
Az öröm mint bűn a
korai szerzetességben?
A vallás hosszú bűnlajstromán minden bizonnyal előkelő helyet fog-
lal el a „világ” és az „élet” tagadásának vádja, amelynek értelmében
a hit azt követelné az embertől, hogy az élet örömeiről lemondjon,
és kedélytelen aszkézisben töltve mindennapjait valamely túlvilági
elégtételben reménykedjék. Itt, nyugaton persze mindenekelőtt a ke-
reszténységről szokás így vélekedni, bár kétlem, hogy előfordulna a
történelemben olyan vallás, amelyben az önmegtagadás valamely
formája kisebb-nagyobb szerepet ne játszana. Azt hihetnénk, efféle
kritika csak a modern kori ember fejében születhet meg, pedig a mű-
velt pogányok már a keresztény éra kezdetén is elborzadva konsta-
tálták, hogy egyes polgártársaik mily könnyen hódolnak be egy
zsidó szekta kétes tanainak, amely szerint egy kínok közt kivégzett,
megfeszített embert kell imádni istenség gyanánt. „Az egész vilá-
got sírokkal és temetőkkel töltitek meg” — hangzott Julianus Aposz-
tata vádja a vértanúk kultuszát látva, és a filozofikus élet kiegyen-
súlyozott eszméihez szokott római értelmiség nem fordult több
megértéssel a pusztákba kivonuló remeték, majd a formálódó szer-
zetesség felé sem, amely a szemükben alighanem a mértéktartó élet-
vitelt hirdető pogány bölcselet szélsőséges paródiájának tetszett.1

A humanizmus, a protestantizmus és a felvilágosodás eszméi-
nek örököseként pedig ha lehet, ma még ennél is kevésbé tudunk
szimpátiával viszonyulni a csont és bőr aszkétákhoz, a nőtlenség-
ben élő szerzetesekhez, vagy az egyszerű hívekre is érvényes mo-
rális és testi korlátozásokhoz. Mindez pusztán a spirituális önzés
egy kifinomult fajtájának látszik, amely a világra és annak szépsé-
geire fittyet hányva azon mesterkedik, hogy mielőbb kieszközölje
saját üdvösségét. Nincs is abban semmi természetes és semmi em-
beri, ahogy ezek a morc aszkéták az élet örömei ellen prédikálnak
— az élet örömein itt természetesen az ételt, italt, kényelmet és a
másik nemet értve.2

Való igaz: a régi homíliákat böngészve vagy a monasztikus ha-
gyomány szövegeiben elmélyedve nem egykönnyen veszi be az
ember gyomra, hogy a régi idők szentjei, a maiakkal karöltve, mi-
lyen állhatatosan hangsúlyozzák a bűnbánat, a gyász, a könnyek
és a szívbéli töredelem fontosságát, no meg az önmegtartóztatásét,
miközben a kedélyes csevegésről és a vallás kellemes velejáróiról
aránylag kevés szó esik. És még ha elő is kerül valami hasonló, a
szentek derűjét rögtön beárnyékolja a Kereszt.

„Az atyák mondták, hogy amikor egyszer a testvérek a szeretet-
lakomát fogyasztották, az egyik testvér elnevette magát az asztal-
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nál. Ezt látva János abba sírva fakadt, és azt mondta: »Mi lakozhat
ennek a testvérnek a szívében, hogy elnevette magát, amikor in-
kább sírnia kellett volna, hogy szeretetlakomát eszik?«

„Azt mondták Pambó abbáról, hogy arca sosem mosolygott. Egy
nap tehát meg akarták nevettetni a démonok, ezért tollból szárnyat
kötöttek egy bothoz, körbehordozták, zajt csaptak, és azt kiabálták:
»Allé, allé!« Meglátta őket Pambó abba, és elnevette magát. A dé-
monok erre körtáncot kezdtek lejteni, és így siránkoztak: »Jaj, jaj,
Pambó nevetett!« Ő azonban azt felelte nekik: »Nem nevettem,
hanem kinevettem erőtlenségeteket, hogy annyian hordoztok körbe
egyetlen szárnyat.«”

