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Önszeretet és önmegtagadás
( Gondolatok az aszkézisról)

Az újkori humanizmus megjelenése óta sokszor elhangzott az a vád, hogy a keresztény
erkölcs élet- és emberellenes, mert az emberi élet kiteljesítése helyett önsanyargatásra és
a túlvilági üdvösség reményében a földi élet megvetésére ösztönzi híveit. Márpedig a
humanisták - és főképp az ateista humanisták - szerint az embemek nem a másvilágon
kell keresnie az üdvösséget, hanem a földi élet örömeit és szépségeit kell észrevennie és
élveznie; nem a halálon túl, hanem itt a földön kell boldognak lennie. Boccacciótól kezdve
Feuerbachon és Marxon át egészen Nietzschéig sokan megfogalmazták a kereszténység
élet- és világidegenségét, amit azzal magyaráztak, hogy a keresztény tannak - úgymond 
lényegéhez tartozik a test, az érzékiség, egyáltalán a földi élet és a világ megvetése. Heine
például a következőképpen jellemezte a keresztény gondolkodást: "A jó Krisztussal
szemben áll a gonosz Sátán; a szellem világát Krisztus, az anyag világát Sátán képviseli;
amazé a lelkünk, ezé a testünk; és ehhez képest a jelenségek egészvilága, a természet eleve
gonosz, és Sátán, a sötétség fejedelme vele akar bennünket a kárhozatba csalni. Ezért van
szükség arra, hogy az élet minden érzéki öröméről lemondjunk, és testünket, Sátán
adományát sanyargassuk, hogy a lélek annál felségesebben sZámyalhasson a fénylő

magasba, Krisztus sugaras birodalmába." (Heine, Vallás és filozófia, Phönix, Budapest,
1947. 24.1.)

Mi,keresztények igazságtalannak érezzük a keresztény erkölcsnek ezt a jellemzését, és
úgy gondoljuk, hogy a végtelenü! szent, jóságos és emberszerető lsten kinyilatkoztatásán
alapuló erkölcsi tanítás nem vezethet az ember eltorzulására, hanem éppen ellenkezőleg:

egyedül ez az erkölcs szolgálhatja az ember igazi kiteljesedését és boldogságát. De akkor
miért alakult ki ilyen negatív kép a kereszténységről? Nem volt-e mégis magán a
keresztényhagyományon belül valami, ami - nem egészen ok nélkül - taszítólag hatott a
fent említett gondolkodókra?

Ismeretes, hogy az Újszövetségben csakugyan sok szö esik az önmegtagadásról. Hogy
csak néhány helyet idézzünk "aki követni akar, tagadja meg magát, vegye vállára keresztjét
minden nap, és úgy kövessen." (Lk 9,23); "Sanyargassátok tagjaitokban, ami földies: az
erkölcstelenséget, a tisztátalanságot, az érzéki vágyakat, a bűnös kívánságot." (Kol 3,5)j
"Ha test szerint éltek, bizonyosan meghaltok, de ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti
tetteket, élni fogtok" (Róm 8,13 ); "Akik KrisztusJézushoz tartoznak, keresztre feszítették
testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt." (Gal 5,24) stb.

De mit jelent vajon és mire vonatkozik ez az önmegtagadás? És főképpen: hogyan vált
gyakorlattá, az aszkézisnek miféle formájában öltött testet az egyház története folyamán az
önmegtagadás újszövetségi parancsa? A remeték aszkézisérőlszemléletes képet fest W.
Nigg egyháztörténész: "Már a remeték lakása is rendkívüli volt. Nyoma sem volt kellemes
celláknak, ahol az ember meghitt otthont találhatott volna. Lyukat ástak a földbe, vagykis
kunyhót építettek, olyan kicsit, hogy ... se felállni ne lehessen benne, se kinyújtott lábbal
feküdni ... Megfelelt a siralmas elhelyezésnek a remeték hiányos táplálkozása is. TUdni
sem akartak jóízű ételekről ... Egyes remeték még a kenyeret is megvetették, helyette csak
vízzel megnedvesített lisztet ettek. Sőt, egy hónapra valót összekevertek, és az egész
megerjedt, megbüdösödött... Önkéntes lemondásképpen sohasem laktak jól, hogy
mindig éhesek és szomjasak maradjanak ... Szánalmas volt a remeték ruházata is ... A
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remete még az evszak:nak megfelelő öltözetet sem adta meg testének. Télen-nyáron
ugyanabba burkolta be magát ... Egyes remetékről azt beszélték, hogy hideg időben

