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ELőSZÓ

Ezekben az előadásokban Isten elgondolását szeretnénk megközelí
tení az ember életéről. A keresztény élet ugyanis a maga valódiságá
ban és teljességében nem más, mint az az emberi élet, amelyet Isten
gondolt el. Imádkozó, alázatos tisztelettel közelftsUnk Isten nagy gon
dolataihoz, mint Mózes az égő csipkebokorhoz.

Amit előadunk, abban bölcseleti és hittudományi igazságok kerül
nek sorra. A beállítás igyekszik az életet szolgálni.



A kiadó megjegyzése:

Lapunk különszáma ezúttal - sok olvasónk kivánságára - a k özel
múlt magyar értékeiből emel ki egyet. Azoknak az előadásoknak jegy
zetét adjuk közre, amelyeket P. Hunya 1946/ 47 folyamán Szegeden tar
tott. A vezérfonalat Ő maga diktálta gépbe, ezt a hi teles szöveget kö
zöljük változtatás nélkül. Az eredetiben a tulajdonképpeni aszke tikai
részt nyolc fejezetből álló dogmatikus alapvetés előzte meg. Ezek a
fejezetek a következők: 1. Ki az Isten? 2. Isten első elgondolása az
emberről. 3. Az is tengyermekség. 4. A bűnbeesett ember . 5. A második
Adám. 6. Istentisztelet. 7. AIdozat. 8. Papság. Ezekben P. Hunya nagyon
tömören, szinte katekízrnus-szerűen próbálta körvonalazni a keresz
tény élet elvi alapjait. Minthogy ezek inkább vázla tosak és hangsúlyuk
ban természetszerűleg még a második vatikáni zsinat előtti teológiát
tükrözik, elhagytuk őket.

Reméljük, hogy a nagy lelkivezető világos fogalmazása, mély lelki
sége ma is sokaknak lesz segítségére a keresztény élet alapvető tényei
nek tisztázásában és gyakorlatában.

+
Egyúttal k öz öl jük. hogy megjelent Boros László könyve: A köztünk

élő Isten (Der anwesende Gott) . Ara 2 dollár . Kiadóhivatalunkban is
kapható.
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9. E SZMÉ NY

A legnagyobb földi értékek közelünkbe hozzák az eszmény fogalmát.
Az érték ugyanis, ha nekünk való m ódon fe lragyog előttünk, könnyen
eszménnyé válik.

1. Mi az eszmény?

Olyan nekünk való érték, főleg élő, személyi érték, amely mara
dandóa n képes bennünket lefoglalni, érzéseinket kitüzesíteni és akara
tunkat értékes cselekvésre indítani.

Mély lélektani alapja: szellemünk ősi, ösztönös igénye, hogy cse lek
véseink, törekvéseink számára tőlünk különböző, de mégis egyedileg
nekünk teljesen megfelelő tökéletes mintánk legyen .

Létbeli végső alapja: a tökéletes minták, eszményi értékek Istenben,
az Atyában vannak, mint örök forrásukban : a Fiúban vannak való
ságos képei a létesíthető tökéletességnek, a Szentléleknél van a való
sítás.

Szellemtör ténetil eg: minél fejlettebb volt valaha is egy-egy emberi
szellem, anná l inkább igényelt és keresett fejlődése számára "igazi
eszményt" , amely őt lefoglalja és cselekvésre lendítse. - Ezeket az
"eszményi" törekvésű embereket mindig érdekelte az eszmény valóság
értéke. Szorgosan kutatták is . Plátó legmagasabbra ment, de ott elvesz
tette tájékozódását és a földi dolgok eszményeit önálló, örö k, töké
letes létezőknek gondolta. Mások azonban ösztönösen is olyan esz
ményt akartak, amelyet látni, tapintani, vagyis közvetlenül m egélni
lehet. - Ez az eszményt kereső ősigény némelyekben elj utott odáig,
hogy abszolút értékű emberi eszményt is kívánt, mint olyant , amely
köztünk él, valóságos ember.

2. Milyen vonásokból tevődik össze az igazi eszmény?

Tá rgyilag:

a) Lényem tökéletes képe.

Egészben vagy részben saját magamat lá tom meg a valódi esz
ményben. Magamat nem úgy , ahogyan vagyok, hanem ahogyan lennem
kellene. Nagy kegyelemként megélhetem Isten elgondolását is ró lam.
Ezért hangolódik át a léle k olyan könnyen a megfelelő eszmé nyre.
Ezért érez olyan életszerű, szerves kapcso latot vele .
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b) Sugárzó kép.

Először abban az értelemben, hogy világos. Nincs homály benne.
Látom, értem. Aztán abban az értelemben, hogy ragyogásában h öt
sugároz, erőt közvetít, főleg a nálam hiányzó erőket. Ez lélektanilag
történik, de fiztkailag 15 a kegyelem világában.

c) ~rtéke állandó.
Vagyis változand6ság ld van zárva belőle. Nem állhat elő elérték-

telenedés.
d) ~letszerOen közvetlen.
Alanyilag:

a) Az objektív eszménynek sajdtos fényben kell főlragyognia a lé
lekben. Uj fényben, áthat6 fényben, betöltve a lelket. (Vö . a talál
mányok, fö!fedezések, mélyebb Isten-élmények ismereti részét.)

b) Ki kell gyulladnia.
Az érzések tüzet fognak; a láng elkapja az egész egyéniséget. Ez a

tűz főképpen a szeretet tüze, amely ha igazán mélyről val6, meg
teremti a tökéletes cselekvő lendületet. Ennek már az áldozat sem
probléma.

c) Igézet.
Az egészséges eszmény-igézet szinte megpecsételi · az alany kap

csolatát eszményével. Az eszmény napként helyezkedik el a lélekben.

3. MI az abszolút és egyetemes emberi eszmény?

Abszolút eszmény az, amely bárki számára mindig eszmény, cselek
vési minta marad és val6sít6 közeledéssel soha nem érhető el teljesen.
Ha elérte a törekvő, már nem eszmény többé.

Egyetemes eszmény az, amely jól megfelel mindenféle embemek:
férfinak, nőnek, fiatalnak, öregnek, nagyigényünek, kisigényünek ...

Emberies jellegének pedig abban kell nyilvánulnia, hogy szívünknek,
lelkünknek egészen megfelelő m6don, közvetlenül, melegen, vonz6an
hat reánk.

Ez az eszmény Jézus Krisztus, az emberré lett Isten, aki a Szent
háromságban: az Eszme, Verbum, Logos. (Ján. l, l ... ) Az Atya dio
csőségének fénye és lényegének képmása. (Zsid. 1,3)

Ó a lelkek csodálatos Napja: telve fénnyel, hővel, erőkkel, árad6
kegyelmi kincsekkel.

4. MI a relatfv emberi eszmény?

Altalában: ami elég egy embemek ahhoz, hogy őt föllelkesftse és
maradand6an lenditse értékes cselekvésre.
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Ilyenből sok van és sokféle van. Lehetnek lelkesítő dolgok, amelyek
nem is méltók az eszmény nevére: anyagi javak, élvezetek . . . Már
közelebb állnak az eszményhez: célkitűzések (társadalmi, tudományos,
művészi, erkölcsi, vallási . . . ). Lehetnek személyek, akik a kivánatos
értékeket mintegy megtestesítve hordozzák.

Minél értékesebb szellem valaki, annál kevésbé el égítik ki relativ
eszmények, mert hamar felfedezi bennük a fogyatékosságot.

A legmagasabbrendű relatív eszmények az Egyház által szentté ava
tott hősies erényű emberek. Épp az Egyház szenttéavatása biztosít
arról, hogy ők életerős eszményeink lehetnek és mint ilyenek nincsenek
többé változandóságnak alávetve. - Legmagasabbrendű relatívesz
mények ezek a szentek főleg azért, me rt Krisztusnak leghűbb másai.
A krisztusi abszolút eszményt ők közelitették meg a leginkább. A cso
dákkal rajta van az isteni jóváhagyó pecsét is életükön.

A relatív eszmények sajátos előnye az, hogy az ádámi ember szereti,
ha eszményében nemcsak tökéletességet talál, hanem saját egyszerű

vonásait is fölismeri, sőt az életkörülmények is hasonlóak. Ezért jó ,
hogy a szentekből ennyiféle van.

5. Mi az eszmény-igézet jelentősége?

Ez bontakoztatja ki a lélek legmélyebb erőit, értékeit, irányát.
Ez képes egészen bekapcsolni az örök Eszménybe, Krisztusba.
Ez ad életlendületet; meglátásokat, találékonyságot , könnyedséget ,

kitartást, - a cselekvések akármilyen nehéz vonalán.

6. Mik a legfőbb teendők?

A lelket megtisztítani és fölszabaditani a testiségből, a földiesség
ből, a lehetőség szerint szabaddá tenni.

Legyen mindennapi olvasmányunk a Szentírás és a szentek élete.
Figyeljük meg tanulékony lélekkel a krisztusi Eszményt és a szentek
eszménykereső és eszményvalósitó lelkületét.

Alázattal és buzgón kérjük naponként a nekünkvaló eszmény ki
gyuIladását lelkünkben.
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10. A KERESZTÉNYEK SZERVES EGYSÉGE JÉZU S KRI SZTUSBAN

Istennek, az Atyán ak, Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott túláradó
szeretete a titkok titkain keresztül elvezet a leghomályosabb titokhoz,
amely pedig gyakorlati életünk számára oly roppant jelentős: Valami
mélységesen mély, csodálatosan nagyszerű , természetfölötti egység van
Krisztus és övéi között , úgyszintén a krisztushivők között . Ez a Krisz
tus titokzatos testéről szölö tan.

1. Mi a tan lényege?

Világos hasonlattal magyarázta először Jézus Krisztu s : ..Én vagyok
a sz ölöt ö, ti a szőlővesszők . . . " (Ján. 15,5 >' S az életáram egységét
hangsúlyozza, amely egység a t ökébő l van. Csakis belőle lehet termés.
Nélküle a vesszők semmi t sem tehetnek. Ellenkezőleg, el is száradnak.

Szent Pál gyakran visszatér erre az igazságra - főleg a test hason
latával: ... "sokan vagyunk egy test Krisztusban" (Róm. 12,5>' Hang
súlyozza a különböz ö tagok, szervek egys éges föladatát a betöltendő

szerepek különfélesége ellenére is.
Mindkét szemléletben világ os a részek megállapodott rendje, szerve

zete és egysége. Világos az is , hogy az egész élő, tevékeny, sajátos
föladatkört betöltő részekből rendeződik szerves egésszé. Világos az
is , hogy nem a már előbb létezett öná lló részek - mint ftiggetlen
egyedek - állnak össze, szervezkednek , ho gy eggyé legyenek, hanem
nagyszerűen van adva az egész, amelyből csodálatos belső erő folytán
bontakoznak ki a részek, mindegyik a maga feladatának megfelelő

képességekkel, természettel. Ezek a részek aztán a jelzett központi
összefogó és éltető erő befolyása alatt maradnak s csakis így élhetnek
és müködhetnek.

Hogy Krisztus mégis olyan alázatosan kér: ,,Maradjatok énben
nem .. . " (Ján . 15,4) , ez nem azért történik, mert önállóan is élhet
nének a tagok, hiszen Ó maga mondja, hogy "ná lam nélkül semmit
sem tehettek", hanem, mert az embereknek szabadakaratuk lévén, az
életkapcsolatot gyöngithetik, sőt me g is szakithatják a központi élet
forrással. Lehe tnek fonnyadó, száradó, elhalt tagok .

Kétségtelen ezek után, hogy a sajátos krisztusi életnek egészen szo
ros egységéről van sz ö, A krisztusi élet fizikai valóság, tehát ez az
egység is. Bizonyos ugyanakkor, hogy a hasonlatok csak hasonlatok.
Nem a szőlő és az emberi test valósága szerint vagyunk egyek Krisz
tussal az életében.
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Hogyan tehát? Ez a nagy titok.
Nem vitás, hogy itt az istenfiúság , a kegyele m szerves életkapcso

latáról és életegységéről van sz ö, Ennek a csodálatos isteni életszer
vezetnek forrása: az embertermészet egysége a Fiúistennel. Ez az a
végtelen gazdag és dúsan áradó élet-tőke, amely az istengyermekség
minden életszervét kineveli, minden életföladatát beirányozza és mín
den erőáramát foly6sítja. Ö maga ugyanakkor nem lesz szegényebb
vagy erőtlenebb. Minden óhaja, ho gy min él életerősebbek legyenek a
tagok s minél dúsabb életáramot vehessenek a forrástól.

Ebben a megvilágításban fönséges ér telmet kap Krisztus ünnepélyes
könyörgése Atyjához: ...... hogy mindnyájan egyek legyenek ....
bennünk . .. én őbennUk, te meg énbennem, hogy tökéletesen eggyé
legyünk" (Ján. 17,21-23).

2. A titokzatos Test hogyan viszonylik Krisztushoz?

Jézus Krisztus ennek a titokzatos Testnek Alkotója , Feje, Fenn
tart6ja, Üdvözítője és Eszményi Célja. (V. ö. Mystici Corporis Körlevél
20. 1)

Alkotója: a kereszten, ahol kínhalálával érdemelt e ki az istenfiúság,
a kegyelem világát. Szívéből fakasztotta Egyházát, amelyet második
Évának is szoktak mondani, Krisztusnak és az első Adámnak hasonlata
miatt.

Feje: minden jónak, értéknek foglalatj a , minden erő és élet forrása ,
minden tekintély és hatalom birtokosa. - Belőle származik minden
adomány. minden szentség, minden kegyelem, szeretet és boldogság.

Fenntartója: a világ végéig jelen van benne és az első biztosítéka
annak, hogy semmiféle hatalom nem vehet erőt rajta . Hatalmas gond
viselésével veszi körUl és viszi biztos útvonalon a telj es kifejlődés felé .
Legfőbb ellenfelét, a sátánt rabigájába törte. Krisztus Egyháza soha
sem félhet tőle, amíg Krisztus hűségével áll szemben vele. - A fenn
tartásnak csodálatos Munkálója a Szentlélek, akit Krisztus kUldött,
hogy Egyházát tökéletesítse. - Ö maga úgy tekinti ezt az Egyházat,
mint második énjét és Szent Pál szavaival: gondosan ápolja, táplálja,
- Szíve egész szeretetével és gondoskodása minden gyöngédségével.

t1dvözft6je: saját teste és vére által. E test odaadása és a vér kíön
tése által csak lényegében törte meg a bűn hatalmát. Azóta papjai és
az ő hű követői által környékezi meg a bűnös embereket. Közbenjár
értük az Atyánál. Megbocsájtja bűnüket, ha megtémek, tisztogatja
öket, és ha kitartanak, megszenteli. - Egyetemes Egyházának szent
sége Krisztus Szívének legszeretőbb gondja.

Eszményi célja: A Fiúisten képére teremtettünk és alakíttattunk
újra Krisztus megváltásában. Hogy szent Fia képére saját jöszántunk-
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ból is mindinkább átalakuljunk, ez az Atyának is legfőbb szándéka
velünk. - Ez eszmény felé halad a kegyelemnek minden munkája, a
Szentléleknek lelkünkben való minden tevékenysége és egész fejlődé

sünk, kibontakozásunk. - Végül is ebbe. az eszménybe torkollik mín
den teljességUnk, amit Isten kegyelmével elérhetünk.

3. MI az Egyház és a titokzatos Test viszonya?

Ha az Egyház fogalmát tágabban vesszük, vagyis hozzáértjük az
összes megkeresztelteket, ezzel egybeesik a titokzatos Test fogalma.

Ha az Egyház fogalmát szorosan vesszük, vagyis: a r6mai pápa
fősége alatt egyesült megkereszteltek , krisztushivők látható társasága
- akkor az Egyház a titokzatos Test élő, lá that6 bemutatkozása.

övé az áldozat, övé a szentségek: legfőbb közvetítői Krisztus isteni
életének, az ő feladata az emberi nem bekapcsolás a Krisztusba, a krísz
tusi tan hirdetése, a kegyelem árasztása . az istenkultusz egységes
cselekménye.

A feladatok végzésére és a lelki hatalmak érvényesítésére Krisztus
papságot, hierarchiát alapított, s ált aluk vezeti övéit az üdvösségre.

4. Mi következik a titokzatos Test igazságából?

A keresztény élet lényege a Krisztussal val6 élő kapcsolat. Be
legyökerezés, Benne val6 fejlődés, s Benne val6 kiteljesedés. Aki
megkeresztelkedett, az Krisztussal egybekapcsol6dott. S ha kegyelmi
állapotban van, e kapcsolat isteni életet jelent, mely a szentségekkel,
imával mindjobban gyarapodik és eljut az erények gyümölcseihez, a
Krisztus áldozatának teljességéhez. E z "Kri sztus férfikorának teljes
sége", a "pler6ma".

Ennek az egységnek legsajátosabb életmozzanata a szeretet. S amíg
a tagok küzdelemben élnek, addig szinte minden szeretetet a test
vérekre kell fordítani: gyakorlati segítésben . .. Ezért legfőbb keresz
tény teendő: az irgalmasság testi és lelki cselekedetei.

A legteljesebb kölcsönösség van a tagok között, a legszentebb,
összhangz6 munkára hivatottak. SzUkségük van egymásra. lf:pp azért
szabad közreműködésükkelki is kell ezt fejezniök: össze kell tartaniok,
együtt gondolkodníok, együtt érezniök, egységesen cselekedniök. Főleg

pedig, ha egy-egy tag beteg, vagy támogatásra szorul, a lehetőség teljes
mértéke szerint kell segítségére sietni.

Itt van adva alapja a legigazibb testvériségnek és a legval6dibb
szocializmusnak.
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ll. KERESZTÉNY mET I .

Tágabb értelemben minden megkeresztelt ember életét keresztény
életnek szokták mondaní, Keresztény egyedekből összetett társadalmat
keresztény társadalomnak, államot keresztény államnak mondanak;
sőt életüket is egységesen keresztény társadalmi, keresztény állami
életnek.

Ebből áll elő az emberi történelem egyik legnagyobb botránya.
A kereszténység ui. elvileg úgy szerepel a történelemben, mint a való
di emberiesség, a tiszta erkölcs és vallás, a magasabbrendü élet. ~s

ime a keresztény egyedek, társadalmak, államok sok esetben alig
különböznek a nem keresztényektől.

TIsztáznunk kell tehát a fogalmakat .

1. Mi az élet?

a) Alapfogalom.
Bölcseletileg: bennmaradó cselekvés. Vagyis az alanynak olyan

öntevékenysége, amely belőle indul és hatása szerint is benne marad.
Ezzel természetesen nagyon keveset tudtunk meg az életről. Pedig

az élet a lét legfontosabb mozzanatai közé tartozik.
Él az a létező, amelynek legalább belső képessége megvan arra,

hogy saját léthatárain belül, mint egy kis önálló világban, mindent
elrendezzen és természetéhez mért c élszerű müködést fejtsen ki a
végleges kiteljesedésig. (így van ez a magban is , a téli alvó természet
ben ís.)

Az életelv minden élet magva vagy helyesebben létesítő forrása.
Benne csíraszerüen együtt van minden rendező, célratörő erő, minden
működésí készség. Ez alakítja, építi pl. a növénynél, állatnál, ember
testnél a meglévő és a (földből, testből) fölvett anyagok fölhasználásá·
val a szervezett egyedet, az élő lényt.

Az életelv - léleknek mondjuk (így : növényí, állati, emberi lélek)
- legbenső világa mindig titok marad a földi ember számára. A te
remtő Isten csodálatos mühelye ez.

b) Fokozatok.
Az élet három lényegesen emelkedő fokozata: n tenyész, érzéki és

szellemi élet. (A kegyelem isteni életéről külön lesz szö.)
Első tekintetre látjuk, hogy az élet fokozati emelkedése arányos a

létben való emelkedéssel és ennek következményeként a tudatvilág
kiépüIésével. Minél inkább élet az élet, annál inkább anyag fölé emel-

13



kedett és önmagára ébredt, öntudatos, önbirtokol6, önelhatároz6,
önműködtető. Minél kisebb az öntudat foka, annál inkább az Istentől

beléteremtett törvényeknek kell szükségszerüen és kényszerítően ér
vényesiilniök (növényekben, állatokban, emberi testben és alsöbbrendű

lelki ösatönökben). Minél inkább önmagára ébred egy lény, annál
hátrább vonul a természeti törvények kényszerítő ereje.

Az emberben csodálatos egyedi és személyi egységbe kapcsol6dott
az élet három lényegesen különböz ö foka. S habár a három életet az
emberben nem három életelv, hanem egyetlenegy: a szellemi lélek
forrásozza, mégis szellemiségével nem hatja át a tenyész és érzéki
életet, hanem csak fönntartja. Az alsöbbrend ű két életsik megmarad
eredeti val6ságában. - Ennek bölcs oka az , hogy az emberi szellem
az ő egyébként is határolt tudaterejét a magasabb foglalkozásra
irányithassa. (Különben minden sejtnek számtalan életmozzanatával
is kellene foglalkoznia, s minden részlettel, ami az emberben van és
él, ez pedig igen hátrányos volna a magasabb működésre.)

Isten az abszolút tudat. Az abszolút élet. Élete teljesen azonos
létével. Nincs létében semmi, ami egybe n a legmagas abbrendü élet ne
volna.

2. Az emberi élet értékelése.

Világos a mondottakb61, hogy a legval6dibb élet az emberben is a
szellemi, és annak is szabadon választ6 és elhatároz6 tevékenysége. Ez
a két ut6bbi mozzanat az ember tenyész, érzéki és kezdetlegesen szel
lemi (eszme, szellemi emlékezés, szellemi képzelés, gondolkodás) életé
nek nagy terUletén és keretében csak kicsiny sziget, mégis innen veszi
kiindulását és mértékét az emberi érték.

Van természetesen valami értékük (inkább használati és élvezeti ,
esetleg képzeleti értékük) ásványoknak is, növényeknek is, állatoknak
is, embereknek is, sőt az ember öszt önvilága erőszakosan is ezek felé
sodor (az emberben tehát a test és érzékiség felé), mégis ami igazán
és örökre érték, az szellemi síkon van, éspedig ott is az ember szaba
don választ6 és elhatároz6 cselekvéseiben.

Istennek azonban egységes gondolata az ember. Egészben érték
úgy, amint Isten teremtette. Nem becsülhetjük le Istennek semmi
részletgondolatát az emberről.

Viszont kétségtelen az is, hogy az emberi élet ér tékei nem egymás
mellettiségben, hanem fölé- és alárendeltségi viszonyban vannak. És
pedig nem tétlenül, hanem cselekvő és építő viszonyban.

A puszta anyagi adottsagon épül föl közvetlenül, k ápráztató szerve
zettségben a tenyészélet, e fölé fönséges és titokzatos közvetlenséggel
az érzéki (megismerő, érző , törekvő) élet, s e fölé épül még titok-
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zatosabb összefüggésben a szellemi élet.
A szellemi élet alapfoka az ismeret, amely fejlődési útján tudássá,

tudománnya, világnézetté nő. Az ismerethez kapcsol6dik az érzés és
akarás, amelynek fejlődési útja az élet rendezése, berendezése, kitöl
tése, a célok magaslatai felé val6 emelése, beérkezése pedig: az ab
szolút Céllal val6 életkapcsolata, egysége.

A szellemi élet kiteljesedése az erkölcsi és vallási vonalon történik.
Ebben az emelkedő vonalban Isten teremtő szándéka szerínt szent

szövetségben forr egybe minden erő és tökéletes készséggel ajánlja
magát a magasabb cél megval6sítására, s az összes erők együtt az
ember teljes boldogítására Istenben.

Az első emberpárban Isten kezdeti elgondolása szerint az élet
erőknek nemcsak ez a tökéletes szövetsége volt meg, hanem teljes
elegend6sége is ahhoz, hogy a legvégső kiteljesedésre eljussanak 
ha az emberi szabadakarat is hozzájárul.

3. A keresztény élet alapjai.

A teremt6 Isten gondolatai, szándékai adják az alapot a megváltó
Isten terveinek sikeréhez.

A keresztény elsősorban valódi ember Isten elgondolása szerint.
Nagyon meg kell ezt értenie a kereszténynek. Főleg, ha lelki életben

a magasba kapaszkodik. Szárnyaink nem nőnek, akárhogyan eröl
k ödünk. Angyalokká nem válunk. A földön állunk. Három élet hordoz6i
vagyunk. S e hármas életre épül a kegyelem.

Alapleladatok ezek :

a) Szent feladata a kereszténynek, hogy imádságos, elmélkedő lé
lekkel kutassa a teremtő Isten szándékait, akaratát, hármas életére
nézve.

b) A tenyész és érzéki életet komoly kötelességtudattal kell alá
rendelnie a szelleminek, főleg pedig ebben is az erkölcsinek és vallási
nak.

c) Mivel az ádámi bukás az embertermészet hármas életének
összhangját súlyosan megbontotta, becsületes erőfeszítéssel kell dol 
goznia a megbomlott egység, a megzavart összhang helyreállitásán,
ill. javításán.

Ez alapfeladatok teljesítésével arányos az emberi alkalmasság a
szorosan vett keresztény életre.
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12. KERESZTl!:NY :i!:LET II.

A szorosan vett keresztény élet a kereszténységgel Krisztusba épWt
embernek olyan élete, amely négyszeres életének feladatait lelkiis
meretesen teljesiti, s így azok célját is eléri - legalább elégséges
fokon. Ha elégtelenül teljesíti, akkor már nem lelkiismeretes, de nem
is keresztény élet.

1. Isten céljai az ember életfokaln.

a) A hármas élet.

Már régebbi ismereteink alapján tudjuk, hogy Isten végcélja a
teremtéssel: boldogitani másokat, teremtményeket. E boldogság csak
szellemi lényben lehet öntudatos és átélt, tehát valódi, kisebb létfokon
álló lényekben legföljebb kezdetleges mödon létezhetik, mint pl. az
állatban, a növényben az élet csodálatos rendezettsége és kiteljesedése
adja nagyszerű szimbolwnát a boldogságnak, az ásványban, ill. fizikai
és kémiai elemekben pedig a mikrokozmosz értelmet kápráztató
világa sejteti az Isten gazdag kiáradásának titkait.

