
amikor a keresztényeknek a világban való részvétele lassan mégiscsak megindult,
bár mindig bűntudattal párosult s csak a jó feltétel szentesítéséből kapott erkölcsi
értéket.

Ez a napjainkig ható aszketikus iskola sok tekintetben negatív, szenvedő beállí
tottságú jellemhez vezetett. Az öncélú erénygyakorlatok fokról fokra kiszorithatják
a karakterből míndazt, ami természetes, ami életszerű, és céllá emeli azt, ami esz
köz lehet: a harcot, a küzdelmet. Egy 1907-ben megjelent egyházi lexikon példá
ul úgy határozza meg az aszkézist, mint "a leeresztény tökéletesség hadgyakorla
tát", mert - úgymond - "a rendezetlen szenvedélyeket és vágyakat mint a tö
kéletesség akadályait csak erőszakkal lehet visszaszorítaní" (M. Buchberger: Kirch
Iiches Handlexikon L, München, 370. o.). Ez a tisztán negatív aszkézis azonban
nem lehet vonzó abban a korban, amikor a szeméiuiséq kifejlesztésének s az igazi
értékek kibontakoztatásának elve és törvénye jut előtérbe. Sem az a platóni dualiz
muson alapuló aszkézis, mely az anyag és a test megvetésére irányul, sem az esz
katologikusnak álcázott álaszkézís, mely a világ és valóság átugrására törekedett,
sem azok az irányzatok, amelyek valamilyen formában ördöginek, rossznak bé
lyegzik a természetet, a természeteset, ma már nem hódíthatnak. Aszkézis-kritikánk
mélységes önkritika is, de csak ebből a mély magunkba-tekintésből születhet meg
a jövő egészségesebb szemlélete.

E kritika természetszerűleg nem jelentheti azt, hogy mindazzal szakítunk asz
ketikus gyakortatunkban, amit a múltból örököltünk. A lelki élet mint a krisztusi
személyiség megvalósitásának gyakorlata továbbra is vallási életünk középpontja
marad. De immár leválasztjuk e hagyományról azt, ami adott korok rárakódása
volt. A vázolt félreértések éppen abból adódtak, hogy a keresztény - a hittudós
és az egyszerű hivő is - mindig kora gyermeke. Ezért nem tudta a régebbi kor
kereszténye kivonni magát a világ- és testellenes ideológiák hatása alól. Még li
turgiájába is belevitte a kérést: segitse Isten "terrena despicere et amare coelestia",
a földiek megvetésére s az égiek szeretetére. Ma azonban már kérdés, hűen tük
rözi-e ez a szemlélet annak a Krisztusnak szándékát, aki életét adta a világ
életéért. Kérdés, hogy a lelkipásztornak szabad-e még azzal vigasztalnia a szen
vedőket és a szegényeket, hogy a földi javak mulundóságára és a túlvilági jutalom
ellenértékére hivatkozik.

Azok ellen a különböző félreértések ellen, amelyek újra és újra előtörtek a
keresztény eszmeiségen belül s mindig a kereszténység nevében és mezében léptek
fel, a kereszténységnek az igazi, eoanqéliurni aszkézis megvalósításával kell harcol
nia. A világ előrehaladásába vetett bizalom - melyet feltámadás-hitünk s az új
égre és új földre való várakozásunk garantál - a legjobb orvosság a világ- és
testgyűlölő magatartás ellen. így - ha megkésve is - bebizonyosodhat, hogy a
kereszténység nem ellensége, hanem őrzője és továbbfejlesztője az igazán em
berinek.

TEILHARD DE CHARDIN

A keresztény erőfeszítés humanizálása
Korunk nagy ellenvetése a Kereszténységgel szemben, a bizalmatlanságok igazi

forrása, amely egész embertömegeket hozzáférhetetlcnül elszigetel az Egyház hatá
sától: nem éppen a történelmi vagy a teológiai nehézségek, hanem az a gyanú,
hogy ami vallásunk embertelenné teszi követölt.

Néha a Pogányok legjobbjai így gondolkodnak: "A Kereszténység rossz vagy
alacsonyrendű, mert híveit nem az Emberségén túlra, hanem az Emberségen kí
vül vagy mellé viszi; eJszigeteli őket, ahelyett hogy belegyúrná az emberi rnasz
szába ; nemhogy serkentené őket a közös Ieladatokra, hanem érdektelenné teszi
őket irántuk. Tehát nem tüzeli fel tagjait, hanem lefokozza és elrontja. Dehát
nem éppen ezt vallják be maguk is? Ha véletlenül egyik papjuk vagy szerze
tesük az úgynevezett profán kutatásoknak szeriteli magát, legtöbb esetben gondo
san azt hangsúlyozza, hogy ilyen másodrendű munkakörre csak azért szánja rá
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magát, hogy valamí divatnak vagy ábrándképnek engedjen - csak azért, hogy
megmutassa: a keresztények nem butábbak, mint a többi ember. Végeredmény
ben: amikor egy katol ikus velünk dolgozik, mindig érezzük, hogy ezt-inem őszin

tén, hanem csak leereszkedve teszi. Persze érdeklődést mutat. De a lelke mélyén
- a vallása következtében - nem hisz az emberi erőfeszítésben. A szíve már
nincs velünk. A Kereszténység szökevényeket és hamis testvéreket nevel; s ép
pen ezt nem bocsájthatjuk meg neki."