árnyékot kerestek, a hőségben pedig napra mentek ... A legszigorúbb megtartóztatás
magától értődött. A nemi vágyat radikálisan elnyomták. A mezítelen nóben az ördögöt
látta a remete ... Az alvást isoly kis időre korlátozták, amennyire csak lehetett, mindössze
néhány órára, hogy ezzel is sanyargassák testüket ... Egyes remeték lemondtak még a
fekvés jótéteményéről is ... (Az aszkétikus gyakorlatok terén) fontosnak tartották, hogy
mindig új lehetőségeket találjanak ki. Ezért egyes remeték például bevezették azt, hogy
súlyokat raktak magukra. Az egyik elkezdte 120 feletti fonttal, később még 50 font vasat
rakott magára, majd élete végén állandóan 250 font vasat cipelt mindenüvé ... Egyes
remeték éjjel·nappal ilyen vastömegeket vonszoltak magukkal, amelyek rá voltak ková
csolva testükre, és így sohasem tehették 'le azokat. Csípőjükre vasövet, nyakukra pedig
súlyos vaskarikát tettek" (W. Nigg, A szerzetesek titkai, Bp. 1984. 58-60. l.).

A fenti szöveg a m. századi remeték szokásait írja le, de az önsanyargatás hasonló formái
később is tovább éltek a szerzetesség körében. S mivel a katolikus köztudatban egészen a II.
Vatikáni zsinatig a szerzeteseket és a papokat tekintettéka tökéletes keresztényeknek, akikhez
képest a házas állapotú világi keresztények csak másodrangúnak minősültek, talán meg
kockáztathatjuk azt a megállapítást, hogy az egyházi közgondolkodás egészen a legutóbbi
időkig üdvösnek, sót, a tökéletesség egyik legbiztosabb eszközének tekintette azt a fajta
aszkézist, amelyet a remeték honosítottak meg az egyházban. Ennekjellemzőivoltak a test, az
érzékiség, általában a gonosz kívánságok elleni küzdelem és a világtól való elfordulás. Hogy
mennyire elevenen hat még ma is ez a szemlélet, azt jól mutatjaA. Ianquerey:A tökéletes élet
című könyve, amelymagyarul 1932-ben jelent meg, és amelyből a papokmai nemzedéke még
mint a lelkiélet tankönyvéból az aszketikát és a miszti.kát tanulta. Nézzük, milyen szellemben
ír Tanquerey a testről, a nemiségről, az érzékiségről, a természetes kívánságokról és az
önmegtagadásról: "Csakis úgy nevelhetjük akaratunkat, ha megfékezzük, kordában tartjuk
alacsonyabb képességeinket; csakis úgy irányíthatjuk lelkünket Istenhez, ha levetkőZZük a
teremtményeket és a kívánságokat ... ha megfosztjuk magunkat anyagi javaktöl,hogy szellemi
javak birtokába jussunk... Annál jobban haladunk előre a lelkiéletben, minél inkább
erőszakotveszünk magunkon ... Mi visza bűnbe? Azélvezetvágy, az irtózás a szenvedéstől, a
küzdelemtől. Az önmegtagadás pedig legyőziezt a kettős törekvést, amelyvégeredményben
csak egy. Azzal, hogy elvon megengedett élvezetektől is, megedzi akaratunkat a meg nem
engedett élvezetekkel szemben, és könnyebbé teszi győzelmünket az érzékiségen és az
önszereteten ... Ha ellenben behódolunk az élvezetvágy előtt, és megengedjük magunknak
az összes tisztességes szórakozásokat és örömöket, nem fogunk tudni ellenállni, amikor az
egyre újabb élvezetekre éhes érzékiség veszedelmes és egyenesen tilos élvezetek után is
kinyújtja csápjait ... A lejtő annyira sikamlós, hogy fOleg az érzékiség terén nagyon könnyű