Az ásványt is, a növényt is, az állatot is nem önálló céllal terern
tette Isten, hanem az ember céljára. Az ember ismeretében, használatá·
ban, áldozatában (lemondások) lép be a lét minden alacsonyabb rétege
az ember öntudatos ki teljesedésének világába.

Isten azonban nem elégedett meg azzal, hogy a lét alsóbb rétegeit
csak bizonyos alárendeltségi, jogt-seolgalatí viszonyba hozza az emberi
szellemmel (mínt ahogyan az állatok, növények, ásványok szolgálják
az embert), hanem a teremtett lét minden rétegét lényeges élő kap
csolatba hozta a test és lélek önálló, egyedi, személyi egységében.

Földi elme számára a titkok kikutathatatlan mélysége marad
mindenkor ez az egység. Azt azonban a lét nagy törvényeiből világosan
látjuk, hogy az emberben mind a vegetatív, mind az állati élet arra
való, hogy a lelket kiteljesedésre segitse és a lélek kiteljesedésében Ok
maguk is fölmagasztosuljanak.

Isten legsajátosabb céljai az emberrel az emlitett tudatszigetben
kezdődnek, ahol az emberi szellem öntudata már érett, képessége
alkalmas arra, hogy a dolgokat m egitélje, közöttük eligazodjék, életét
szabad választás és döntés alapján elrendezze, útra álli tsa és kitartóan
elvigye végcéljáig.

A te rem tett embernek mindenestW ez az igazi célja. Tehát testének
is, érzékeinek , ösztöneinek is ez a célja. Sem a testnek, sem az érzékek·
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nek, ösztönöknek nem lehet úgy müködniök, hogy ezt a célt meg
akadályozzák.

Természetesen megmarad a testnek is, érzékeknek is sajátos műkö

dési szerepük. A test anyagot vesz föl. emészt, vért képez, sejti föl
dolgozast teljesít, új élet anyagát állitja elő, stb. Mindezek a testi
szerepek azonban alatta vannak annak a legj6bb testi szerepnek, hogy
tenyészélettel kell megalapozni, hordozni. fönntartani a magasabbrendű

életet. - E szerep fontosságát a nagyon is jól ismert félelmes lehető

ség mutatja, hogy komolyabb szervi baj hamarosan végveszélybe
sodorja az emberi életet. sőt pillanatok alatt kiolthatja. Keresztség
nélkül is . Kisebb testi bajok pedig igen megnehezítik az egész emberi
sorsot.

Az érzékek sajátos szerepe is megmarad. A külsőké: látás, hallás.
stb., a belsőké: éhség, fájdalom. stb. Míndezek az érzéki szerepek
együttvéve azonban alatta vannak annak a legfőbb érzéki szerepnek,
hogy a lelket tapasztalati. tudati anyaggal. élményekkel kell ellátni.
vagyís közvetlenül éltetni kell. Ez az emberi lélek közvetlen élete,
amelyen fölépül a szellemi élet. E szerep jelentőségét mutatja a lelki
zavarok számtalan ténye, amikor főként a belső érzékiések rendellenes
ségei a szellemi életet elhomályosítják. felfüggesztik, sőt az egész földi
vándorlás ídejére kioltják.

Megértjük a mondottakból viszont azt is, hogy az öntudatra ébredt
szellem. ha eljutott arra a magaslatra. ahonnan képes helyesen tájé
kozódni, második nagy és komoly feladatának fogja tekinteni: testi
és érzéki életének olyan gondozását. hogy egyik is, másik is egészen
alkalmas legyen emlitett legfőbb szerepe betöltésére. (Az alacsonyabb
szerepeket úgyis életerejük törvényszerűség ével töltik be.) - NB!
Második feladatnak azért mondtuk, mert a szellem első feladata
mindig Istenre vonatkozik.

A szellemnek ez a testi és érzéki életre visszaható tudatos működése

annál fontosabb, mert az Adámban elbukott ember tenyész és érzéki
élete épp a legfőbb szerepeket tölti be neh ézkesen. erőtlenül, sőt gát
löan a szellem kibontakozására nézve. (Gondoljunk csak a test fára
dékonyságára, betegségi hajland öságára, a lelket lefokozó érzéki szen
vedélyek működésérel)

Istennek a hármas emberi élettel fönséges nagy gondolata: a terem
tés koronája: a kibontakozott egészértékű ember, aki a földi élet pró
báiban bizonyította be értékeit.

b) A kegyelmi élet.
A kibontakozott egészértékű ember. bármilyen nagyszeru IS, Isten

boldogító szándékát nem elégítette ki! Ö az embert, aki csupán alkot
mánya, keze munkája volt. gyermekévé tette. Istengyermeki életet
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gondolt el r6la. önmaga mellett , az örök isteni lét ölén, saját otthoná
nak boldogságában. Ez az élet a földön indul el, éspedig úgy, hogy az
előző három életre épül a legtitokzatosabb életkapcsolatban.

Minthogy ez az élet minden teremtett elmét és szivet fölülmúl6
nagy isteni adomány, azért ezt az életet kiérdemelni nem lehetett, csak
kapni. Tehát Isten adja. A jelen kegyelmi rendben Krisztus érdemei
miatt. A keresztségben lesz az emberé ez a mérhet etlen kincs .

Megőrzése, fejlesztése (s - bár csak még gon dolatban sem szere
pe lne - ha elvesz tené, visszaszerzése ) az em ber legsúlyosabb felada ta
s egyben legnagyobb sze repe a földön.

Az életfoko k szerves, építő kapcsolatának vázolt t örv ényszerű 

ségéből világos, ho gy a kegy elmi élet fönntartása és fejlesztése érdeké
ben legjelentősebb szerep e van az ember alacsonyabb hármas élete
legf6bb telj esítrn ényének: az egészértékű embe rn ek.

Amiért is, ha Isten gyermeke reális életet akar élni e földön, a
kegyelem világáb ől vett indít6okokkal és lendítő erőkkel szorgalmasan
ereszkedjék le az als ö hármas élet világába, s onnan segítse meg az
emberi embert szabad, önelhatároz6 énjén ek kibontakozására. Csakis
igy lesz magának a kegyelemnek is igazi kibontako zásb an része .

2. A keresztény élet legfóbb feladatai.

Az előbbiekben már körvonalaztuk. Itt összefogla lju k . Azér t a leg
főbbeket csupán, mert a földi életben sz étterült figyelem rengeteg
szempontot veh et észre, s ezekben könnyen elveszti tájékoz6dását.
Azért igen fontos a leglényegesebb föladatok fölvázolása és gyakorlati
megfogása.

a ) Hinnie kell a kereszténynek élő hi t tel az Isten kinyilatkoztatott
igazságait - úgy, amint az Egyház azokat előadja. Élő hittel, vagyis
amely nem csupán k épletszerű, kiszáradt ér telmi igenlés, hanem
amelyben ott van az egész ember odaadása, szív e, lelke, életkedve.
Olyan hittel , amely aztán tengelyévé lesz egész életének.

Ez az élő hit a szavakban nemcsak az igazságot , hanem magát az
igazs ág Istenét karolja át, s akinyilvánított igazságo kra szívesen rá
teszi életét mindörökre. így tehát szabad sz ívvel végleg elkötelezte
magát Istennel va l6 életszövetségr e.

Jézus nagyon hangsúlyozta a hitet. Elsősorban ezt kívánta.
Sohasem ke ll azonban azt gondolnunk, hogy a hit igazságai f öl 

függeszti k vagy fölöslegessé teszik a teremtett vilá g sok igazságát.
Csak kiegészítik és m egkoronázzák kb. úgy, mint az emberben a
kegyel em a sok egyéb adottságot.

b) Tudnia kell a keresztén ynek , ho gy életének mind a négy sikján
csodálatos erők dol gozn ak, amelyek et a jándé kba kap ott Istentől -
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és minden kibontakozás ezeknek vonalán és erejében történik Isten
tervei szerint. Neki egészen kis szerepe marad, ha még oly lényeges
is ez a szerep.

Éppen azért soha ne feszelegjen a keresztény önértékeivel. Legyen
bölcs tudatában kicsiségének, sőt szinte semmiségének. így lesz alá
zatos és Istenben b íz ö, Annál na gyobb odaadással simuljon Isten szent
Akaratához, szándékaihoz. Legyen mindenkor maradéktalanul kész
séges Isten szent szándékait teljesíteni, s imádkozzék buzg6n azért,
hogy ezek világosodjanak meg lelkében. Mert csak Isten világosan
látott szándékait val6sítsa!

A tízparancsban Isten a természetes erkölcsi rend legsúlyosabb
törvényeit nyil vánitotta ki, mint saját föltétlen akaratát. Itt kezdődik

tehát az Isten akaratához val6 simulás tárgyi ér telemben.
c) Bele ne essék a keresztény abba az oktalanságba, hogy mindent

helyesnek vél , ami emberi. Legyen éber tudatában annak, hogy az
Adámban elbukott embe rtermészet tenyész, érzéki és kezdetleges
szellemi része sok önző tö re kvést, ösztönös, szenvedélyes öncélúságot
hordoz, és a három életsík leg/ öbb szerepének betöltésére nem hajla
mos. Annál hajlamosabb olyan te ttekre, melyek előbb-ut6bb súlyos
bűnbe sodorják a szabadakaratot.

Minthogy ez így van, a keresztény feladatainak hatalmas csoportját
jelenti mindenkor: a bátor szembenézés önmagával, s ennek ered
ményeként az önismeret , az önismeret alapján pedig a tenyész és
érzéki életnek főszerepe be tö ltéséhez szükséges megfegyelmezése és
rátörése.

Ez az ún. aszkézis küzde lmi te rülete, amelyről még hosszabban
tárgyalunk. Itt csak annyit , hogy mindenekelőtt halálosan komolyan
kell vennie a keresz ténynek a súlyos bűnnel szemben val6 magatartást,
ill. küzdelmet. Ha itt en ged , elvileg máris összeomlott, s gyakorlatilag
hamarosan összeomlik emberér té ke és keresztény mivolta.

d) Pontosan kell ismernie a kereszténynek saj át kötelességeit, akár
tágabban vett embe ri, ke resztény (szerzetes, pap i) hivatásáb6l, akár
szorosan vet t állapotbeli, helyzeti hiv atásáb6l fakadnak. Ezeket a
biztos kötelességeket élénken hordozza tudatában, vegye egészen ko
molyan és teljesitse odaad 6 szorgalommal.

e) A kegyelmi életre vona tkoz6 legfőbb feladata pedig, hogy el ne
veszítse és hogy gyarapíts a . Mindkettő azt jelenti gyakorlatilag, hogy
legyen a keresztény imádságos és a kegyelem eszközeivel élő ember.
Imádságos, vagyis kegyelmi világát azzal a sajátos légkörrel vegye körül,
amelyet imaszellemnek mondunk. Ez a kegyelem éltető, er ösítő , fejlesztő

levegője. Legbelső természete az im ának ui. az, hogy Istenbe kapcsol,
Vele egyesí t . - A kegyelem eszközein elsősorban a Krisztusalapította
szentmiseáldozatot és szentségeket értj ük. Ezek legsaj átosabb forrásai.
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a kegyelemnek. Aztán másodsorban az Egyház különféle szentelményeit ,
szervezeteit, egyesületeit, áj tatosságait, erénygyakorlatait, stb.

A kegyelem, jóllehet szervesen ráépül az ember természetére és
hármas alsó életére , mégis oly végtelenü! finom valóság, hogy nagyon
befolyásolja az ember föntebb vázolt értékvilágának minden mozzana
ta. Ha ez az értékvilág sorvatag, a kegyelem élete sorvad. Ha ez az
értékvilág bűnnel összeomlott, a kegyelmi élet ugyanabban a pillanat
ban rnegszűnt, maga a kegyelem elveszett.

Érthető tehát, hogy az emberi éle t legnagyobb figyelmét és gondját
arra kell összpont osítani, hogy a kegyel em állapotát el ne veszítse a
lélek .

f) A keresztény gyakorlati élete nem magános vállalkozás, nem is
akármilyen közösségt, hanem az Egyház keretében, a lelkeknek Krisz
tus-alapította országában helyezkedik el és bontakozik ki. Az Egyház
segitő, nevelői hatékonyságának főelve a tekíntélyi elv, amely szerint
az Egyház, és az egyháziak nem saját nevükben, hanem Krisztus nevé
ben és küldet ésében cselekszenek, amikor hivatalos teendőiket végzik.

Azért van a keresztény nagy bizalommal, sőt elszakíthatatlan szolí 
daritással a valóban Krisztus követségében járó papok iránt, s teljesíti
készségesen az Egyház parancsaít, utasításait.
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13. A KERESZTÉNY ÉLET EGYSÉGE

a) Probléma

Minthogy a keresztény éle tben az egymástól legmesszebb álló vég
letek találkoznak, azt gondolhatnánk, hogy ezek egysége valóban nem
lehet sikerült egység. Ismerünk mi jól kisebb végleteket, amilyenek pl.
hideg és meleg, öröm és szomorúság , igaz és hamis, jó és r ossz, élet
és halá l, stb., s ezekről tudjuk, hogy nem lehet őket egységbe fogni
ané lkül, hogy sajátos jellegük meg ne változzék, ha pedig nem változik
a sajátos jelleg, akkor nem is lesz valódi egység.

Ez a tapasztalat kisért a keresztény élet egységével kapcsolatban.
Tehát: vagy nem marad meg a négyféle élet saj átos jellege, vagy nem
lesz igazi egysége.

Kétségtelen, hogy ránk emberekre hiába bizta volna bárki az egység
megalkotását. Keveset se jtünk mi a dolgok lényegéből s így egyesülési
lehetőségéből is . Annak a négy életnek egységét azonban Isten te rem
te tte m eg, aki tö ké letesen ismervén az összetevők lehetőségeit, úgy
egyesítette öket, hogy eredeti jellegük is megmaradt.

Gyön ge hasonlatunk is van erre az emberi kéz által eszközölhető

növénynemesítésben . Megmarad a fa teljes mivoltában, gyökértől az
ágakig - s m égis , ha más rügyeket szemzünk ágába, szerves egységbe
kerülnek, s a rügyből már az ú jfajta növén y fejlődik. A megnemesedési
átmenet természetesen itt is titok számunkra .

Is ten bölcsessége és mindenhatósága vonta életközösségbe az élet
telent és élőt, anyagot és szellemet, tehetet1ent és cselekvőt, kiterjed tet
és kiterjedés né lkülit , porszemet és is teni életet. Minden létbeli és élet
beli végletet egy lényben: az emberben. Ez az embernek minden
létező fö lött erőt adó sajátossága és érdekessége.

b) Az egység természete

Nem homogén egység. Ez természetes már azért is, mert nem
azonos értékűek az összetevők. De nem ez a fő oka az egység sajátos
jellegének, hanem a cél , amelyért az egység van. Az Isten nagy célból
hozta össze ezeket a végleteket. Éspedig azért, hogy a legalacsonyabb
lényt is fö lemelje az isteni élet megdicsőült boldogságára. A porszem
nek is ott lesz a helye a Szentháromság legbelső otthonában. Annak
a porszemnek, am ely a négyes élet egységében vált meg a világtól.

A négy élet célja tehát a negyedik élet síkján van. Nem a t ényész
élet síkján, nem az érzéki élet síkján, nem is a szellemi élet síkján ,
ha ne m az is teni élet síkján.
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Ha ez a célgondolat uralkodik a keresztény éle t egységében, akkor
természetes, hogy az egység heterogén . Nem egyforma jogaik és kö
telességeik, nem egyforma érvényesülés i feladataik vannak az összete
vőknek. Midenek fölött áll az isteni (kegyelm i, te rmészetfölö tti) élet.
Mint egy kúpnak a hegye, csúcsa. Onnan kell nézni és mérni mindent,
s oda fut össze minden als öbbrendűnek helyes telj esítménye. Ha a
csúcs szilárdan áll, akkor állhat az alap aká r árvízben is . Ha a csúcs
élete hibátlan, akkor az alap akár haldokolh at is . Ha egy ember min
denét elvesztette ezen a földön, de megnyerte az isteni életet, akkor
mindent megnyert és semmit sem veszítet t - mer t abban a felső

egyben mindent megtal ál. Mérhetetlen vígasz ez a mi bűnre hajló
életünk hajócskájának sorsában. Az okos ko rmányosnak sok dolgot
kell a tengerbe dobnia, hogy életét (a z isteni életet) megmentse. Dobja
csak bátran! Abban az életben mindent viszontlát - jobban és szeb
ben, mint valaha voltak.

Nem az Isten első terve, ho gy a csúcs legyen ugyan rendben, az
alapok pedig hadd vesszenek. Isten első terve az, hogy az alapok is
sima so rssal örökre boldoguljanak. Ez a terv Adámban tolódott el. De
most csak azt akarjuk megérteni, ho gy nem egyenrangú az összetevők

értéke és sze repe az egységben sem. Az egység lényegesen a legfelső

életért van ; járulékosan a többiért.
Ebből az a nagy gyakorlati igazs ág köv etkezik, hogy m inél inkább

elhatalmasodik a három alsóbb élet fölött a negyedik , annál értékesebb
az egység - amint majd az örök életben maradéktalanul elhatalmaso
dik a három alsóbb föl ött. S ezt egy csöppet sem fog ja bánni egyik
alsóbb élet sem.

Érthető ebből , hogy annál keresztényibb egy élet , minél erőteljeseb

ben menetel az egész ember, tehát hármas alsóbb élete is , az isteni
felé, vagyis minél inkább szolgálja az t, és mi nél inkább elhatalmasodik
az egész emberen az isteni élet. - Ezért van az, hogy a szemlélődő

szerzetesrendek szerepét első helyre tesz i az Egyház a tagok összes
más életformája között.

Ezt valahogyan ösztönösen mindenkor ére zte a keveset gondolkodó
ember is , mert igen hat rá a kegyelmi es ember. Mai korban ez az
élmény úgy alakult, ho gy az egész embert óhajtj ák m egnemesülve,
életrevalóan, az emberszívnek megfelel öen látni abban az egyé niségben ,
aki igazán Isten gyermeke. (Erről később b övebb en.)

Az egység természete azonban mindenkor r eal izmust követel. Eb·
ben is fontos a legfelső éle t egyeduralma, de igen fontos az életerők

egyensúlya is. Vagyis a felsőbb cél érdekében az erőket rendben kell
tartani s egymás segítségére be állítani.

c) Az egység mértéke
Minthogy a keresztény élet erőteljesség é a legtöbb egyedben sok
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hiányt mutat , azért elsősorban az alapmér ték ismerete és betartása
fontos. Ez pedig: Nem lehet sem a tenyész, sem az érzéki, sem a
szell emi életet úgy élni, hogy akármelyik is, vagy éppen mind együtt
véve, az isteni élet rovására (gyöngitésére, gátlására, vagy bármilyen
ár talmára ) legyen. Tehát a legalsó mérték az, ho gy az isteni életet ne
akadályozza a hármas alacsonyabb élet.

Ez gyakorla tilag azt jelenti, hogy nem lehet az embe rbe oltott
isteni élettől független tenyész, érzéki és szellemi életet élnie a meg
keresztelt embernek anélkül , hogy me g ne tagadja embermivoltának
legfőbb értékét, s az örök romlás veszél yébe ne döntse magát.

A Sátán és maga a bűnre hajló hármas élet ennél az alsó mértéknél
kísérti sokat az átlagkeresztényt : szé p, erős, fejlett testi élettel; szivet
kitöltő, életkedvtől duzzad ó, mi nden boldogságet készen adó érzéki
élettel ; fölszabadul t , független , magasröptű, autonóm, világ urává lett
szellemi élet te l. Nagy kísértés ez, főleg mert hamissága nem áttetsző ,

igaznak , emberszívh ez szabottnak hangzik.
A négy élet egységének felső (vagy ha megfelelőbb a kifej ezés :

teljes) mértéke így alakul:
A kegyelmi élet cél j ellege uralkodóvá lett a három alacsonyabb

élet fölött. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a keresztény túl van
azon a problémán, hogy hármas alacsonyabb életé nek csupán eszközi
jellege van. Készséges tehát arra nézve, hogy a kegyelmi kibontakozás
nagyobb vagy kis ebb mértékb en veszi-e igénybe testét, érzéki és
szellemi életét.

Itt kapcsolódik az áldozat lelkűlete . Tudjuk az élet fokozatainak
tö rvényeiből , hogy a magasabb élet fölveszi, "asszimilálja", fölemészti
az alacsonyabbat, s ebből magasabb éle t eleme i lesznek . Az emberben
az isteni élet törvényei hasonlóak. Lega lkal masabb anyaga a testi , az
érzéki és a szellemi élet, amelyeket föle mé szt az is teni élet . - De
mindez az "asszimi láció" csak a szabada karat készséges föla jánlásán
keresztül történhetik. Ami te rmészetesen nem egyszerű, játszi ténye
az akaratnak, annál kevésbé, mert a test, az érzéki élet és az alacso
nyabb szellemi élet nem hajlamosak önmaguk fölá ldozására. - így
áll elő a keresztény hősiesség nagy és döntő szerepe. mel y a tel jes
értékű kegyelmi kibontakozásnak lényeges föltétele. A kereszténység
ilyen ér telemben a hősiesség életszemlélete és életgyakorlata.

Ebből érthető, hogy való di , élő kereszténység csak ott van, ah ol
megvan hősiességi alapja. (A szenttéavatásnál is legfontosabb tisztázni,
hősi fok on gyakorolta-e az illető az erényeket?) Mintho gy pedig a leg
több ember húzódozik ettől, azért van a világon kevés igazán életerős

és a kiváncsiaknak méltán bemutatható kereszténység.
A hősiességgel kapcsolatb an nem kell megereszteni a képzelet

szárnyait. A keresztény hősiesség nem valami különlegesség vagy éppen
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felhőkbe emelkedő látvány, hanem saját, konkrét életünk ön, ill. életünk
apr6ságain val6 győzelem - hítünk szellemében. Sokszor a legkisebb
kötelesség lelkiismeretes teljesítéséhez hősiesség kell. A hősiesség ui.
nem más, mint az egyéniség erőinek szabad és elszánt olyan latba
vetése, amely az illető egyén képességének nagy, szinte teljes feszítését
jelenti.

Bizony sokszor az ún. lelkiélet is (még szerzeteseknél is) csak a
hősiesség hiányának palástolása, ill. lelkiismereti p6tlása.

A mai kor radikális iránya kedvez a hősies életszemléletnek s így,
akarva-nemakarva, az igazi keresztény szellem kifejlődésének. Mert ez
a szellem mindenkor a hősiesség szelleme volt és lesz.
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14. A KERESZTÉNY ÉLET TELJESSÉGE

E földi életben nem létezik ez a teljesség. Isten ui. bölcs tervei
szerint a túlvilágra irányozta elő a teljes isteni élet kibontakozását.
Itt a földön az isteni élet csíraképes, t ökeszerűen, a kiérdemlés és
gyűjtés állapotában van. Vannak ugyan szerves erényhajtásai és
gyümölcsei, de ezek is inkább arra szolgálnak, hogy gyarapítsák a
tőkét, mintsemhogy az egész t ökének életjellegét föltárják és érvénye
sítsék.

A teljes keresztény életnek ez a kettős berendezése szorosan követ
kezik a földi állapot próbajellegéből. Innen van a próbaidő relatív
rövidsége és szinte mindenfelől érdemszerzésre beállitott lehetősége.

A hármas alacsonyabb élet természetszerű kiterjedésének nincs
lényeges akadálya a földön. (Hacsak az ádámi bukással kapcsolatos
lélektani gátlásokat nem vesszük föl ilyen akadályoknak.) E három
életnek azonban bármilyen teljessége magában még nem keresztény
életteljesség. Azt csak a negyedik élettel, a kegyelmi élettel szerves
kapcsolatban érhetik el.

Habár e földön a keresztény élet egész abszolút teljességéről nem
lehet szó, mégis beszélhetünk a keresztény élet kikezdésszerű, relatfv
teljességéről. Ez a relatív teljesség

a) kezaetszerüen abban a szabadon elhatározott elvi magatartásban
áll, hogy valaki mindenképpen igazi keresztény életet akar élni, azért
az istengyermekséget semmi körülmények között föl nem adja. Tehát
a bűnnel végérvényesen szembeszáll, kötelességeit pedig mind becsüle
tesen teljesíti.

Ez azért (relatív) teljesség, mert biztosítja azt a gyökeret, amely
ből biztosan kinő az örök élet abszolút teljessége.

Ha valaki visszavonhatatlanul magáévá tette ezt az elvi magatar
tást, ezzel még nincs föltétlen kizárva életéből a bűn vagy kötelesség
mulasztás, de ezekkel szemben olyan döntő akaratí magatartás gyöke
rezett meg, amely a betörő hibákat azonnal kijavítja.

A földön ez a legfontosabb és legreálisabb keresztény magatartás.
S ezt minden keresztény fölveheti a siker reményében, akármilyen
gyarló és akármennyi elfoglaltsága van is.

Természetesen ezt a magatartást állandóan ébren kell tartani és az
imádság légkörével ápolni, hogy folyton erősödjék. így lesz igazi gyö
kere a végső, teljes keresztény életnek, de már bizonyos földi keresz.
tény boldogulásnak is.

b) Megizmosodottan (Krisztus atl ét áí) a keresztény földi élet a
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nehézségekke l való kü zdelem, a kereszt viselés , a bajokba n való türe
lem h6siességében van. Tehát nem egy-két ilyen gyakorlatban, han em
az egyén és élete ilyen hősies irányában, jellegében.

Mondottuk fön tebb , ho gy a keresztény hősiesség az alapja a ke
gyelem tel jes földi meggyarapodásának, an nak a bizonyos evangé liumi
sokszoros te rmésnek.

