
Krisztusban, az Omegaban találjak lehetőséget, hogy [iata; maradjak, vidám,
lelkesedő, vállalkozó kedvű,

Még ne tekintsem .bölcsességnek' azt, ami csak melankólía, közömbösség, ki
ábrándultság.

Adjak helyet a közelgő vágnek, fölemelő szerepet szárijak hanyatló napjaimnak..,
Ahányszor csak ezt mondtam : "Készen vagyok", mindig ezt jelentette: "Neki

feszülök annak, ami előttem van" ...
. . . Fogadjam a halált úgy, ahogyan az Omega-Krisztusban jön pl, azaz fejlő

désem érdekében ...
. . . .Belül is, kívül is mosolyogva, szívesen fogadjam, ami rám vár.
Omega-Jézus, add, hogy hátralévő napjaimma. s főleg halálamm.al Téged szol

gáljalak, hírdesselek, mutassalak meg az embereknek, mindig és míndvégig! ...
Jézus, szívszakadva bizom Rád utolsó munkás éveimet, halálomat. El ne gyön

gítsék azt, amit vágyva-vágytam Teérted befejezni ...
A kegyelmek kegyelme az az ajándék, hogy jól érem meg a véget: ahogy leg

hathatósabban szolgálhatom az Omega-Krísztus dicsőségét!

Egyetlen szenvedély uralja életemet: növelj em Krisztus és a Világ szintézisét.
'I'ehát szeressem mindkettőt, különösen az Egyházban élő Krísztust, a legfőbb Ten
gelyt ...

Egyesülés a Halál által, az egyesítő Halál ...
Végül az ímádásrarnéltó vár reánk ...
Megyek Öelébe, aki jön felém ..." (LelkigyakorLatos jegy~tek. 1944-1945),

CSELÉNYI ISTVÁN GÁBOR

EVANGÉLIUMI ASZKÉZIS
Jóval a zsinat előtt, 1933-ban írta G. Marcel: "Az az Isten, aki egyes lelki ve

zetők szerint a világ ellen fordul s tagadja tulajdon művét, szememben nem más,
mint bálvány". - Nagyon eljött már az idő arra, hogy megtisztítsuk aszkézisün
ket e bálvány árnyékától, s hogya pozitív tartalmú evangélíumí aszkézis utat
törjön magának.

Kritikai elemzésünk középpontjában két fogalom áll: a "világ" és a "test".
Ahhoz, hogy ezt az evangélíumí aszkézist helyreállítsuk életünkben, mindenekelőtt

a "világ" és a "test" fogalmát kell végre tisztán látnunk. Félreértésele ugyanis
ezeken a pontokon igen könnyen adódtak.

A "világ" magukban az evangéliumokban is ugy szerepel, mtnt Isten országá
nak ellen pólusa. Ha kicsit utána gondolunk, rájövünk, hogy "evilágon" Krisztus
nem a kozmoszt, az anyagvilágot vagy a társadalmat érti, hanem a magával meg
elégedő embert, a bűnnel átitatott emberiséget. A "világ" tehát nála nem ontoló
giai, hanem teológiai-erkölcsi fogalom. A Krísztus által ostorozott "világ" azok
összessége, akik el zárkóztak nunden továbblépés elől (vö. O. Kuss: Paulus, Re
gensburg, 1971. 289. o.),

A mai teilhard-i értelemben vett világ azonban: az emberséggel, szellemmel
eltelt teremtés, mely a teljesebb felé halad, minden zökkenő ellenére, n>em ellen
tét,e az evangéliumnak. A Krísztus-követő nem azzal valósítja meg a tökéletesedés
követelményét, hogy kivonul ebből a világból, hanem úgy, hogy mindenekelőtt ön
magából igyekszik kiűzni az önzést, a belső ernbertelenséget, és é:ppen a világot
ragadja a tovább-bontakozás felé. Ennek a folyamatnak a lépcsői adják az asz
kézis Iokozatait és jelentik a tökéletességre törekvést nemcsak a beavatottak, ha
nem minden ember számára.

Élő példa is van manapság arra, hogy mennyíre nem megoldás a világból va
ló kivonulás. Mint szélsőséges példa, a hippi-mozgalom csődje igazolja előttünk,

társadalmi síkon, hogy a világ megváltoztatására. még egy-egy adott társadalom
belső ellentrnondásaínak kiküszöbölésére sem elég a társadalomból való kiszaka-
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dús, Az embereken-kívüliség eredménye előbb-utóbb elembertelenedés lesz, Meg
oldás társadalmi síkon csak a belülról fakadó átalakulás lehet.