elszédülni és belezuhanni a szakadékba... A bukott természet állapotában a test érzéki
örömöket kíván, nem törődve azzal, hogy meg vannak-e engedve avagy tilosak, és amikor a
felsöbbrendű képességek megtiltják neki ezeket az örömöket, képes fellázadni ellenök. Ez az
ellenség annál veszedelmesebb, mivel mindenüvé elkísér: ott van az asztalnál, az ágyunkban,
velünk jön, amikor kimegyünk; vannak cinkostársai is, amelyek mindig készen állnak arra,
hogy érzékiségét és gyönyörvágyát felkeltsék. Ezek az érzékek mindmegannyi nyitott kapu,
amelyeken át beszivárog a tiltott gyönyör finom merge, 'Iehát föltétlenül szükséges
őrködnünkfölöttük, megfékezni és szolgaságra kényszeríteni őket, mert ha ezt nem tesszük,
elárulnak bennünket... Vannak azután pozitív önsanyargatások is, amelyeket a buzgó
vezeklők szívesen vesznek magukra, hogy testüket megzabolázzák, az érzékiség tüZét
lehűtsék, és élesszék a tökéletes élet \'ágyát,A legköZönségesebbek: a vas karperec, amelyet az
ember a karján visel, a vaslánc, amelyet a derekára köt, a szőrból készült övvagyvállruha, vagy
egypáralapos ostorcsapás, ha az ember úgy ki tudja magának mérni, hogy nem vonja magára
mások figyelmét."
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Könnyű észrevenni, hogy az aszkézisnek ez a fajtájadualistavilág-és emberképen alapul,
amelyagnoszticizmusra emlékeztet. E dualizmus ellentétet konstruál Isten és világ,
szellem és anyag, lélek és test között. Azt tanítja, hogy az ellentétpárok első tagjai - Isten,
szellem, lélek - csak akkor kerülhetnek életünkben és gondolkodásunkban az őket

megillető helyre, ha legyőzzük és megtörjük az ellentétpárok második tagjait, a világot, az
anyagot, a testet (illetve ez utóbbin belül a nemiséget és az érzékiséget). Messzire vezetne
annak taglalása, honnan és hogyan került be ez a spiritualizáló dualizmus a keresztény
gondolkodásba. Csak annyit jegyzünk meg, hogy a Bibliától teljesen idegen ez a szemlélet,
hiszen a teremtéstörténet szerint Isten mindent jónak teremtett: "És látta Isten, hogy
mindaz, amit alkotott, íme, nagyon jó" (Ter 1,31). Vagyisjó a világ, jó az anyag, jó a test, a
nemiség és az érzékiség, tehát mindaz, amitől a fenti aszkézisfelfogás szerint el kell
fordulnunk, amit le kell győznünk, illetve el kell fojtanunk.

Úgy tetszik tehát, hogy a keresztény aszkézis bizonyos hagyományaival szemben
csakugyan jogos volt a humanisták kritikája. Ám ez az aszkézis semmiképpen sem
tekinthető a kinyilatkoztatáson alapuló keresztény erkölcs szükségszerű következmé
nyének, hiszen az alapjául szolgáló spiritualizáló dualizmus éppenséggel ellentétes a
Biblia világ- és emberképével. Sőt, ennek az aszkézisnek a bírálatánál a humanisták akár a
Bibliára is hivatkozhattak volna, mondjuk, a Timóteushoz írt első levélre. pál apostol itt
bizonyos tévtanítókkal vitatkozva ugyanis ezt írja: "( ezek) tiltják a házasságkötést és
bizonyos ételek fogyasztását, jóllehet ezeket azért teremtette az Isten, hogy a hívő és
igazságot ismerő ember hálaadással fogyassza. Hiszen Istennek minden teremtménye jó,
és semmi sem megvetendő. amit hálaadással veszünk magunkhoz, mert Isten tanítása és az
imádság megszenteli ... A test gyötrésének ugyanis kevés a haszna, de az istenfélő élet
mindenre jó, mert a jelen és a jövendő élet ígérete kapcsolódik hozzá" (1 Tim 4,4.8).