Ennek az izmos életteljességnek földön elérhető érett [oka, amikor
a keresztény már csak egy no rmát ismer élete számára és ezt való
sítja is : Isten szent akaratát. E köré fonódik minden élettevékenysége.
Ez lényegében a földi élet szents éqe.

c) K ivir ágzottan a keresztény földi élet az i stenszeretet er6s és
tartós élményében van.

A tudati élet kiemelkedései az élmények. Emberszívet , tudatvilágot
megtöltő tartalmuk, sodró és lendít ő erejük van. Az élményekből sok
van és sokféle, főleg az érzéki életben, de a szellemiben sem ri tka. A
keresztény földi élet igazán erős, hatalmas lendülete, sodrása szinté n
élményszerűségben bontakozik ki.

Sokfé le az erős keresztény élmény is. A legvalódibb keresztény
élmé ny a tiszta t üzű, lángoló istenszeretet, amelynek egyenesvonalú
továbbemelkedése az örök élet leglényegesebb élménye. Ahol ez a tiszta,
lán goló istenszeretet a földön me gjelent, mi ndenkor csodá latos benyo
mást tett birtoklójára is, de azokra is, akik sugárzatába kerültek. Ez
már az ún. misztika területe. Egyszerübb fok on, rendkívül változatos
médokon és rövid időtartammal sok kereszténynek van ilyesmiben
része. Mindenkor nagy a jelentősége, mert keresztény életlendületet ad.

A legsajátosabb, igazán földi kivirágzása a keresztény életnek : a
gyakorlati irányú tüzes felebaráti szer étet.

Krisztus előirányzása szerint a keresztény tevékenység veleje, sum
mája a segítő szeretet. Az utolsó itéleten csak ez szerepel, mint mé r
téke a földi életnek és a boldog örökéletre való alkalmasságnak. (Mt
25,31-46). J ézus félreé rthetetlen világossággal fejtette ki ezt.

Természetesen nem könnyű dolog. Nagy istenszeretetben még k öny
nyebb lán gadozni, de a testvérszeretetet hamarosan fejbeve ri az éle t
sok ténye. A fele barát, főleg ha különbséget sem tesz közöttük (mert
nem tesz) a valódi segítő sze retet, nagy tétel emberi erények számára.
Ezé rt igazi őserős és kiapadhatatl an forrása ennek a sze re tetnek csak
is a lángoló istenszeretet lehet. Nem mondjuk azonban, hogy minden
segítő szeretetgyakorlathoz ilyen nagytüzü istenszeretet kell. Sokszor
elég egy kis jóakarat, hiszen a jótett igen képes boldogítani az embe ri
szívet, még ha pogány is . Más azonban az állandó jellegű és általános
(bá rkire kiterjedő, akit az élet utunkba hoz) segítő testvérs zeretet.
Egészen szociális lelkialkattal ez is megy egy ideig, de kitartóan nem.
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E kettős kivirágzásból nem sok van a földön. Lehetne több is, jóval
több is, megfelelőbb nevelés és komolyabb önnevelés alapján. Mert a
főparancs ("Szeresd Uradat, Istenedet teljes sz ívedb öl, teljes lelkedből ,

teljes elmédből és minden erődből! És felebaráto dat , mint önmagad at !" )
nem éppen ezt fejezi-e ki? De akkor kell is, hogy lehetségessé váljék a
komoly törekvő számára. Habár kibontakozási idejét a törekvő nem
szabhatja meg.

+
Fontos lenne ezek ut án a teljesség részletkérdéseinek tárgyalása.

Ezekről később bővebben lesz sz ö. Most csupán két dolgot említünk
meg.

a) Ki.ilönféle életformák és életkeretek vannak a kereszténységben.
Pl. házasélet és magános élet. A magán os élet lehet örök szüzességre,
ill. tisztaságra is elkötelezet t élet. Az elkötelezett ilyen szemé lyek tö bb 
nyire ki.ilön egyházi keret ekben, az ún. szerzetesrendekben, t ársul atok
ban helyezkednek el és szabályokkal irányított életet élnek.

Nagyon ki.ilönfélék a foglalkozások is ezekb en a formákban és ke
retekben. Nem is szölva öltözékekről és szoká sokról.

Mindezekkel kapcsolatban tudni kell azt, hogy a keresztény élet
tartalom, nem pedig burok vagy keret, m élység, nem pedig foglalkozási
fölszín; lényeg, nem pedig járulék (pl. ruha és jelvények), - Nincs
mindennapibb dolog, sajnos még keresztények között sem, mint ezek
nek az összetévesztése. ösztönös, érzéki embe rek vagyunk és a felszinen
tájékozódunk. Mélyebbre so kszor nem is megyünk.

A keresztény életet az ilyen eszközök, pl. a szerzetesi keret, igen
segíthetik, mások (pl. színésznői foglalkozás ) igen megnehezítik. Le:
hetetlenné azonban csak a bűn teszi, amely lényegileg szintén benső,

szabad cselekedet.
Tehát a keresztény élet földi, relatív te ljessége minden no rmális

megkeresztelt ember számára lehetséges . Természetesen ahhoz, ho gy
a lehetőségből valóság legyen, az alkalmas eszközök soka t segítenek.

b) Mi a keresztény életteljességnek belső alanyi titka, ill. lényeges
fordulópontja vagy sarkpontja, amelyen alakulása elindul vagy elakad ?

Az emberi jóakarat. Mint a szabadakarat helyes mozdulása és
irányulása. És ennek a jóakaratnak is belső készsége a jó ra, helyesre.
Igazi jóakaratról és igazi készségről van szö, amely tartós jellege az
embernek és nem fér össze a jóság hián yaival. Ez az ember legsaj áto
sabb kincse és csírában már benne van minden, amit föntebb egész ér
tékű embernek mondottunk.

Annyira fontos ez a keresztény élethez, ho gy ahol nincs, ott előbb

meg kell teremteni, s csak aztán lehet sz ö tudatos keresztény életről.

Megteremtése nem nehéz, mert ez van elsősorban a szab adakarat ha
talmában. Ez az akarat legvalódibb és legtermészetesebb té nye.
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Az igazi jóakaratnak és készségnek a kereszténységben könnyed
és biztos irányulása van arra, hogy Jézus Krisztust élete programjává
tegye. Főleg a történelmi, evangéliumi Kri sztust , mert ott világos élete
is, tanítása is. De az Oltár titokzatos Krisztusát is .
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15. KERESZTÉNY ÉLET ÉS KULTúRA

Gyakran olvasható és hallható olyan m egjegyzés, hogy a katolikus
kereszténység nem alkalmas a földi emberi élet kellő berendezésére,
nem becsüli meg és nem termeli azzal a lendülettel a földi javakat,
mint a nem-katolikus keresztény vagy nem is keresztény népek.

Katolikus íróink és hitvédőink sietnek bebizonyítani, hogy ez igaz.
talan állítás és kétes szándékú ferdítés.

Itt nem az ellenfelek állitása miatt foglalkozunk ezzel, hanem a
keresztény élet miatt. Ennek a kérdésnek ui. nagy jelentősége van a
keresztény életben.

1. Kultúra.

Világos fogalmakra van előbb sz üks ég, hogy helyesen állíthassunk
valamit.

A kultúra művelődést, műveltséget jelent.
Mindent lehet rn űvelni - még a földet is . Sőt minden ember a leg

természetesebb dolognak veszi az agrikultúrát. A hozzáértők pedig úgy
tudják, hogy erre a kultúrára épül minden más kultúra. Azért ez a
legrégibb kultúra is.

ősi, természetes törekvése az emberiségnek egyéb adot tságok és
képességek művel ése - főleg az emberben: a test nevelése, ápolása
(táplálkozás i, öltözködési, lakásépítő, stb. kultüra): a belső képességek
művel ése, főleg az értelemé, de a képzeleté, érzelmeké . akaraté is .
(Tu dás, művészet , jellem képzése.)

A kultúrák fejlődési lehetőségének nincs világosan lezárt határa.
Tehát mindig tovább lehet haladni velük. Főként pedig az anyagi
kultúra az, amely szembetűnő haladást tud mutatni találmányok, ja
vak előállítása, életberendezés, kényelem terén.

Az emberiség világosabb szellemei mindenkor tudták, a homályosab
bak pedig legalább sejtették, hogy a legvalódibb kultú ra az, amely az
embert leginkább megnemesíti, igazán értékessé teszi. Ez pedig a
jellemfejlesztés, az erények szabad és öntudatos gyakorlása. Majd pedig
ezeken is túlmenően, de ezek segítségével az Isten előtt való meghódo
lás, Hozzá való emelkedés. Ez a legvalódibb kultúra egyben a legmaga
sabb kultúra is: erkölcsi és vallási kultúra.

Már a pogányok is tudták, hogy ennek a legmagasabb kultúrának
átlagon túlmenő kifejlesztése sok áldozatot kíván az embertől alsóbb
életsíkjai és képességei területén. Nemcsak tudták, hanem hoztak is
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bőven áldozatot. Gondoljunk csak nemesebb veretű görög és római
egyéniségekre.

Jött azonban az újkor természettudományos fejlődése, sok talál
mányával. Ebbe ka pcsolódott be le a vall ástalanság, majd pedig az
erkölcstelenség sze lleme. Egyik sakkhúzása volt en nek a történelmi
iránynak a kultúra sz ö lefo glalása arra a terület re, amely nem vallás
és nem erkö lcs . Vagyis szerinte a vall ás és erkölcs már nem kultúra.
A kultür a más: fogható, emberboldogító dolgok előállítása, élvezése,
ezekkel ka pcsolatos szellemiség, tudomány és világnézet . Nem is elé
gedtek meg ezzel a ki rekesztéssel, hanem meghirdették a harcot vallás
és erkölcs ellen a civilizáció, a kultüra, az emberi fölvilágosodás és az
új, boldog világ nevében - amely csak akkor jöhet el, ami kor ezeket
(va llás, erkölcs, Egyház , s az idetartozó igaz ságok, eszközök és intéz
mények rends zere ) kii ktatják az emberiség történetéből.

Ebben az irányzatban igen jól jött a kultúra fogalmának szűkebb

határa. Lassan ott ta rtunk, hogy az új kor kul t úra-Iogalma sem jó,
mert abban még mindi g sok a szellemi alapvetés a metafizika, a
magasabb világnézet, az erkölcs és vallá s számára. Olyan kultúra
foga lom kell , amelyben már nincs he lye és lehetősége ennek a szellemi
alapvetésnek.

A keresztény ku l tú ra viszont m indig totális jellegű marad: az egész
embernek legmagasabbrendű és örökre értékálló kifejlődését és bol
dogulását célozza. Evégett bölcsen mérlegel minde nt , hogy a célt
elérhesse. Mert azt mindenáron el kell és el is aka rja érni.

2. Otközés a kultúra és a keresztény élet között.

a) Világos az előbbiekből, ho gy van hamis ütközés.
Bármilyen arányokat ölt is ez az ütközés, a kereszténység teljes

értékű és magasabbrendű (is te nemberi ) kultúrirányát nem veszélyez
teti, sőt erősíti, mert éppen ezekben az ütközésekben bontakoznak ki
a legéletrevalóbb keresztény erők, s azok hatalmas lendUlete. Ez a
kere szténységne k egyik alaptörvénye.

A mai kor mé g na gyarányú ütközés t rejteget éppen ezen a téren. E z
egyben a kereszténység csodálatos fölvirágzását is hordozza magában.

b) Van azonban ütközés a kereszténység és kultúra köz ött a dolgok
természetes, hamisságoktól .mentes rendjében is .

Világítsuk meg őszintén ezeket.
Miné l erkölcsösebb egy ke resztény, a becsületességnek annál több

körültekintésével mérlegeli a helyes és helytelen, a szabad és tilos
törvényeit, szabálya it, sőt tanácsait is . Az élet pedig, főleg a gazdasági
kultúra vonalán, halomra hordja azokat a helyzeteket , ahol "szeren
es és" az, aki erkölcsi megkötöttségekről nem gondolkozik, és még
"szerencsésebb" az, aki egészen túl van az erkölcsi gátlásokon. Fő az
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üzlet és a haszon, ahhoz pedig csak "ügyesség" kell , hogy az utakat és
m ódszereke t mások ne tekinthessék át. Rendkívüli kép ességekkel kell
rendelkeznie annak a kereszténynek , aki te ljesen lelkiismeretes, ha
sikerekben ugyanannyit akar kihozni, mint gátlástalan versenyzője . Mi
mindenre leh et képes pl. egy kartell a ka rtellen kívüli válla lkozás let ö
résére, vagy a munkásokat éhbéren do lgozta tó tőkés, hogy termékei
olcsóságával más termelőket legy őzzön. Az igazi keresztény ilyeneket
nem tehet. De ezernyi más dolgot sem, amit keresztényelvek kel nem
törődő féktelen versenyző és tőkehalmozó megtesz.

Minél vallásosabb pedig egy keresztény, annál inkább befelé össz
pontosul tudatvilága , viszont az a lacsonyabb, főleg gazdasági kultúra
dolgai kifelé való irányulást kö vet elnek. Minél vallásosabb valaki,
annál inkább föl emeli lelkét az ideigvalótól az örökkévalókra, annál
szí vesebben Id őzik Is ten nél, annál élesebben lá tja át a fö ldi "értékek"
silányságát, semmís ég ét, gá tló, sőt tönkretevő hatásaít a lélekre, kegyel
míségre. Ha lelkiísmeret essége és isten félelme miat t esetleg m ég pon
tosabban ís teszí kötelességeit , mint a nem vall ásos ember , mégis két
ségtelen, hogy a földi dolgokban száguldó versenyekre alig alkalmas .
Már pedig a csak-földi kultúra nagy fejlődési iramai jórészt versenye
ken, legal ábbis te lhetetlen pénz- és kincséhségen alapulnak.

A legfontosabb ütközőpont pedig, ho gy az evil ági kult úra, úgy
amint azt ennek a kultúrának legfőbb mesterei és őrei veszik, elvileg
sem hajlandó, annál kevésbbé gya korlatban, elismerni a kereszténység
müvelődési c éllátását , irányvonalát, útjelzése it . ellenkezőleg : támadóan
szembeszáll vele, min t a kultúra elle nségével. Ennek az ellentétnek
te ljes föloldására semmi kilátás ni ncs. Ahhoz núndenkinek gyakorlat
ban ígazi kereszténynek kellen e lenníe .

3. Keresztény kultúra.

Az egész embert felöleli s annak valódi értékeit reális és becsületes
szolgálattal müvelí. Mindenek föl é helyezi azonban az embe r örök
érv ényes ül ésé t . E z gya kor lat ilag azt jelenti, hogy az örök értékek
szempontj ának kell győznie, ha szembekerül nének vele az alsöbbrendű

értékek.
A ke reszténységben tehát sohasem lehet igazolt a lélek rovására

menő testkultúra , az erkölcs rovás ára menő érzelmi, esztétikai ku ltúra,
a vallással szembenálló értelmi és akarati nev elés, stb.

Ha nem képes az egyed ar ra, hogy összes értékeit müvelje, mint
ahogyan a legtöbb ember nem képes (a legkülönfélébb ok ok alapján ),
akkor mi ndenképpen a legfőbb értéke t: az ísteni életet kell biztosítania .

A kereszténység a maga történelmi teljességében az emberiség leg
nagyobb tanítója és nevelője volt. A mai kultúra mínden ágában ki
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lehet mutatni a keresztény hatást, sőt legtöbb esetben az alapvetést,
még a vallástól eltávolodott technikai-gazdasági kultúrában is.

A keresztény kultúra az emberiség legm agasabb kultúrája volt és
lesz is mindig. Fö lénye minden más nem·keresztény kultúrával szem
ben az említett teljességen és isteni, örök értékű egyensúlyon kivül
főleg ezekben van:

Az embertermészet legmélyebb ismeretére épül.
Ez a kuItúra neveli a legemberibb embert és kizárólag csak ez

nevelheti az isteni embert.
Ennek a kultúrának csúcsértékeit m ég az is elérheti , aki nem tudta

megszerezni az alsóbb életsíkok fejlett kultúráját.
A keresztény kultúra a legegyetemesebb rendeltetésű, mert minden

embernek van szánva. Nincs belőle kizárva senki, főleg nincs azért
kizárva, mert hiányzik a pénze, vagyona. Ez a kultúra valóban a tö
megember kuItúrája. Igazi népi kultúra. Sőt Krisztus gyakorlata
szerint elsősorban a szegények, eleset tek, egyszerüek, kérgeskezü dol
gozók kultúrája.

Végül pedig a keresztény kultúra a va lódi élet kultúrája. Nem bok
réta a kalapo n, nem kalap a fejen, nem is cilinder, nem is frakk, nem
is uszály, nem is pezsgő, nem is komfort, hanem - anélkül, hogy
ezeket összetörné - sokkal több: valódi élet. Ha van valahol igazi,
emberszívet tar tósan kitöltő és boldogító élet, az vagy keresztény élet,
vagy annak előzménye. Ann yira élet a keresztény kultúra, hogy a két
fogalom szinte fedi egymást. A ker esztény kul i úra nem m ás, mint a
valódi élet müvelése, f ejlesztése. A keresztény kultúra ar ra való, amiért
Krisztus is jött, hogy életük legyen és bővebben legyen.

Leginkább kiütközik a keresztény kuItúra életértéke a szenvedésben
és halálban. Ez az egyetlen kultúra, amely a szenvedő és haldokló
ember lelkébe és arcára is békét, boldogságot képes varázsolni.

Mindezek mellett nem zárkózik el attól, hogy a csak-földi értékeket
is ér t ék élje a maguk mértéke szerint, és fölhas ználja, csa k vigyenek
ezek is közelebb az Istenhez.
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16. A KERESZTÉNY ÉLET VALóSÁGA

Birálgatási hajlamt61 mentesen, csakis saját lelki javunkra és tisz
tánlátásunk céljáb61 megpr6báljuk a val6ság fölvázolását.

Megkülönböztetünk három réteget: a Krisztus által alapul fektetett
isteni réteget, az asszimilál6 sajátos emberi értékr éteget . ahol eldől,

vajon a krisztusi erők beleáradnak-e az emberi élet vérkeringésébe;
és végül a fölszini, a közvetlenül észlelhető, megtapasztalhat6 keresz.
tény életet, úgy amint van a földön.

1. Az isteni alapvetés.

Mondhatjuk ezt a keresztény élet isteni elemeinek: Krisztus isteni
és emberi természetének titokzatos egysége, élete, áldozata, érdemei:
a kegyelem tárgyi világa (megszentelő, segitő kegyelmek, erények, a
Szentlélek adományai); a kegyelem eszközi világa (szentmise, szent
ségek, szentelmények, stb., amint már említettük); Krisztus országa,
az Egyházzal, s benne a hitigazságok kincse, a papság mint lelki ha
talom és szolgálati küldetés, istenkultusz, kormányzási jogok, fegyelmi
törvények . . . Ezek vagy közvetlenül krisztusi elemek, vagy a Krisztus
t61 kapott hatalommal az egyházi vezetőség által létesitve: közvetetten
krisztusi elemek.

A keresztény életnek ezek az alapjai, alkot6elemei szentek, tiszták,
rendezettek, életképesek. Ezek a Szentlélek vezetése és ellenőrzése

alatt vannak. Ezeken nem rontott semmit az emberiség történelmének
semmiféle hullámzása, a pápaság legsúlyosabb, erkölcsileg romlott
korszaka sem.

Ezek az alapok és alkot6elemek úgy szerepelnek, mint a keresztény
ség életerős tárgyi világa, amelyet Krisztussal val6 legszorosabb, szer
ves kapcsolata és a Szentlélek védelme míatt soha meg nem ronthat
emberi és sátáni mesterkedés.

Fönséges tőkevilág ez, amelyet az emberi jóakarat, de csakis az,
nagyarányúan, sőt szinte határtalanul igénybevehet, asszimilálhat.
Mert igénybevenni, élni vele csak asszimilálva lehet. Az Apostolok
cselekedetei (8,18-24) szerint, amikor Simon mágus pénzért akarta
venni az apostolokt61 a kegyelmet, ill. a Szentlelket, hogy aztán ő maga
is továbbadogathassa saját céljaira, Péter fölháborodva utasította
vissza, mert még a gondolat is súlyosan vétkes volt, hogy valódi
asszimilálás nélkül valaki megkapja e kincseket.
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2. Az asszimiláló emberi értékek

A kereszténység elsősorban a hit által jön az emberbe. (A kereszt
ségben a felnőttek hite szerepel a gyermek helyett.) A hit az értelem
nek és akaratnak abból a magasabb világából való, ahol a teljes ön
tudatú és szabadon választó ember döntő életkérdésekben foglal állást,
határoz, s ráteszi életét határozatára.

Ezen keresztül kapcsolódik a lélekbe a kegyelem isteni világa. A
kegyelem konkrét életté válása mindig a hit erejében történik, s annak
foka szerint. Altala sarjadnak a többi isteni erények, erkölcsi erények,
a Szentlélek adományai. Majd ezekkel történik az emberi gondolkodás,
érzés, törekvés, cselekvés alakulása, nemesedése.

Az asszimiláló emberi értékek az emberi főérték területén vannak,
azon a kicsi tudatszigeten, amelyről már tárgyaltunk. Lehetnek ugyan
az egyéniségnek igen előnyös adottságai alacsonyabb lélektani rétegek
ben is a kereszténység asszimilálására, pl. jóság, elmélkedő hajlam,
szellemi igények, szociális készség, stb. - mégis a kereszténység erői

nek valódi asszimilálása csakis az én szabad döntésének területén van.
Az asszimilálás lehetősége megvan minden emberben, aki eszével

élni tud, tehát szabad is. Ezzel a lehetőséggel azonban minden ember
szabadon él , vagyis úgy, ahogyan akar. Erőltetés a kegyelem világában
legföljebb rövid átmenetben van. S kérdés, akkor is igazi erőltetés-e

az. ("Nehéz neked az ösztöke ellen rugdalóznod." Ap. cs. 9, 5. Tehát
még ott sem volt lehetetlen, csak nehéz, pedig Saul megtérésében a
kegyelem sodró ereje magas fokon mutatkozott be.) Ennek a szabad
fölhasználásnak sok kedvezőtlen körülménye, ellenhatása van az em
ber alsóbb világában is, a külső világban is.

Nem csoda, ha csupán saját jószántából kevés ember végez komoly
asszimilációt. Ezért van nagy szerepe Krisztus országában az összetett
hatásoknak: papság, igehirdetés, nevelés, a legkülönfélébb templomi,
társadalmi, közösségi ráhatások. Ezeknek időben és lélektanilag is
alkalmas kapcsolata az emberrel igen megsegíti szabad elhatározását.

A teljesértékű asszimiláció akkor áll elő, ha a már emlitett hősiesség

magaslatára fölemelkedett a szabadakarat. A hősies akarattal kap
csolatos nagy élő hit lesz az a csodálatos transzformátor, amely a
kegyelmi erőket a mindennapi emberi élet erőivé alakítja.

Az isteni életnek ez a szinte korlátlan fölvételi és áthasonftási
lehetősége az ember földi életének bámulandó titka és sajátossága.

A keresztényalaperők, táperők asszimilálásáról nincs közvetlen
tapasztalata a k üls ö szemlélőnek, de még magának az alanynak sem.
Rejtet t folyamat ez. Hasonló a biológiai asszimilációhoz, - azzal a
különbséggel , ho gy a helyes biológiai asszimiláció szükségképpen ma-

34



gávaI hozza a külső ember egészségét, az isteni élet helyes asszimilálá
sa azonban nem ugyanazzal a szükségszerűséggel jelentkezik kifelé.

3. Fölszíni valóság

úgy gondoljuk, hogy ahol élet van, annak jelentkeznie is kell
kifelé. Annál inkább a több életnek, a jobb és szebb életnek. Ha se
hogyan sem mutatkozik be, nem tartjuk valószínűnek, hogy létezik.
A hibázó, gyarló keresztények belső keresztény értékeit nemigen haj
landók az emberek elismerni.

A keresztény rengeteg emberi gyarlóságát, amely sokszor megüti a
mértékét a nem-keresztény gyarlóságánek, nem könnyű fölfognunk, s
közöttük eligazodnunk úgy , hogy egyéni kereszténységünk bajba ne
jusson, törést ne szenvedjen.

Hogy megközelítöen helyes véleményre juthassunk, különböztes
sünk meg háromféle jelenséget a keresztények fölszíni életében.

a) Van a keresztény társadalomban sok élettény, amelynek semmi
köze már a szabad akarathoz, vagyis a legfőbb emberi értékhez. For
rásuk a rosszakarat, ill. bűnös akarat, vagy a bűnökkel eljegyzett
szenvedély. Ezek a megkeresztelt egyedek száraz ágai a kereszténység
fájának. Sajnos ilyen száraz ág sok van. Ezek cselekedeteinek nincs
köze a kereszténységhez. Becsületességük is hiányzik keresztény rní
voltukra vonatkozóan. Különösen átkosak ezek a kereszténységre
akkor, ha külsőleg mutatják a keresztényt, vagy éppen hivatalosan
képviselik a kereszténységet a tömegek előtt.

Az ilyeneket csak megrázó élmények ébreszthetik föl bűnös kábult
ságukból.

b) Van a keresztények életében sok olyan kereszténytelen, sőt

bűnös tény, amelynek nem a rosszakarat, ill. bűnös akarat a forrása ,
hanem a jóra törekvő, de gyönge akarat, amely a kísértések terhe
alatt elbukik. A bukásból az akarat épp a jóra törekvés segítségével
újra fölkel, s erőlködik továbbhaladni.

A keresztények e típusa lényegesen külöbözik az előbbitől, pedig
külsőleg talán kevés a különbség k özöttük. Amazok száraz ágak, ezek
ben küzd a keresztény élet. Becsületességük sem hiányzik a keresztény
ségre vonatkozólag, sőt lehet, hogy élénk becsületérzésük van, s éppen
azért gyarlóságaik miatt sokat gyötrődnek. Csak erőtlenek. A keresz
tény hősiességtől még távol vannak.

