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Katolikus szemmel

Modern aszkézis

Létezik ilyen? Lényegében természetesen nem, de jelentkezési formájában igen.
Eddington a tudományok jövőjét a problémák egyre szélesebb és egyre fi

nomabb felvetésében látja. S egy kissé - gondolom - így vagyunk az asz
kézis kérdésével is.

A lemondás és birtoklás front jai erősen átalakulóban vannak. Már a techni
ka puszta vívmányai is előtérbe tolták a »jólét és ember« tökéletesen új prob
lémáját. Ugyanakkor a szocialista gazdasági rend olyan anyagi gondtalanság
megteremtésére törekszik, mely a birtoklás kérdésében sokkal szellősebb vi
szonyt ígér az emberiség számára az eddiginél.

Az emberiség jövő gondja mindinkább a bőség következménye lesz. Az
anyagiasság görcsének fellazulása kétségtelenül jótékonyan hat majd, de
ugyanakkor magasabb erkölcsi feladatok elé állítja a társadalmat és benne az
egyént. Ezzel kapcsolatban érdemes elgondolkodnunk a keresztény aszkézis,
s általában az aszkézis rendeltetéséről, valódi céljáról.

Az aszkézisben a hangsúly nem is annyira a lemondáson van, mint inkább
azon, hogy minek az érdekében mondunk le. Két dolog ugyanis elképzelhetetlen
lemondás és áldozat nélkül: az alkotás és a szeretet. Tehát a valóban kreatív élet.

Az alkotás szellemi értelemben kíván lemondást, gondolatainknak elszaka
dását közvetlen vágyainktól és érdekeinktől. Tudósnak vagy művésznek lenni
szükségszerű aszkézist jelent, mindenkor teljes embert követel: tökéletes és
maradéktalan belefeledkezést az alkotásba, a tudományos problémába. Aki
ezt nem teljesíti, az vagy elsekélyesedik, vagy tragikusan felőrlődikemberi és
alkotói természetének ellentmondásai közott. A szeretet - a kreatív élet leg
magasabb rendű formája - viszont tettben és lélekben kíván tőlünk lemon
dást, hiszen el se képzelhető az önzetlenség erényének gyakorlása nélkül. Aki
szeret, szükségszerűen lemond legfőbb tulajdonáról, önmagáról.

Az aszkézis tehát nem is annyira előfeltétele a magasabb szintű életnek,
mint inkább természetes következménye, velejárója annak. Hiszen a puszta
lemondás önmagában sehová se vezet, viszont a szeretet és alkotás nincs le
mondás nélkül.

A kérdés ezek után az, vajon változtak-e újabb időben a lemondás formá i,
s fognak-e még továbbra is változni?

Mielőtt erre válaszolnánk, érdemes elidőznünk egy különös jelenségnél.
Már a régi arisztokrácia világában is megfigyelhettük, hogy csakis azok az
egyének értek el kimagasló szellemi sikert, akik a gazdaságon belül szegények
tudtak maradni. Sót: még hatalmon is csak azok a családok, csoportok ma
radtak, melyek vagyonuk mellett se mondtak le a szegénység szívós, kemé-

Az. itt közölt írások és versek kötetben még nem jelentek meg. Közreadja Hafner Zoltán.
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nyebb életre edző erényeinek gyakorlásáról. De mi lesz az aszkézis szerepe és
sorsa, mikor az egész emberiség kerül majd a jólét állapotába?

Hatalmas jótétemény lesz ez az emberiség számára, de hatalmas próbatétel is.
Hogy az »enyém-tied-övé« görcse nem fogja fenyegetni többé, ez kétségtelen
áldása lesz a kornak, de a jólét egykönnyen ernyesztője is, ha a jövő és már a jelen
embere is nem válik egyre inkább szellemi, egyre inkább alkotó emberré. Merész
paradoxonnal szólva: ha a fokozódó bőség közepette nem mer egyre szegényebbé
válni, az alkotó és szerető, kreatív ember nagyszerű szegénységének jegyében.

A jövő emberiség erkölcsi emelkedését, azt hiszem, semmi se jelezhetné
inkább, mint az egyre gazdagabb társadalmon belül az egyénnek egyre ma
gasabb fokú önzetlensége.

S tovább menve még egy lépéssel: az aszkézis csak közvetlen, alacsonyabb
szinten jelent lemondást. A kreatív és szerető ember számára viszont épp a
birtoklás valódi, szellemi, tehát egyedül lehetséges formáját teremti meg. Más
útja nincs is az emelkedésnek, a másik út menthetetlenül az elkényeztetettség
nihiljébe és csömöréhez vezet.