Mi,mai keresztények hálásak lehetünk a kereszténység humanista kritikusainak, hiszen
ők is hozzájárultak ahhoz, hogy az egyház gyakorlata megtisztult az aszkézis helytelen
formáitól. Ezek ugyanis valóban sok kárt okoztak az egyháznak és egyáltalán Isten ügyének
Ahogyanjézus korában a rabbinikus - étkezési, mosakodási, tisztasági, munkavégzési stb.
- előírások áttekinthetetlen sokasága miatt elviselhetetlen teherre vált a zsidó vallás a
hívő zsidók számára, ugyanígy a helytelen aszkézisfelfogás hatására sok keresztény
számára nyomasztó teherré és a bűntudat forrásává lett a keresztény vallás, amelynek
előírásait nem tudták teljesíteni és amely sok hívőnél szabályszerűen ekklesziogén (az
egyház által előidézett) neurózist okozott azzal,hogy az ember legtermészetesebb vágyait
és kívánságait minősítette bűnösnek és gonosznak És taszító példájával ez a neurotikus
vallásosság alighanem hozzájárult az újkori ateizmus térhódításához is (legalábbis
Nietzsche keresztényellenességének bizonyosan ez volt az egyik fő forrása).

Ha Isten szerétetből teremtette a világot és az embert - egész testi-lelki valóságával
együtt -, akkor az embemek is szeretnie kell önmagát, létének valamennyi dimenziójával
- testével, lelkével, értelmével, nemiségével, érzékiségével. szenvedélyeivel - együtt. A
helyes önszeretet tehát erkölcsi kötelességünk; vagyisgondot kell viselnünk önmagunkra,
nem hanyagolhatjuk el és sorvaszthatjuk el lényünk egyik dimenzóját sem, hanem mint
Istentől kapott talentumokat gondozni és használni kell valamennyi képességünket. Ha
pedig elmulasztjuk ezt, akkor hibát, sőt, talán bűnt követünk el. (Hogy lényünk valamely
dimenziójának elsorvasztásával vagy elhanyagolásával elvétjük igazi emberségünket, az
kifejezésre jut a hétköznapi józan ész álláspontját tükrözőpejoratív megjelölésekben is: aki
elhanyagolja szellemi képességeit és csak izmait fejleszti, azt "izompacsirtának" nevezzük;
aki épp fordítva, csak a szellemiekkel törődik, az "könyvmoly"; aki egyoldalúan túlzásba
viszi a vallási buzgóságot, arra azt mondjuk: .szent fazék"; aki kizárólag az evés örömeinek
él, az "haspók" stb.) Mivel az egész ember Isten képmása, s mivel a megtestesülésben
Krisztus egész emberi természetünket magára vette, ezért emberségünk egyik összetevő
je sem alacsonyabb rendű vagy alantas, hanem mindegyik jó adománya Istennek, s ezért a
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helyes önszeretethez hozzátartozik létünk valamennyi dimenziójának - köztük a testi, az
érzéki, az esztétikai, az érzelmi-pszichikai, az értelmi-szellemi és a vallási-transzcendens
dimenziónak - harmonikus, kiegyensúlyozott művelése.

De ha van helyes önszeretet, amelynek semmi köze sincs bűnös önzéshez vagy
egoizmushoz, akkor felmerül a kérdés, vajon mire gondoltakJézus és tanítványai, amikor
az önmegtagadás, a kereszthordozás szükségességéről beszéltek? Az önmegtagadás
alapvető aktusa, amelyet állandóan és nap mint nap gyakorolnunk kell, maga a hit. A hit
ugyanis nemcsak létünk beteljesülése, nemcsak öröm, biztonság és boldogság, hanem
lemondás, fájdalom és sötétség is. A hitben ugyanis az ember rábízza magát a
felfoghatatlan és kifürkészhetetlen Istenre, aki mindig nagyobb nála (Deus semper
maior); lemond arról, hogy önmagára, saját erejére támaszkodjék és saját vágyait kövesse;
ehelyett Istenre figyel, őt követi és neki engedelmeskedik. Ez pedig - ha egzisztenciális
komolysággal tesszük - egyáltalán nem könnyü, mert kiirthatatlan bennünk az a hajlam,
hogy önmagunkból kiindulva értsük meg magunkat, hogy magunk rendelkezzünk
önmagunkkal és jövőnkkel, hogy magunkhoz ragadjuk és biztosítsuk a magunk számára az
életet. Hogy mennyire nehéz és keserves dolog lehet a hit és az engedelmesség, azt
Ábrahámtól kezdve Mözesen át Máriáig és Jézusig a hit minden nagy alakjának példája
mutatja.