Ezeknek kibontakozási utja: imádkozzanak és ne adják föl küz
delmüket! Akkor idővel mégis győznek, a jóakarat megerősödik a rossz
hajlamok fölött .

c) Vannak végül hősiesen küzdő jóakaratok, amelyek mégsem tud
nak érvényesülni a fölszin egész területén. Kiütköző, másokat bántó
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híb áík, élettényeik lehetnek. Ilyesmiből is van elég a kereszténységben.
Pedig lehet, hogy igen lelkiismeretesen küzd az illető személy még a
kérdéses híbákkal is . Viszont megeshetik, hogy nincs is tudatában
bántó félszegségeinek, hibáinak. Akit ui. íd ör öl-időre gondosan nem
figyelmeztetnek, abban könnyen elhatalmasodnak a furcsa szokások.

Mindezekből az következik, hogy a kereszténység lényegileg belső

érték, küls ö tényei pedig elvegyülnek a világ konkolyai és gyomjai
között. - Érthető ez, hiszen a földi kereszténység a hit és próba világa.
Ezekre nézve pedig egészen megfelel az ilyen rejtett jelleg.

Ne botránkozzunk meg tehát azon, hogy e földön a kereszténység
nem szemkápráztató fényesség, elkülönült nagy értékvilág, hanem földi
gyarlóságokban elvegyült kincs, talán nem is szem előtt lévő kincs,
amelyet úgy kell megtalálni, vagy talán kiásni. (L. Krisztus példa
beszédeit a talált igazgyöngyről, a földbeásott kíncsr öl.)

A legrettenetesebb burok a bukott embertermészet, amelynek örö k
lési anyagára nemzedékek erkölcsi terhe is ránehezedik valamelyes
fokban. Ezt a bukottságot és terheltséget az ősi ádámi színvonalra
soha, egyszerübb tisztult és nemes sz ínvonalra fölemelni lehetséges,
de csakis hősies egyéni küzdelmekkel.

A legtöbb ember és keresztény nem érez tartós kedvet erre a hősies

küzdelemre.
A kereszténység előbb emlitett tiszta elemeinek, alaperőinek tehát

nemcsak minden világrajövő új egyedben kell újra és előlről kezdeniök
a munkát, hanem - mégoly jól kezdve is - roppant belső gátlásokkal
kell viaskodniok. Döntő pedig mindenkor a szabad jóakarat.

Ezért tájékozatlan, tudatlan, a valóságról halvány sejtelemmel alig
rendelkező ellenvetés a kereszténység életalakitó erejével szemben az
ilyen : Az Egyház s benne a kereszténység kétezer év óta bebízonyí
totta, hogy nem képes megnevelni az emberiséget. A kétezeréves Egy·
ház komolyan vette nevelői föladatát. Tudása és isteni erői is voltak
hozzá. Nevelői művészetét is bemutatta azokban az egyedekben, akik
szabad jóakaratukkal önként, egészen közreműködtek a nevelésben.
Ezek az emberiség klasszikus jellemei. Szép számmal voltak m índen
kor és vannak.
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17. A KERESZTÉNY ASZKl!:ZIS

Az előbbiek alapján világos előttünk, hogy a kereszténység megke
rülhetetlen nagy ténye: a halálosan ko molyan vett küzdelem a fönsé
ges célért , a végső győzelemért, vagyis az isteni életért, s a vele kap
csolatos emberi alapok, as szimiláló emberi értéke k biztositásáért.

Alanyilag ezen fordul a keresztény élet kibontakozása vagy abba
maradása. Természetes tehát, hogy nagy gondot forditott rá mín den
ko r a kereszténység. Viszont , mivel az ösztönöknek nem hízelgő dolog
ról van szö, az is érthető, hogy a még be nem tört embertermészet
mindenkor rugdalózott ez ösztöke, tiltakozott ez iga ellen.

Amikor pedig a kereszténységre rátört az utolsó századok vallás
talan áramlata, első helyen az aszkézist tették félre, csúfolták ki és
rágalmazták meg, hogy lehetőleg mindenkinek elvegyék a kedvét annak
gyakorlásától.

Részletesen foglalkozunk vele . Először is belső természetével.

1. Mi az aszkézis?

a) Szó és fogalom.
Profán eredet: Az aszkézis görög sz ö, Askein igéből ered, amelynek

jelentése: kidolgozni, gyakorolni, gyakorlattal valamire alkalmassá
tenni, valamely mesterséget, művészetet, főleg pedig atlétikát szorgal
mas gyakorlással elsaj átítani, A görögöknél az aszkézis szö többnyire
az atlétikának fárasztó gyakorlását jelentette.

Az aszkézis szö keresztény használata.
A Szentírásban: az újszövetségben az askein ige csak egyszer fordul

elő: Ap . cs. 24, 16., ahol Sz. Pál mondja magáról: ... . . magam is törek
szem, hogy feddhetetlen lelkiismeretem legyen mindenkor az Isten és
embere k előtt."

Azonos jelentésű szavakat azonban gyakran használ leveleiben Sz.
Pál. Ilyenek: ,,nekifeszülni" (Fil. 3,13) , ..törtetni a célra, versenydfjra,
pályabérre" (Fil. 3,13-14), ..bajvívásban küzdeni" (I. Kor. 9,25), ..törni
magát, mint Krisztus jó katonája" (II. Tim. 2,3) , ..megsanyargatni"
(I. Kor. 9,27), ..tusakodni" (Ef. 6,12), ,,harcolni" (II . Tim. 4,7), ..ököl
lel vívni" (I. Kor. 9,26), .Jeigázní" (I. Kor. 9,27) . - Vagyis össze.
hasonlítja Sz. Pál a keresztény élet gyakorlatait az atléták gyakorta
talval. (A Korintus k özelében lévő isztmoszi versenyek adták a gondo
latot.) Majd önmaga kemény küzdelmeiről is tesz említést ismételten.
így: .....vívok, nemcsak úgy a levegőt verdesve, hanem megsanyar
gatom testemet és szolgas ágba vetem . .. " (I. Kor. 9,27).
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Gyakorlatban: A kereszténység első századaiban már használatos
az "aszkétész" sz ö. Azokat jelölték vele , akik nyilvánosan , közismerten
keményebb életet folytattak, főleg testi sanyargatásokkal.

Az "aszketika" szö nincs meg a régi latin nyelvben . Még a k öz ép
korban sem használták. Csak az ujabb időben (kb. a XVII. századtól)
alkalmazták m índ a latin, mind az élő nyelvekben. (Ellentétben a
,,misztika" szöval, me lyet sokkal előbb használtak. ) Aszketika és mísz
tika eleinte azonos területet jelöltek. De m ár a XVIII. században szét 
vált jelentésük, mert a misztika sz öt a ren dkívüli kegyelmi élet és
tanának jelentésére foglalták le.

b) A keresztény aszkézis lényege:
Elsősorban az aszkézis szönak közvetlen ér te lmezésé ben: önmagunk

lelki edzésére fordított munka, küzdelem, éspedig olyan fokú, amely
elegendő arra, hogy lelkileg valóban edzettek , erősek legyünk, alkalo
masak akármilyen bajvívásra, melyet e földi életben győztesen kell
kiállanunk.

Tágabb értelemben mindaz a munka és lelkiismeretes helytállás,
amely a keresztény éle t összes ránkeső feladatainak te ljes ít éséhez
szükséges.

c) A keresztény aszkézis célja:
Javitóan: rendezni önm agunkban a re ndezetlent. A hibákat, bajokat

(főleg a legnagyobbat: a bűnt) kiirtani, ill. me ggyógyítani, erőtlenséget

er övé edzeni, szenvedélyeket megfékezni és a jóra hajtó erőforrásokká

átalakít ani.
Építóen: Hittől vezérelt ész- és akarat-uralom többi erőink felett.

Kiegyensúlyozottság, összhang egyéniségünknek főleg lélektani elemei
közott . Isten gondolata szerint való olyan eréíállapot, amely alkalmassá
tesz a teljes kifejlődésre.

d) Eszközei: (Csak a főbb csoportokra szorítkozunk ítt.) Isteni
erők: kegyelmek, féíleg megvilágosító és serkentő indítások , a Szent
lélek sodró erői.

Személyi erőink: ezek között legfontosabb szerep e van akarati
tevékenységünknek. A munkaterület és munkamódszer igen kiterjedt
és változatos .

Ránk ható személyi erők: főleg példákban és nevelésben.
e) Gyümölcsei : Béke, erő , fejlettség, az embe reszm ény lehető meg

közelítése. Is ten tervei számára való alkalmasság. Az Istentől elgondolt
és akart egyedi hivatás betöltés ére közvetlen fölkészül tség.

2. A modem ellenvetés:

Az aszkézis természetellenes.
A légbőlkapott merész álli tás okat mellőzve csak a val óságnak meg-
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felelő bizonyításokat csoportosítjuk.
a) Az ellenvetés bizonyftása:

Az aszkézis tényei, amilyenek: zárt élet. böjtölések, virrasztások, a
test fegyelmezésének különféle eszközei és módjai, az emberi termé
szettel ellenkeznek. önlegyőzés. önmegtagadás az alapjuk, több-keve
sebb erőszakosság van bennük, és lényeges irányuk az , hogy ne en
gedjenek szabad utat a természetes emberi igényeknek.

Hogy természetellenesek. azt igazolja a tapasztalat is, mert: l) az
emberek általában félnek az aszkézístől, 2) akik komolyan veszik, azok
közül is sokan megbánták. sőt tönkremennek tőle. 3) maguk a szentek
is, akik pedig az aszkézis nagymesterei. igen megszenvedték saját
erőszakos aszkézisüket.

b) A cáfolat:

Altalában:
Csak az jelenség igazán természetellenes, amely egész természetünk

kel (testünkkel. lelkünkkel) ellentétben áll. Ha azonban csak olyan
átmeneti és részleges kellemetlenségekről, esetleg fájdalmakról van
szö, amelyek elviselése által (pl. orvosság elviselése) valaki emberi
életének jelentős értékeit nyeri meg, sőt talán éppen életben maradását
biztosítja, az ilyeneket, főleg, ha okosan is vannak alkalmazva, igazán
természetellenesnek senki sem mondja.

Annyit természetesen mindenkor megengedünk, sőt állitunk, hogy
az aszkézis elég sok ilyen átmeneti, természetünknek kevésbé hízelgő

igénnyel lép föl. De ezek az átmeneti és sokszor csak a képzelettel
kiszínezett kellemetlenségek a gyakorlattal mindinkább fogynak.

Részletesen:
A tényeket tekintve azt kell mondanunk, hogy ezek hozzátartoznak

az aszkézishez. de nem csak ezek. Az aszkézis lényegét pedig nem ezek
adják.

önmegtagadás mindig van az aszk ézisban. de egyben mindig törek
szik arra is, hogy az okos és józan legyen, főleg pedig, hogy az egész
ember javára váljék.

Szorosan vett erőszakosság az aszkézisben nin cs . Lehetséges nagya
rányú erőkifejtés, Aszkézist ui. mindig önelhatározásunk alapján gya
korolunk.

A tapasztalatokra vonatkozólag a következőket jegyezzük meg:
Inkább azok félnek tőle, akik lényegével nincsenek tisztában. kép

zeletük pedig sötéten rajzolja az aszkézis rendkívüli tényeit. - Akik
tisztában vannak lényegével. azok vagy gyöngeség, főleg akaratgyönge
ség. vagy lustaság, vagy munkaiszony miatt félnek tőle. De emiatt
minden emberi munkától és kötelességteljesítéstől (pl. tanulás) is
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lehet félni . Pedig senkisem állítja, hogy emiatt pl. a tanulás termé
szetellenes.

Akik az aszkézistől valamíkor is tönkrementek, azoknak gyakorla
tába föltétlenül becsúszott valamilyen oktalanság, amelyet az aszkézis
területén sem az Egyház, sem a hivatalos nevelés sohasem helyeselt.

A szentek tekintélyes részének sem ártott meg az aszkézis. Egész
sereg makkegészséges szentet ismer az egyháztörténelem, magas élet
korral, hatalmas munkabírással.

Ha egyesek aszkézis míatt egészségükben megrokkantak. azt több
nyire ők maguk is tudták, hogy ez túlhajtott és oktalan erőltetésUk

rníatt történt, s ők maguk is elitélték azt, ami ebben hibás volt. Ezért
nem az aszkézist hibáztatjuk, hanem a fiatalos túlzást. De tudjuk, hogy
ez a túlzás is a legmagasabb í ndít ő okkal történ t, olyan értékek miatt,
amelyek míatt érdemes még túlzásba is esni.

Vannak a szentek életében, de komoly keresztények életében is
esetek, amíkor nagy munkákban és áldozatokban egészségileg felőrlőd

nek. Ennek oka rendszerint nagy isten- és emberszeretetUk volt, amely
égette őket, s amely míatt erejUkön fölül is vállaltak munkákat ma
gukra. Ez azonban a hősiesség felemésztődése, amely előtt az emberek
általában kalapot emelnek, sőt himnuszt zengenek, nem pedig rossza
16lag ítélkeznek. (Vegyük egy édesanya fölőrlődését özvegy állapotá
ban, amíkor nyolc-tíz gyermeket véres-verejtékes munkával fölnevelve ,
ő maga ebben tönkremegy.

A lélek pedig az aszkézis hősies erőfeszítésében teljes kivirágzásra
jut, s a legmagasabb tökéletességre emelkedhetik.
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18. A KERESZTÉN Y ASZKÉZIS TöRTÉNETE

1. Elindulás.

Az emberiség tö r ténetében mi ndig otthonos vol t a bukott ernber
természet féktelen ösztöneivel szemben az önfegyelmezés szükségérze
te , sőt jóakaratú emberekben annak igénye is.

De a keresztény aszkézis nem ezen a vonalon indult el. Krisztus
volt az új , nagy központi élmény a kereszténységben. Tudták, hogy
Benne rnínden új alakot ölt , új utakra indul, új erőkkel, új célba. Isten
gyermekeinek figyelme őreá szegeződött kizárólag. Ép pen azért a
keresztény aszkézis csakis Krisztus pé ldáján indulhatott el.

Ahogyan ő távolodott a világ "kincseitől", pompájától, fényétől ,

gazdagságától, élvezeteitől, dics ös égeít öl, hiús ágaitól , ahogyan Ö gya
korolta nagy lemondásai t : alacsony társadalmi helyzetben, "szolgai"
munkákkal, szegénységben, szűzességben, hajléktalanságban (nyilvános
életében : "madaraknak fészkeik vannak . .. az Emberfiának pedig
nincsen, hová fejét lehajtsa" Mt. 8, 20), étel-ital hiányában, ahogyan Ö

fáradt a lelkek után, virraszto t t im ákban, vállalta és tűrte a gyanusitá
sokat, rágalmakat, hamis vádakat, cselve téseket, vérrel verejtékes
tusakodást, elfogatást, bilincseket, elftélést, os torozás t , töviskoronázást,
kereszthordozást, szegez ést, epét-ecetet, kinhalált, - és sok más rész.
letet életében: hasonlóan akarták cse lekedni a keresztények is .

A keresztény aszkézis elindulása : a krisztusi m inta másolása. Mín
denki érezte, hogy roppant arányú eszmény ez, emberi mé rtékeket
messze fölülmúl. De Krisztus a szive t nézi - s a keresztények jó
szivvel akartak tenni annyit , amennyit éppen tehettek. Ki ebben, ki
abban igyekezett megközelíteni a Mes tert . örültek, ha ra jtuk is be telle
sedett a krisztusi sors, hiszen a keresz tény Krisztu s so rsára van hí
vatva.

2. A tó területek.

a ) Szinte önkéntelenül megérezzük, hogy az első századok keresz.
tényei az új aszkézis legfőbb gyakorlatát a Krisztus kereszthalálával
leginkább azonosuló vér tanú ságban látták . A vértanú volt a teljesértékű

Krisztus-követő.

A vértanúságban a legerősebb öszt önnel: az életösztönnel, az ön
fenntartás ösztönével száll szembe a keresztény. Nem cselekvőleg,

hiszen Istentől nem kapott jogot életének megszüntetésére. Odaad ja
életét az áldozat oltárán azzal, hogy hősiesen elviseli anna k kivégzé sét.
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T évednénk. ha azt gondolnánk, hogy a vértanús ág példája reme
gésbe hozta az első századok keresztényeit. Ha voltak is remegők,
hogyne lettek volna - azért egyetemesen az ellenkezője érvényesült:
a vágyakozás láza lépett föl egész l ényükben. Föltűnő ez az általános
nagy lendület a hősiesség legmagasabb foka felé .

Az üldözések múltával mindig hanyatlott a vértanúság vágya. El is
színtelenedett mint a Krisztus-követés és aszkézis legfőbb ténye. A
megújuló keresztényüldözések azonban ismét fölszitják a vértanúság
lángját.

b) Az aszkézis másodík legfőbb gyakorlatát az őskeresztények a
sz űzesséqben. látták.

Erre sem volt nehéz rájönni. Nemcsak Krisztus példája, hanem a
dolog belső természete miatt sem.

Az önfenntartás alapösztöne után legerősebb életösztön a faj
fönntartás ösztöne. Isten szent megengedése s az evangélium tanácsa
folytán ez ösztön fölött - a vele való nemélést illetőleg, vagyis a fel
függesztés irányában - szabad rendelkezési joga van az embernek.

Aki ez ösztönt teljes egészében az áldozat oltárára teszi, minden
korok vélekedése szerint igen nagy lemondást gyakorol, s ugyanakkor
hatalmas önfegyelmezésre, az aszkézis holtig tartó és halálosan ko
moly tényére vállalkozik.

Van aztán mély szimbolizmusa is a szűzességnek. Minthogy a szexu
alitás testi dolog, s az embertermészet egységes rendszerében szinte
minden emberi adottság kisebb-nagyobb fokú kapcsolatban van vele,
sőt a növényi és állati organizmusok tanúsága szerint a tényész és
érzéki élettevékenységek (és ide tartozik az emberi szexualitás is)
belső céljellege ebben összpontosul: azért a szűzess égí fölajánlásban,
fogadalomban és a hozzátartozó aszketizmusban szimbolikusan az
egész ember és egész élete föl van áldozva Istennek.

E szimbolizmus az átlagemberre nézve bizony elég reális, mert ez
az életösztön a szűzess ég fogadalmával sem hal ki, nem is tompul
szükségképpen, hanem súlyos pröbák elé állítja a szabadakaratot,
amelyekben megéli az egész ember föláldozottságát. Méginkább igy
volt ez a pogányság kellős közepében élő, pogány szülőktől származó
keresztényeknél. Tehát valóságos kis vértanúságnak mondható. Nem
pirosrózsás, hanem liliomos vértanúság.

Méltán tették tehát a második helyre az aszkézis gyakorlataiban. A
szentatyák nem győzik magasztalni. Szinte minden szö kevés nekik a
szüzesség kellő dícséretére.

Sajátos nagy jelentősége is van még a szűzességnek. Az ember szere
tetre van teremtve. Ez lesz örök boldogsága is. A földön azonban két
szeretet viaskodik természetében. Nagyonis előnyben van a bűnbeesés

után az érzéki szeretet. A szűzess ég, ill . - itt már nem jelent különb-
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séget - a tisztaság elhatározásával , még inkább fogadalmával egy
szerre az istenszeretet számára lesz lefoglalva az em beri szív, lélek és
egész természet.

Ez ugyan nem azt jelenti, hogy az istenszeretetnek most már nyíl t
útja és nyert ügye van, hanem - talán így mondhatnám - elvileg
megszilárdult a helyze te. Az embe r elkötelezte magát kizárólag e
szeretet felé.

És még valamit. A vértanúsá g a körűlmények alakulás ától függ.
Egészen rendkívüli, ellenséges tényezők kellenek hozzá. Ezért esetleges
dolog. Nem így a szüzesség. Ez a szabadaka rat választásának tárgya.
Gyakorolható végig az egész életen. Allapot tá , életformává is tehető ,

és más hasonló szándékú lelkekkel együt t szi l árd szervezetnek is alapul
szolgálhat.

Mindkét tény: a vértanúság és szűzesség is belső kapcsol a tb an van
Krisztus megváltó életáldozatával.

c) Nincs az első századokban az előbbi két ténnye l versenyző kiemel
kedő gyakorlata a keresztény aszkézisnek . Vannak mégis egyéb igen
jelentős tények.

Harmadik helyre tehető a szegénys ég.
Krisztus föltűnően gyakorol ta , tanításában is hangsúlyozta, főleg

pedig az öt szorosan követőknek első helyen ezt adta utas ításúl.
Alapvetőnek tekintették mindenkor a keresztényaszketizmusban.

A legelső keresztények hamarosan gyakorolni kezdték azzal, hogy ja
vaikat eladták és az összeget az ap ostolok rendelkezésér e bocsátották ,
vagy nélkülözők segélyezésére. Kiemelkedőbb hivatások első ténye
később is az anyagi javak gyökeres fölszámolása volt. Krisztus utasí
tása szerint rendesen a szegényeknek oszto tták sz ét .

A később kibontakozó testületi aszketikus életnek a szegé nység lett
a kerete, sőt fönntartója, me gélhetési címe . CL. régi alsze rpapszentelési
szertartás elején. Ha szerzetes a szentelendő , na szegénység megélhetési
cimére" szentelik föl.)

d) Negyedik, igen jelentős terület: az engedelmesség. Krisztu s ·
fönséges példát adott erre is . Föltünően han gsúlyozta is, hogy az ő

eledele annak akarata, aki őt küldte. Éle te minden ténye az engedel
messég vonalában volt.

Sz. Pál Krisztus engedelmességébe kap csolja az egész megváltást.
Krisztus engedelmességét pedig az ő mélységes alázata kiv irágzásának,
nagy gyümölcsének tartja. (Fil. 2,7 -8'>

Kétségtelenül nagy dolog. Habár nem mindenkinek egyformán.
Minél önállóbb szellemű lény valaki, s min él erősebb ösztönösség
hajtja önakarata érvényesítésére, annál nehezebb számára. Érthető ,

hiszen a szabadakarat önkormányzatáról kell lemondani a. A leg ért éke
sebb emberi tényről.

43



Kezdettől fogva szorgalmasan gyakorlatoztak az engedelmességben
a keresztény aszkézis emberei. Kezdők is, haladók is, hősök is. Még
az elöljárók is fontosnak tartották saját engedelmességi gyakorlataikat.

Lényeges volt mindig a lelkiéletben.
Legsajátosabb aszketikus nehézsége az értelemben van: engedel

meskedni akkor is, ha nem értem, ha képtelen vagyok belátni helyes
s ég ét. (Itt nem foglalkozunk ezzel tcv ább .)

e) A test sanyargatása.
Itt kezdődik a szorosan vett, vagyis legősibb értelemben vett asz.

ketikus gyakorlatozás. Hétköznapi értelemben ezt tartották mindenkor
sajátosan "aszkézis"·nek.

Az ide tartozó gyakorlatokban lesznek közvétlen ül támadás tárgyai
az érzékiség, rosszrahajló ösztönök, a bűnös szenvedélyek.

A test sanyargat ást területe roppant kiterjedt.
Az egyházi év ősi liturgiájába is bekérült ezekből a böjt és a

virrasztás. Ma ezek már elvesztették régi szigorukat.
A katolikus jámborság jelentős aszketikus gyakorlataivá lettek: a

Szentföldre, hires kegyhelyekre való búcsújárás. - A r emeteség, vagyis
világtól való elvonulás, a magány. Ezzel kapcsolatos. de a szerzetek
ben is nagy szerepet játszik a hallgatás. Kemény aszketikus megpró
báltatás ez, amikor huzamosan gyakorolják. A remeteséghez tartozott
a táplálkozás leegyszerüsftése növényi, sőt nyers növényi anyagokra.
Néha csupán gyökérre, levelekre, füvekre. S érdekes, nem ismerünk
olyan adatot az aszketizmus történetében, hogy föltűnően is emiatt
halt meg volna valaki. - Remeteszerzetekben megmaradt a húsevés
tilalma, s a szinte egész évre kiterjesztett böjt. Pl. a karmelitáknál
böjt van szept. 14-től Szentháromság vasárnapjáig.

Közismert s az Egyház évszázadai folyamán leginkább gyakorolt
jelentős önmegtagadások: önostorozás, cilicium (szürös drötöv, v.
sz öröv, esetleg sz örruha), a padozaton, ill. deszkán alvás, mezitláb
járás r ögös utakon vagy hidegben is.

Természetesen a keresztény aszketikus buzgóság számtalan módot
talált még a test sanyargatására, amelyeket fölösleges részletezni. Oly
kor a pillanatnyi hevület nagylelkű elszántságában nagystílű lelkek
természetünket egészen megborzasztó tettekre is vállalkoztak, ha érez.
ték, hogy ösztönöss égüle ellenkezik vele.

Egy-egy ilyen hősi önlegyőzés többet is ért nekik, mint egyébként
hónapokra men ö gyakorlatozás.

3. A fejlódési vonal

a ) A megállapodás felé.

Mint az emberi életben előbb van a fiatalos hevület, aztán a lehigga-
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dás, sőt elöregedés, így van ez az aszkézis történetében is, akár egyen
kint ves szük az aszkétákat, akár magát az egyetemes aszkézist az
Egyházban.

Mennyit enyhült pl. a böjt, s most már az elöregedés állapotában
van.

Ez természetesen inkább hanyatlási, mint fejlődési vonal. Mégis
tartalmaz fejlődési mozzanatokat.

A gyermek aktívízmusa, az ifjú hevülése nem föltétlen érték. Sok
kal többet ér a férfi nyugodt, erőslelkű, egy vonalú, következetes mun
kája.

Az aszkézisban kristályosodást, megállapodást hoz létre a tapasz.
talás és a kor. Sajnos az újabb századok nagy anyagi kultúrája kényel
messé tette a keresztényeket is. Igen lemaradtak a k öz épkor komoly
aszkézisétől. Megkedvelt ék a puha életet. Sok a gyávaság. Kevés a
hősiesség. Még az igénye is . Nincs meg a nagy vállalkozások lendülete.

A J ézus Szíve-ti sztelet engesztelő tényei, szelleme és mozgalma ja
vított valamit a helyzeten.

