az egyszer megszerzett jogok
ról. Nem mértéktelen hatalmi törek
vés ez, avagy nem szükségszerűen az.
A tekintély mínden hordozója szíve
sen hajlik arra a felfogásra, hogy az
alárendeltek képtelenek lesznek újon-

A KIS ÚT

AmiTwr a címben foglalt kérdést
feltesszük, az aszkézisnek nem általá
nos, teológiai jelentésére gondolunk,
hogy tudniillik "az aszkézis a lelki
élet rendszeres [eilesztése", hanem
szűkebb, vulgáris jelentésében hasz
náljuk, amely szerint aszkézisen az
önfegyelmező, önmegtagadó életmódot
értjük.
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nan mcgszerzett szabadságukkal fele
lősség-teljesen élni,

*
Ezekkel a gyakorlati jellog-i rövid

utalásaival csak azt akarta jelezni 
húzza alá tanulmánya végén Hoeinu
aels -, hogy milven értelemben gon
delható el az egyház demolcrabizálása,
s molyek azok az alapvető íránvok,
amelyekben az egyház demokratikus
formáját lehet és kell keresni.

Semmiképpen sem szabad azonban
feledni: fontosabb az, hogy az erJYház
Krisztus közössége maradjo:,t, mint
az, 110gy szerkezetében teljesen meQ
feleljen a mai viszonyoknak. A hivő

keresztény a mai egyházat, ezt a tár
sadalrní szempontból tökéletlen egy
házait is szeretrii fogja, mert lsten
nagy kegyelmi cselekedete műkődik

benne. Míndazoknál a kísérleteknél
tehát. amelyek az egyház demokratí
zálasát célozzák, szem előtt fogja tar
tani, hogy nem egy profán társulás-ó!
van szó, hanem a Krísztus alanított»
és vezette közősségről, aimelvnek ez
a különös jeHel?ie rnlndla ken, hog"
látható maradjon. Külőnöskénpen

meg keH mutatkoznia ennek ott és
akkor. ahol és amikor a demokrati
záló törekvések ,konflilktusokat válta
naik kí. Konfí íktusok miriden társada
lomban osak akikortcpmékenvEk a
:kö:r,ösIség javár-a, ha azokat az el~,j S7,O

licJarHás alapján bonvolítiák le t-s old
j;ík meg. Keresztény kö:r,össé.!!; számára
azt jelenti ez, hogy a krmiliktusolcruik;
sobr: nem szabad rontaniok a testré
risériet. Amikor Pál ..szembeszállt"
Antiochiában (Gal 2. 11) Péterrel. ez
nem csorbította köztük a közösséget.
Ennek kell példaadónak Iennie a mal
egyház számára is .

IDOSZERfJ-E MEG AZ ASZKÉZIS'?

A kérdés jogossága onnét ered, hogy
a zsinat utáni egyház kritikai maga
tartása saját múltjával szemben, to
vábbá a legmagasabb fokú reform
tevékenység teljesen pozitiv beállí
tottsága és bizonyos "liberalizáló" je
lenségek, amelyek a zsinat utáni első

éveket jellemzik, ·sokak előtt (tzt a
látszatot keltik, mintha a legújabb



kori kereszténység kiiktatná vagy
legalábbis csökkentené az aszkézis je
lentőségét. Az a világ-igenlő, optimista
lelkiség, amely sokak szerint a mo
dern vallásosság lényegéből fakad,
nem becsüli úgy a lemondás és az
önmegtagadás szellemét, mint a ré
gebbi korszakok, illetve úgy látszik,
nem értékeli sokra, nem tudja prog
ramszerűen beállítani a mai keresz
tény élet dinamizmusába. A 2sl.nat
utáni intézkedések egy része megerő