Az evangélium külön csodája, hogy egy szegény emberiségnek is már a lemon
dásról beszélt. S ugyan miért? Mert a puszta gazdagságra való törekvés, a gyűjtés,

a habzsolás láza valamiféle mennyiségi élménnyé változtatja az életet. A lemondás
viszont erkölcsi, rninőségi élménnyé változtatja a világot, szellemünkkel, lelkünkkel
és szeretetünkkel megragadhatóvá, birtokolhatóvá. ily módon: aszkézissel még a
szegény is gazdaggá válhat, s aszkézis nélkül a gazdag is nincstelen.

Az evangéliumi szegénység tehát jóval többet jelent puszta szegénységnél. Po
zitív valami: szerető és alkotó életre, Isten és a felebarát szolgálatára buzdít.
Elsősorban tehát nem is annyira állapot, mint inkább tartás kérdése. A tech
nika, a jólét, a társadalmi béke korában pedig nemhogy esőkkenne. de egyre
fontosabb lesz a szerepe a modern kor új emberiségének erkölcsi és szellemi
kialakításában. A technika elpuhít, ha áldásai közepette nem vállalom fokozott
mértékben a szellemi élet önfegyelmét, s a társadalmi béke is elszürkít, ha
nem hatja át tevékeny és kölcsönös szeretet.

Az evangéliumi aszkézis tehát épp nem jelent pesszimisztikus kívülállást
és lemondást. Ellenkezőleg: a valódi szeretet útjában álló akadályokat hárítja
el, mikor lemondást követel. Istenhez, a felebaráthoz. a szeretethez és az al
kotó munkához nyit szabad utat az önzés, az elzárkózás, a kényelem nyo
masztó vonzásában élő ember számára.

Örök törvényén belül a »szent szegénység« formai megjelenése, »napi fel
adata« változhat tehát, de alapjelentése mindig ugyanaz marad. Egyre tisztul
tabb, egyre tökéletesebb megvalósítására sarkall, ami számunkra, hívők szá
mára a felebaráti szeretet egyre intenzívebb megvalósulását jelenti.

Lírai fogalmazásban: akinek szíve és elméje gazdag, annak kezében hiába ke
tessük a földi birtokvágynak a legsötétebb nyomorúsággal rokon merevgörcsét.

(Uj Ember 1962. március 25.)

Az önzetlenség csatája

Pár hete olvastam lelki olvasmányban egy mondatot. Hirtelenében nem figyel
tem fel rá, ahogy egy pohár víz, egy szelet kenyér se esemény. S ma: csodála
tosnak tartom a beleplántált tanítást.
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A mondat valahogy így szól: Minden, ami szép, jó és nemes lakik feleba
rátainkban, mind Istentől való. Kései reflexszel először a mondat pedagógiája
ragadott meg. Hogya bölcs szerzó e nemes keresztény gondolat fölismerését
először másokon kezdi el. Ismeri az embert, tudja, hogy milyen szívós önzésbe
zárva élünk, - de ha másokon kezdjük el az önzetlenség gyakorlását, a föl
ismerést, hogy minden bennünk élő szép és jó Istentől van, akkor talán előbb

nyílik ki a szemünk erre az igazságra, s már e tudás birtokában könnyebben
szerelhetjük le tulajdon önzésünket, mely mindent elsősorbanönmagának kí
vánna tulajdonítani.

Orömmel töltött el az idézett mondat, mert kitűnő és rendkívül egyszerű stratégiát
nyújthat talán legravaszabb bűnünk elleni hadviselésben. S fontosnak is éreztem taná
csát, mert az önzetlenség nemcsak a legszebb erény,de a legaktuálisabb erény is.

Igaz, sokan szeretnék az önzést ösztönző természeti erőként feltüntetni, de
ez nem igaz. Látszateredményekrőllehetitt csak szó, látszatelőnyről. de csakis
mások kárára, s tulajdon vesztünkre. Hogy mennyire így van ez, azt mindenki
sejti, ki megpróbál küzdeni szíve önzése ellen, de homályosan érzem, hogya
szentek valami egészen elemi erővel, tapasztalatból tudják, hogy milyen üres
kezű az önzés! Hogy az önző ember, ha meg is szerez valamit - légyen az
bármi fontos dolog - örülni igazán nem tud neki, ha más miatt nem, hát
azért »mert rosszkor jött«, vagy »elkésve« az, amiért verekedett.

E kérdésben egyedül az önzetlen szív tisztán látó. Az önző kéz szorítása
merevgörcsétőlnem is érzékelheti azt, amit megragadott. A dolgok, a terem
tett világ minden dolga egyedül a nyitott kézben szelídül meg, egyedül a
nyitott tenyérnek adja oda magát.

Mikor tehát mindent Istennek tulajdonítunk, lényegében a birtoklás művé
szetét gyakoroljuk. A keresztény lélek számára lsten keresése és lsten szemlé
lése: az önzetlenség legfőbb iskolája. Isten keresése az egyetlen út számunkra,
melyen nem önmagunkat keressük. Az önzetlenség többi útja lehet mind csa
lóka, az igaz és szenvedélyes Isten-keresésé soha. Talán azért is merészelünk
olyan nehezen elindulni rajta.