Az az Isten, akire hallgatni és akinek engedelmeskedni próbál a hívő, ráadásul
transzcendens Isten, aki végtelenül fölötte áll a világnak. Ezért a hívő számára semmiféle
világon belüli dolog nem lehet végső érték, és az Istennel való egyesüléshez képest
minden világon belüli beteljesülés csak viszonylagos értékű, annak ellenére, hogy a világ
Isten teremtménye és ezért önmagában véve jó.Ahithez tehát hozzátartozik a világrólvaló
lemondás, a világ feláldozása, ez azonban megint csak fájdalmas dolog, hiszen a világ az,
ami látható, megfogható, Isten viszont - akinek kedvéért a világról lemondunk 
láthatatlan és megfoghatatlan: "a hit szilárd bizalom abban, amit remélünk, meggyőződés
arról, amit nem látunk" (Zsid 11,1).

Az önmegtagadás tehát - amelyről az újszövetségi szerzők beszélnek és amely az
aszkézisnek mint a transzcendens Istenbe vetett hit gyakorlásának legfontosabb aktusa 
voltaképpen meghalás a világnak és önmagunknak. Ám ennek motívuma nem az, hogy
megvetjük a világot és önmagunkat, hanem hogy Istent még önmagunknál és a világnál is
jobban szeretjük. Isten iránti nagyobb szeretetünk kinyilvánításának ugyanis egyetlen
módja az, hogy lemondunk olyan értékekről, amelyek a világ és az emberi élet immanens
szemlelete alapján feladhatatlanok lennének; olyan értékekről, amelyek önmagukbanvéve
jók és amelyekhez ragaszkodni egyáltalán nem bűn. Implicit módon természetesen benne
lehet az Isten iránti szeretet az úgynevezett természetes-erkölcsi cselekedetekben is,
vagyis azokban, amelyeknek objektuma a természetes rendhez tartozik: a jól végzett
munkában, a hitvesi szeretetben, egy emberi közösség szolgálatában stb. Az ilyen
cselekedetekben azonban nem tud megjelenni az Isten iránti szeretet a maga transzcen
denciájában, egyszeruen azért, mert e cselekedeteknek - éppen természetes-erkölcsi
jóságuknál fogva - megvan a világon belüli értelmük, indokuk és jogosultságuk. Isten
iránti szeretetünk és a világ ezzel együtt járó relativizálása csak a világ valamilyen formában
történő feláldozása által tud megjelenni, láthatóvá válni. A világnak ilyen feláldozása
történik például a szerzetesség hármas fogadalmában. A szüzesség, a szegénység és az
engedelmesség fogadalmával a szerzetesek lemondanak a nemiség megéléséről,valamint
életük szabad és önálló alaldtásáról, vagyis feláldozzák a világot. Ez csak azért nem merö
értelmetlenség, mert a világ - összes értékeivel együtt - nem minden; mert a világ 
bármennyire jó is mint Isten alkotása - mégiscsak másodrendű Istenhez képest, aki
egyedül méltö arra, hogyegzisztenciánk középpontja legyen - és ez teszi a szerzetességet
az emberi élet megvalósításának hiteles módjává, eszkatologikus jellé.
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Ha a keresztény aszkézis annyi, mint meghalni a világnak, akkor az aszkézisvoltaképpen
nem más, mint a keresztény halál elővételezése, annak igenlése és gyakorlása. Hiszen a
halál az a szituáció, amelyben radikálisan megfosztatunk az egész emberi és világi
valóságtól, s ezért a halálban szembesülünk legcadikálisabban azzal a kérdéssel, hagyjuk-e,
hogy valóban Isten rendelkezzék velünk, és "oda vigyen bennünket, ahová nem akarjuk"
On 21,18); a halálban szembesülünk azzal a kérdéssel, hogy tudjuk-e és hajlandók
vagyunk-e úgy felfogni a világ összes dolgainak elvesztését, mint önmagunk belevetését
Isten szeretetébe.