siteni látszik az ilyen vélekedéseket.
A szentségi böjt idejének lecsök7cen
tése, a böjt "spiritualizálása", a pap
nevelési, sőt szerzetesi életformák át
alakítása és általában az egyéni [ele
lősség és öntevékenység erős hangsú
lyozása a régebbi objektívnek hítt er
kölcsi normák7cal szemben - mind
mind az aszkézis, az önfegyelem és
önmcgtartóztatás leértékelésére látsztk
utalni. Néha még a hitben jártas ke
resztények is kétségeskedve és söté
tenlátón ítélik meg a helyzetet, mond
ván: az egyház jeladta klas:;zikus
tartását, devalválta önmagát, elmosta
speciális stílusát a gyakorlati célok
érdekében. Néhol aztán a kétségek
és bizonytalan vélekedések is hozzá
járultak ahhoz, hogy l' a l ó b a n za
var keletkezett a lelki élet tekinteté
ben, csökkent az aszkézis becsülete és
a keresztény nevelésben eddigi :ielen
l.Ős szerepe is.

A kétségeket csak súlyosbították 
vezető teológusok ajkáról is - olyan
kijelentések, hogya keresztény Net
nem ismer .Jcillirn" aszkézist, sőt kii
lön .Leiki életet" sem, hiszen az em
ber egységes valami, testileg-lelkileg
egyaránt, éppen ezért a keresztény
élet a z e m b e r i s z e m é l y i s é g
e g é s z é n, a test és a lélek egységén,
nem pedig szembeállításán múlik.
Nincs szükség, mondják, lelki életi
"keretekre", sem pedig aszkéiikus és
misztikus iskolákra, mert a keresztény
élet lényege szerint krisztocentrikus,
tehát csak egyetlen stílus és iskola jo
gos: a krisztusi. Ezek a helytálló, lé
nyegükben helyes megállapítások igen
tetszetősek, de kisarkítva, pozitív be
állitottságuk ellenére alkalmasak le
hetnek az aszkézis "múlttá" és "avult
tá" degradálására.

Akárhogy is nézzük a dolgot, füg
getlenül attól, igaza van-e a fenti
kritikának vagy aggodalmaskodásnalc,

meg kell állapítanunk, hogy az asz
kézis megbecsülésével problémák van
nak, még a kereszténységen belül is.
Mindjárt előre bocsátjuk, hogy ezek
a problémák nem "életveszélyesek",
de feltétlenül arm sarkallana7c, hogy
újra átgondoljuk a kereszténység és
az aszkézis víszonyát, megállapítá
sainkat összehangoljuk a Szentlélek
vezette egyházi megújulás szell~mé

vel, s minden törés nélkül ,tudjuk ki
alakítani a modern keresztény élet
stílus gyakorlatát, sajátos helyzetü7~k

höz szabva a feladatokat. Ez alka
lommal két, szerintünk döntő szem-,
pontból vizsgáljuk meg a kérdést.

1. A kereszténység és az aszkézis
kapcsolatát lényegileg az határozza
meg, mit mond a kinyilat
k o z t a t á s az aszkézisről. Az első

keresztények hogyan értették meg és
értékelték a kinyilatkoztatás t a n í 
t á s á t róla? Ezt a kérdést vetette
fel nemrég az eg'yik holland teológus,
lelkiéleti szakember H e i n r i c h
Wen n i n k (könyvének német címe:
Die Askese im Zeugnis der
B i b e l, Salzburg, 1966). A szerző vég
ső soron arra a kérdésre akar vála~