„Ismét ő [Szünklétiké amma] mondta: »Nekünk, akik ezt a foga-
dalmat magunkra vállaltuk, a tökéletes józanságra kell törekednünk.
Hiszen a világiaknál is szert tehetnek józan életre, de ugyanakkor vele
együtt megfér a meggondolatlanság is, mert az összes többi érzékkel
vétkeznek. Mert illetlenül nézelődnek, és féktelenül nevetnek.«” 3

A fentiek alapján úgy tűnik, a sivatagi aszkéták számára a nevetés,
az öröm legnyilvánvalóbb jele korántsem számított olyan pozitív do-
lognak, mint a mi szemünkben; Pambó történetéből világos — még
ha a szent utólagos magyarázata kevéssé meggyőző is —, hogy a ne-
vetés démoni incselkedésnek tudható be, Szünklétiké amma tanítá-
sából — aki mellesleg az egyetlen női szerzetes, aki tekintélyénél
fogva helyet kapott az atyák mondásainak e gyűjteményében — az
is kiderül, hogy az efféle megnyilvánulások nem férnek össze az asz-
kéták megcélzott „tökéletes józansággal”. Ezek után legalábbis meg-
lepő, hogy a róluk való feljegyzéseket olvasva igen kevés savanyú
szerzetessel találkozunk, míg a legtöbbjük kimondottan kedves, fi-
gyelmes, és nem nélkülöznek egyfajta humorérzéket sem. Az „ön-
kéntelen” vagy „féktelen” nevetés azonban azt jelezné számukra,
hogy az a bizonyos „józanság” (szófroszüné) megtört, és a belső éber-
ség (népszisz) alábbhagyott; ami az ő szemükben, a sivatag szellemi
közegében igencsak kockázatosnak számított.

Az érzelmi megnyilvánulások széles skálájának másik oldala vi-
szont mintha nem hogy nem tiltott, de egyenesen kívánatos volna:
„Arszeniosz abbáról mesélik, hogy egész életén keresztül, ha a két-
kezi munka mellett ült, egy kendő volt az ölében a szeméből patakzó
könnyek miatt. Amikor Poimén abba meghallotta, hogy elhunyt,
könnyek között mondta: »Boldog vagy, Arszeniosz abba, hogy ebben
az életben sirattad magad. Hiszen aki itt nem siratja magát, ott majd
örökké fog sírni. Tehát akár itt önként, akár ott a kínok miatt: lehetet-
len, hogy ne sírjunk.«”4 Akár itt, önként, akár ott, a kínok miatt — két
világ áll tehát egymással szemben, ami egyúttal két idősíkot is jelent:
az evilág, a most, amely rendszerint az örömök, a nevetés, az élveze-
tek, tehát a szétszórtság világa, valamint az eljövendő, másik világ,
amely az üdvösség vagy a kárhozat szellemi tartománya, s mintegy
tükörképe az előzőnek — az itteni sírás ott nevetésre fordul, és vi-
szont. Eszünkbe juthat Léon Bloy egy gondolata, aki Pál apostol
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mondását — „mert most tükör által, homályosan látunk” — úgy kom-
mentálja, hogy nem tudhatjuk, az evilági örömök nem a pokol kínjai-
e, amelyeket (mivelhogy tükörben látunk) most mintegy kifordítva
érzékelünk. A „most”, ami egyúttal az evilági örömök horizontját is
jelzi, az atyák szemléletében mindig kiegészül egy „eljövendővel”,
amely teljessé teszi az önmagában csonka, „rész szerinti” ittlétet.

