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IMÁDSÁG ÉS ASZKÉZIS MA
A Magyar Nyelv Ertelmcző Szótárában ez

áll:

Aszkézis (Vall): Vallási tanítás, amely sze
rint az embernek harcolnia kell a test "ér-

zékl vonzalmai" ellen, hogy elérje az er
kölcsi tökéletességet.

Imádság (Vall): Istenhez gondolatban vagy
fennhangon intézett kérés, hálaadás és ma
gasztalás, illetve az ezt. tartalmazó szöveg,

Evtizedekkel ezelőtt Ernst Troeltsch heidelbergi vallásfilozófus és szoclológus
megformálta az "evilági aszkézis" kifejezést. Szemben a világtól elzárkózó, a világ
elől menekülő aszketikus magatartással. az önsanyargatással, ő a világ elfogadá
sát, az élet minden területén megnyilvánuló erkölcsileg felelős tevékenységet ér
tette rajta. Troeltsch és vele együtt Max Weber is megállapította, hogy ez' a vi
lág felé nyitott, pozitív magatartás elsősorban a kálvinizmust jellemezte, míg a
katolikus magatartásra a világtól való tartózkodás, vagy legalábbis egyfajta ho
mályos elkötelezetlenség nyomta rá bélyegét. Ezért váltak a kálvinista jellegű or
szágok az újkor gazdasági haladásának képviselőivé, míg !il katolikus országok gaz
daságilag általában visszamaradtak.
. A II. vatikáni zsinat után - állapította meg Wilhelm Weber professzor a
münsterí egyetem katolikus karán tartott előadásári - már nem mondhatjuk, hogy
a római egyház a világtól való elfordulás egyháza. Ellenkezőleg: a "világon be
lül gyakorolt aszkézis" mint hivatalos program győzelmesen vonult be a katolikus
egyházba. A zsinat tanítása elindította az aszkézis forradalmát: az egyén jelen
tőségének és szerepének, az egyes ember cselekvési és választási szabadságának
felismerését, valamint a józan önérdek érvényességét az egyházban és a társada
lomban. A mínősített, azaz a megszekott rnértéket túlszárnyaló kötelességteljesítés
a gazdasági, társadalmi és politikai életben ma már nem gyanús magatartás töb
bé, hanem a korszerű aszkézis leghatásosabb kifejezése.

A korszerű aszkézis és a mai imaéLet példá.it kerestük, a zsinati keresztény ma
gatartás megfogalmazását és a világgal vállalt szolidaritás gyakorLati igazolását.

KORFORDULÖHOZ JUTOTTUNK

(Esztergom. A szemmárium végzős nö
vendékeivel, 24-26 éves fiatalokkal be
szélgetünk)
- A korszerű aszkézis kérdését az
teszi időszerűvé, hogy sok minden
megváltozott körülöttünk és ezált-al
bennünk is. MáSJQk letMk az életben
való helytállásunk szükségletei és mo
tivumai.

- A múltban a vallásos ember egy
keresztény társadalom keretében élt.
Vallásossága tehát az áhítatgyakorla
tok felé tolódott el. mert az életben
való helytállás nem látszott olyan szük
ségesnek. Ösztönösen érezte azonban,
hogy a világ lényegében távol van
Istentől, s azért, hogy önmagát meg
védje tőle, az igazán jámboran élő el
vonult a világtól, esetleg szerzetbe lé
pett. Ezért rníndaz, amit ez a kor az
aszkézisről elméletben vagy gyakorlat
ban tanított, elsősorban ezeket a ke
resztényeket vette figyelembe.

Valaki nagyon találóan mondta
nekem errol a korról: "Egyetemre jár-
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tam, ott velünk együtt tanultak szer
zetesek is. Külön dolog volt az. hogy
valaki szerzetes és valaki világi. A
szerzetesek odaadták magukat Isten
nek, s ezzel a dolog el volt intézve.
Mi megtartottuk a vasárnapi mísehall
gatást, a pénteki böjtöt, az évi gyónás
áldozást, s a dolog ezzel is el volt in
tézve." Ma azonban gyökeresen meg
változott a helyzet. A társadalom val
lási szempontból közömbös, sőt gyakran
ellenséges is. Nem ad biztos keretet a
vallásos ember számára. Kénytelen te
hát belsőleg folytonosan erősíteni isten
kapcsolatát ahhoz, hogy vallásos ma
radhasson. S mivel a keresztény lénye
géhez tartozik - ha nem is mindig
tudatosan -, hogy a világhoz szóló kül
detése van, a ma embere egyre szorí
tóbban érzi: nem elvonuln] kell az élet
től, hanem ellenkezőleg - beleállnia.
Az élet pedig a következő kérdéseket
veti föl az igazán vallásos ember szá
mára: 1. Hogyan lehet a világ forga
tagában élve istenkapcsolatomat állan
dóan mélyítení, erősíteni? 2. Milyen le
gyen az a sokirányú kapcsolat, ami az