szolni: van-e bibliai autenticitása a
jelenlegi aszkétikus gyakorlataink,
va.gy csak korszakok "ragadványai"
ezek? Válaszában igen érdekes és fi
gyelemre méltó megállapításokat tesz
a kereszténység és az aszkézis á l t a 
l á n o s kapcsolatáról is. Megállapítja
Wen n i n k, hogy a kinyila,tkoztatás
alapjában véve, kifejezetten v i l á (I 
i g e n l Ő, a világ ugyanis Isten alko
tása, és Isten "látta, hogy jó" (G e n
1). Ez az optimista világszemlélet vé
gighúzódik az egész Úszövetségen, de
- a látszat ellenére - ez jellemzi az
Újszövetséget is, amelynek kiváló
l~épviselője, Szerü Pál, a világot Is
ten ajándékának tekinti, amelyért há
lát kell adnunk (R ó m 11, .16 stb.).
Eszerint az objektíve jónak ismert
világot a vallásos ember is jónak ken
tekintse, segítőnek, alkalmas eszköz
nek, amellyel egyiUt vajúdik az em
ber a végleges állapot elnyeréséért
(R ó m 8, 18-23). E világigenlő szem
lélet ellenére azonban a Bibliában,
különösen az Újszövetségben v i l á g
t a g a d ó tendenciát is találunk.
Szembeállítja a kinyilatkoztatás, ma
ga Jézus Krisztus is, a világ szelle
mét és a világosság fiainak a letkii-
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letét. A krisztusi alapelvek összefog
lalása, a nyolc boldogság (M t 5, 3-12)
és az egész hegyi beszéd (M t 5 és 6
fej.) első pillanatra v i l á g e II e n e s
n e k látszik. Hogyan egyeztethető

össze ez a lcettősség, ez a látszólagos
eIlentét a Szentirásban? A dilemma
a mai biblikus tudományok segít
ségével megoldható.

A megoldást azon kell kezdeni, hogy
a szentirók a maguk korában Utal-o
kadó, divatos világszemlélet fogalmait
használták tel a kinyilatkoztatott
igazság kiizlésére, így felhasználUílc
rcrrnészeresen az esszénusok, a gnos.z
ti1wsok és a sztoikusok terminológiá
ját is. A terminológiai hasonlóság
miatt abba a kísértésbe esünk. hogy
a Biblia szemléletét azonosítsuk a
világellenes irányt képvíselő szemlé
Lettel. Márpedig erről szó sem lehet
a kinyilatkoztatás esetében. A kinyí
latkoztatást ugyanis alapvető'.?n és
következetesen ü d v ö s s é g t ö r t é 
n e t i, kegyelm'i szemlélet irányít}a.
M á s f a j t a v il á g r ó l beszél a
S.zentírás, és megint másról a János
és Pál-korabeli gnoszticizmus és sztoi
cizmus. Ez utóbbiak nem konkrét,
történeti, hanem filozófiai felfogást
Ic"pviselnek. A gnoszticizmus ~énye9é

ben pesszimista: az ember villÍ.:Ját
mindenestül rossznak tartja, amely
ből menekülni kell a misztikus tapasz
talás és a megismerés (gnózis) aszké
zise révén. ':4. Szentírás ezzel szem
ben nem a r o s s z v i l á g r ó l be
szél (filozófiai szemléletl], hanem a
v i l á g b a n l é v ő r o s s z r ó l. amely
az ember bűnével lépett a földre (iul
vösségtörténeti szemlélet!). Ezzel a
kiUönböztetéssel érthetjük meg jól
Jézus főpapi imádságát tanítványai
éri: ,.Nem azt kérem, hogy vedd el
őket a világból, hanem hogy ő1'i:z(l

mea őket a oonosztól, hiszen nem a.
'viláaból valók, mint ahogy én sem.
ebből a világból vagyok" (.J n 17, 15.
16).