Mi a hitetlen ember szájába adtuk ezt az ellenvetést, amely halálos volna, ha
igaz lenne. De nem tevődik-e föl ilyen .megjegyzés itt-ott, ti leghívebb lelkekben?
S melyik kereszténnyel nem esett még meg, hogy amikor a hitetlen embertár
saitól őt elválasztó fura falat vagy jéghegyet érezte, nyugtalanul meg ne kér
dezte volna önmagát: vajon nem jár-e hamis úton, s hogy csakugyan nem sza
kadt-e ki a nagy emberi áramlás sodrából ?

Nos hát nem tagadjuk: legalábbis egyes keresztényeket (a szavaik miatt sok
kal inkább, mint tetteikért) érheti az a szemrehányás, hogy ha nem is "ellen
ségei", de "fáradtjai" az emberiségnek. De azt is állíthatjuk - mindannak alapján,
amit mondottunk az emberi Erőfeszítés természetfölötti értékéről -, hogy az ilyen
keresztények magatartása a vallásuk tökéletlen megértésének tulajdonítható, s
egyáltalán nem valamiféle vallási tökéletességnek.

Mi volnánk szökevények? Mi kételkednénk a tapasztalható Világ jövőjében?

Mi csömörlöttünk volna meg az emberi munkától? Hajaj, milyen kevéssé ismertek
ti minket ... Ti azt gyanítjátok, hogy nem veszünk részt aggodalmaitokban, remé
nyeitekben, a titkok föltárása és a földi energiák meghódítása során fakadó öröm
ujjongústokban. Azt mondjátok, hogy "ilyen érzelmekben csak azok részesülhet
nek, akik együtt küzdenek a létért : ti, keresztények viszont azt valljátok, hogy már
meg vagytok váltva", Mintha számunkra - ugyanannyira, mint számotokra, vagy
még sokkal inkább - nem lenne élet és halál kérdése az, hogy a Föld kitéljesed
jék még a legtermészetesebb erőivel is! Számotokra (s ebben aztán éppen ti ném
vagytok eléggé emberiek, nem mentek el emberségtek végső határáig) - számo
tokra csak arról van szó, hogy sikerül-e avagy kudarcot vall egy olyan valóság,
amely - még valami emberfölötti vonásokkal elképzelve is - határozatlan és bi
zonytalan marad. Mert bizony számunkra igazában arra megy a játék, hogy ma
gának az Istennek diadala teljesedjék be. Persze az végtelenüllehangoló, s azt
elismerem, hogy sok keresztény nagyon kevéssé ismeri "isteni" felelősségét, s ezért
úgy él, mint bárki más, vagyis félig-meddig feszítve meg erejét, és anélkül, hogy
ösztökélné vagy megrészegítené annak átélése, hogy az Isten Országát kell föl
építenie minden emberi tettből kiindulva. De csak a saját gyöngeségünket bírál
játok ám emiatt! Mert hitünk nevében jogunk és kötelességünk éppen az, hogy
lelkesedjünk. rajongjunk a Föld dolgaiért. Mint ti - sőt még inkább mint ti (mert
hisz kettőnk közül csak én terjeszthetem ki egészen a végtelenig az erőfeszítésem

távlatait, emberi akaratom igényeinek megf'elelően), szívvel-lélekkel a Kutatás
szerit kötelességének akarom szentelni magam. Kopogtassunk meg minden falat.
Próbáljunk ki minden utat. Kutassunk át minden szakadéket. Nihil intentatum:
kísérel jetek meg mindent! ... Ezt Isten akarja, mert úgy rendelte, hogy szükség
legyen erre. - Ernberek vagytok? "Plus et ego": én is, de még igazabban !

"Plus et ego". Ebben biztosak lehetünk. Most, amikor a férfikora felé tartó
Emberiség jogosan ébred erejének és lehetőségeinek tudatára, a keresztény egyik
leaelső hitvédelmi kötelessége az, hogy vallást meggyőződésének és még inkább
tetteinek Iogtkájával megmutassa: a megtestesült Ige nem azért jött, hogy lefo
kozza bennünk azt a nagyszerű felelősséget és azt a ragyogó törekvést, hogy
magunk tegyük magunkat önmagunkká. Ismét kiáltjuk: "Non minuit, sed sac
ravit": nem fokoz le, hanem megszentel. Nem, a Kereszténység nem olyan, mint
amilyennek lefesteni szokták vagy amilyen formában néha gyakorolják is: eggyel
több teher, amely újabb gyakorlatokat és kötelezettségeket ró ránk, hogy még in
kább nehezítse vagy súlvosbítsa a társadalmi életnek máris nehéz terhét, vagy
szaporttsa annak eddig is bénító kötelékeit. A Kereszténység valójában nagyszerű

lelkiség, amely értelmet, szépséget és új könnyedséget ad ahhoz, amit már eddig
is tettünk. Igaz, hogy előre nem látott csúcsok felé vezet. De a csúcsok felé emel
kedő hegyoldal oly simán hajlik arra a domboldal ra, amelyen eddig már termé
szetes könnyedséggel jutottunk fel, - hogy a keresztény emberben semmi sem
olyan véglegesen emberi, mint az elszakadása.

(Részlet a "Benne élünTc"-ból)
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