Amikor tehát az örömök iránt való közömbösséget, és a tőlük való
óvatos távolságtartást kérjük számon a keresztény szenteken, meg-
feledkezünk egy alapvető különbségről ők és miközöttünk: arról,
hogy mintha egészen más perspektívából látnák a világot, és hogy
ama bizonyos „eljövendő”, ami a legtöbbünk számára legfeljebb ho-
mályos fogalom, teológiai tétel, az ő számukra mindennél elevenebb,
csaknem kézzelfogható valóság, amely az evilágnál sokkal nagyobb
súllyal esik a latba. Úgy tűnik, a viszonyítási pont számukra nem az
evilág, hanem az Isten Országa, és ehhez, vagyis az örökléthez képest
mérnek fel mindent, ami ideiglenes; mint ahogy az ember prototí-
pusa sem a halandó Ádám, hanem a feltámadott Krisztus.

„Kedveseim — áll Lükopoliszi János aszkétának Rufinusnál fenn-
maradt tanításában — mivelhogy azt tűztétek ki célul, hogy elnyerjé-
tek Isten tetszését, és eljussatok az ő szeretetéig, ügyeljetek rá, hogy
mentesek legyetek mindenfajta kérkedéstől, minden lelki vétektől, és
a test örömeitől. Testi örömök alatt pedig ne csupán azokat értsétek,
amelyekben a világiak lelnek gyönyörűséget; az önmegtartóztatás-
ban élőnek azt is mind öröm forrásának kell tekintenie, amit kedvvel
vesz magához, legyen az bármily hitvány és bármennyire megszo-
kott is. Még maga a kenyér és víz is, ha megkívánásból fogyasztjuk —
azaz azért… hogy lelkünk vágyát csillapítsuk vele — tiltott örömöt
jelent a böjtölő számára. (…) Széles út tárul tehát a lélek elé, mikor va-
lamely vágyát elégíti ki, keskeny azonban, midőn leküzdi vágyait.”5

Az ebben az értelemben vett széles út pedig mainapság talán min-
den korábbinál szélesebb, alighanem azért is bizonyul olyan nehéznek
elfogadni e merőben más perspektíva létezését. Pedig nem egysze-
rűen arról van szó, hogy a szerzetesek elfordulnának az örömöktől:
csupán másfajta örömökhöz ragaszkodnak, amelyek azonban sajná-
latos módon számunkra némiképp definiálhatatlanok — egy vágy
vagy szenvedély kielégítése például nem tartozik közéjük. Hallgassuk
Bésszarión abbát: „Ismét ő mondta: »Ha békében vagy, és nem há-
borgatnak [a démonok], akkor még inkább legyél alázatos, nehogy
idegen öröm férkőzzön hozzánk, és dicsekedésre indítson, s így há-
borúságba essünk. Hiszen gyakran gyengeségünk miatt nem engedi
meg Isten, hogy megtámadjanak minket, nehogy elvesszünk.«”6

Itt szemet szúrhat az „idegen öröm” kifejezés, ami voltaképp azt
feltételezné, hogy a szerzetes számára azért van olyan öröm is, mely
a legkevésbé sem idegen tőle. Ilyen értelemben mondhatta Benjámin
abba a halálos ágyán: „Ezt tegyétek, és üdvözülhettek: Mindig örül-
jetek, szüntelenül imádkozzatok, adjatok hálát mindenért! (1Tessz 5,16–17).”7

Ez az öröm azonban időnként meglehetősen különös formákat ölt és
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szokatlan módokon jelenik meg — nem dolgokban és birtoklásban rej-
lik, hanem belső akadályok leküzdésében; mintha az itteni vesztesé-
gek valami rejtélyes fordulat folytán majdan nyereségként tűnnének
fel. „Euprepiosz abba mondta: »Minden testi dolog anyag. Aki a vi-
lágot szereti, akadályokat szeret. Ha egyszer az ember elveszít vala-
mit, úgy azt örömmel és hálaadással kell fogadnia, mert így gondoktól
szabadul meg.«”8 Itt talán nem is annyira az anyagon és a testi mivolton
van a hangsúly — bár elsőre hajlamosak volnánk mindjárt így érte-
ni —, hanem a gondoktól való megszabaduláson, hiszen már Jézus
is figyelmeztetett rá, hogy „ahol a kincsed, ott a szíved is” (Mt 6,21).