Nyilvánvaló, hogy e megkülönböz
tetés értelmében a szentírási világtól
elforduló.s, az aszkézis jellege is eaé
szen más, mint a korabeli misztérium
vallásokban. Ez utóbbiakban negatív
elő.ielíí volt az a'szkézis: menekülés és
szabadulás a világtól an.nak megta
gadása által. A kereszténységben t'i
szont célszerű, pozitív előjelű tevé
kenység, az "eszkaton" (a végső meg-
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dicsőülés) szolqélata: a világ a t e 
remtmények használatának
r e n d e z é s e a fejlődés, a cél érde
kében. Jelenlegi aszkézisünkben te
hát igazolható mindaz, ami a bibliai
felhivás értelmében célszerű. Igazol
ható és időszerű ma is mindaz, ami
az emberi személyiség kiteljesedését,
ra}ta keresztül a teremtés kibontako
zását segíti, a keresztény végcél el
érését előmozditja. Nem igazolható
viszont az öncélú, [ormalisto, "fakiT
mutatvány"-aszkézis, amely nem se
gíti a? embernek és a világnak har
mlini/ens kapcsolatát, hanem ellenke
zőleg: mélyiti a bűn által keletkezett
szakruiékot, Jól át kell gondolnunk
ezeket az igazságokat, mert a szokás
ereiénél fogva mindnyájan hajlamo
sak vagyunk megragadni bizonyos be
idegzett, de már celtalanná vált asz
kétikus gyakorlatoknál.

2. A másik, szintén biblikus eredetú
érv az aszkézis időszerűsége mellett:
Jézus 'Krisztus életének a
p é l d á j a. Kétségtelen, hogy maga a
Mester aszkétileus életet élt, tanítá
sában és főleg apostolainak adott uta
sitásaiban mindig előnyben részesí
tette az önmeg-lagadó, másokért önfe
gyelmező, lemondó életmódot. Az "Is
ten országáért" t'aló nőtlenséget több
re tartotta a házas életnél (M t 19, 12),
a szegénységet kérte. a gazdagság he
lyett (M t 19, 20. 21), és követése fel
tételének jelentette ki, hogy aki utána
akar járni, "vegye fel keresztjét min
dennap" (Lk 9. 23: 14. 27). Ezeket a
része/cet nem lehet kiiktatni, sem ;,ki
magyarázni" a Szentírásból, vagyis a
krisztusi életből. Olyannyira nem,
hogy aki ezt tenné, az tulajdonkép
pen az üdvösségre szükséges kinyilat
koztatás egy részét törölné. Nem sza
bad felednünk ugyanis, hogya kinyi
latkoztatás tárgya nemcsak a Bibliá
ban l e í r t hitbeli és erkölcsi t a n í
t á s, hanem maga Jézus Krisztus, az
ő személye is, élete példája is, amelyet
különböző formában a keresztény em
ber követni tartozik, mégpedig úgy,
hogy célkitűzése legyen: "Élek én, de
már nem is én, hanem Krisztus él
bennem" (G a l 2, 20).

Ismét csak megfontolandó. hogy a
legnagyobb aszkézis, ..bnkiiiresités"
Jézus életében a szenvedése és Wt·
lala értünk, ez a k ö z ö s s é g i jelle
gű, mindent felülmúló golgotai áldo-



zat. Jézus élete a keresztény élet nor
mája: a tökéletesség útja vagyis a ke
resztény aszkézis mintája. A krisztusi
áldozathoz való kapcsoLat igazolja
Szent Pál számára az önfegyelmezést
és az önmegtagadást: hogy tudniillik
"a világ meg van feszítve számomra, s
én a világ számára" (G a l 6, 14). A
II. vatikáni zsi1;wt pedig egyenesen
Krisztus papságában való részesedé
sünk (általános papságunk) megnyil
vánlllásának tekinti az aszkézist, lai
kusok számára is (L u m e n G e n t i
u m 34, A p o s t o l i c a m a c t u o s i
t a t e m 3, stb.).