A jelen ú j kikezdésekkel kecsegtet. Kár, hogy nem éppen saját
jószántunkból, hanem tö rténelmi kényszerből.

b) A lényeges aszkézis je lé.

A kezdő hevület és lendület kevésbé alkalmas a lényegszemléletre.
Természetes tehát, hogy külsőséges marad.

Egyesek életében is, egyetemesen is : kezdéskor a külső aszkézis
ál l előtérben . Nagyon jó így is, hiszen a külső hibát első helyen kell
eltüntetni és a k üls ö fegyelmet haladéktalanul kell megteremteni.

Fontosabb azonban a belső aszkézis. (Ezek legfőbb tényeiről később

b övebben.) Eleinte ennek is részlettényekre kell szétterjednie.
Megfelelő gya korlat alapján a belső aszkézis részlettényei is egy

séges irányba fej lődnek tovább: a lélektani egyensúly, a képességek
egymás között való harmóniája felé.

Ezen az alapon áll elő a tiszta szándék, az egységes célirány, s a
szabadakarat egészértékű törekvése. Majd kezd bontakozni a hősies

ség is. - Mindez az er ékiteit és fejlődési vonala.
Van még értékesebb vonal : a szeretet kiépítésének vonala. Ennek

aszketizmusa kissé homályos. Bizonyos, hogy jelentős tisztuláson
(katarzis) kell átmennie az ember egész érzelmi világának, szenve
délyeinek , sőt bizonyos értelemben mélyebb ösztöneinek is . - Ide
tartozik az a nagyj elentőségű megfordulás, amikor a küzdő ember
önző összpontosi tottságát átváltja tárgyi összpontosí tottságra. vagyis
szubj ektivizmusa objektiválódik. A sze retet nagyértékű kibontakozása
ugy anis csak az ér tékek ob j ek tív világa felé lehetséges. S arrafelé van
nak határtalan lehetőségek. - Egészen a végtelen jónak teljes sz ívünk
ből, teljes lelkünkből és m inden erőnkből való bi rtoklásáig.
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Mély titok az a legbelső átvált6dás. Talán az aszketizm usnak is leg
mélyebb problémája. Női természeteknél még nagyobb probl éma (á l

talában véve), mint a férfiaknál. Az ő te rmés zetük ui. erősebben hajlik
a szubjektivizmusra.

Keresztényaszkézisünk történelmében mintha most olyan szakasz
ban élnénk, amelyben a legm élyebb vajúdásokon keresztül ez az ob
jektivált isten- és emberszeretet bontakozik ki.

Ez lenne az egyháztörténelmi aszkézis csúcsa.
c) A szociális korszerűséq jelé.

Hogy korunk szociális kor, nagyon is világos. H ogy e szociális kor
nagy igényeket támaszt, az is világos. Hogy ez igényeket betölteni nem
egyszerű dolog, az nem kétséges.

A nagy probléma ott van, hogy mindenki várja (a legtöbben elég
tétlenül) a szociális j6létet, az új boldog világot. Att61 a m ély emberi
önzéstől pedig a vezetők nem tudnak megszabadulni. hogy ők első

helyen akarják élvezni az új világ boldogságát, mindenesetre nem haj
land6k föláldozni magukat érte - cs upán mások javára.

Ebből a programból csak egy dolog maradt ki: az emberi önzés
ellen valö olyan küzdelem, amely a gyökérig lemegy, s ott len t az
emberi szív és lélek mélyén, a legszemélyibb titkok világában, a leg
egyénibb megélés területén, a legzártabb magánügy hozzáférhetetlen
ségében - maga a szabad ember szabad jószá ntá bó l vállalja és kezdi
el a küzdelmet kisded önz ései. majd az egész önzés i bál ván yis ten és
annak uralma ellen.

Erre csak az vállalkozhat, aki Krisztus legszorosabb és elszánt
követésére adta rá egészen magá t .

Ez a legbelső és legreálisabb szoc íálís átállás lényegében azonos
az előbb vázolt objektivál6dással.

Minthogy pedig ez még az Egyházban is az esetek cs upán kicsi
hányadában sikerül, - az aszkézis szociális fejlődését reálisan igy
lehetne gondolni:

Becsületesen vállalni kell az alapelveket! Minden embernek ki jár
az emberi értékelés, sőt istengyermeki értékelés; haszon nélkül tenni
j6t, akár a legcsekélyebb mértékben is , mindig a rászorultság ará nya
ban, személyválogatást elkerülve, vállalkozni egy kis áldozatra is
Krisztus szeretetéből az emberekért!

Tervszerüen kell gyakorlatozni! Vagyis naponta rágondoln í. Nem
hagyni ki a programből. Eleinte azon a területen lehetne gyakorlatozni,
ahol valami baj van (ha van ilyen).

A jö[színt el kell mélyíteni! Először is imával, hogy a j6tett hasso n
le a szívek mélyére, és a szabadakarat megindításán ke resztül legyen
örö kké tar tó jelentősége .

T iszta szánd ékkal, hogy Istennek is egészen tetsző lehessen , s j6-
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tettünket azonosita a Saját J óságával. Egy kis vezeklés nyomatékolása
val, hogy a testvérben legyen , ami törölgeti a bün világát.

így képződik majd ki a m élyben a valódi szociális lélek, amely leg
reálisabb talpköve lesz egy jobb világnak, de egyben legszebb vir ág
zása, sőt gyümölcsbe érése a keresztény aszkézisnak - Krisztus Szive
sze ri nt.

4. Intézményes gyakorlat.

Minthogy más helyen lesz még erről sz ö, ha nem is lényegesen az
aszkézis szemszögéből, azért itt csak röviden emlékezünk meg arról,
hogy az aszketikus gyakorlatok az Egyházban intézmények alakjában
rögzítődtek.

Legkorábban voltak a szűzek k özöss égei , akiknek felelős vezetői

féltették erényeiket , s emiatt az egyházi élet elindulásakor már hama
rosan állandó keretb e illesztették ezeknek életét.

Aztán bontakoztak ki a közös remeteségek, majd lazább szerzetesi
te stületek , s végül Szen t Ben edeknél megjelent egészen fejlett form á
ban a nyugati szerzetesség, amely jól átgondolt, szervezett, szabályozott
keretbe fogta az egyesek aszketikus tö rekvéseit, s minthogy ezeket a
szabályokat a római szeritsz ék is jóváhagyta, azért a leghitelesebb ror
mában, egyéni tévedésektől mentesen, a kölcsönös ellenőrzés és a
testvéries kölcsönös támogatás szellemében indulhato tt el az aszketíz
mus legkiforrottabb alakja: a szerzetesség.

A sze rzetesség van hivatva arra, hogy mindazt az ér téke t , amely az
aszketizmusban rejtve van, valósággá érlelje.

Ami t a fejlődési vonalnál végső eredményként említettünk, annak
lehetövé tétele és megvalósitása k ülönösk éppen is a sze rzetesi intéz.
mények föladata.

Minél inká bb tudja biztositani egy szerzet, ill. egy-egy szerzetesi
kisebb család teljes fegyelmét és aszkézise becsületess égét, annál
inkább elindul ott az egyesek lelkében a nagy átváltódás, éspedig a
há rmas fogadalom útvonalán. ( Erről később bővebben.)

Szerzetes i intézményeink teljesértékű aszketizmusán fordul meg
az Egyház mai korban való kibontakozása és hatalmas feladatainak
betöltése.
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19. A KERESZTÉNY ASZKÉZIS LÉLEKTANA

I. Inditóokok

1. Történelmileg ható okok

a) Az ősi büntudat.

Az emberiség bűntudattal járta sorsa útját. E bűntudat legősebb

öröksége is volt, de saját szerzeménye is, hiszen nemcsak Adámban
bukott el az embertermészet, hanem az egyedek is buktak. - Minél
szellemibb volt egy-egy pogánynak is öntudata, annál világosabban
élte meg önmagában az ellentétet: a helyes és helytelen, a jó és rossz
szembenállását és küzdelmét - s m ín él jobb volt lelke, annál inkább
késztetve érezte magát arra, hogy küzdj ön rosszrahajló természete
ellen, fegyelmezze azt, ha kell, kemény kézzel és eszközökkel is .

Ez az ősi vonás élt a kereszténységben. Habár a bűntudat lényege
sen enyhült, mert a megkereszteltek Krisztus megváltásában része
sültek, tudták mégis, hogy az emberi természet rosszrahajlása meg
maradt.

b ) A kereszt ények hivatása.

A keresztény új öntudata, nagy vállalkozása, fönséges világnézete
az első századokban a keresztség szentségének értelmezésével és
ér tékelésével volt életerős kapcsolatban (amint az egyedül helyes).
Ebben volt küejezve tárgyilag is, alanyilag is az új életszemlélet és új
élet . Erre esküdött föl a keresztény és pecsételtette meg lelkét a Krisz
tussal kötött örök éle tszövetség jelével. Ennek az új életnek a kereszt
ség szemlélete, fogalmazása és a benne megjelölt feladat szerint
egészen sajátos stílusa és teendője volt: 1) Ellentmondani a sátánnak
és minden pompájának, 2) Krisztussal együtt meghalni a világnak,
3) a feltámadás diadalmas szellemében élni az új életet az újszövetség,
az evangélium magas erkölcsi színvonal án, 4) igy nőni meg Krisztus
teljeskorúsagá íg.

A keresztség ér telmezése a szertart ásí szövegen kivül legvilágosabb
Szent Páln ál. Sem a szertartási sz öveg, sem a szentpáli fogalmazás
nem hagy semmi kétséget az iránt, hogy a keresztségben Krisztussal
kötött élet szövets ég, Krisztus életének mintájára, hősies küzdelem és
bajvivás az örökkétartó isteni élet győzelméért.

De nemcsak a tan, hanem az élet is megtanitotta az első keresz
tényeket er re az igazságra . Megélték magukban is , k özöss égíleg is,
hogy a keresztség nem alakí totta át bűnre hajló természetüket. Ma-
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radtak a hajlamok, ösztönök, szenvedélyek, csak velük szembeállt a
keresztség és bérmálás erejében Krisztus atlétája. Maradt pedig min
denekelőtt a világ csábító és erőszakos r égi jellege, amellyel szemben
csak a hősi lemondás győzhetett.

cl Az Eszmény.

A kereszténység, christianizmus: Krisztus-egység, Krisztus-követés,
Krísztus életének élése. Minél keresztényibb valaki, annál ínkább
Krisztusban él. Krisztus életének hangsúlya, stilusa pedig kétségtelenül
a betlehemi szület és szegénységével kezdődő és a kereszt haláltusájá
ban befejeződő hősies, legmagasabbrendű aszketizmusban van.

öntudatos keresztény nem tudja, nem is akarja megkerülní ezt a
stílust. A keresztény az aszkézis eljegyzett je .

Másodlagos, relatíveszményként szerepeltek az egyháztörténelem
ben az aszkézis számára a szentek. Ezekben sokszorosodott és világo
sodott meg kézzelfoghatóan a krísztusi példa az aszkézis vonalán. Nagy
hatóok a keresztényekben a szentek aszketizmusa.

2. Közvetlen megélésünkben múködó okok

Kezdjük legalul.

a) Egészs ég. - Olyan indítóok ez, amellyel szemben átlag minden
ember fogékony, kül önösen pedig az, aki már az ellenkezőjét tapasz
talta. Az egészség céljából sok önmegtagadást, sok komoly aszketikus
gyakorlatot hajlandók, sőt kénytelenek is vállalni az emberek. Itt nincs
egyéb teendőnk, mint a természetes életösztönnek ezt a megnyilatkozá
sát fölhasználni a keresztény aszkézis javára. Nem is kell sok ehhez:
legyiink a kegyelem állapotában és védjük ki az egészség ápolásának
túlzott és ferde szándékát, úgyszintén kevésbé józan gyakorlatait.

Az egészséggel látszólag ellentétben álló fordított módszerrel is
sokat használhatunk végeredményben magának az egészségnek. A ke
resztény aszkézis egy kis hősiességével tegyük egészségünket egészen
Isten kezébe és ne gyakoroljuk lépten-nyomon a félelmet vele kap
csolatban. Esetleges betegségek föllépésekor ajánljuk meg magunkat
akármire - szintén Isten kezébe. Félelmünk esetleg egészségünk és
életünk elleni merényletnek tünteti fel ezt a megajánlásunkat, pedig
nincs ennél jobb orvosság testünk és lelkünk számára, nincs erősebb

támpontja eg észs égünknek. mert a belső megnyugvás, a lélek és az
idegek békéje lesz ennek gyümölcse, ami pedig szakértő orvosok
szerint sokszor többet jelent, mint maga az orvosi beavatkozás.

b) Tisztesség. - Alig van ember, aki semmit sem adna saját tisztes
ségére, becsületére, esetleg már meglévő jó hírnev ére. Ilyesminek a
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fönntartása azonban nem m egy magától. Sok önfegyelmezésre, az em
beri ösztönök gon dos felügyeletére, nagy körültekintésre van szükség
egyes cselekedetekben is és az egész életnek viselkedésében, maga
tartási stflusában. Gyakorolta ezt rengeteg ember ezen a földön ke
reszténység nélkül is. Pedig azok komoly as zketikus gyako rla tok. Ke
reszteljük me g ezt a hajlamot, kb. ugy anúgy, mint az előbbire von at
kozólag mondottuk.

c) A bels6 rend ig énye. - Van bizonyos párhuzam, ha nem is azo
nosság kü ls ö és belső világunk között. Alig van em ber , aki bármilyen
nagyfokú rendetlenséget hajlandó volna önmaga körül eltűrni. A leg
több ember pedig kisebbfokú rendetlenségeken is fönnakad. És sz ép
számmal vannak emberek, főleg nők, akik nem is bírják elviselni a
rendetlenségeket anélkül, ho gy mindjárt ho zzá ne lássanak a rendezés
hez , a tisztogatáshoz, kezük alatt hamarosan ragyognia kell minden
nek! - Valahogyan így van ez belül a lélek világában is , habár a
személyeket tekintve nem azonos a párhuzam a küls ö rend igénye és
a belső rend igénye között.

Min él inkább öntudatosodik valaki keresztény megf ontolásokkal és
lelki élettel, főleg pedig minél inkább imádságos lesz és lelkét eltölti
Isten kegyelmének világossága, annál élesebben meglátja lelkében is
a rend hiányait, a hibákat, a foltoka t , a szennyet , sőt lassan a por
szemeket is.

Nagyszeru motívuma ez a komolyaszketizmusnak. Jelentősen foko
zódik az istengyermekség öntudatával és Krisztus szeretetével. Nehéz
volna az ilyen személynek Krisztust fogadni szívéb e, ha ott nincsen
rendben minden.

d ) Jellemességi igény. - Nem azonos az előbbivel, de annak alapján
könnyen fejlődik. Lesz erről még bővebben sz ö, azért itt csak annyit,
hogy az etikailag egészséges emberben igen erős tud lenni ez az igény
még akkor is , ha nem keresztény. Ugyanakkor ez igény kie légítéséhez,
illetve a jelenség fönntartásához sok aszketikus gyakorlat kell, nem
ritkán hősies gyakor lat . Nagy előnye aszkézis szempontjából a komoly
jellemigénynek, hogy könnyedén vállalkozik a hősies tel jesítményekre
is. Igen rugalmas.

A keresztény aszkézisben nagyszeru motívum. Fordítsunk is komoly
gondot rá. Elsősorban azzal, hogy mi keresztények is őszinte, mély
igényt hordunk lelkünkben a jellemességre vonatkozólag. Ez t azért kell
hangsúlyoznunk, mert a lelkiélet művel ö í igen gyakran fönt kezdik és
bizony megeshetik, ho gy alulra el sem jutnak. Pedig tragikus , ha az
ilyen alap hiányzik.

e) Bűnt űl, büntetést6l való f élelem . - Természetes von alon, a ke
reszténységen kivül is van aszkézis re ösztönző értéke, azonban sokkal
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inkább a kereszténységben, ahol a bűnnek roppant jelentősége és az
örök büntetésnek megrázó erej e lényeges indítékul szelgal az emberi
ösztönök, szenvedélyek fegyelmezésére. - Használjuk fel ezt a motívu
mo t akkor is, ha nincs közvetlen bűnveszély. Sok szent is igen szívesen
elmélkedett a pokolról. Nagy Sz. Teréz élet szentségére roppant hatás
sal volt, ami kor egy látomásban Isten megmutatta neki az ő helyét a
pokolban. (Ahová ti. jutott volna halá los bűn cseté n Isten irgalmának
híján.)

f) Az örök javak érdemlése. - A keresztény élet az örök érdern
szerzés roppant lehetőségével rendelkezik . Krisztus egy pohár vízzel,
mint jótékony tettel kapcsola tban (ez a zsidóknál szárazság idején
nem volt kis dolog ) örök jutalomról beszél. Sok kereszténynek van ér
zéke az örök jutalmak iránt . Il yeneknek igen hatékony motívum lehet
asz ke tikus tények gyakorlására.

g) Jézus szere ie te. - Itt ar ról a szeretetről van sz ö, amely már föl
melegítette a szívet, sőt lassan az élet és cselekvés lán gjává gyúlt ben
ne. Ez a szeretet akko r is áldozatokra kész tetn e, ha Krisztus maga
nem hozott volna nagy áldozatokat értünk, mer t a szeretetnek az áldo
zatos szolgála t a tö rvénye. De hát Krisztus szeretetének is ez volt a
törvénye, s Ö Maga meghozta a legvégső áldozatot is érettünk, odaadta
élet ét . Az áldoza tos szeretet tehát csodála tos lendítés t és kitüzesítést
kap Krisztus szeretetének eszmé nyi példájától.

h ) Közvetlen példák. Roppant jelentőségű mo t ívum a körülöttünk
kemény lélekkel gyakoro lt asz kézis. Ha egy kis becsület esség van ben
nünk, nehéz ellenállni vonzó hatásának.

3. Társadalmi okok

a ) Viselkedési műveltség. - Nem kell na gy képzettség ahh oz, hogy
magában hordozza valaki az igény t ilyen és hasonló emberi nyilat
kozatokra: Ez rendes ember, ez jólnevelt gyermek, ez művelt, ez jó
modorú, ez tapintatos, ez ismeri az etikett szabályai t , ennek megvolt
a gyermekszobája, stb. Vagyis az átlagember igen sokat ad arra, hogy
őt művelt embe rnek lássák és ezért mások szeme előtt meg is hoz
szinte minden áldozatot, ill. elvégez minden önfegyelmezést, ami az ő

hozzáértése szerint szükséges. Minél műveltebb pedi g valaki társadal
milag, nemcsak annál több önfegyelmezési szemponto t vesz észre, ha
nem annál inkább megéli annak igény ét is , ho gy a műveltség nemcsak
ki rakat, nemcsak ruha, hanem akkor valódi, hogyha a belső tartalom
nak, sőt az egész személyiségnek vetülete, kisugárzása. Hatalmas mo
tívum re ndszere tehát az aszketi kus gyakorlatoknak. Csak meg kell
keresztelni ezeket is saját kereszténységünkkel: Krisztus-viszonyunkkal,
tiszta sz ánd ékunkkal. a műveltségi balfo gások (ezekből is akad elég)
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türelmes elviselésével és főleg bizonyos szerénységgel és természetes
séggel, amely az érett műveltségnek mindenkor velejárója, a keresz
tény műveltségnek pedig, ha nem is érett még, követelménye.

b) Közösségi föladatok. - Lévén az ember társas lény, sohasem
kerülheti meg azt, hogy valamelyes közösségi feladatot ne kellene
vállalnia. És minél inkább emberies valakinek a gondolkozása, annál
inkább érzi, hogy' kollektív szellemre, testületi érzületre kell szert
tennie, az embertestvériség bizonyos szolgálatait kell vállalnia. Nagy
arányú történelmi kiképződése ennek a kereszténységen kívül, sőt vele
szemben: a szabadkőművesség. A kereszténynek méginkább éreznie
kell, hogy hivatva van testvériségre, közösségi tények készséges gyakor
latára.

Ezekhez nem kis önlegyőzés kell. Aki igazi keresztény akar lenni,
annak vállalnia kell ezeket, Viszont fönséges motívum a keresztény
testvériség és annak Krisztus szemében való nagy hordereje.

c) Szocuilis korigények. - Volt már előbb is szö róla. Itt csak
annyit, hogy nekünk, Krisztus követőinek igazán első helyen illik szo 
ciálisnak lennünk. És nemcsak illik, hanem rajtunk van a legsúlyosabb
felelősség is korunk keresztény vagy kereszténytelen irányban való
haladásáért. Roppant felelősség ez, amelyből az egyeseknek kijutó rész
sem elhanyagolható tétel örök számadásainkban. - Aki pedig szociális,
annak sajátos érzéke is van a részletek iránt. Viszont ez számára az
aszkézis rengeteg apró gyakorlatát jelenti. Bárcsak ne torpannának
meg ezek a szociális lelkek.

d) Egyházunk és a kereszténység becsülete. - Idevesszük ezt is,
mert nagy botránya az emberiségnek, ha látják a keresztények bfmeit,
lelkiismeretlenségeit, jellemtelenségeit, talán egészen primitív becsü
letesség-hiányait és kötelességmulasztásait. Értsük meg jól, hogy Egy
házunk és a kereszténység becsülete forog itt kockán. Sőt Krisztus
becsülete, hiszen övé ez az Egyház és ez a kereszténység. - Hozzuk
meg azért a szükséges és illő önlegyőzés áldozatait olyan körülmények
között is, amikor egyébről nincs szö, csak arról, hogy ha ezt nem
teszem, vagy másként teszem, Egyházunk és a keresztény vallás becsű

letét s értern .

4. Végsó okok

Ismerősek az "utolsó dolgok": halál, ítélet, pokol és mennyország.
Mindegyike egyenként is igen nagy indítéka a keresztény aszkézis gya
korlatainak, főleg azokon a pontokon, ahol az önmegtagadás hiánya,
ill. valamely szükséges gyakorlat elmulasztása bűnhöz vezethet. 
Pillanatnyi és könnyű, - mondja Sz. Pál, - és hozzáteszi, hogy számba
sem jöhet az , amit itt e földön nehézségekben, keresztviselésekben
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gyakorolhatunk, ahhoz képest, ami örök viszonzásban vár reánk. Sz.
Alajos halála után úgy nyi latkozott az egyik szent látomásában, hogy
nem gondolta akkora jelentőségűnek az önmegtagadásokat az örökké
valóság számára. De nemcsak odaát a mennyországban, hanem már a
halálban is szinte túlboldogitóan éli meg a keresztény, hogy fölhasz
nálta az önmegtagadások kínálkozó alkalmait, vagy legalábbis nem
mulasztotta el kötelező tényeit. - Mekkora vigasztalás lesz ez az
itéletben is az örök Biró előtt ! - Nem is sz ölva a pokolról, ahol ilyen
irányú mulasztásaink döbbenetes súllyal gyötrik a lelket.

E motívumok szellemében és erejében alakul ki az aszkézis lélek
tana, hangulati szinezettsége és szilárdsága, főleg az egyedileg haté
kony mot ívumok helyes csoportosításából, rendszerével , s ezek alap
ján az akarat odaadásán fordul jelentősége.

II. A gyakorlás mód szere

1. Onismereti alapon

Még akkor is, ha alkalmas lelkivezetője van valakinek, fontos az ön
ismeret. Maga a lelkivezető is, ha tervszerűen jár el, mindjárt kezdet
ben igyekszik önismeretre vezetni növendékét. - Nem lehet csak úgy
vaktában aszketíz ální. Mint ahogyan nem lehet orvosságokat sem, sőt

még erősítő tápszereket sem csak úgy vaktában szedni.
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy mindaddig nem kezdhetek

semmit, amíg nincsen teljes önísmeretern. így aligha kezdem el valaha,
mert teljes önismeret nemigen létezik ezen a világon. Nem a teljesség
ről van itt szö, hanem bizonyos lényeges önismereti tényekről. Az első

kérdés: mi a föbajom? Ezt tudnom kell. S aztán ho gyan aránylanak
ehhez a többi bajaim. Aztán tudnom kell, mik erre a valódi ellenszerek.
S milyen mértékben kell azokat szedni.

Legfontosabb pedig az elv, hogy amilyen m ért ékben képes vagyok,
önismereti alapon mozogjak. Ha sem alkalmam nincs, sem értelmem
nem nagyon képes arra, hogy legalább alapvető önismeretre tegye k
szert, elégedjem meg a tiszta szándékkal, hogy én Isten akarata szerint
akarok aszkézist gyakorolni, s aztán amit imáim alapján világosan
helyes gyakorlatnak látok, az tegyem nyugodt lelkiismerettel.

2. Alkalmazkodás

Az aszkézisben sokf éleség. de egyben nagy rugalmasság is van.
Anélkül, ho gy lényeges sze repét elvesztené, képes mindenféle alanyok
hoz alkalmazkodni. Kell is ez, mert a célt csak azon az alapon lehet
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elérnie minden embernek, amelyet ado t ts ágai és körülményei jelen
tenek.

Alkalmazkodnia kell az egyedi aszkézisnek az egyedi te rmészethez,
az egyedi hivatáshoz, elöljáróhoz, lelkivezetőhöz, kegyelmi inditások
hoz, és ha szerzetben él valaki, minde nképpen a szabályokhoz és a
kia lakult szokásokhoz.

A módszernek problémája ebből a szempontból ne m az , hogy az
asz kézis objektive képes-e mindeme szempontok sze ri n t alkalmazkod
ni, mert ebben nincs probléma, hanem az alanyi helyes látásban. Éppen
azért legjobb, ha engedelmességi a lapon , hozzáértő lelkivezető itélete
szerint igazodik el a keresztény az a lkalmazkodás nagy szempontja
irányában. Azért is lényeges az engedelm esség, mert az emberi ter
mészet titkos hajlamával könnyen ráveszi az értelmet és akaratot
arra, amit az ösztönök ill. bünre ha jló szenvedélyek, vagy legegyszerubb
formában a kényelemre hajló vagy az erőltetésektől irtózó lelki alka t
igényel.