LÁSZLO hosszabb időn át
közösség tagja volt. Miként
az imádság és aszkézis kap-

emberekhez fűz? 3. Hogyan értékeljem
magát az anyagvilágot, a munkát, az
anyagi értékeket?

- Ma már mindenki eWtt viLágos,
hogy folyamatban élünk:. ~.. múlt ér~~
keit a jdenb'en tokéletesitjiik, az elJo
vendő idők ígéretéért. TudjUik azt is,
hogy semmi sincs készen, a világmin
denség sem. Mag1a az ember is fejlő

dik nő. A vallásos ember előtt ez a
per~pektíva a végtelenig tágul ki. Mi
nél messzebbre tudunk nézni, annál át
fogóbb szempontok segítenek megolda
ni napjaink feladatait.

- Ahhoz, hogy az ember ezt a fel
adatát betölthesse, ki kell alakítania
azokat a magatartásformákat, amelyek
ebben a folyamatban állandóan Isten
hez kapcsolják őt. Igy istenkapcsolata
élő dialogikus kapcsolat lesz, amely Is
ten' felhívásaim adott válaszaiból áll,
életének legkülönbözőbb eseményei kö
zepett. Mert a ma keresztényének éle
te folytonos készenlét kell hogy legyen
a. dolgokban, eseményekben, emberek
ben jelentkező feladatok megoldására,
melyekben Isten mutatja meg magát.

- A modern világ az önellátó, kis
közösségekből szinte ugrásszerűen fej
lődött bele a sokszorosan megszervezett
nagy közösségekbe. Ma már altg van
feladat amit az egyes ember a többi
től el~zigletelten, vagy akár egy nép
más népektől elválasztva egyedül meg
oldhat. Az egyén belekerült a társada
lom áramkörébe, végső fokon az em
beriség közösségebe. A hírközlő eszkö
zök jóvoltából kénytelen is az egész
világ problémáival állandóan foglalkoz
ni. Ez a sokrétű kapcsolat az emberek
kel [ótékonyan hat a keresztény hivő

vallásosságára, mert kézzelfoghatóan
tapasztalhatja azt a szeros összefüggést,
ami a titokzatos Testben való kapcso
latunk földi előkészítése. Igy egészen
más megvilágításba kerül a szerétet
parancsa. Nemcsak az egyes esetekben
való segítésben nyilvánul meg, hanem
az élet sokszínű összefüggéseiben állan
dóan rnélyülő és egységesítő kapcsola
tok ápolásában. Az emberiség egysége
keresztény eszme, melynek egyúttal esz
katologikus kicsengésa is van. A ke
resztény nem azért választatott ki Is
ten részéről, hogy egymaga üdvözüljön,
hanem hogy a világ is üdvözüljön ál
tala. Igy már pusztán a keresztény
mivolt is feladat és felelősség.

- Másképpen látjuk az anyagvilá
got is. Az anyagból növünk ki a szel
lern irányába Az anyag adja életfelté-

teleinket. és együttműködik .velünk eb
ben a fejlődésben. A befejezetlen te
remtést kell az emberi munka által a
teljesség és befejezettség felé vinni,
ami szantéri eszkatologikus gondolat. Ez
állandó készenlétet és készséget tételez
föl arra, hogy pillanatonként! állás
foglalással míndíg újból és újból bizo
nyítsuk Isten iránti szeretetünket, Igy
válhat az ember fokozatosan Isten tel
jességének formájává. A lelki élet ed
dig ismert gyakorlatait pedig úgy kel
lene beleépíteni életünkbe, hogy ez
szeretetkapcsolatunk mélyülését segitse
elő. Hiszen ezek kegyelemközlő eszkö
zök. A kegyelem célja: teljessé tenni
Isten és ember közösségét, felemelni
az embert, aki csupa erő és tehetség,
ha önmagát a végtelen felé továbbal
köthatja.

(SZEDÖ
szerzetesi
látja ma
csolatát?)