Ugyanez a he yzet a vallásos élet síkján is. Krisztus minduntalan visszaté
rő alaptétele: "tagadd meg magad", nem arisztotelészi értelemben vett "tiszta ta
gadás", hanem, hegeli szóval, "megszüntetve-megőrizve" végbevitt belső átalakí
tás, Mint másik analógtát, hadd említsük: amint a sartre-i .,semmizés" (néantíza
tion) sem a s,zi'> S7.0l."OS értelmében vett megsemmisítés, hanem él személytelennek
szcmélyessó-szellemtvé való felemelése, úgy a krísztusí "önmegtagadás". ..le
mondás", a kereszt sem világmegvetés, hanem él természet, az ösztönök, a létlehe
tőségek új szimtre emelése: emberlvé-kiisztusivá való átmernesítése,

Legalább ennyire ügyelnünk kell a szentpáli "tJesteneThesség" értelmezésére is.
Biztos, hogy a "testi ember" (anthróposz szarkrkosz) [eeriti nála a lelki emberség
f'llentétét. De szavait nem szabad a görög filozófia nyelvez-stére letordítanunk.
Szerit Pálnál a test, a testi ember ugyanúgy az egész err-ber, ahogy a lelki ember
is, de olyan ember, aki nem építette ki igazán személyíségét,

Ha például megfigyeljük, hogyan rajzolja meg az apostol a testi ember jelle
mét (Kol 3.4-11), feltűnik. hogy a hagyományos értelemben vett "testi" bűnökkel

(tisztátalanság, érzéki vágyak stb.) együtt sorolja fel Szerit Pál a kapzsiságot és
olyan, ugyancsak lelki tényeket. mint a harag. a bosszúvágy. a rosszíridu'at, má
sok szídása-átkozása - egyszóva! a szeretetlenség mindenfajta társadalmi meg
nyilvánulási formáját.

így értjük meg, hogy a bűnben nem az a probléma, hogy testből, lélekből (a
tudat összetevőiből) fakadt-e (metaflzikaí.lag), hanem hogy minden formájában az
egész embert embertelenítí el. rekeszti el a személylséggé válástól. sőt teszi társa
dalmiatlanná. Ha már Szerit Pál ssm fogalmaz a merev dualista antropológia szó
haszná atával, megvan a lehetősége annak is, hogy a mai aszkézis vonalán is al
kalmazzuk a modern antropológia meglátásait.

A legfelső, amit a mondottak alapján megjegyezhetünk az, hogya .Jelki élet"
kifejezés a valós élet mezkettőzésének lát-zik és örökös fé'reértések forrása, ezért
csak megszorított értelemben használhatjuk. Éppen vélt erénygyakorlataink vál
hatnak ugyanis könnyen - mint Michel Quoist írja - az önzés és képmutatás ta.,.
karojává. Helyesebb tehát, ha nem azt keressük, hogyari tudunk elvonuini és .Jel
ki életet élni", hanem azt, hogyan tudjuk krisztusi személyiségünroet kialakítani a
modern élet keretei között. (Az igazi lelki élet persze rnindig is ezt jelentette, s
ilyen értelemben továbbra is használhatjuk a szót!)

Azzal, hogy a személviség kialakítását állttjvk aszkézisünk középpontjába, nem
l;l;",sítj,uk meg a Icinyilatkoztatás szellemét. Amint Szent Pálmát a "lelki ember",
úgy magánál Krisztusnál a "lélek" kif ej szés is az egész szemé:yiség-et jelöli. Dr;
nem az individualista elméletek "Pour-soi"-ját, önmagáért-létezőjét (Sartre), ha
nem a mások felé megnyílt én-t. A vámos és a farizeus, a levita és a szamari
tánus, a tékozló fiú és bátyja Kríszbus példabeszédeiben mírid annak a két el
lentétnek a megjclenítői, hogy míg az értékek felé (és elsősorban embertársai fe
lé) megnyílt személy.ség egyúttal élete mindcn mozzamatával nyitott Isten felé
is, addig ezzel szemben az, aki ezt a kitárulást elmulasztotta, nem valósította meg
személyiségét, nem léphet Isten elé.

Önzés vagy örrzetl en ség. társadalrniatlanság vagy nyitottság, elszemélvtelene
dés vagy személyisóagé válás - ez tehát az aszkézis a.lap'(érdése. Az a ,.Krisztus
ban való lét", amelyről Szerit Pál beszél, nem más, mint a többiek felé meg
nyílt én Iétrehozása a test, az ösztönök, az érzelmek, lelki folyamatok mímden
síkján és mímden területén.

Az az új emberség, melyet az Újszövetség meghirdet, nem merül ki a bűn

ellent küzdelemben, Jellemző, hogy Krisztus nem elégszik meg a Tízparancsolat
negatív normálval (ne ölj, ne lopj). Nem tagadja ezek igazság-tartalmát, de töb
bet követel. A negativitás, az elfojtás, a "Them" kevés. A jóság - tett. A szemé
lyiség kiáradása.

Mégsem tagadhatjuk, hogy szernélyiséggé válásunk - úgy is mondhatnánk,
emberré válásunk - fontos lépése a bün elLeni küzdelem, egyéni és közösségí vo
natkozásban egyaránt. Ez az a metanoja (megtérés), melyet Krísztus követel: a
személyiség gyökeres átalakítása, rendezése.
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Ezen a ponton kell elejét vennünk ezy esetlezes ú iabb (ellenkező előjelű) fél
reértésnek. Az, hogy átértékeljük az aszkézis antropológiai tartaimát s hogy nem
tesszük többé elsőrendű kérdésse a lélek test ellent harcát, nem jelenti azt, hogy
nem lenne probléma a személyiség-alkotó elemek összhangjának kiépítése. Szük
séges az. ösztönswbályozás (Triebsteuerung) is, nem kell ezt mindenestől kivet
nünk hagyományos aszkézisünkből.