3. Organlkusan

Az utóbbi idők irodalmában az aszkézissel kapcsola tban szívesen
hangozta tják az "organikus" sz öt, Azt akarják mondani, hogy az asz
keti kus gyakorlat kapcsolódjék pontosan a fejlődésnek ahhoz a foká
hoz, a léleknek ahhoz az állapotához, amelyben éppen van. Itt tehát
az aktuális állapot pontos ismerete a fontos . Alapvetően pedig a képes
ségeknek az a belső természete, amelyhez életszerűen kapcsolódnia
kell az aszketikus gyakorlatnak, mint valam i beol tásnak. Organikus
sze mpontból igen fontos az időbeliség is . PI. télen hiáb a végez valaki
oltást.

Fő ké rdések a módszer organikus jelle g én él: mit? mennyit? és
mi kor?

Itt az okosság szerepe döntő. Még ha engede lmességi alapon áll is
valaki, neki magának kellő okossággal kell megitélnie ezeket a mélyebb
és diszkrét szempontokat . A legkevesebb az, ho gy képességei és lélek
tani tényei aktuális állapotát okosan tudja felt árni . Meglepő az még
igen egyszeru lelkeknél is (világi műveltség szempont jából egyszeru
lelkeknél), hogy igen pontosan tudják fölfedni aktuális álla potu kat, ha
valóban tiszta szándékkal és a Szentlélek iránt való hűséggel élnek
lelkiéletet.

4. A célirány és a végsó mérték

Mindenekelőtt van kötelességeink tel j esitése. Képességeinkhez mér
ten minél teljesebb betöl tése . Aszkézisünk helyességének, főleg okos-
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ságának itt mindjárt könnyen le lehet vízsg áznía.
Nagy feladat a jellemtökéletesítés. Kötelességeink teljesitése me l

lett ennek semmiképpen sem szabad elsorvadnia. hanem ellenkezőleg

a kib ontakozás felé menetelnie. Maga a kötelességteljesítés lényeges
támpontot nyú jt a jellem tökéletesedéséhez.

Lényeges nagy föladat a Jézus-követés. hiszen a keresztény aszkézis
főként innen forrás ozik . Nem jelent ez szükségképpen új , főleg pedig
nagy területet. Az aszkézis egész területét ebbe a végső célirányba lehet
és kell állítani. S az egész területre ráhullanak ennek az egységes
ragyogó szempontnak és célnak sugarai.

Az így fölvázo lt módszer gyümölcse lesz az egyedileg eltalált, he
lyes, okos, igazán Isten szándéka szerint való aszkézis.

III. A problémák föloldása

N a gyobb probl émák:

1. Testi gyöngülés

Mintho gy lélektanról van sz ö, nem a testi szempont itt a fontos,
hanem a gyöngüléssel összefüggő ideggyöngülés, érzelmi feszültség,
hangulati eltolódás. sőt esetleg patolo gikus nyugtalanság, vagy egyen
beteges tUnetek .

A testi gyöngülés nem védhető ki tel jesen az aszkézisben , habár
nem tartozik szükségk éppen a dolog term észet éhez. Hiszen az egyete
mes aszkézis testi egészség és élethosszabbítás szempontjából is sokat
használt az emberiségnek. Ha az aszkézis módszere he lyes lélektanilag
is, akkor nem lehet szó oktalan öngyöngítésről.

Az idegesség, érzelmi fes zültség, stb., főleg pedi g a patologikus
jelenségek színt én nem védhetők ki teljesen. De nem azonos okból,
mint a gyöngülés. Valamelyes gyöngülés a testi erőkben komoly ön
megtagadások alapján következm ényképpen áll elő, de nem idegesség
vagy patológia. Mégsem védhető ki az u tóbbi sem te ljesen , ha már
előbb megvolt a szervezetben legalább cs ír ája, mert bizonyos testi
gyöngüléssel kapcsolatban az egyedben meglévő adottságok és lehető

ségek könnyebben bontakoznak ki. így van ez a fe r tözés veszélyénél,
ill. a kórokozó élősdiek elhatalmasodásánál is a szervezetben.

Van-e itt megoldás?
Kétségtelenül már a módszeri m eggondolásnál nagyon tekintettel

kell lenni arra, hogy a testi erők mennyit bírnak el jól, nem pedig a
kimerülésig. És m égin kább tekintettel kell lenni arra, van-e az egyed
ben alap patológiára. Ha igen, a lehető legmérsékeltebb aszketizmus
felé lehe t csak irányítani, amely őt egészségesebbé teheti, nem pedig
betegségi veszélybe so dorja.
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Ki nem számítható, vagy akármilyen okok miatt ki nem számított
ilyen nehézségek fölmerülésénél maradnak a következő szempontok:

Először is a földi próba ideje mindenképpen keresztes a test száma
ra, melynek sorsa amúgyis a feloszlás. Kényelmes élettel és testhizlalás
sal lehet hogy még addig sem élnék, mint így, és még kevésbé volnék
egészséges. Ez nagyon komoly lehetőség. Hitem pedig azt mondja,
hogy adjam meg magamat teljesen Isten akaratának. Amit Ö jónak
lát, tegye rám nézve. Krisztus keresztjével kapcsolatban pedig: vállal
jam keresztjének rámeső részét! Ha imádságos lélek vagyok, akkor
ezek a magatartási szempontok még sokkal inkább fönntartanak
gyöngülésem ellenére is, mint ha a gyöngülés és ezen aszketizmus nél
kül élném életem.

2. Voluntarizmus

Az aszkézis kétségtelenül erőkifejtés, akarati alapon, s minél inkább
el örehalad, annál erőteljesebb akarati magatartást biztosít. Mint ilyen,
igen könnyen forrása lehet bizonyos cselekvő láznak, tevékeny nyug
talanságnak, merev és görcsös önakaratnak. ső kevélységben is elful
ladhat; a magasabb kegyelmekkel szemben pedig elakaszt. Külön fele
lünk e szempontokra.

a) Aktivizmus
Nem szükségképpen hozza ezt létre az aszkézis. Főleg nem az Isten

akarata szerint jól eltalált aszkézis. Természetesen nagyon könnyen
beleesik ebbe a hibába a komolyan vett és nem kellően okos aszkézis.
Elvileg pedig az aszkézis mint erőkifejtés természetesen alátámasztja
az aktivizmust.

Akinek ilyen problémája van, hogy nála a cselekvés kissé túlteng,
vagy elfajul, az helyes módszerébe iktassa még be a teendőt, hogy ezt
a veszélyt ellenőrzi és kiküszöböli. Ez nála a helyes aszkézis egyik
lényeges tétele.

b) önakarat
Bizony a sok akarás és nagy akarás erős önakaratra vezethet, hiszen

részben mindenkor önakarat. Az aszketizmusnak főleg kezdetén nehéz
annyira Isten akaratához símulnía, hogy önakarata szinte föl oldódik
Isten akaratában. Ez már a tökéletesség állapota, nem kezdeti jelleg.
Kétségtelen tehát, hogy ez a veszély fönnforog. Hiszen az aszkézis
mélyén is az van, hogy ha akarok, képes is vagyok sok mindenre.

Kivédése elsősorban a krisztusi nagy elvvel történik, hogy ha meg
tettünk mindent, akkor is haszontalan szolgáknak tartsuk magunkat.
Aztán bizonyos egyenlitést, egyensúlyozást végezhetünk magunkban:
nagy önbizalmunkat valamelyes bizalmatlansággal gyöngítjük, a rnun
ka lázát fegyelmezéssel és pihenéssel , erőink feszítését Istenre és
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kegyelmére való hagyatkozással. Különben, ha szándékunk tiszta, Isten
előbb-utóbb segíteni fog keresztekkel, amikor módunkban lesz a
cselekvés láza helyett a küzdelem és türelem hűvös légáramát meg
tapasztalni.

c ) Merevedés
Igaz, hogy a Szentlélek adományaihoz. a magasabb kegyelmekhez

bizonyos belső béke, az alázat csöndje szüks éges, de az is bizonyos,
hogy már ezek felé is jelentősebb kegyelmek kellenek. S ezek a kegyel
mek lehetségesek, ha előbb is Isten akaratát kereste a lélek.

Egyébként a magasabb kegyelmekkel szemben az önakaratú eről

ködés szellemében bizonyos megmerevedés könnyen lehetséges, de
ennek föltétele lesz mindenkor, hogy valami hiba van a tiszta szándék
és a valódi aszkézis gyakorlata körül. - A lényeget tehát az aszkézis
ben sohasem szabad feledni.

+
A problémák föloldásából áll elő az aszkézis lélektani egyensúlya

és teljes alkalmassága arra, hogy egészértékű lelki fejlődés épüljön föl
rajta.
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20. A KERESZTÉNY ASZKÉZIS LEGFöBB xm.so GYAKORLATAI

Az aszkézis gyakorlataiban egységes központi tény: az önfegyelme
zés. Célja egyéniségünk ösztönös éle t tényeinek rendezettsége, emberhez
m élt ö volta és az örö k életre való alk almassá ga . T árgya pedig minden
emberi magatartás.

Külső és belső élettényeink szerint két főcsoportra osztjuk az asz
kézis gyakorlatait: k üls ö és belső gyakorlatokra.

Ezeknek is csak legfőbb, legszembeötlőbb egysé geit vesszük köz
ismert érzékek, képességek szerint.

1. Látás

Ez a legszellemiesebb külső érzékünk. Talán legjelentősebb is a
külső érzékek között .

Az aszkézis szempontjából azért fontos terület, mert külső ismere
teink leginkább a szemen keresztül jutnak lelkünkbe. A szem és a
szív kül önösen is szoros kapcsolatban van egymással. A legtöbb kísér
tés a szeme n keresztül jön a lélekbe. A látás által szerzett képet a
képzelet földolgozza, kiszínezi és az érzelmek számára gyújtóanyaggá
alakítja. Rengeteg bűnnek és bukásnak bevezetője a látás.

Természetes tehát, ho gy ér telm ünkkel és akaratunkkal a látás érzé
két gon dozní kell. Elsősorban fegyelmezn i, vagyis elvonni mindannak
szemléletétől, am i a lélekre és örök üdvösségünkre hátrányos.

Személyek szerint nagyon különböz ő a veszély, amely a szemek
útján tör a lélekbe. Vannak azonban általános veszélyek, amelyekre
nézve mindenkinek fegyelmezettséget kell gyakorolnia . Ilyen els ősor

ban a szexuá lís terület . Egy Szent Alajos is, habár életrajzi adatai
sze rint valószínűleg so hasem volt ilyenirányú ki sé rtése , egészen föltű

nően fegyelmezte tekintetét. A spanyol kirá lyi udvarban mint apród
sohasem nézett a királyné arcára, még éd esanyjával kapcsolatban is
roppant szem érmes volt te kintetében. Szent Alajos úgy szerepel az
Egyházban a férfiszentek között , min t a tisztaság esz mé nye. Kétség
te lenül roppant fe jl ett vol t nála ez az óvatosság és gond, amellyel
nemcsak látásb an, ha nem életének minden ilyen vonatkozású tényében
fegye lmezte magát. - Női szűzi szeritekn él természetesen még gyako
ribb ez a magasfokú érzékenysé g és fegyelmezettség.

Az átlag-kereszténynél nem kiván az aszkézis a szemekre nézve
rendkivüli fegyelmezetts éget , hanem csak annyit, hogy bűnös vagy
bűnveszélyt jelentő nézésekben tagad ja meg magát. A megtagadás ko
molyságához hozzátartozik az, hogy a nézés közeli veszélyét se engedje
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meg, tehát pl. ne menjen olyan he lyre, ahol ilyen veszély forog fenn .
Szorosan idetartozik az a gya korlat, hogy val aki nem jár tatja tekin
teté t folyton körül, nem akar látni mindent , főleg kutató pillantá
sokkal, nem akar az utcán mindent megnézni, minden arcot jól meg
figyelni, s tb.

A szemek szerénysége igen értékes jellemtény és fontos keresztény
erénygyakor lat. Nem köv eteli azonban ez az erény, h ogy folyton a
földet nézzük. Sok mindent láthatunk és nézhetünk olyan nézéssel és
látással, amelyből az aszke ti kus fegyelem és kegyelmies lelkület
érzéke nysége foly tán hiányzik a bűnre hajló természet, az érzéki látni
valókat és a világ minden pompáját élvező ember ösztönös kieléglilése.

Artatlan, szép dolgok erkölcsileg ki fogástala n szemlélését illetőleg

te ljes szabadsága van a léleknek . - Az as zkézis nek azonban jelentős

szabad területét nyújtják ezek is . Az ilyen ellentmondásnak, áldozat
nak nagyon sok példáját találjuk a szentek történetében. - Ha valaki
ilyen irányban kegyelmi indítást érez, jó ha megbeszéli gyön ta t öj ával,
ill.lelkivezetőjével , m ert kétségtelen, hogy a keresztényi ér te lemben is
kifogástalan szép dolgok, főleg pedig vallásilag értékes esztétikai ké
pek jelentős nevelő tényezői az ember kedélyvil ágának és egész belső

érzületének . Ez pedig az aszkézisben is igen fon to s sze mpont.

2. Az ízlés

Nagyjelentőségű a ke resztény életben az ízlés érzé kének fegyelme
zése, ill . szabályozása.

Belső összefüggés van az ízlés élvezett tényei és a belső érzéki ösz
tönök között. Ezért a Szeritírás is főképpen az evésben és ivásban való
mértéktelenségnek tulajdonítja a lelki romlást , kül önösen pedig a
tisztátalanságot .

Az evésbe n és ivásban a fegyelemnek , a mértékletességnek szabályát
a cél adja meg. A táplál kozásnak az a cé lja, ho gy az ember testi erői

ren dben legyenek és egészsége alkalmas legyen feladatainak betöltésé
re. Ehhez kell szabnunk magatartásunkat

a ) a táplálkozás mennyiségét illetőleg. Annyit együnk és igyunk,
hogy állapotbeli kötelességeinket jól tudjuk tel jesíteni. Amíg egész
séges val aki , ri tkán szenved a mérték túllépésétől , habár talán gyakran
túllépi a mértéket . Hozzáértők véleménye szerint az embe rek á ltalában
jóval többet esznek, m ínt amennyire szükséglik van. Főleg ha jómód
ban élnek és jó konyhát tar tanak. Azért a legtöbb ember , sőt keresz
tény is , ritkán esik abba a hib áb a, hogy a szükséges mértéken alul
marad. - Az emberi történelem közismert ténye, a böjt, egészségi
szempontból - éppen az em litett túlzott táplálkozás m íatt - igen
előnyös.
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b) Táplálkozásun k min6ségét illetőleg az ön megtagad ásnak a leg
több ember életében tág tere nyílik. Vagy azért, mert nem állnak ren
delkezésére a neki legízleteseb b ételek, vagy azért, mert rendel kezésé
re állnak. Ez utóbbi esetben, ha keresztényi fegyelmet akar gyakorolni,
az emberi természet mohóságát is, de azonfelül magát az élvezési ösz
tönt kell korlátok közé szor itania.

ínyencség, válogatás ételekben, italokban igazán nem illik a ke
resztényhez, de pusztán emberi szempontból is elpuhultságra vall és
melegágya az érz ékisé gnek .

Gyakran megesik, hogy aszkézist gyakorló személyek, szerzetesek
is , éppen a lemondás gyakorlatai folytán még élénkebb érdeklődést

tanúsítanak az izletesebb táplálkozás iránt, m ínt ha aszkézist egyá l
talán nem gyakorolnának. Ez is azt mutatja, hogy komoly gondot
kell fordítani táplálkozásunk fegyelmezettségére , a minőséget illetőleg

is.

c) Jelentős önmegtagadást lehet gyakorolni az evés, ivás módjában
is. Itt első helyen jön tekintetbe az illemszabályok megtartása. Az
aszketikus önfegyelmezés kitűnő iskolája ez, ugyanakkor a keresztény
séget, ill. a keresztényt műveltségi szempontból is előnyösen állítja be .

összefoglalva : az emberi természet az önfenntartás roppant ösztönt
erejével tö r érvényesülésre az étkezés területén. Sok élvezetvágy, erős

érzékiség (nem szexuálís) és önmagát a társas étkezésben mások előtt

biztositani akaró sok önzés érvényesül az emberek, még a keresztények
étkezésében is. Nagy emberi kult üra a hibátlan , okos, fegye lmezett,
illemes és főleg az asztaltársakkal szemben igazán testvériesen figyel 
mes és előzékeny étkezés. Rengeteg erényt lehet ezen a területen gya
korolni. És nagyon is szükséges ez a gyakorlat. Amíg valaki önfenn
tar tási ösztönének ezeket a megnyilatkozásait nem rendezte el teljesen,
addig művelt embernek sem számíthat , nemhogy kereszténynek.

3. A tapintás

A tapintás érzéke a test egész Ielsz ín én szétterjed, s éppen ezért
folytonos érintkezésben van a dolgokkal. Sajátos veszélye abban van,
hogy a bőr felületén sz étterült érzőidegeknek a tapintás által keltett
érzései, élményei nemcsak az érzéki éle t j elentős elemeit alkotját, ha
nem szexuális j elentőségük is nagy. Ez u tóbbi jelentőségük alátásnál
is nagyobb.

A keresztény aszkézis egészen komoly tétele tehát a tapintás, érintés
fegyelmezettsége. Minél tartózkodóbb valaki e tekintetben, - te rmé
szetesen józan határok között, - annál helyesebb. Főleg másneműek

érintésében, még ha rokonság , barátság, játék vagy t réfa eimén tö rté-
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nik is, legyünk nagyon tartózkodóak. Maga a kézfogás is alkalom lehet
érzéki engedményekre, sőt bűnös indulatokra. -

Ebből persze nem az következik, hogy az ember megmerevedjék,
hanem az, hogy a keresztény okosság m ért ék én túl semmit ne enged
jünk.

Pozitív irányban egészen nagyarányú vezeklési gyakorlatokat lehet
v égezni éppen a tapintás érzékével kapcsolatban. 19y a legjelentősebb

és legism er tebb önmegtagadási gyakorlatok, arnilyen az ostorozás, cili
cium, kemény fekvőhely, hidegnek, melegnek elviselése, a test külső

felületével, ill. a tapintás érzékével kapcsolatosak.

4. A nyel v

A keresztény élet, főleg pedig a keresztény tökéletesség szempont
jából igen nagy jelentősége van annak a fegyelmező gyakorlatnak,
amely a nyelv ösztönös használatára vonatkozik. Sok hiba tartozik
ide: nagy területe ez az önmegtagadási gyakorlatoknak. Azonban ko
rántsem egyformán rnindenkínél. Vannak zárkózott természetek, akík
nél az önmegtagadást éppen a beszédre kell vonatkoztatni.

A Szentírás maga is kiemeli a nyelv fegyelmezésének nagy jelentő

ségét. Leginkább Sz. Jakab levelében. Ó mutat rá arra is, hogy milyen
nehéz a nyelvet egészen megíegyelmezní. S nem vonakodik kijelentem,
hogy "Ha valaki szavában nem hibázik, az tökéletes férfiú, az féken
tudja tartani egész testét is ." (Jak. 3,2,)

Nagy müveltség és nagyértékü keresztény aszkézis a nyelvnek Ie
gyelmezett és okos használata: a nyelvbeli hibák (fecsegés, hazugság,
megszölás, rágalom, bántó stílus, stb.) elkerülése, majd pedig a kellő

időben kimondott szö, az igazsághoz szokott tartalom, az emberszere
tet szellemében tartott hang, amondanivalókon átcsillanó becsületes
szándék és jóakarat, és végül mindent összefoglalóan igazi keresztény
szellem.

Kitűnő aszkézis, s hozzá a nagy és éles nyelvnek legfőbb orvossága
a hallgatás. - Ez azonban nem azonos a mogorvasággal és szeretetlen
szófukarsággal.
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21. A KERESZTÉNY ASZKÉZIS LEGFöBB BELS ó GYAKORLATAI

1. A képzelőtehetség

A képzelőtehetség (fantázia) az a képességünk, amely a külvilágból
az érzékek útján nyert képeket bizonyos belső lélektani szabályok
szerint ugyan, de megélésünk szerint elég szabadon, s olykor játékosan
illeszti össze. A képzelet célja nem önmagában van, hanem a lélek ma
gasabbrendű életében, amelynek a képzelet a legváltozatosabb anyaget
szolgál tatj a . Nagy jelentősége nemcsak az, hogy a fölvett képzeteket
folyton megújuló kapcsolatokban, tehát az életnek sokszerűségével

tárva a lélek elé , lélektani tartalmunkat igen gyarapítja, - hanem
különösen az , hogy sajátos színezést ad a lélektani tartalomnak. Ez az
a képesség, amelyben megelevenednek, belső életszerűséget kapnak
a lélektani tartalmak.

Ebből következik, hogy lelkünk számára roppant előnyös a jó kép
zelet és roppant hátrányos a rossz képzelet. - Ebben a fogalmazásban
a "jó" és a "r ossz" alanyi megélés és megítélés szerint nagyon k ülön
féle lehet. Egy iszákos pl. minden bizonnyal nagyon meg van elégedve
képzeletével, amikor az élénken hozza lelkébe a különféle jó italok
színét, ízét. A bosszúálló ember is nagyon meg lehet elégedve kép
zeleté vel, mikor az a bosszúnak nagyszerű ötleteit sugallja.

A "jónak" és "rossznak" tárgyi mértéke az ember Istentől elgon
dolt ideiglenes és örök kibontakozásával kapcsolatos. Tehát jó kép
zelet az , amely ennek a célnak előnyösen szolgál, rossz képzelet pedig,
amely ezt a célt hátráltatja.

Különben lelkiismeretünk is tájékoztat valamennyire képzeletünk
jóságáról, ill. ross zaságáról, - a bűnökkel, hibákkal, szenvedélyekkel
kapcsolatban. Ha ezek felé dolgozik rugalm asan képzeletünk, rossznak
minősíti. Ha pedig az erények felé dolgozik rugalmasan képzeletünk,
jónak minősíti.

Mínthogy a képzelete t működésében nem köti az igazság, nagyon
eltérhet jobb ra is, balra is a tá rgyi igazságtól. Vagyis nagyon könnyen
tévedésbe ejt. Az értelem feladata az ellenőrzés .

a) L egsajáto sabb hi bái
A túlzott mozgékonyság élé nk természetekben. Ebben a mo zgékony

ságban leh et igaz i féktelenség is , de legal ábbis gyakori a fölszines in 
gerkedés . E z a komoly munkánál igen hátráltató lehet, különösen pedig
az imán ál. Természetesen nehé zkes temperamentumoknál lehet a kép
zelet egészen tompa is.

Másik nagy hibája a képzeletnek a bukott embe r alacsony hajla-
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maival való szövet kezés. - Érthető ez, mert a képzelet érzéki termé
szetünkben gyökerezik, tehát annak kielégülései irányában hajlamos.
Ilyen értelemben nagy tehertétel a magasabbrendű ember számára.

b) A képzelet nevelése
Tudnunk kell először, hogy nincsen egészen hatalmunkban, tehát

szabadakaratunk nem lehet felelős minden működ és ért, hanem csa k
azokért , ame lyekhez szabad beleegyezése hozzájárul, ill. ha az el őáll í 

tott képeket szabadon élvezi vagy elfogadja. Félénkség, belső megzava
rod ás, nyugtalanság mindenkor hátrányosan, vagyi s a r ossz felé be
folyásolja működését. Amiért is fon tos, hogy a képzelet által ne enged
jük magunkat nyugtalanít ani, izgatni. Ez amilyen fon tos elv, annyira
nem egyszeru a gyakorlata. Az egyenes ha rcok u í., ill. aszembeszállás
a képzetekkel, kevésbé vezet célhoz.

Fontosabb a figyelem elvonása, elterelése valamilyen más tárgyra ,
amely jó, vagy legalább közömbö s és érde kel bennünket, tehát k ép 
zeletünket is .

A képzeletet táplálni kell értékes képekkel, a képek és képzetek
csoportjaival. Nagyszeru e tekintetben a bib lia képzeletnevelő m ü
vészete, fönséges történeteivel, p éldázataival. Jézus is ilyenekben taní
tott.

Nem lehet eléggé aj ánlanunk a lelkiéletben a keresztény művészetet

és a szentek élettörténetét.
Bármilyen ' jó nevelés sarkpo ntja marad azonban az aszkézis: egé

szen komoly erőfeszítés a szabadakara t ellenáll ásában, amikor a kép
zelet erőszakosan tör a lélekre.

2. Az értelem

Ennek a kiváló k épess égünknek. amelynek tárgya az igazság, terrn é
szete a világosság, cél ja ped ig egész életünk biztos eligazítása a valódi
úton, szintén vannak hibái. Ezek végességével kapcsolatosa k, méginká bb
pedíg testbe való be ágyazotts ág ával. leginkább azonban az ádámi bu 
kás folytán előálló belső dí szhar rn öni ával .

a ) Az értelem legföbb hibái
Első helyen szerep el a homály. - Bukott állapotunk talán Iegsaj á

tosabb terheltsége. Olyan nehéz az emberi szellemnek az élet lényeges
kérdéseiben kellő világosságra elj utni. A lényeglátás még egyszeru
dolgokban sem ismerteWjegyünk. Szépen fejtegeti ezt Salamon b öl
csességért könyörgő imájában. (Bölcs . 9,13-17.)

Másik jelentős hibának mondhatnók az érzék iség igájával való
szövetséget. Az emberi értelem ui. nem az ő legbelsőbb természete
szerint működik, keresvén önze tlenül a tárgyi igazságot és a világos
eligazodást az örök célok felé, - hanem nagyon is az érzéki te rmészet
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befolyása alatt. Innen a nagy hajlamosság mindent lá tni és tudni, m ín
den új dologról értesülni. főleg pedig minden érdekeset . minden sz öra
koztatót és minden "boldogitót" mohón tudomásul venni. So k esetben
még a helyesnek látszó tudásszomj is ilyen alsóbbrendű meghatározott
s ágok szüleménye.