Az elmondottakból kitűnik, hogy a
keres.ztény aszkezisnek, il tervszerű és
rendszeres önfegyelmezésnek és ön
megtagadásoknak tO'Vábbra is megvan
nemcsak a lét jogosultsága, hanem ob
jektiv jelentősége is. Aszkézisünkben
azonban .nern szabad felednünk, hogy
a keresztény aszkézis mindig pozitív
célú ("futok én, de nem bizonytalan
Ta", l K o r .9, 26), továbbá hogy Krísz-
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tusba, az ő életébe kapcsolja be fá
radozásainka,t, sőt az ő életéből forrá
sozik, tehát. mindenképpen kriszto
centrikus jell'egű. Ezért van kegyelmi,
üdvrendi, sőt üdvtörténeti jelentősége

a keresztény ember minden tudatos
önmegtagadásának és tervszerű ön
fegyelmezésének: a személyiség gaz
dagodásának és a Krisztusi Test épí
tésének érdekében. Szükséges az asz
kézis az állapotbeli kötelesség telje
sítése érdekében, a házassági eg'yütt
élés harmóniája érdekében, coelibátus
az "lsten országa" javára, böjt vezek
lésül magunkért és másokért, a szülők

lemondása gyermekeikért, az ifjak
alázatos önfegyelmezése saját és a kö
zösség jövőjéért, stb., stb. Mindez "ér
telmes" és "aktuális", mert megvan a
kapcsolatuk a kris.ztusi élet miszté
'l'iumával. Ezek vállalásával és teljesí
tésével alakul, fejlődik bennünk és
általunk Krisztus, a Titokzatos Test,
az üdvösség végső beteljesüléséig.

Csanád Béla

EUCHARISZTIKUS VILÁGKONGRESSZUS A TÁRSADALMI HALADÁS
JEGYÉBEN. Augusztus lll-án nyílt meg a3H. Eucharisztikus Világkongresz
szus Lercaro bíboros. pápai legátus ünnepélyes, koncelebrált szentrníséiével.
Bogota, Kolumbia fővárosa, évek óta készült erre az eseményre, hogy méltó
képpen fogadhassa VI. Pált, az első pápát, aki Dél-Amerika földjére lép. Ám
éppen az előkészületek, a fényes külsőségek váltották ki a legitöbb ellenérzést
- nemcsak a nyomorgó néptömegelcből, az elégedetlen és lázongó értelmiség
ből, hanem gyakran azokból a haladó gondolkodású papokból is, akik a pom
páoan szinte kihívást láttak, akik Krrsztus egyházát csirpán a szegények egy
házaként tudjákeliképzlelni. Mindezek legalábbis aggódó várakozással tekin
tettek a kongresszus elé, mivel érezték. a latin-amerikai katolicizmus jövője

forog kockán és. igen sok függ attól,milként cselekszik, nyílatkozík majd
a pápa.

Ennek a feszült várakozásnak adott hangot a partizánként elesett Carnilo
Torres atya barátja, Mgr. Germán Guzmán saját lapjában, a Frente Unidoban
(Egységfront) írott cikkében: "A katolikus egyház válaszút előtt áll : vagy
az elnyomott többség mellett nyilatkozék meg, vagy az oligarchiahoz Iáncolja
magát. Vagy Krísztus hiteles egyháza lesz, vagy intézményes és így hitelét
vesztett testülette merevedík. Latin-Amerikában ma még a legnagyobb szelle
mi hatalom az egyházé, de semmit nem fog elérni, ha beéri az igazságról tett
üres nyilatkozatokkal. vagy pusztán ehméleti felhívásokat bocsát ki. Az eucha
rísztrkus kongresszus önmagát csúfolja és hazudtolja meg, ha ürügvet szol
gáltat a triumfultzmusnak, hogya nagytőkével vállalt gyászos cínkosságot lep
Iezze, Ha pedig a pápa síkra száll a forradalom ellen, megfeledkezik arról, hogy
az erőszakot az uralkodó osztályok váltiák ki olyan helyzet megteremtésével.
amely jogot ad az általános felháborodásra."

Ilyen előzmények után érkezett meg VI. Pál pápa az Avianca kolurnbiaí
légitársaság különgépén augusztus 22-én, helyi idő szerint délelőtt fél tíz
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