Nem kevésbé elhamarkodott a szövegekben oly sokszor emlege-
tett penthoszt is egyszerűen gyásznak fordítani: Irénée Hausherr egy
egész könyvet szánt annak kimutatására, hogy a lelkiállapot, melyet
ez a szó jelöl, a monasztikus irodalomban korántsem negatív ér-
telmű.9 Az aszkéták ugyanis mindig gondosan megkülönböztetik az
isteni kegyelem gyümölcseként a belső töredelem nyomán megszü-
lető penthoszt a romlott szív csüggedt szomorúságától, a lüpétől. Az
utóbbi nemcsak hogy helytelen, de veszélyes is, mert szép lassan ki-
irtja a lélekből a vágyakozást Isten után. Evagriosz például — a maga
akkurátus módján — az utóbbinak hetvenhét típusát különíti el a
mély depressziótól a tunyaságig, és mindegyiknek megadja a hatá-
sos ellenszerét is egy-egy szentírási gondolat formájában.10 Míg a
penthosz a könnyekkel együtt a valódi, a lelket a legmélyéig átjáró
imádság velejárója, addig, mint Evagriosz is mondja, „a szomorúság
szelleme tönkreteszi az imádságot”.11 A könnyek is azt jelzik, hogy az
ember nem maradt meg korábbi érzéketlen állapotában, hanem tisz-
tába jött saját helyzetével: gyöngeségével, szenvedélyeknek való ki-
szolgáltatottságával, esendő mivoltával. Sír, mert nem tehet mást,
miután meglátta, mit tett a benne lévő isteni képmással: „A szerzetest
saját cellája és magánya, amely a sírboltban folytatott élethez hasonló,
az emberi örömöktől távol, tanítják meg arra, hogy az ő feladata a
gyász. (…) A szerzetes vigasza könnyeiből születik. S ha a tökélete-
sek és győztesek sírtak itt, hogyan is volna képes valaki, akit sebek
borítanak, megállni sírás nélkül? Annak, akinek szerette holtan fek-
szik előtte, s aki látja önmagát a bűnökben meghalni, van-e szüksége
útmutatásra a könnyekhez vezető gondolatokról? Lelked, vétkektől
lemészárolva, ott hever előtted; lelked, aki pedig e világ minden kin-
csénél drágább a számodra.”12 A könnyek tehát alighanem a komp-
romisszumoktól mentes önismeret velejárói, és a szerzetes által gya-
korolt mnémé Theu, Isten jelenlétének érzékelése adja meg azt a
távlatot, amelyben az ember ráébredhet valódi helyzetére: „Pál abba
mondta: »Nyakig merültem a mocsokba, és így sírok Isten színe előtt:
Irgalmazz nekem!«”13

A keresztény lelkiségi szövegeket olvasva úgy tűnik, hogy a ma-
gatartás, amelyre az ősbűn óta az emberi psziché berendezkedett,
az önvédelem és az önigazolás technikáinak biztosít elsőbbséget
mindenek felett: a legtöbb belső energiát mások hibáztatása mellett
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önmagam védelmezése, a látszatok fenntartása és az „ego” ké-
nyeztetése emészti fel. Biztosítani elsősorban azokat az örömöket
és eljárásokat, amelyek a személyiséget hizlalják — ám ezek az él-
vezetek, amint a bukott „én” is, amelyre irányulnak, pillanatnyiak
és mulandóak, ezért kell belőlük egyre több és több, hátha a meny-
nyiség a folytonosságot is magával hozza majd. A szerzetesek ta-
pasztalata szerint ez azonban nem a bűn terhétől és a rossz lelkiis-
merettől való megszabaduláshoz vezet, épp ellenkezőleg: olyan
mámorhoz, ami a narkózishoz hasonlóan ideig-óráig képes elfe-
ledtetni azt. Ezzel állítják szembe a szellemi józanság vagy éberség
(szófroszüné és népszisz) kívánalmát, amely ugyan kevésbé kényel-
mes, de legalább a valósághoz is köze van.