Értelmünk csekélységével függ össze az a jelentős hiba, hogy ha
az ész egy kis igazságot belát, vagy be látni vél, ahhoz makacsul ragasz.
kodik. Ebben is van valami alsóbbrendű ösztönös önösség, de másik
összetevője értelmünk látási körzetének igen szűk határoltsága. - Az
igazsághoz ragaszkodni kell. Azonban nem mindenko r igazság az a
valóság tágabb, főleg pedig teljes rendjében, amit a nagyonis szűkre

szabott egyedi emberi látás megföllebbezhetetlen igazságnak tart.
Az értelem további hibái a müvel6dés körül állnak elő: olvasási

igényekben ill. Iszonyban. tanulási igényben, ill. iszonyban, majd pedig
a helyes olvasási és tanulási anyag kiválasztásában, a művelődési mun
ka időbeli beosztásában.

A már megszerzett tudással kapcsolatban áll elő az értelemnek
valósággal emberi sorsot megpecsételő baja: az értelmi Iölfuvalko dott
s ág, gőg. Mélyreható mételyt jelent ez az értelem igazságkeresésében
és világosko dó szerepében.

b) Az értelem nevelése

Bármilyen nehéz dolog, értelmünket ki kell emelni testi beágyaz ott
ságából , rabszolgai lefokozottságából, az érzékiség igájából. A testet
fegyelmező, ösztönöket megzabolázó, érzékiséget ko rdában tartó ke
resztény aszkézisnek igen nagy jelentősége van az értelem fölszabadu
lásában. Nem lesz itt sohasem teljes fö lszabadulás bűnbeesés előtti

magaslaton, de lehetséges jelentős kiemelkedés a mélyből, jelentős

szabadulás a béklyóból, jelentős tisztulás akaoszból.
A keresztény aszkézis kemény önfegyelmezésén túlmenően is jelent

kiemelést és megvilágosítást az emberi értelemben : a Krisztus kereszt
jével összekapcsolt szenvedés. Csodálatos valóság, hogy a keresztből

fakad a legtöbb fény . - A nagylelkű és hősi szenvedők a legvilágosab
ban láttak a földi élet legnagyobb kérdéseiben.

Értelmünk nevelésében igen nagy szerepe van az alázatos imának.
főként pedig a világosságért való könyörgésnek. A testiség béklyóiból
aszkézissel önmagát föltornázó értelem a fénynek mi ndenkor kicsi
forrása marad. Tekintetét az isteni Nap felé fordítja, s onnan vár
sugarakat. Ez a magatartás az ima. A keresztény életben eléggé nem
hangsúlyozható jelentősége van az a lázatos imának.

Nagy tényező értelmünk nevelésében az Egyház által előadott kínyí
latkoztatott igazságrendszer, s a köréje csoportosuló egyházi tanítás.

Az értelmi nevelésnek szinte fö lbecsülhetetlen nagy kincse a kiváló
mester. Nem véletlen, hogy az Egyház nagy fényoszlopainak nevelödé-
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sében többnyire megtaláljuk a kiváló mestereket. Kérdés, egy Agoston,
még Szent Monika imái mellett is, lett volna-e Szent Agoston Szent
Ambrus nélkül ?

A részletteendőkben való eligazodáshoz a lelkiismeret szavát hasz
náljuk föl.

3. Az akarat

Erről a nagyértékű szellemi képességünkről többször szólunk tár
gyalásaink folyamán, éppen azért itt csak a lényegre szorítkozunk,

a) Az akarat legfőbb hibái
Minthogy az akarat legfőbb cselekvő képességünk, a cselekvésben

pedig fl célszerűség, vagyis a határozott célkitűzés és a feléje való
egyenes és síma menetelés a legfontosabb, azért az akarat legfőbb

hibája a cselekvés rendezetlensége. Ennek részei: céltalanság vagy
célbizonytalanság, határozatlanság, ténfergés, pepecselés, lustaság, és
mindezek mélyén a szabadakaratnak becsületességhiánya.

Másik komoly baja az akaratnak az erőtlenség, a gyöngeség, amely
akkor is kifejtheti hatását, ha a szabadakarat az ő legbelsejében be
csületes.

Nagy terheltség a szabadakaraton a szenvedélyek behatása. Ezek
igen közelről érintik, mert az érzéki törekvőképességbenvannak, ez a
képesség pedig a szellemi törekvőképességgel,az akarattal szoros belső

kapcsolatban van . - Ez a terheltség nemcsak az áteredő bűn követ
kezménye, hanem számtalan személyi engedmény, bűnre hajlás, vét
kezés következménye is. A szenvedélyek többnyire kedvelt bilincsei az
akaratnak. Nem könnyű tehát magának az akaratnak levetni őket.

Az értelmi gőggel párhuzamosan lehetséges az akaratnak is bizonyos
megmerevedése, kevélységi makacssága. Ennek legerősebb alakja az
istengyűlölet motívumán felépülő önistenités. Innen indul ki a szorosan
vett szatanizmus, vagyis az akaratnak legsajátosabb belső perverzitása,
gonoszsága. A földön nem sok van ebből, de nem lehetetlen.

b) Az akarat nevelése
A becsületességet kell legelső helyen elvileg tisztáznunk. maradék

talanul és tárgyi vonatkozásainak teljességében elfogadnunk. Ebből

indul ki az akarati bajok gyógyulása, s az akaratnak fölnövekedhető

egészsége.
Második nagyjelentőségű eszköz: Isten előtt való teremtményi meg

hódolás. Ennek veleje a semmiségi tudat (ex nihilo sui et subjecti
történik a teremtés) , amely nem magunkra kényszerített magatartás,
hanem a mi legelső és legmélyebb igazságunk világos látásából kivirág
zott meggyőződés. Ebből nő ki az akarat egészségének legfőbb ténye-
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zője: az alázat, amely ha igazi, sohasem erőltetett, érzelgős, hanem
világos meggyőződés alapján kiforrott magatartás.

Ebből (az alázatból) mint televény talajból nő ki anagylelküség,
vagyis a szabadakarat szeretettől ihletett rugalmas készsége Isten
bármely akaratával, sőt óhajával szemben.

Ennek a benső egészségi folyamatnak erejében az akarat aránylag
könnyen megbirkózik bűnre való hajlamával. A ..k önnyenv-t úgy ér t
[ük, hogy az előbbi hármas tényező alapján szükségképpen k íbonta
kozík a hősiesség, amelynek eleme a küzdelem. A hősiesen küzd ö aka
rat lassan elkészül problémáival.

Világos ebből, hogy itt van a keresztény aszketizmus mélysége, s
önmegtagadásunk legkülönfélébb gyakorlatait ide kell összpontosíta
nunk.
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22. A KfSÉRTI1:SEK

A "kísértés" szö kísérletet, kipróbálást jelent, minden különösebb
rossz szándék nélkül, ha régi, eredeti értelmét vesszük: sőt éppen
abból a célból, hogy az ember különféle adottsága, belső értéke, tu
dása, erénye megnyilvánuljon.

A "kísértés" sz öt mai értelemben kicsit szűkebb körre szorítjuk,
sőt ennek a területnek is arra a részére, amelyen a kísértő erők ben
nünket bűnre akarnak vinni, s ezáltal üdvösségünket veszélyeztetni.

A kísértés tehát legszűkebb értelmében olyan ösztönzést jelent,
amely rosszindulatú, bennünket erkölcsileg tönkre akar tenni, s örök
veszélybe dönteni. A Szentírás is így használja olykor a "kísértés"
szót. Tágabb értelemben az emberi lélek jóindulatú megpróbáltatását
jelenti, azért, hogy minél több érdemet szerezzen.

így már nem nehéz helyesen értelmeznünk a Szentírás e két ellen
tétes kifejezését, hogy Isten kísértette pl. Abrahámot, vagy hogy "Isten
senkit sem kísért" (Sz. Jakabnál).

1. A kísértések forrása

Tágabb értelemben, vagyis jóindulatúlag kísérthet az Isten, a jó
szellemek, jó emberek, szülők, nevelők - amikor próba elé állítanak.

Szorosabb értelemben vett, vagyis rosszindulatú kísértéseknek
forrásai ezek:

a) Ha a rosszindulat fokát tekintjük, akkor első helyen kétségtelenül
a gonosz lélek áll, aki képtelen bennünket jószándékkal, vagyis a mi
javunkra kísérteni. S itt ne tévesszen meg bennünket az a jelenség,
hogy akik e földön a sátán vonalán haladnak, azoknak emberi megí
télés szerint sokszor igen jól megy dolguk. Ez a sátán rosszindulatával
nemhogy ellenkeznék, hanem annak pontosan megfelel. Épp a földi
szerencsév él fordítja el figyelmünket Istentől és rögzíti akaratunkat
a bűn, a sátánszolgálat és végső fokon a sátánimádás felé.

A sátán minden embert megkísérthet. Krisztust is megkísértette.
Bennünk a testi és érzéki emberre hatása lehet, a szellemre érzékein
ken, főleg képzeletünkön keresztül. Akaratunk belsejébe, ahol szabad
döntéseink, tehát leglényegesebb emberi tényeink történnek, nem
hatolhat be, csak akkor, ha mi szabadon megengedjük. - Krisztus
kereszthalálával lényeges győzelmet aratott a világ fejedelmén: de
kisértő hatalmát nem függesztette föl, mert a földi élet a megpróbálta
tások ideje, és a földi küzdelembe a sátáni mesterkedések jól belell
lenek.
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b) A szenvedélyek.
Rosszrahajló természetünk sajátos titkos szövets égben van a sá

tánnal. Ez a terület a kísértések másik nagy forrása, amely főleg a
sátán befolyása és irányitása alatt fo kozódhatik nagy veszéllyé szabad
akaratunk számára. De a sátán behatása nélkül is komoly kisértés
lehet a szabadakaratnak.

c) Bűnre csábitó világ.
Nem egyéb ez, mint az előbbi kettőnek összetétele, tehát a rossz

indulatú emberi ösztönök, sze nvedélyek, amint önmagukban is a "vi
lág" hatalmas motívum-rendszerét léptetik föl az életben: ezt a nyers
erőt aztán a sátán kitűnően tudja nyergelni és saját tervei szerint
fölhasználni.

Az ebben az értelemben vett "világ" roppant szövedéke a legalkal
masabb rosszindulatú kisértéseknek. A bűnös ösztönö k és szerived é
lyek mindig nagyon alkalmasak arra, hogy agyafú r tan és szinte m ü
vészi ravaszsággal megejtsék az emberi lelket.

2. A kisértések célja

a ) Az egész földi élet Isten hatalma és gondviselése alatt áll, s
egész berendezése olyan, hogy az ember apróbákon győzelmesen át
juthasson és szerencsésen elérhesse örök bo ldogulása célját. Tehá t
bármennyire is rosszin du latú a szoros értelemben vet t kísértés, és
lelkünk elvesztése a célja, azért minde n kísértés egységesen - arné ny
nyiben lényUnk és az egész teremtett lét Isten gondviselésének tárgya
- a mi kibontakozásunkat, érvényesülésünket szolgálja, s annál inkább
teszi ezt életünknek minden apró részlete is, minél inkább Isten gyer
mekei vagyunk életünk tudatos és szabad tényeiben. Minél szorosab
ban kapcsolódik valaki Is tenhez, annál nagyobb gondot fordít rá Isten,
s a kísértések világában is annál nagyobb célja van életünk kísérté
seinek megengedésével.

Igen sokszor nem világos előttünk Isten szándéka a kísértés ránk
törésénél, esetleg diadalmaskodásánál. Igaz ugyan, hogy ha az ember
kisértésben elbukik, ebben az elbukásban nem Isten megengedése volt
a döntő , hanem az akarat szabad hozzájárulása, mégis Isten az ő

végtelen jósága folytán legkisebb jóakaratunk számára is jót hoz ki az
elbukásb öl, annál inkább a nagy jóakaratú, vagy éppen szentségre
komolyan törekvő embernél.

Csod álatos összhangot, lelki egye nsúlyt te remt bennünk az a ke
resztény világnézet, amely szerínt tehát végeredményben ezen a földön
csak az árthat nekünk igaz án, amire nézve magunk szabadon akarjuk,
hogy ártson. Pedig hát mi egy ember a világmindenségben, az emberi
szenvedélyek és ro sszakaratok ütközőjében és a sátáni hatalom színe
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előtt? Aki ezeket egyszer úgy igazán m élyr öl meg sej tette, az szinte
megdermed ezeknek az erőknek már érintésére is. Nagy kincse az
emberi életnek az a hit és bizalom, amely gerincét adja a keresztény
lélektani egyensúlyának: hogyha ő igazán Istené akar lenni, örök
érvényesülésében semmi meg nem akadályozhatja.

b) A kisértések lényeges tényezői a keresztény Krisztus-követésé
nek és a keresztény élet áldozatos jellegének. Ezért is vette magára
Krisztus negyvennapi böjtölése után a sátán háromszoros kisértésé
ből fakadó megaláztatás t . A keresztény élet katonáskodás, hősies küz
delem - a sátán pedig komoly ellenfél, aki bennünket jól ismer és
gyöngéinket kipróbálja. S épp ezá ltal hoz katonailag igazán formába
bennünket. Az embertermészet eltespe d , ha nincsen küzdelme.

Valamit megjegyzünk itt még óvatosan. óvatosan azért, mert homá
lyos területe a hitnek. Sok kereszténynek sok bűne, sőt éppen egyes
sa játos siratnivaló bűnei adták az egész élet re szóló inditást a mélyebb
önismeretre, alázatos gondolkodásra, m élys éges bűnbánatra, kitartó
és hősies vezeklésre, s igy végeredményben az Ö egészen magas élet
szen tségükre. Akiknek életében a szentek közül nem történt nagyobb
katasztrófa bűn dolgában, még azoknál is egyes kisebb bűnök, vagy
talán csak a bűn határát súroló hibák voltak azok a sajátos késztető

indítékok, amelyek életszentségükben egészen jelentősen szerepelnek.
- Azt nem mondhatjuk sohasem, hogy kell a bűn, habár Krisztus is
emiatt jött elsősorban e világra; azt mégis mondanunk kell, hogy az
Isten végtelen irgalma folytán a jóakaratú ember számára a bűnnek

rendkivüli késztető jellege van. - Aztán a vezeklésnek és engesztelés
nek az a csodálatos vonala és szinte széditő fönsége az Egyházban
aligha jött volna létre a nagy bűnbánók hatalmas lendületű bűnbánata

nélkül. A soha nem vétkező lelkek (ha vannak ilyenek), bármennyire
szeretik is Istent és útálják a bűnt , a vezeklésnek arra az öserös len
dületére mégsem jutottak volna föl. Hogy csak egy példát említsünk,
vajon kinek Krisztus-tagadását siratta volna Péter apostol egész
életében? Bizonyára senkiét.

c) A kísértések további nagy célja a tapasztalat.
Mit tud az , aki kisértéseket nem szenvedett? - kérdi maga a

Szerit ír ás. Szent Pál pedig Krisztus főpapságát azza l a jánlja, hogy Ó

is mindenben megkísértetett, a bűnt (vagyis a közvetlen bűnveszélyt )

kivéve.
Azoknak, akik felelős helyzetb en vannak, egyhá zi hatalmat kép

viselnek, mások vezetésére vagy éppen nevelésére vannak hivatva, föl
becsülhetetlen szolgálatokat tesznek a kísértések. Akit helyzete és
küldetése fölemel és talán fölfuvalkodottá tehet , a kísértés már magá
ban is, vagyis bűn nélkül , leegyszerűsiti, annál inkább bukással kap
csolatban. De tisztán tanulási, okulási szempontból nézve a dolgot,
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kísértésekből lehet megtanuIni, mi az ember az ő ösztönvilágának
nehézségei és féktelensége szerint, mi a vil ág és mi a sátán. Mély
séges lélektani ism eretek és főleg a lelkivezetésnek biztonsága hiányoz.
nék az Egyház lelkiségéből, történelméből a kísértések nélkül.

Ebből persze nem következik, hogy a kisér tése ket ilyen jó célból
föli dézhetjük. Ellenkezőleg, lelkünknek mi ndenkor teljes ellentétben
kell állnia velük szemben.

3. Magatartás a kísértésekben

a) Kisértés eZótt.

Vigilate et orate! örködjetek és imádkozzatok. hogy kisért ésbe ne
essetek! - figyelmeztet maga az Úr (Mt. 26, 4U. E z a kettő te hát a
legf on tosabb a kísértés megelőzésére és ki védésére.

Az éberség jelenti a lélek összes zedet tsé gét a szétszórtsággal szem
ben . Ahol a lelki erők együtt vannak , tudatilag összpontosítot tan, és
az éber figyelem őrködik fölö t tük, nehéz ott a megrohanó kísértésnek
besurrannia. Egész más a lélek helyzete, ha kép ességei szétszörtan
lege lésznek saját kedvelt tárgyaikon és a figyelem nem áll őrt felettük.
- Az éberség és őrködés jelenti aztán m élyebben a lelkiismeret érz é
kenys égét, amely mint valami finom érző m űszer a távolról jövő kísér
tést is kimutatja. Tehát minden kísértéssel szemben a legreálisabb
védekezés a finom és érzékeny lelkiismeretből indul ki . Nagy gonddal
kell tehát ápolnunk emiatt is .

A kísértéssel szembenálló ima egyes té nyeiben is igen j elentős, mert
lelkü nket Istenhez emeli és kegyelmeit b iztosít ja, m éginkább jelentős

azonban a lelket eltöltő imaszellem. am ely szinte légkört jelent isten
gye rmekségünk számára. Ez a légkör te ljesen ellentétes a kisértés és
bűn szellemével, méginkább tényeivel. Az előbb emlitett ér zékeny lelki
ismerettel együtt csodálatos védője a léleknek .

H a mindezek megvannak. akkor is tudnunk ke ll, ho gy a kísértés
még lehetőség marad és a megkisértet tség m égis tény lesz minden
ember életében. Hiszen még Krisztus életében is az volt, 40 napi böjt
és ima után. Fontos tehát az alázatos készület a kísértés idejére. M í
ben áll ez? Istenhűségünk bizonygatásában, a bűnnel szemben való
álláspontunk erősítésében . a kísértésekben való helyes magatartás elő

zetes tanulmányozásában. s megfelelő t anácsok kérésében.

b ) Kisértés alatt.
A leglényegesebb, hogy ha a kísértésne k bűnre indító jellegét föl

ismertük, azonnal és abszolute állj unk ellen. Nem lehet rövid ideig
sem m érlegelnünk értelmes akaratunkkal , hogy nem egyezhe tn énk-e
bele valamilyen okkal-móddal. (Ettől te rmészetesen jól meg kell k ü
lönböztetnünk az ugyanazon lélekhez tartozó érzéki részünk odahajtá-
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sat, sőt szolidaritását a kísértéssel. Az előbbi ellentmondás létrejöhet
az utóbbinak fönnmaradása esetében is. Az érzéki természet az akarati
ellentmondás után csak lassan igazodik vissza a helyes ütra.)

A szabadakaratnak határozott és megalkuvástól mentes teljesértékű

magatartása természetesen egyéb eszközökre is szorul. Ezek rendellee
zésére is állnak a becsületes szabadakaratnak.

tgy először is az ima. Minél hevesebb egy kísértés, annál kevesebb
a lehetősége a léleknek nyugodt és huzamos imára, megmarad azonban
mindenkor a szabadakaratnak Istenbe kapaszkodó lehetősége. Vagyis
az, ami az ima lényegét teszi. A kegyelem is igen segít ilyenkor, hogy
apró fohászokkal, vagy még ezeknél is egyszerűbb benső buzdulatokkal
a lélek biztosítsa magának az Isten közvetlen segítségét.

Másik eszköz, amely a léleknek módjában van, a menekülés és a fi·
gyelem elterelése. Mindkettő történhet sokféleképpen. Minél finomabb
egy lélek, annál találékonyabb ezekben.

Nem minden kisértés egyformán alkalmas arra, hogy a pozitiv
szembeszállás eszközét is alkalmazza a lélek, vagyis hogy nekimenjen
a kísértésnek és így győzze ezt le, mint valamikor Dávid Góliátot.
Vannak kísértések, s ilyenek főleg az érzékiek, amelyek az ilyen
szembenézéssal és szembeszállással erősödnek. Vannak viszont, ahol
éppen a szembeszállás jelentheti a legbiztosabb győzelmet, pl. félelem·
gerjesztő kísértésekben.

Abból, hogy a szembeszállás a kísértések némely fajtájában nem
vezet célra, nem következik, hogy bármilyen kísértéssel szemben bátor
talan ok, félénkek legyünk. Ha a magatartás módszere különbözik is
a kfsértések szerint, alapvető magatartásunk m índíg rendelkezzék a
bátorság jegyével. Minden harc elveszett, amikor úrrá lett a lelken a
félelem. Még ha távozunk is, vagy menekülünk is a kísértés elől, az is
a belső ember bátorságos, erős öntudatával és szinte biztonságérzeté
vel történjék és csupán azért, mert az okosság ebben az esetben ezt a
módszert diktálja. Fejünket tehát sohase veszítsük el! - Ez annál
fontosabb elv, mert lélektanilag is meggyöngít a félelem, a gonosz
lélek módszerében pedig egészen jelentős támadási felület. Harcban
ui. nincs könnyebb győzelem, mínt azon a ponton, ahol kitört a pánik.

Nagyon fontos kísértések közben a nyugalom megőrzése. Ebben
gyakorlatozni kell. A nyugalom azt jelenti, hogy ne ízgatottan, zaklatot
tan, fölhevülten küzdjünk, hanem lehetőleg hidegvérrel. Ha másként
nem megy, erőltessünk magunkra valamelyes nyugalmat. Sokszor már
az is segít, ha rágondolok arra, hogy izgulok, pedig tudom, hogy
nyugodtnak kell lennem. Lehet a nyugalmat bizonyos mértékben pa
rancsolni akarattal is, vagy pedig bebeszélní magunknak.

c) Kisértés után:
Ha győztünk, adjunk érte hálát Istennek.
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Ha kétség maradt lelklinkben az iránt, nem követtlink-e el bűnt,

töprengé s helyett me neküljünk a bánathoz. Egyébként megnyugtatásul
szolgálhat a léleknek arra nézve, hogy mégsem egyezett teljesen a bűn

be, a gyorsan föllépő mély bánat, aztán az az álland6 lelki magatartás,
amellyel bármit vállalna inkább, mint Isten megbántását halálos bűn

nel.
Ha beleegyezés történt a kisértésbe, bánjuk meg mindjárt a bűnt ,

forduljunk vissza Istenhez és - halálos bűn esetében - hacsak lehet,
minél előbb gy6njuk meg. Aztán gyarapodjunk alázatban. Lássuk be
minél világosabban, hogy mennyire gyarl6k vagyunk, mi mindenre
képesek természetünk szerint. Az alázat nagy dolog, 6vatossá tesz és
bizalmunk súlpontját Istenbe helyezi.

Kisértéseinket kapcsoljuk ut6lag is Krisztus kisértéseihez és mint
gyarl6 áldozatunkat mutassuk be a szentmisében Krisztus áldozatával
egyesítve a mennyei Atyának.
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23. LELKIISME RETVIZSGALAT

Az embe r szellemi természetének egyik legközvetlenebb megnyilvá
nulása a reflexió, a cselekedetekre való visszapillantás. Ez a vissza
pillantás ugyancsak az ember te rmészeténél fogva sokszor bíráló, meg
ítélő jellegű. Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy az ember egyik leg
mélyebb adottsága és Istentől te rmészetünkbe írt törvényszerűség az
erkölcsi gondolkodás, önb ír ála t és saját cselekedeteink fölött kimon
do tt értékítéle t , - te rmészetesnek találjuk, hogy nemcsak a ke resz
ténységben, hanem a pogányságban is gyakorolták a tágabb értelem
ben vett lelkiismeretvizsgála to t.

1. A lelkiismeret

A szavak összetétele világos. Eredetije a latin conscientia sz ö. A
conscientia közvetlen jelentésében a lélektani tudat világa.

A conscientia erkö lcs i értelemben ennél sokkal többet mond. Jelenti
a tudatvilágot is természetesen, mert tudati tényekről van szö, E fölött
azonban jelenti az emberi léleknek, tehát emlékezetnek, értelemnek
és akaratnak Istentől kapott sa játos hajlandóságát és könnyedségét
az erkölcsi elvek fölismerésére, megjegyzésére és azok szerint való
gondolkozásra és cselekvésre. De nemcsak ezt a hajlandóságot és re
latív (személyek szerint k ül önböz ó) könnyedséget jelenti, hanem bi
zonyos abszolút elkötelezettséget is az erkö lcsi renddel szemben. Ebből
az elkötelezettségi érzetből és tudatból fakad az a megföllebbezhetetlen
helyeslés vagy rosszal ás, amely tetteink jó, ill . rossz vonatkozásával
kapcsolatban tudatvilágunkban fölmerül. Az aztán természetes, hogy
a lelkiismeret ezt a jóváhagyó , ill . rosszaló ítéletet ki is mondj a . Az
ember színte hallja belső világában a lelkiismeret megföllebbezhetetlen
szavát, amely elől még ki térni is alig lehet.

Megértjük az előbbiekből a "lelkiismeretfurdalás" fogalmát és té
nyét is . Lelki képességeink berendezettsége olyan, hogy a lelkiismeret
vádló beszédje zavarólag, nyugtalanít ólag, furdalólag, marcangolólag hat.
Minél érzékenyebb egy ember lelkiisme rete, annál inkább hat így. E lal
tatni a lelkiismeretet neh éz. Inkább lehetséges az egész tudatvilág
figyeimét elterelni erkölcsi szempentokr ól. és odatapasztani a világ
különféle "kincseihez". Ez alapon leh etséges, hogy a lelkiismeret "el
tompul".

Minthogy a mondottak értelmében a lelkii smeret az ember végső

boldogulásának. sőt már e földi nemesebb kiteljesedésének igen haté
kony eszköze, nagy kegyelem Istentől is, de nagyértékú te ljesítmény

73



az emberi közreműködés részéről is az egészséges és ugyanakkor f íno 
man érzé keny lelkiismeret. A szerits ég vonalán való haladásban a
lelkiismeret mindinkább kifinomul, és csodálatos eligazító lesz az Isten
szent aka rata vonalán való haladásra.