Aktuális útnak is mondottam az önzetlenséget. S valóban, anyagiakban
egyre gazdagodó korunkban ez az erény fogja megadni leginkább birtoklá
sunk szépségét és tisztaságát. Az önzetlenség az öröm, a béke és a valóban
gyümölcsöző tevékenység kezdete. Az érte való nehéz harcban ezért örven
deztetett meg a régi szerző »taktikai tanácsa«.

Talán új színt és új reményt jelenthet az oly nehéz, de oly fontos csatában.
(Uj Ember 1963. május 12.)

Leszerelés: egyes szám első személyben

A béke mindennapos program: napról napra megújuló erkölcsi erőfeszítés gyü
mölcse. Ennek az állandó erőfeszítésnek kívánt kerete, megerősítése és mani
fesztádója lenne a világméretekben megtartott leszerelési hónap.

Feladata kettős. Egyrészt a világpolitikát kívánja mindinkább a békés tár
gyalások, a kölcsönös megértés irányába hangolni. Másrészt: bennünk, egyes
emberekben igyekszik mélyíteni a világbéke gondolatát. Mert ne feledjük el,
hogy túl sokáig éltünk a háború szükségszerűségének,a háborúk elkerülhe
tetlenségének tudatában. Ez a kegyetlen gondolat nemzedékrőlnemzedékre
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öröklődött, mozdíthatatlan bálványként nyomasztva az egyes emberek és a
népek jövőjét. Determináló törvényként kezeltük azt, ami pedig gyökeresen
idegen volt a humanizmus gondolatvilágát megfogalmazó szellemi Európától.

Egyénenként is szükségünk van hát a leszerelésre. Szükségünk van az alat
tomosan belénk ivódott, átöröklött háborús-téveszmék radikális lebontására.
Az atomkorszak kivételes veszélye egyúttal kivételes alkalom is e sürgető,

elsősorban belső, pedagógiai feladat megoldására.
De sürgeti ezt a kivételes intenzitású vallásos megújulás is, melyet az egy

ház életében legszemléltetőbbena jelenlegi zsinat jelképez. Visszatérés a for
ráshoz, hitünk lényegéhez. E program igazában az evangéliumi-ember minél
tisztább megvalósítását szorgalmazza. S mit jelent ez? Az evangélium a lélek
végső céljának, legmagasabbrendű állapotának a békét tekinti. Terminológiá
jában a bűnre sincs jobb szava, mint a békétlenségé. Ahogy elbukni is egyet
jelent a szív békéjének elvesztésével.

Nem játék a szavakkal: a világ békéje döntően függ az egyes ember béké
jétől. Attól, hogy mi magunk is lefegyverkezzünk, föladjunk minden ag
ressziót, bennünk fegyverkező erőszakot, felül kell múlnunk természetünket:
mert egyedül azzal, hogy felülmúljuk, nyerhetjük meg életünket, önmagunkat.

A világ békéjének ez a "belső útja" sokféle lehet. Végigjárásában segíthet a
józan, tiszta ész, a haladás nagy eszméje, az emberiségért érzett felelősség

tudata, s a vallásos lélek könyvébe írt isteni parancs.
Valóban komolyan vettük? Gondoltunk vele eleget idáig? Pedig nekünk, épp

nekünk: örök időkre szól az a kis leszerelési parancs, amit Jézus tett Péternek a
szimbolikus tájon: nagycsütörtök éjjel az olajfaligetben. Egyértelmű parancsát az
óta is csak kifacsarni, csak meghamisítani lehet. Megváltoztatni soha.

Igen, a kérdés itt kezdődik: hajlandó vagyok-e én is - egyes szám első

személyben - lerakni fegyvereimet?
(Uj Ember 1964. május 24.)

Katolikus szemmel

Minden generáció »új nyelvet« beszél. De amíg régebben csak ritka volt a döntő

generációs fordulat, s egyik nemzedéket többnyire csakalig érezhető »nyelvi változá
sok« választották el az előző nemzedéktől, ma, a »fölgyorsult időben«, úgy tűnik,

hogy két, sőt talánhárom »nyelvváltást« is meg kell élnie egy-egy embemek. Aki nem
számol ezzel a ténnyel, úgy hiheti, a világ végképp eszét vesztette, megzavarodott
körülötte. Pedig erről szó sincs, csupán »ű] nyelvet« beszél. De beszéd ez is, nyelv ez
is, ha másban és másképp kínálja is a megértést. Nekünk, akik hozzászoktunk ahhoz,
hogy idegen nyelveket tanuljunk, ezentúl bele kell törődnünk abba, hogy életünk
során an]pnyelvünkön belül is két vagy akár három nyelvet kell majd elsajátítanunk.