„Ismét ő [Szünklitiké] mondta: »Az ördögnek számtalan csapdája
van. Nem téríti el a lelket a nélkülözés által? A gazdagságot hozza
elő. Semmire sem megy gyalázkodással és rágalmazással? Dicsére-
tet és dicsőséget kínál! Ha legyőzi az egészség, beteggé teszi a testet.
Ha nem tudja a gyönyörökkel megcsalni a lelket, akkor a kényszerű
vesződségek által próbálja félrevezetni. Kívánsága szerint okoz igen
súlyos betegségeket, hogy azoknál az embereknél, akik ezáltal kis-
hitűvé válnak, megzavarja az Istenre irányuló szeretetet. Heves láz-
zal szabdalja a testet, és tűrhetetlen szomjúsággal kínozza.

Ha bűnös létedre ezeket szenveded el, gondolj az eljövendő bün-
tetésre, az örök tűzre és az ítélet kínjaira is, és ne csüggedj el a je-
lenlegi dolgok miatt! Örülj, hogy Isten meglátogatott, és az a szép
mondás legyen ajkadon: Az Úr ugyan szigorúan fenyített meg engem,
de a halálnak nem adott át (Zsolt 117,18)! Vas voltál, de a tűz levá-
lasztotta rólad a rozsdát.«”14

Ez a bizonyos töredelem (katanüxisz), a belső megrendülés az, ami
a lelki tanítók szerint megnyitja a belső kapukat, a könny pedig annak
bizonyítéka, hogy feloldódott az a belső görcs, amely az emberi szívet
— mintegy ön-védelemből — érzéketlenné tette.15 A gyász és a sírás
tehát nem önmagukért valók, és nem arra szolgálnak, hogy a világ
minden dolgában és mindenkiben csak a rosszat lássuk, ellenkező-
leg: hogy magunkból eltávolítsuk azt. Igazuk van tehát azoknak, akik
szerint mindebben alig van valami „természetes” és „emberi” — mert
amire itt törekszünk, az a díszleteken áthatoló angyali pillantás.

„Szünklétiké amma mondta: »Mindenkinek, aki az Istenhez akar
közeledni, először harcot kell vívnia, és nagy erőfeszítésébe kerül, de
aztán kimondhatatlan örömökben lesz része. Amint ugyanis azokat,
akik tüzet akarnak gyújtani, először füst veszi körül, és könnyeznek,
s ilyen módon érik el céljuk beteljesülését (hiszen az Írás azt mondja:
A mi Istenünk emésztő tűz — Zsid 12,29), úgy nekünk is könnyekkel és
erőfeszítések árán kell felgyújtanunk magunkban az isteni tüzet.«”

Az úgynevezett „evilág” örömeivel tehát — amelyeket többnyire
kizárólagosnak ismerünk — nemcsak az a baj, hogy könnyen vég-
ződnek önmagukban, és ott kimerülnek, csak további szomjat és
kielégületlenséget okozva, hanem az is, hogy szétszórnak: márpedig

Töredelem,
belső megrendülés

14AP 898.

15„Először imádkozz azért,
hogy megkapd a könnyek
adományát, azért, hogy
a szív töredelme által a
lelkedben lakó kemény -

séget meglágyítsd” — írja
Nagy Szent Baszileiosz

(De Oratione, 5, idézi
Irénée Hausherr: i. m. 323).
A könnyek és a töredelem

azonban sohasem
szólhatnak a külvilágnak.

Egy Szent Efrémnek
tulajdonított iratban

olvassuk: Penthoszunk ne
az ember szerinti legyen,
„hanem Isten szerinti, aki
látja a szív titkait, hogy ő

mondjon boldognak
minket. Arcunk tehát

legyen vidám.” (uo. 466.)
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az emberi létezés alapvető jegye a szétszórtság és a belső egyensúly
hiánya.