- Hogyan imádkozom? Nagyon sok
féleképpen; papi hivatásomból kifolyó
lag imádkoznom kell, amellett megma
radtam embernek, sőt gyermeknek is.
Inkább azt kérdezte volna, drága szer
kesztő uram, melyik imát szeretem a
legjobban? arra azt feleltem volna, az
egyszerűség imáját.

Annyi szennyeződés éri el tudatun
kat hogy tisztálkodnunk kell. - A
gy.e~meko Kodályt a nagymosást végző
néni fateknőbe ültette, mely tele volt
hófehér szappanhabbal. "Egész életem
ben nem volt ennél jobb fürdőm" 
mondotta Kodály.

Akik hiszünk, az imában találjuk
meg ezt a szeunyektől szabadító, fris
sítő fürdőt. A karmelita rendben is
merős kifejezés az ,.egyszerűség imája",
a nyugalmi ima. Mikor a lélek már
telített. vagy fáradt. Bele kell ülnünk
az egyszerűség fateknőjébe, szappan
habjába. Gondolj reám, és én gondo
lok rád. f;n nézem öt, és Ö néz 00
gem.

- Az aszkézisnek kétségkívül szel
lemibbnek kell lennie, mint régen volt.
Öreg.: bölcs Elizeus testvérünk sokat
forgolódott papi körökben, és egy íz
ben valamelyik jókedvre hangolt plé
bános - mellesleg kitűnő szónok 
megkérdezte tőle: "Mondja meg, test
vérem. hiszen maguk olyan szent éle
tet élnek a kolostorban: hol kezdjem
el. hocv szentté lehessek?" Az öreg
gondolkodott egy kissé és azt felelte:
,.Hát. főtisztelendő uram, beszéljen ta
lán kevesebbet, kezdje azzal"
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AZ EMBER ViDELMeBEN

(Az alábbiakban a hétköznapok em
bereit szélaltatjuk meg, akisembert,
aki az élet cselekvő részese és megva
lósítója. Aki naponta szembetalálkozik
a hit megélésének problémáival és a
jó lelkiismeret örömeivel.)

Gál Istvánné nyugdíjas, volt varradai
dolgozó: - Az aszkézis semmiképpen
sem az, ha a testet sanyargatjuk: ép
testben ép lélek. Az igazi az, ha amit
Istentől kapunk, jó szívvel tudjuk
megosztani arra rászoruló embertársa
inkkal.
Gyurcsik Károlyné háztartásbeli: - Az
imádság legelőször is Atyánkkal, Jézus
Krisztussal való beszélgetésünk, kéré
sünk, de imádság még a szeritekkel va
ló beszélgetésünk is, rajtuk keresztüJ
kérjük Isten segítségét, velük együtt el
mélkedünk minden ügyes-bajos dolga
inkban.

Lehoczki László körzeti orvos: - Nem
imádkozom. Dolgozöm. Becsülettel. Úgy
tudom, közmegelégedésre. Gyógyító
munkámban Miatyánkok és üdvözlé
gyek százai vannak. Csinálják utá
nam . " Az aszkézisem ? Éjszaka mély
álomból felzavarnak, beteghez kell
menní, Hajnalban rohanni a kórházba.
Napközben kísmíllíó panaszt, fájdalmat
végíghallgatni, és sohasem feledkezni
meg arról, hogy orvos vagyok.

Nagy Zoltán főiskolai hallgató: - Ho
gyan akarom megísrnerní és szeretní
az Istent, ha testveremmel nem törő

döm? És hogyan akarok eljutni Hozzá,
ha nem viszem magammal mellettem
élő, másik gyermekét is? Ha Istennek
tetsző életet akarok élni, figyelj em em
ber-testvérem kívánságait, próbáljak az
ő érdekeihez is igazodni, vállaljam társa
ságát és osztozzam gondjaiban. És nem
kell félnem, hogy közben tökéletlen ma
radok, nem csiszolódik az egyéniségem,
nem faragom jellememet hlbátlanná !
így épülök. így teljesedek ki, s leszek
egyre inkább a magarn ura. A keresz
tény aszkézis nem hordozza a tökélete
sek gőgjét. Nincs benne semmi, ami
különcködővá tesz. Természetesség jel
lemzi, rnert alázatos. A munka, a mín
dennapi élet légköre, az igénytelenség
és az egyszerűség tetszik neki. Az ilyen
embert nemcsak a magány egyesíti
Istennel. hanem azok szeretete is, akik
kel együtt él.