Lelkiismeretünk helyes alakításában és teljes kifejlesztésében nagy
sze repe van az alka lmas lelkivezetőnek .

2. A lelkiismeretvizsgálás

Arról a tudatos gya ko r latról van sz ö, amellyel cselekedeteink fölö t t
erkölcsi szempontból vizsgálatot tartunk.

Minthogy cse lekedeteinknek jelentős része hibás , érthető, hogy az
emberek nem szeretik a lelkiismeretvízsgála to t, mint ahogyan nem
szeretík azt sem, ha va laki hibáikra figye lmezteti őket, főleg pedig
nem, ha hibáik miatt el is ítéli őket, legkevésbbé pedig, ha a hibák
miatt még egy kis gyötrő vezeklésben is részesíti őket. Már pedig a
komoly lelki ismeretvizsgála ttal kapcsolatban míndezek a megélés ki
sebb vagy nagyobb fokán szerepelnek.

Világos ezekből a lelki ismeretvizsgálás aszketikus jellege. Nemcsak
abban az értelemben, hogya lelkiismeretvizsgálat célja hibáink ki
küszöbölése, rossz hajlamaink visszafej lesztése, hanem abban az ér
te lemben is, hogy komoly aszkézis , igazi akara ti elszántság, sokszor
nem kis önmegtagadás kell ahhoz, hogy valaki rendszeres lelk íísmeret
vizsgálatot gyakorolj on .

A "vizsgálás" sz öt nem kell kizá rólagos értelemben vennünk. A v ízs
gálás nem öncél, nem is állapodik mea annál a lelki ismeretvizsgálat,
hanem továbbmegy az elkövetett hibák és bűnök megbánására, sőt

megjavftási föltételeire. És ezeket a föltételeket nemcsak értelmileg
foga lmazza, hanem akaratil ag is átkarolja.

Min tho gy pedig ehhez a nagyjelentőségű aszketi kus gyakorlathoz,
hogy igazi siker koronazza. Isten sok kegyelme szük séges, természetes,
hogy ez az egész lelkiismeretvizsgálati gyakorlat az imádsá g keretébe
lesz beágyazva: elején a Szentlelket ké rjük, ho gy világítsa meg értel
münket és indftsa jóra akaratunkat, a végén pedi g Istenn ek ajánljuk
javulási jószándékunkat és erre a jószándékra az ő szent á ldását k ér
jük.

Nagy különféleség van az Egyház történetében a lelkiísmeretvízs
gálás időbeli elosztására, ill. ren dszeres végzésére vonatkozólag. F öl
tétlenül megköveteli az Egyház mind en kereszténytől évenkint egyszer
a szentgyónást, s azt megelőzően a lelkiismeretvizsgálatot. Ezt az el ö
írást az E gyház a sze rzetesekre, papnövendéke kre, papokra nézve a
heti szentgyónás s azzal kapcsolatos lelkiismere tv izsgála t kötelességévé
terjesztette ki <természetesen a kötelezettségnek nem azzal a súlyával ,
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mint az évenként egyszer történő sze ntgyónást l. Tudjuk azonban az
Egyház történetéből, hogy minél érzékenyebbek voltak lelkük bűntelen

ségére nézve a keresztények, annál többször, s annál készségesebben
foglalkoztak lelkiismeretük megvizsgál ás ával. Nin cs ebben semmi hi
báztatható. Még abban sem, ha a szerzetek tag jaiknak előírják, a világ
ban élő hivek önmaguk számára feladatul tűzik ki , hogy naponkint,
akár tö bbször is, de főleg este lelkiismeretüket megvizsgálják. Csak
maradjon mindig józan ez a vizsgálat, vagyis ne legyen soha sem ön
kinzás, főleg az emlékezet túlfeszített erőltetésével , legyen becsületes,
vagyis nemcsak szckásszerű mechanizmus, és eszközi jellegét sohase
té vessze el, vagyis el kell vezetnie a lélek bűnökt ől , hibáktól való rela
tív (a kegyelmekh ez m ért ) megt ísztul ására .

Van a lelkek tö rténetében ezen az ún . "re ndszeres" lelkiismer et
vizsgálaton kivül egy másik gyakorlat, amely has onló jellegű a lénye
get Illet őleg, de szinte pillanatnyi gyakorlata a léleknek, egy tekintet
a cse lekedetre, egy áttekintés, megít élés, megnyugvás , vagy elítélés.
Ezt lehet úgy tö ké letesíteni, hogy nemcsak a cselekedet elmúltával ,
hanem már annak lefolyása alatt, sőt lehetséges , hogy szabad
akaratunk választás a előtt közvetlenül, vagyis mielőtt a cselekedet
szabadaka ratunkból megszületik, már m egtörténik ez a felülbirálás ,
s amennyiben a cseleked et erkölcsileg nem lenne kifogástalan, me g
sem születik a szabadakaratból. Ez a refl exió mag aslati foka , ame lynek
az ember szellemiségét tekintve nincs lényeges nehézsége, de jelen
állapotunk bizonyos lefokozot tsága miat t Isten sok segitő kegyelme
kell hozzá .

A lelkiismere tvizsgála t végső tárgyi célj a tehát a büntelenség, végső

alanyi cél ja peclig az a lelki érzékenység és könnyedség, amely az előbb

vázolt tö kéletes refl exió segítségével a b űnös lélektani megmozdulá
so kat már az akarat választása előtt lelepl ezi és ellene mond.

így lesz az életszentség egyik legnagyobb jelent ős égű tényezője.

3. Általános lelki ismeretvizsgálat

E bben a lelkiismeret egész területéről szó van és m indenre ki terjed,
ami bün. Amikor ped ig a lélek a bűnökb ől kiemelkedik, akkor a hibák
ra, íll . a hibák öszt önt, szenvedélyi gyökereire is .

Ennek módszerét szin te minden imakönyv k özli.

A nem gyónások előtt végzendő , ill. végezhető ál talános lelkiismeret
vizsgálás hasonlít a k ötelez önöz. azo nban kevesebb időt fordítunk rá
és egyénileg megfelelő m óds zereket lehet alkalmazni. E módszereket
tanulmányozhatjuk megfelelő könyvekből , sa ját tapasztalatunkból. kap
hatjuk esetl eg lelkivezetőtől. Mindeneset re elég fontos annál, aki lelki-
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életet él , hogy megállapodottnak vélt általános lelkiismeretvizsgálatí
m édszer ét lelki vezetője ítélete alá vesse.

Minthogy ezeknél a gyakori lelkiismeretvizsgálatoknál fönnforog a
veszély, hogy az elmúlt idő cselekedetei között keresgélve egyrészt el
telik a kiszabott idő, aztán az illető elszörakozík, tehát végül nem lesz
belőle célszerű lelkiismeretvizsgálat, azért ha már begyakoroltuk ma
gunkat a cselekedeteink fölött való áttekintésbe, egyszerűség kedvé
ért az elmúlt idő tényei fölött való emlékező széttertilést pótoljuk bi
zonyos megállapodott önismereti vázlattal. összeállitjuk magunknak,
miben szoktunk hibázni? Esetleg készíthetünk egy másik vázlatot is,
amely pozitív jellegű: milyen tetteket, ill . magatartásokat tartok ellen
őrzendőnek egyéniségemmel, kötelességteljesítésemmel kapcsolatban?
Ennél a módszernél a lelkiismeretvizsgálat ezen, ill . ezeken a vázlato
kon való figyelm es végigvonulás lesz. Ez sokat könnyít, és ha lelki
ismeretesen végezzük, célravezető .

4. Részleges lelkiis meretvizsgálat

Egy do log, esetleg a dolgok egy csoportja körül forog.
Célja az, hogy egy bűnt , hibát, szenvedélyt el övegyünk, és azt a

lehetőséghez mérten kigyomlál juk. Erényre is vonatkozhatik ugyan
úgy . Tehát egy jelentős erényt gyakorlatba veszünk azért, hogy azt
rní nél job ban elsajátítsuk.

Ha igazán célhoz akarunk jutni, akkor a célkitűzést komolyan kell
venni, figyelmünket és lelki k észségünket pedig kellően összpontosíta
ni. Ennek az összpontosításnak sokféle módja és eszköze lehet. Szent
Ignác ajánl lelki gyakor latos könyvében ilyen támpontokat. Aki gondol
kozik, maga is rájöhet személyének megfelelő mozzanatokra és m6d
szere kre. Lényeges a cél, vagyis azt a hibát küszöbölje ki minél előbb,

azt az eré nyt gyöke reztesse meg minél előbb!

E z a ..mi nél előbb" legyen azonban lélektanilag és személyileg min
den kor józan, egészséges mérték. Mert épp a részletes lelkiismeret
vizsgálat az , amivel rendkívüli akarati erőfeszítésekre vállalkozva a
lélek, esetleg megerőlteti m agát, va gy eredménytelensége miatt el
veszti kedv ét . A dol goknak ui. lélektanilag, erkölcsileg és kegyelmileg
is megvannak a maguk törvényei; szabadakaratunknak pedig nincs
abszolút átütő ereje , mindenhat6sága.

További problémája a részleges lelkiismeretvizsgálatnak az , hogy
mil yen tárgya t vegyen föl gyakorlásul.

Kezdőknél fontos a feltűnő k üls ö hibák, rossz szokások ellen való
kü zdelem . Ezeket minél előbb el kell távolítani. Fontos később is mínd
az, ami kiütközik, ami mások számára bánt6. Ezeket vegyük komo
lyan . Főleg az igazán antiszociális, szeretetlenségi hibákat.

76



Második nagy csoportja az egészen lényeges tár gyakn ak : jellemisé
günk. Kellő önismeret alapján meg kell ragadnunk fő jellemgyöng én
ket. Lehet ebből több is . Egyébként minden komoly jellemhiba, bár
milyen rejtett is, igen méltó tárgya a részleges lelkiismeretvizsgálat
nak.

Ezekkel a jellemgyöngékkel rendesen szembenállnak a mi legfonto 
sabb kialakitandó jellemvonásaink. Az előbbiek után ezeket k ül ön is
sorra vehetjük.

A csalódás az eredményt illetőleg további komoly problémát jelent.
Nagyon. könnyen megesik ui. , hogy kellően begyakoroltnak látszott
erények mellett az ellenkező hibák újra felütik fejüket, néha nem ki
sebb életszerűséggel. mínt valaha. Ennek magyaráza ta az , hogy a
gyökerek halálunkig nem pusztulnak ki, tehát ha figyelmünket elvon
tuk róluk és ezek a gyökerek közben megfelelő táplálékhoz jutottak,
újból életerős sarjadásba törnek. - Nem kell tehát csodálkoznunk,
hanem kezdjük előlről a velük szemben való gyakorlatot. úgyis kato
náskodás az ember élete ezen a földön. És a jó katonának is mindegy
nagyjából, hogy hol harcoltatják, mert tudja, hogy a lényeges úgyis a
győzelem.

A részleges lelkiismeretvizsgálat hosszú ideig gyakorolva, ill. egész
életen keresztül, rendkivüli odaadást igényel, az életszentségnek igen
komoly eszköze. Nem mindenkinek való azonban egyformán, s azért
ne erőltessük olyanoknál, akik ilyesmire nem hajlamosak. ú gysem
hoznak ki vele komoly eredm ényt.
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24. A SZENTGYÓNÁS

A megváltás csodálatos eszkö ze, szen tsé ge. A kegyelmi istengyerme
ki éle t halálából föltámaszt , sőt teljes egészében visszaad ja előző

kegyelmi életünk kincseit.
Ugyanakkor csúcspontja a keresztény aszkézisnek. Mintegy meg

dicsőül benne a bűn elleni küzdelem, hibáink gyöngülnek, szenvedé
lye ink elcsitu lnak és Is ten ereje kapcsolódik a jóakarathoz a további
helytáll ás végett.

1. A szentgyónás értékelése

a) Krisztus vére
A bűntől való m egváltás már az őspogány szertartásokban is és a

zsidó szertartásokban is szimbolikusan és előképszerűen vérontással
tö rtén t . Az újszövets égben is annyira alapvető ez a fölfogás, hogy Sz .
Pál apostol szerint "vérontás nélkül nincs bűnbocsánat" (Zsid. 9,22), A
megváltás csodálatos mélységéhez, titkához tartozik Krisztus szent
séges vérének a mi váltságunk dí jaként va ló kiöntése.. Vére árán vett
meg bennünket és tet t magáévá.

A gyónás szents ége az, amelyben Krisztus vérének ereje leginkább
érvényesül. A föloldozásban mintha az ő vére mosná tisztára a lelket,
vált aná meg rabságából és vinné bele az új életet. Elsősorban a
gyó nás szentségéb en ne m szabad fe lednünk, hogy sokba kerültünk mi
Krisztusnak, véréb e ke rült bűnünk m egváltása .

b) Teljes kibékülés Istennel
Különben mérhetetlen nagy dolog az Istennel va ló teljes kibékülés,

ami ebbe n a szentségbe n történik . Halvány megvilágítása ennek Krisz
tus példázatáb an a té kozló fiú visszaérkezése az atyai hajlékba és talál
kozása az atyával. A ke reszténynél annál kiemelkedőbb ez a szempont.
mert ő az istengyermekség magasla táról fordult le a bűnnel. Isten
legnagyobb szeretetének kiáradása után tanusított viszonzásul mér
hetetlen hálátlanságot, s a teremtett világ legnagyobb kincsét, a
kegyelmet pocsékolt a el. Az első századok keresztényei előtt szinte
lehetetlennek tűnt fö l, hogy a megke res ztelt em ber ú jra visszatérjen a
bűnhöz, főleg súlyos, nagy bűnökhöz . Nem is tudták szinte az első

századokban, ho gy mit kezdjenek ilyenekkel. Rendkívüli és hosszú
vezeklés re utasították őket. Bizony nagyon tá vol voltak a föloldozások
gyors és könnyű osztogatásától, m int az manapság történik.

c) Az irgalmas szetetet csúcspo nt j a
E gészen sajátos jellege a kereszt ény bűnbocsánatnak az irgalmas
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szeretet. Az ember már egy halálos bűnnel is eldöntöt te sorsát és
jogilag, vagyis az igazságosság mértéke szerint nem jár neki bocsánat.
Tehát annál kevésbé a bűnök sorozata után . Elképesztő irgalma
Istennek az a megbocsátó hajlandóság, amelyet Isten a bünbocsánat
szentségében tanúsít.

Az Isten irgalmas szeretet ének csúcspon tja a ke reszt mellett a bűn

bocsánat szen tsége.
d ) Fö ltáma dás
Sokka l nagyobb dolog történik a gyóntatószékben , mint ha egy ha

lottat vinnének oda és a pap föltámasztaná. Itt ui. sokkal magasabb
rendű halálról és sokkal magasabbrendű f ölt ámadás r ól van sz ö, Amaz
csak állati halál, ez az istengyermeknek halá la . Ott a legalacsonyabb
élet té r vissza - itt a legmagasabb.

e) Er6sftés a küzdelemre
A lén yeges küzdelem ezen a földön a bűnnel szemben tö r ténik és

vele kapcsolatban mindazzal szemben, ami közelről vagy távolról
bűnre vezethet. A bűnbocsánat szentsége nemcsak föltámaszt az előbbi

istengyermekség életére, hanem ezt az istengyermekséget létében
szilárdítja, ellenálló erejében erősíti, küzdőképességeiben edzi. Egé
szen sajátos m áso dik szentségi hatása ez ennek a szerits égnek. A küzdő

ember számára szinte a jogot is biztosítja ahhoz, hogy igényelje Isten
től és meg is kapja míndama segítő kegyelmeket, amelyekkel a kegye
lem állapotában lévő és a m aga részéről mindent megtevő lélek, főleg

szabadakarat valóban és egészen ellen tudjo n álln i a bűnnek . Keresz
tényi öntudatunkhoz és aszketikus k üzdelrn ün k lendület éhez lényege
sen ho zzátarto zik ez a nagy igazság.

O Aszkézisünk nagy tényeinek m egkoszorúzása
Mindent egybefoglalóan: annak a földi küzdelemnek szentségi meg

koszorúzása. ami Istenért , örök boldogságunkért folyik - lényegesen
mindenkor a bűn és a hozzákapcsolt alvilági, evilági és belső erők

ellen, és amely egész életünk próbajellegének súlyp ontja . Csodálatos
magas latra emelkedik a keresztény aszkézis a bűnbánat szen tségében.

Részeiben :
Megkoszorúzza ez a szents ég a l el k ii sm eretvi zsgál atot. Ez ui. első

f6követelménye a bűnvallásnak . - Ezen a szentségi magaslaton áll
elénk a lelkiismeretvizsgálat nagy jelentősége, s egyben hatalmas indí
té kot kapunk annak gyakorlására. Világossá válik előttünk az is , hogy
lelkiismeretvizsgálataink egységesítésének legjobb módszere, ha a gyó·
nás szentsége felé irányít juk és elvisszük oda nemcsak életünk bűneit,

hanem hibáit és bűnre való hajlandóságait is Krisztus vérének meg
váltó gyógyító permetezése alá.

Megkoszorúzza a bánatot. - Itt kezdődik az őszinte szembekerülés
a bűnnel . Mennyi segítségre van az embernek szüks ége föltilről , ho gy
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ez a szembekerülés igazán gyökeres, eredményes és további életünkre
kiható legyen, hiszen annyira bűnre hajló az emberi természet. A szent
ségi kegyelmek biztosítják bűnbánatunk tisztaságát, lényeges irányát
és Isten atyai elfogadását.

Megkoszorúzza er6s tooad ásunkat. - Ez az akarat magatartásait
szabályozza a jövőt illetőleg. Nehezebb, mint a bűnbánat . Sok isteni
segitség kell ahhoz, hogy az emberi természet ravaszsága fölé kereked
vén, az erős fogadás igazán őszinte és becsületes fogadás legyen és
valóban erős legyen, vagyis biztositani tudja az eredményt a bűnnel

való szembenállás terén a jövőben.

Megkoszorúzza bünvallásunkat. - Komoly áldozata ez az ernber
természetnek, pedig még lélektani szempontból is nagyon megkönnyíti
állapotát. Isten sok segitő kegyelme szükséges ahhoz, hogy a bűn

vall ás igazán őszinte legyen, tárgyilag teljes legyen és minden kev ély
ség és mentegetőzés félreszoritásával alázatos legyen.

Megkoszorúzza el éqt ételunket. - Igazi értéket ad neki Isten felé
jóvátétel szempontjából. de lélektanilag is segít a szentség arra, hogy
lelkiismeretesen végezzük el.

g) Kivirágzás a keresztény élet nagy tényeiben

A gondosan végzett szentgyónás a lelkiismeretvizsgálat hűséges és
célszerű gyakorlataival kifejleszti bennünk az önismeretet: a keresz
tény élet egyik alapvető tényét.

Kifejleszti bennünk a bűnbánat szellemét. amely ha jól szétágazik
a keresztény élet területére és mélységes alázatos istenszeretetben kíví
r ágzík, csodálatos nagy ténye az életszentségnek.

Az erősfogadás fejlődése és kivirágzása adja a keresztény jellemiség
nagy összefogó benső akarati erejét és az egész élet fölött való cél
irányát. A jellemiség fő munkairánya ui. mindig a kifogástalan be
csületesség vonala.

A helyesen gyakorolt bűnvallás a keresztény élet igaz, őszinte és
alázatos léleknyilvánulásaivá virágzik ki, amely előttünk csak azért
nem olyan nagyértékű, mert ritkán tapasztaljuk teljes sz épségében.
Nehéz ehhez minden áldozatot meghozni, amelyet igényel.

S végül a jól végzett elégtételek a keresztény élet színtén fönséges
tény ében: a vezeklésben virágzanak ki. Beláthatatlan virágos út ez a
keresztény aszketizmus történetében, főleg az Isten tiszta szeretetéből

vállalt elégtételi vezeklések sora.

2. A szentgyónás végzáse

Föltétlen csak akkor kötelező a szentgyónás, ha halálos bűn terheli
a lelket . Tehát a bocsánatos bűnök meggyónása nem föltétlen kötelező.
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Ha ezeket is gyónja valaki, ezek alól is föloldozást kap. Hibák, töké
letlenségek nem anyaga a föloldozásnak.

Az első fonto s kérdés re tehát: mikor kell gyónnunk? - könnyű a
felele t : fö ltétl en kötelezettséggel mindenkor, amikor halálos bűn ter
heli a lelket . Az E gyh áz törvénye, hogy "legalább húsvét táján" a szent
á ldozás sal kapcsola tban , azt jelenti, hogy már nemcsak a saját bűnöm
miatt, hanem az E gyház ilyen törvénye miatt is kénytelen vagyok lega
lább egyszer egy évben lelkemet megtisztítani. Ez tehát a legutolsó
mér ték . Akinek valamelyes keresztény öntudata van, jól tudja, hogy
istengyermeksége halálos állapotát, s ugyanakkor Istennel teljesen
elrontott viszonyát és az örök kárhozat állandó veszélyét képtelenség
fönntartani sze mernyi becsülettel is .

A keresztény élet során egyik alapvető szabály: halálos bűn elköve
tése u tán a lehető legrövidebb időn beltil meggyónni!

Jámborsági gyón áso k

így nevezhetjük összefoglalóan azokat a gyónásokat, amelyek halá
los bűn á llapotán kivűl történnek, tehát föltétlen nem kötelezők.

Ezeknek története az Egyházban sok változást mutat - termé
szetesen fölmenő irányban. Az őskeresztények fölfogásában a bűnök

kel sze mben előtérben állt a bűnbánó vezeklés, tehát ennek a szent
ségnek is inkább a bűnbánatot megpecsételő és megkoszorúzó jellege.
A századok fol yamán aztán inkább előtérbe lépett Krisztus bűnbocsa

tó ke gyelmi hatás a ebben a szentségben. A jámborsági gyónásokban
te rm észetesen sajátosan is ez áll előtérben. Vagyis a szentség szent
ségi hatás a , amely - mint láttuk - egészen különösen is a további
bűnökkel szemben való megerősítésre irányul. Az öntudatos jámbor
sági gyónások he lyes és nagyértékű indítóoka tehát ennek a szentség
nek a kegyelmeivel való rnindig erősebb fölvértezés.

Ho gy a jámborsági gyónások ezt a fontos hatást valóban elérjék ,
ügyelni kell a következőkre :

Lelkünket ismerő lelkivezetővel beszéljük meg, milyen id őközön

ként célszerű nekünk a szentgyónáshoz járulni. Ha nincs, aki ponto
san ismeri lelkivilágunkat, akkor is érdeklődjünk gyóntatónál, mit
tanácsol. Lehet uí., ho gy nem veszi szivesen, vagy nem is helyesli a
gyakori gyónást, s akkor csak terheljük őt. - Nem kell makacsul ra
gaszkodnunk a jámborsági gyónás gyakoriságának ig ényéhez. Mi volna,
ha mindenki komolyan véve ke resztény életét, föltétlenül igényelné,
hogy őt legalább hetenkint gyóntassák meg? Nincs erre papi lehetőség.

A jámborsági gyónások főhangsúlya tehát ne a számon, hanem a
min6ségen legyen. Igazi nagy gondunk legyen a mín ös égí gyónásra!
E hhez legfontosabb a szokásszerűség, a fölszínesség elkerülése. Végez-
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zük igen komoly előkészülettel (ez nem föltétlenül hosszú előkészület) .

Komoly előkészület az, amely lelkiállapotunkhoz és az utols6 gy6ná
sunk 6ta eltelt időhöz mérten gondos lelkiismeretvizsgálatot tartal
maz. A gondos előkészület nagy ténye ilyen gy6násoknál az őszinte

bánat és a komolyerősfogadás. Hogy ez minél jobban sikerülhessen,
célszerű, hogy múlt bűneinkből egyiket-másikat, főleg a bánatra alkal
masabbakat odakapcsoljuk a szentgy6náshoz. így jobban sikerülhet a
bánat és erősfogadás.

Igen jelentős a jámborsági gy6násokban öntudatos lelkiségünk
helyes céIiránya. Ezzel azt akarjuk mondani, hogy legyen világos előt

tünk lelkünk küzdelmi iránya bűneinkkel, hibáinkkal, szenvedé lye ink
kel szemben. Erre legyünk mindig tekintettel az előkészületben is , a
bánatban is, az erősfogadásban is, a bűnvallásban is. Kérjünk egy kis
utasítást is küzdelmünk nagyobb sikeréh ez.

Szintén jelentős mozzanat a jámborsági gyónásoknál a bűnbánat

nak vezeklő szellemmel val6 kapcsolata, amely elsősorban a kapot t
elégtételek komoly elvégzésében, az tán esetleg más penitenciák gy6nás
nál val6 igénylésében, főleg pedig hétköznapi életünk keresztjeinek
türelmes viselésében mutatkozzék meg.

Magatartásunk szentgyónás után

Minthogy a szentgy6násban nagy kegyelmekben részesül a lélek , ne
feledjük el a hálaadást ezekért.

A kapott kegyelmi benyomásokat, utasításokat, önnevelésünkre
irányul6 meglátásainkat igyekezzünk gondosan szem előtt tartani a
következő gy6násig. Előnyös napi imába is fogl al ni szentgyönásnál tett
j6föltételünket.

Gy6n ás aink lefolyásár6l , tartalmár6l lehetőleg senki előtt se beszél
jünk.

Ugyanannál a gy6ntat6nál val 6 kitartás lehetséges az Anyaszentegy
házban és előnyös is . Természetesen nem köteles se nki erre. - ítélje
me g az illető lélek Isten színe előtt, vagyis minden ösztönösségtől

mentes tiszta szándékkal, igazán lelke javára v álik-e egy gy6ntat6nál
val6 kitartás, - s ha igen , tartson ki! Minthogy pedig az ilyen ti szta
szándék felm elegedett kapcsolatoknál nem egyszeru, azé rt j6, ha a
gy6n6 naponkint imádkozik gy6ntat6 jáér t, ill. Isten Szíve szerint val6
gy6ntat6ér t.
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