Ez az újfajta tanulás nem ígérkezik könnyűnek. S mivel mindegyik nemzedék
természetes restséggel csak a maga generációs nyelvét hajlandó beszélni, ebben
az új, időbe1iségben fenyegető Bábelben nem is az öregek és nem is a fiatalok
lesznek a legnélkülözhetetlenebbek, hanem azok, akik képesek lesznek leküzdeni
az idő egymásra torlódó új és új beszédét. Azok, akik a nyelvi nehézségek eddigi,
klasszikusnak nevezhető szélességi körei után, most az időbeliség új, hosszúsági
köreinek »nyelvi akadályait« is hajlandók lesznek legyőzni.

(Uj Ember 1968. március 31.) .
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Katolikus szemmel

A .minéeeg" csillaga. Egy francia barátom mondotta magáról: "szánalmasan
esendő vagyok. Szinte minden este megkísért a szexuális kalandvágy. De ha
még van annyi erőm, hogy föltegyek egy Bach-lemezt: otthon maradok."

Kitűnő orvosság: minőséggel az ördög ellen. S e megoldásnak megvan az
az előnye is, hogy nem lehet visszaélni vele, mint például a morállal, amit
legtöbben kizárólag mások megítélésére használnak. Bach zenéje visszafordít
hat bárkit a veszélyes küszöbröl, ha csak egy pillanatra is valóban odafigyel.

Hogy miért? Mert ez a zene megvalósítja azt a jót, amiről a morál legtöbbször
csak beszél. S mivel a beszéd a bennünk élő valódi rosszal szemben kevés, leg
több esetben jobb lenne, ha hallgatnánk, mivel felesleges ítélkezésselcsak gyarapít
juk az amúgy is meglévő rosszat önmagunkban, másokban és a világban.

A jóban a közepes semmire se jó, s inkább árt, mint használ. Bizonyos
értelemben rosszabb a bűnnél. mely nyíltan és kendőzetlenül szembesít ön
magunk gyarlóságával. A jóban a közepes egyenlő a bibliai .Jangyossal".

Belső küzdelmeinkben segítséget egyedül a tiszta jótól, a minőségtől várha
tunk. Ami azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy annak, aki magát a mi
nőség és a tiszta jó csillagával eljegyezte, egyúttal könnyebbé is válna élete.
Ellenkezőleg. A minőség és a tiszta jó fényében látja csak az ember, mennyire
esendő és gyarló szinte minden mozdulása és cselekedete. Zavartalan csak a
.Jangyosnak" a pályája. A jóra törekvő élet: drámai, rögös, nehéz.

Es mégis ez az egyedül reményteljes élet. Ez a rögös út az egyetlen, amely
valahová vezet. Nem akárhová, hanem az atyai házba. Akkor is, ha a tékozló
fiú, ~ akkor is, ha egy ártatlan gyermek a vándora.

(Uj Ember 1974. szeptember 22.)

Magasság és mélység

Az erkölcsi és spirituális emelkedés ősi szimbóluma a hegymászó útja, erőfeszí
tése. Minél közelebb jutunk a hegy csúcsához, annál nagyobb területet fog át
tekintetünk az alattunk elterülő vidékből: annál tisztábban és átfogóbban rajzo
lódik ki az élet és benne tulajdon életünk jelentése, csodálatos motiváltsága.

Az emelkedökkel azonban a lejtők is megnőnek, s a csúcsokat szakadékok
árnyékolják. Igazságos ez? Vajon csakugyan emelkedés az emelkedés, vagy
újabb és még veszélyesebb csapda csupán?

A csúcs ellentmondását megpillantó értelem föltétlenül megbotránkozhat e
paradoxonon, amennyiben nem lép tovább. De aki tovább lép, azt a mélység
iszony is fölfelé hajtja, s nem kisebb erővel, mint a csúcs vonzása.

Igy lesz erkölcsi emelkedésünk legfőbb titka az alázat, és nemcsak titka, de
egyedül reális mércéje is. Aki valóban emelkedik: lehetetlen, hogy mélység és
magasság feszültségében ne váljék alázatossá. Mert ahogy a magasság fölté
telezi a mélységet, éppúgy nincs emelkedés alázat nélkül. Az alázat nem is
egyéb talán, mint szüntelen és fáradhatatlan emelkedés.

A növekvő szakadék így válik maga is jótékonnyá, s épp ezáltal, hogy szü
net nélkül növekszik. A lázongó ezt hajszának nevezné, a gőgös vagy fáradt
belezuhanna - de az alázatos szív neki köszönheti, hogy alázatos maradhat.
Magasság és mélység az ő páros szárnya. .

(Uj Ember 1975. március 16.)
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