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Önkiteljesítés és aszkézis

Sok filozófus és történész leírta már azt az új kultúrát, amely a humanizmus, a rene
szánsz és a felvilágosodás eredményeként alakult ki, és amely a szekularizáció bélye
gét viseli magán. Ennek az új, humanista kultúrának a középpontjában - a középkori
teocentrikus kultúrával ellentétben - az ember áll, aki arra törekszik, hogy minden
lényegi képességét kibontakoztatva teljes életet éljen. Közös jellernzöje mindenfajta
szekularizált gondolkodásnak, hogy a boldogságot az így vagy úgy felfogott szükségletek
minél teljesebb kielégítésében véli megtalálni, és elutasít minden önként vállalt lemon
dást vagy önmegtagadást, amelyet fölösleges és visszataszító öncsonkításnak tekint.

Ez a szemléletmód, a modern tudomány és technika nyújtotta lehetőségekkelpáro
sulva, a fejlett ipari országokban élő százmilliók számára az életlehetőségeknek olyan
gazdagságát hozta létre, amelyről korábban még az uralkodók sem álmodhattak. Egy
átlagos nyugati polgár a szupermarketek jóvoltából finomabb ínyencfalatokhoz jut
hozzá, mint egykor egy indiai maharadzsa; lemezgyűjteménye révén változatosabb
zenéket hallgathat, mint egykor Esterházy Miklós herceg, akinek pedig Joseph
Haydn volt az udvari muzsikusa; gépei ("energia-rabszolgái") révén könnyebben és
nagyobb jómódban él, mint a rabszolgatartók; s többet utazhat, láthat, mint Kolum
busz Kristóf vagy Marco Polo.

Ez az újkori szekularizált életfelfogás erősen befolyásolja a keresztények gondol
kodását is. Réges-rég elmúltak azok az idők, amikor a keresztények még siralom völ
gyének tekintették a földi életet, amelynek nincs önértéke, s jelentősége csak az,
hogy előkészület az örök életre. Nem értjük már azt a szigorú önsanyargatást, ami
természetes volt a remeték, a szerzetesek, a régi idők szentjei számára. Nem világos
előttünk, hogy ha lemondunk az étel és ital nyújtotta élvezetekről, az miért inkább
Istennek tetsző, mint az, ha hálaadással elfogadjuk és élvezzük Isten ajándékait.
Ugyanúgy nehézségeket okoz a szüzesség és az önkéntes szegénység megértése is.
Ránk, keresztényekre is nagy hatással van az újkori humanizmus: mi is emberségünk
teljes kibontakoztatására törekszünk, s nem akarunk lemondani semmiről, ami eh
hez hozzátartozik. Hiszen Isten nem irigy, aki sajnálja tőlünk a földi boldogságot.

De vajon valóban megvalósítható-e mindenki számára és kívánatos-e az élet kitel
jesítésének ez a programja? Az utóbbi 15-20 évben sokasodnak a jelek, amelyek arra
mutatnak, hogy a természeti környezet teherbírásának végessége miatt a fejlett ipari
országokban kialakult életforma nem terjeszthető ki a Föld összes - 4,7 milliárd 
lakosára. A kényelem és jólét állandó fokozásához, a lehetőségek és élvezetek köré
nek állandó bővítéséhezugyanis hatalmas természetátalakító tevékenység szükséges;
ennek viszont az az ára, hogy gyors ütemben kimerülnek a létfontosságú természeti erő

források, és egyre veszedelmesebb méreteket ölt a természeti környezet szennyeződése.
Vajon nem kell-e legalább most, ezeknek a tapasztalatoknak a fényében felülvizs

gálnunk, hogy mit is tartunk az önmegvalósításról és az önmegtagadásról, hogy mi a
jelentősége keresztény életünkben a lemondásnak, az aszkézisnek?