„Az emberi szellemet általában úgy határozzák meg, hogy örök -
ké mozgó és sokat mozgó (aeikinétosz kai polükinétosz). Tehát termé-
szeténél fogva sohasem lehet tétlen. Ha nincs megfelelő tárgya,
amely mozgékonyságát lekösse és állandóan lefoglalja, akkor vál-
tozékonyságánál fogva kénytelen elkalandozni, és mindenfelé el-
kószálni” — mondja Serenus egyiptomi apát Cassianusnál.16 A mai
világot pedig talán minden eddiginél jobban jellemzi az „elkalan-
dozás és elkószálás” változatos és kifinomult technikáinak tökélyre
fejlesztése, amelyek eredményeképp igencsak nehézzé válik a belső
összeszedettség megteremtése, ami pedig az Istenre való odafigye-
lés (mnémé Theu) alapvető feltétele is volna. A belső éberség elis-
merését az önelvesztés különböző módjai váltották fel oly sikere-
sen, hogy a keresztény — és többé-kevésbé bármilyen — vallás
aszketikus kultúrája egyszerűen értelmezhetetlenné vált. Az öröm
keresésekor a cél maga a közvetlen élvezet, az azonnali eredmény,
míg az atyák olyan örömet keresnek, amely nem önmagában vég-
ződik, hanem Istenre irányul.

„Hivatásunk végső célja tehát, mint mondottuk, az Isten Országa
vagy a mennyek országa: közvetlen feladatunk azonban, vagyis
közvetlen célunk a szív tisztaságának elnyerése. E nélkül senki sem
juthat a fő célra. Azért erre a feladatunkra szegezzük tekintetünket,
ez szabja ki számunkra az igényt, és ez vezesse pályánkat zsinóre-
gyenesen. (…) Ez ad értelmet minden cselekedetünknek, minden
szenvedésünknek. (…) Az a lélek ugyanis, akinek nincs kitűzött
célja, amelyért éljen, és amelyhez mindenek felett ragaszkodjék,
szükségképpen óráról-órára, sőt percről-percre változik, aszerint,
amint más és más gondolat ötlik az eszébe, és a külső események
hatására nyomban enged a legelső benyomásnak.”17

Az aszkéták számára tehát az élet fókuszpontja nem az „én” —
nem annak öröme vagy bánata a mindenre érvényes zsinórmérték.
Gyakran idézik Pál apostolt: „Öljétek meg tagjaitokban azt, ami föl-
dies” (Kol 3,5) — a cél tehát nem a test sanyargatása, hanem az
abban, vagy még inkább az általa megjelenő evilági törvény, amely
a mennyek országának törvényével nem fér össze, többek között
épp azért nem, mert kizárólagosságra törekszik. Cassianus azt írja:
„A szent Apostol nem általánosságban állítja, nem is egyszerűen
csak azt mondja, hogy az Isten Országa »öröm«, hanem kifejezetten
és sajátosan »öröm a Szentlélekben« (Róm 14,17). Tudja ugyanis,
hogy van más, kárhozatos öröm is. Erről mondta az Üdvözítő:
»A világ örül« (Jn 16,20), másutt pedig: »Jaj nektek, akik nevettek;
keseregni és sírni fogtok« (Lk 6,25)”.18 Nem arról van tehát szó,
hogy maga az öröm válik bűnné a korai szerzetesek és a minden-
kori aszketikus tanítók szemében, hanem az ellen emelnek szót, ne-
hogy a bűn váljon örömmé — egyetlen, és minden mást háttérbe
szorító formájává az örömnek.

Összeszedettség,
odafigyelés Istenre

16Johannes Cassianus:
Collationes Patrum, VII,4.

Magyarul: Az egyiptomi
szerzetesek tanítása.

(Ford. Simon Árkád
OSB.) Pannonhalma –

Tihany, 1998, 187.

17Coll. I,4–5., i. m. 34–36.

Evilág és a mennyek
országának törvénye

18Coll. I,13., i. m. 44.
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