De az ösztönök, tudatalatti tényezők rendezése nem jelenthet többé tisztán el
fojtást, erőszakos önsanyargatást. A helyes megoldás a rejtett. belső törekvések
nek - részben, mínt kisérő tényezőknek. részben mint eszközöknek - magasabb
értékek sZQlgálatába állítáro. A modern pszichológia arról beszél, hogy a betel
jesülés- és öröm-elvet (Lustprínzíp) s az erre való törekvést nem egyszerűen a
valós értékek (Realprinzip) alá, hanem mellé kell rendelnünk. mint kisérő-ösztön

zá erőket, s akkor nem fognak szüntelenüí előtömi és nom törnek erőszakkal pri
mátusra.

Belső, testi-pszichikai virágunk mellett másik ütközési pont személyiségünk
kialakításában a környezet. Ma már csak azért sem törekedhetünk valamilyen min
denkitől elszigetelt tökéletesség-eszmény felé, mert sorsunk jobban összefonódik a
másokéval, mint bármikor azelőtt. Létünk falán zörgetnek embertársaink: vagy
velük, vagy sehogy sem haladhatunk előre.

Nem kell tehát azon aggódnunk, hogy a modern élet körülményei között "asz
kézis nélkül" maradunk. Ha annak a Krisztusnak "praxisával" szembesítjük val
lásos gyakorlatunkat, aki a mlndennapí élet erőpróbait ajánlotta fe' imádságként
az Atyának, mikor a palesztinai falvakat járta - akkor megtalál juk korunk asz
kézisét: az élet-aszkézist. Krisztus óta mínden cselekedetünk, a leghétköznapibb is,
vallásos tartalmú, része az Istennel való találkozásnak.

Ezt az élet-aszkézist úgy kell elképzelnünk, hogy nem öncélú erénygyakorla
tokat és kereszteket keresünk, hanem az élet adta nehézségeket építjük át ke
resztre és a közösség ezerkezetén belül keressük meg a szükséges olajozási ponto
kat: az erények helyét.

Alljon itt példa gyanánt Erich Fromm négy "sarkalatos erénye", melyek fel
tétlenül szükségesek szerínte a modern életben (Die Kunst des Liebens, Ullsteín,
Berlin-Dannstadt, 1971, 141-152. o.) :

1. A fegyelem. Enélkül nem tudunk sem munkahelyűnkön, sem a közlekedés
forgőszínpadán társainkhoz alkalmazkodni. A szabadság legtöbb ember szótárá
ban a lazítást, a könnyedebb életet [elentí, Pediz a szabadság a belső fegyelem,
melyben hozzáigazodunk az élet: a munka, az otthon, a hétköznapok rítmusához.
anélkül, hogy ezek rabjaivá válnánk.

2. Másik erény az összpontosítás. Enélkül nincs munka, sem szeretet. De fj
gyelnünk kell önmagunkra is. Eldologíasodunk, ha nem hagyunk minden nap né
hány percet a befelé-nézésre.

3. A türelem paradox módon azért szükséges, mert "soha nincs időnk". Nap
jaink rohanó tempója mellett kicsúszik kezünkből az idő, ha nincs bennünk kész
ség a nagy értékek kivárására.

4. Végül az érdeklődés a legjobb gyógyszer a rnegszokás, a rutinná csonto
sodás ellen. Az érdeklődés nemcsak a technikai újdonságok, a napi események.
hanem a környezetünkben élők bajai, érdeke iránt is.

Ilyen egyszerű és hasonló apró lépések indítanak el bennünket az evangéíumi
aszkézis útján. Kizárólag az egyéni érdek érvényesülésére épülő gondolkodás köny
nyen egymásra vicsorgó ordasok vadászterületévé változtatja a társadalmat. A
keresztény embernek azok közé kell állnia, akik nemcsak szóval, de tettekkel ls
az altruizm«st képviselik. Míndig legszebb feladata (és joga) marad, hogy betölt
se a só, a kovász, a fény - a krisztusi emberség katalizátorának szerepét,

Azzal a külsődleges vallásossággal szemben, amelyben hit és cselekedet eli
degenedik egymástól - s rnelybe bizony sokszor mí is visszahullunk -, ebben
1.\ kinyilatkoztatás alapján vállalt élet-aszkézisben a cselekedet is "hittani" rnély
séget nyer. A személyiségét kiépítő ember (a szentpáli lelki ember: a Lélek ke
gyelmétől áthatott s épp ezért Krísztus képére formálódó ember) a modern élet
körülményei között i.. megt,alálja Istent, hiszen "aki szerétetben él, Istenben él".
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