A keresztény aszkézis tágabb értelemben gyakorlást jelent, melynek célja az, hogy az
ember tudatos erőfeszítés és különféle "gyakorlatok" (imádság, elmélkedés, böjt stb.)
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révén megpróbálja elősegíteni önmagában az isteni élet kibontakozását, a kegyelem
mel együttműködve.Szűkebb értelmében a keresztény aszkézis jellernzöje a lemon
dás: az aszkézisre vállalkozó lemond a pozitív, világon belüli kisebb-nagyobb értékek
ről, a legradikálisabb formájában a házasságról (szüzességi fogadalom) vagy a va
gyonról és a függetlenségről (szegénységi és engedelmességi fogadalom). A szerzete
sek nem azért mondtak le ezekről az értékekről, mert a természetes erkölcsi törvény
valamilyen értelmezése alapján alacsonyabb rendűnek, közönségesnek vagy veszé
lyesnek tartották ezeket. A természetes rendben ezek önmagukban értelmes, igazi
értékek, s ha a szerzetesek mégis lemondanak róluk, ezt azért teszik, hogy tökélete
sebben megélhessék a szeretetet, és a szegénységben, a szüzességben és az engedel
mességben is kövessék Jézust.

De vajon miért választotta Jézus épp a szegénységet, a szüzességet és az engedel
mességet a szeretet tökéletes megvalósításának módjául? Lemondás és szeretet kö
zött objektív, belső összefüggés van: az eszkatologikus-transzcendens Isten iránti
szeretetünk kinyilvánításának legtisztább formája az, ha lemondunk olyan értékek
ről, amelyek valamilyen természetes, világon belüli álláspontról nézve feladhatatlan
nak látszanak. Ebben az istenszeretetben megszűnik a világ lekerekítettségének tu
data, amelyben a világ elégnek érzi magát önmagának; és a világ, bár valóban Isten
akarta és jónak is teremtette, mégis másodlagos, ideiglenes dologgá válik, az ember
egzisztenciális középpontja pedig a megfoghatón és megközelíthetőn kívülre kerül.

Igaz ugyan, hogy a természetes értelemben jó cselekedeteket is fölemeli a kegye
lem és átjárja a szeretet, tehát ezek is az istenszeretet megnyilvánulásai. De ezekben
mégsem "jelenik meg" ez a szeretet a maga transzcendenciájában. Hogy hiszünk a
transzcendens Istenben, és hogy Isten önközlése folytán a világ viszonylagossá vált
számunkra: ez a tény csak magának a világnak a feláldozásában jelenhet meg, annak
a szeretetnek az aktusaként, amely valóban túlmegy a világon és javain. Ebben az ér
telemben a keresztény "meghal a világnak"; az aszkézis a keresztény halál elővétele

zése, annak igenlése és gyakorlása. Hiszen a halál az az aktus, amelyben Isten teljes
séggel kérdésessé teszi az egész emberi valóságot, és mindenestül kérdőre vonja az
embert: hagyja-e, hogy belevettessék a teljes ismeretlenségbe, kész-e úgy felfogni az
összes földi dolgoktól való elszakíttatást, mint belezuhanást Isten szeretetébe. A halál
Istentől ránk mért "muszáj", nem mi választjuk szabadon. Benne mégis a világ totális
feláldozása válik számunkra lehetövé, és így a legradikálisabban fejezheti ki a hitün
ket, a reményünket és a szeretetünket.

Bár az elmondottakból korántsem következik, hogy vagy Istent szeretjük, vagy a
világot, mindazonáltal kimondhatjuk, hogy az aszkézis mint a világon belüli feladha
tatlannak látszó értékekről való lemondás lényegileg hozzátartozik az egyház életé
hez, mégpedig nemcsak az egyházon belüli sajátos testületek, a szerzetek életformája
ként, hanem olyan magatartásként is, amely valamilyen formában az egyház minden
tagjától megkívántatik. Mindnyájunknak fel kell áldoznunk sok mindent, amit nem
volna bűn megtartani, ami valóban szép, értelmes és igazán gazdagabbá tehetné lé
tünket. Így teszünk tanúságot arról, hogy valóban hiszünk az örök életben: várjuk
Isten ajándékát: országát, amely felülmúlja a világot. A lemondás, önmagunk és a vi
lág feláldozása szervesen hozzátartozik a keresztény léthez: a keresztségben Krisztus
halálát veszi magára a keresztény ember. Ha pedig tudunk lemondani, mert valóban
hiszünk az Istentől megígért abszolút jövőben, akkor le tudjuk győzni a bennünk
rejlő telhetetlenséget és mértéktelenséget is, amely arra ösztökél, hogy életünket az
élvezetek maximumával töltsük ki, jóllehet ezzel elvétjük igazi rendeltetésünket, és
elpusztítjuk természeti környezetünket, a Földet. "Mert aki meg akarja menteni éle
tét, az elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem és az evangéliumért, az megmenti
azt" (Mk 8, 35).
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