Szabó Péter könyvesbolti dolgozó: 
Az imádság a cselekvő nyitottság ál
Iapota, míkor az ember "nyitva tart-
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ja" magát a számára felfoghatatlan
valóság befogadására. Az imádság bel
ső cselekvés, mely külső csendet és
nyugalmat kíván. Lényege sohasern le
het kész szöveg elmondása, leülönösen
nem szövegek isrnételgetése, Az így tör
ténő imádságnak csak specíálís hely
zetben, különleges körűlmények között
élő emberek számára lehet értelme, ak
kor, ha az "életszentség" egészen ma
gas Iokún állnak. (Pl. különösen szigo
rú szabályok szerint élő szerzetcsek
esetében, ha ki van zárva a mágikus
gondolkodás lehetősége.) Jézus csak
egyetlen "előre elkészített" imát ismer
el: a Miatyánkot, De ezt sem szabadna
késznek, befejezettnek felfognunk, nem
szabadna megelégednünk a szöveg el
mondásával. A szövag csak imádsá
gaink tartalmát jelenti, nem annyira
konkrét imádság, mely a szöveg gya
kori ísmétlését kívánná, hanem Isten
nel való kapcsolataink, vonatkozásaink
gyűjteménye. Mankó. A mankóra ak
kor van szükségünk, ha "bete~'ek" va
gvunk, ha nélküle mozdulni se tud
nánk. Akkor van szükségünk a szö
vegre, ha valamiért megszűnik a .,lé
lek kimondhatatlan sóhajtozása" ben
nünk.

Tehát aktív nyitottság, készségünk
erősítése a Másik elfogadására, a vele
való azonosulásra. Ebben benne van
Isten végtelenségének és végtelen sze
retetének el- és felismerése. A vele
való azonosulás vágya pedig együtt jár
mínden földi érték, különösen a másik
ember kíteljesftésének vágyával. hi
szen a másik ember is az O szeréte
tének tárgya.

Az aszkézis az elfogadott üzenet,
vagyis az elfogadott szeretet gyakor
Iata, megvalósítása. A szerétet kisza
kadás önmagunkból, a másikért. Mín
dig a konkrét, személyes kapcsolataink
és viszonyaink döntik el, hogy mít kell
tennünk, Döntési lehetőségeink közül
míndíg az a nehezebb, amit a szere
tet megkiván, mivel a szerétet tetteiért
míndía le kell győznünk önmagunkat.
Az aszkézis ennek tudatos gyakorlata,
A Iamondásnak csak valakiért szabad
történnie. csak személyes kapcsolatok
ban Veli! értelme. Az öncélú gyakor
latok értelmetlenek.

Bist,ei Miháluné nyugdíjas: - Nem
tudnétk ima nélkül élni, mert csak úgy
érzem magam biztonságban egész nap,
ha reggel felajánlom imáimban mín
den munkámat, gondjaimat, örömeimet
Istennek. Legyen velem, ne hagyion
magamra ... Napközben az imáím (ró-



zsafüzért, vagy amit fogadalomból vég
zek naponta) sajnos nem nyugtatnak
meg, Úgy érzem, szórakozott vagyok,
nem figyelek oda, az agyarn elkalan
dozik. Többször megf'ogadorn, hogy ösz
szeszedett lélekkel, jól fogok imádkoz
ni, azonban ez csak nagyon ritkán si
kerüL pedig tudom és érzem, hogy Is
ten előtt csak a jól végzett ima szá
mít, a többi nem sokat ér. Legkedve
sebb imám ez a kis fohász: Jézusom,
szeretlek, szeress Te is engem !

Bistei Mihály nyugdíjas: - Gyermek
koromban a napnak befejezése, az ott
hon, a család kérése a mindennapí ke
nyérért. Ifjúkorban kapcsolatkeresés
az ismeretlen Hatalommal. Egy szi
lárd támaszpont szükségessége, a hoz
zá való ragaszkodás, Később. az éret
tebb korban - az élet értelmének ke
resése közben - lelki igény. Változó
buzgósággal. A háborúban a bajokban
elmélyülten, bízakodón. De sokszor
csüggedten, szinte reményt vesztve. De
azért mindig megújulva, hol könyör
gés. hol hálaadás. Ma - a korban elő

rehaladva - kapcsolattartás, beszélge
tés az Istennel. A belenyugvás szelle
mében. Az életben való sok botladozás
után inkább engesztelés akar lenni az
imádságom. . . Mindig különösen bíz
tam Szerit JÓ'L:sef közbenjárásában.
Őhozzá fordultam, mint az iparosok, a
család védőszentjéhez. Életem mínden
szakaszában éreztem segítségét, párt
fogását. Ma a jó halál kegyelméért
imádkozom hozzá, teljes bizalommal.