A keresztény aszkézisnek mint a keresztény halál elővételezésének az kölcsönöz
különös jelentőséget, hogy életünk e legnagyobb tette - önmagunk belevetése a
transzcendens Isten karjaiba - egyedül a halál e szabadon vállalt elővételezésében válik
láthatóvá. Mert igaz ugyan, hogy a halál és csakis a halál a világ totális feláldozása és ezért a
hit, remény és szeretet legradikálisabb lehetősége De akár Jézus engedelmes halálával
halunk meg, akár bűnösen és végleg szembefordulva Istennel, ez mit sem változtat a halál,
a meghalás külső alakján: hogy valaki megvá1tottként vagybűnös halállal hal-e meg, az a
halál külső alakjából, lefolyásából nem olvasható ki, rejtve marad előlünk. Ezért az
eszkatologikus-transzcendens Isten iránti hitünk és szeretetünk látható kinyilvánításának
egyetlen módja az aszkézis mint szabadon vállalt lemondás feladhatatlan világon belüli
értékekről.

Következik ebből, hogy az így felfogott aszkézist nemcsak a szerzeteseknek kell
gyakorolniuk, hanem mindannyiunknak. Hisz mindnyájunknak tanúságot kell tennünk
arról, hogy nem saját erőfeszítéseinktől, igyekezetünktől várjuk a végső beteljesülést,
hanem a transzcendens Isten eszkatologikus ajándékaként reméljük, és ezért mindnyá
junknak fel kell áldoznunk sok mindent, amit nem volna bűn megtartani, ami szép és.
értelmes lenne és gazdagítaná az életünket - mert csak így tehetünk tanúságot arról,
hogy valóban híszünk az örök életben.

Az aszkézis alapja tehát a halál elfogadása. Karl Rahner szavaival: nAZ embemek
egzisztenciálisan és meghamisítás nélkül magára kell vennie azt az eseményt, amely az
emberi életnek mint egésznek e világon belüli értelmességet kérdésessé teszi, és ez az
esemény a halál. Ha az ember a halálának tényét elfogadja és szembenéz vele, ha
személyesen igent mond erre a halálraszántságca, és ezt az igent egzisztenciálisan is
realizálja azzal, hogy önként elébe megy ennek az apránként, az egész élet folyamán
realizálódó elmúlásnak, ha ezenfelül nemcsak készen áll a halálra, hanem ennek
egzisztenciális komolyságát is biztosítja azáltal, hogy a szenvedésből mint a halál
mozzanatából többet vesz magára, mint amit a sors rákényszerít: akkor gyakorol igazi,
keresztény értelemben vett aszkézist" (Rahner-Vorgrimler, Teológiai Kisszótár, nAszké
zis" szöcíkk, Bp. 1980.49-50.1.)

Ennek az aszkézisnek legfontosabb módjai: Isten vezetésének elfogadása és az áldozatos
szeretet gyakorlása. Az előbbi a hit nagy alakjainak példája szerint abban áll,hogy zúgolódás
nélkül engedelmeskedünk a mindig nagyobb Istennek, akkor is, ha ez fájdalmas, mert saját
elgondolásaink és terveink feladását követeli tőlünk. Az utóbbi pedig azt jelenti, hogy a
világfeletti Istenben bizakodva merünk szeretni áldozatok árán is, Jézust követve, aki azt
tanította, hogy "senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért" On 15,13).

Ha így fo~uk fel az aszkézist, akkor aszkézisünk nem értelmetlen önsanyargatás lesz,
hanem az Ujszövetség legmélyebb üzenetének megfelelően meghalás és újjásZületés.
Ahogy Szent Pál mondja: "Vagy nem tudjátok, hogy akik Jézus Krisztusban megkeresztel
kedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg? A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk
vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atyadicsőségéből feltámadt a halálból, úgy
mi is életre keljünk" (Róm 6,3- 5). Ésaszkézisünk ekkor bizonyosan termést is fog hozni,
hasonlatosan a búzaszemhez, amely "ha nem hull a földbe, és el nem hal, egymaga marad,
de ha elhal, sok termést hoz" On 12,24).
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