- Az aszkézist mint fogalmat, úgy
határoznám meg: rossz tulajdonságaink
önként vállalt fegyelmezése valamilyen
cél érdekében. Lemondás bizonyos
örömökről, élvez~J:~kről. Az én ríata;
éveimben a versenyszerű sportolás, a
jobb eredmény elérésére való törek
vés adott alkalmat az önmegtagadás
gyakorlására. Az érzéki örömök házas
ságon kívülí önmegtartóztatásában is
döntően hatott. Foglalkozási körörnben,
a fodrász szakmában évtizedeken ke
resztül gyakran szükség volt az rönmeg
tagadásra. Például, hogy ne éreztessem.
ne mutassam ki ellenszenvernet egyik
másik személlyel szemben. Az előírt

böjti rendeletek betartása sem okozott
nehézsége-t, a mértéket be tudtam tar
tani. Mai életemben, a korral járó be
tegségek miatt kell némi önmegtaga
dás pl. az étkezésnál. Be kell valla
nom azonban, odáig nem Jutottam,
hogy mondjuk valamilyen felajánlást
egy magasztosabb. természetfeletti cél

érdekében vállaltam volna.

Szekerdi László közgazdász: ~ Úgy kel
lene élni, hogy se imádkozni, se asz
kézist gyakorolni ne kelljen. Persze ha
vétkezünk, megpróbáljuk .Jeímádkozní-'
a bűneinket. Ha mértéktelenek vagyunk,
nyilván "elvonó kúrára" kell fognunk
magunkat. Minek a mankó? Tessék
szabályosan élni, akkor majd nem lesz
szükség "segédeszközökre"! Tud] unk
uralkodni magunkon! A tudomány ma
mínden problémankra válaszolni tud:
hogyan étkezzűnk, mennyl kalóríát fo
gyasszunk naponta, hogyan alakítsuk ki
szűkebb környezetünket stb. Ha mégse
megy, ott vannak a gyógyszerek: rnín
denre találunk megfelelő szert. Majd
azok szabályoznak mínket,

Kis Ferenc agronómus: - Az imádko
zást felesleges dolognak tartom. De az
aszkázís! Ez korunk nagy menedéke: az
egyéniség védelme a manipulációktól.
nienekülés az ún. civilizációs ártalmak
tól (rádió. tv stb.). vissza a természet
hez. .. Igazi aszkézisre ma már csak
vidéken van lehetőség: munka, levegő,

maaánv. Azt mondja, hogy elidegene
dés? Na és, ez nem korszerű?

Pünkösti Pálné pedagógus: - Már nem
imádkozom. Elfáradtam. Szuggesztió
volt. Önmagammal hitettem el, hogy jót
tesz, megkönnyebbülök tőle. Pszichózis
volt. Az aszkézisben hiszek. Egyálta
lán: el lehet-e bármit is érni az élet
ben lemondás, áldozatvállalás és küz
delern nélkül? Van-e hitele, értéke an
nak, amit nem energiák felhasználá
sával, következetességgel valósítunk
meg? Az ember egész élete ebből áll.
A szülők lemondásaiból a gyermekeik
kedvéárt. a házastársaknak egymás sze
retetéárt, a rnunkahelyen pedig a má
sik em ber elviseléséért. Lemondás. le
mondás, De az ember nem kénvszer
ből teszi. ha valóban él elegendő sze
retet benne,

K.ableha József régész: - Az aszkézis
az ember fejlődésének egyik legfonto
sabb mozzanata, hiszen aszkézis kell
mínden tevékenységhez, amely telj e
sebbre és tökéletesebbre törekszik. Nem
lehet egyéb, mint a "lényeges válasz
tása minden pillanatban". Az önsanyar
gatás káros, mert legtöbbször elfojtás
sal iár. és míndí« tartalmaz olyan sa
[át-ásokat, amelyek könnyen az éppen
ellentétes élvezethajhászásba csaphat
nak át. Az önsanyargatás nem segít az
emberi kibontakozásban. A kibontako
zás lelki irányba indulhat el, amely
olyan aszkézísen, lemondáson alapul,
ami nem negatív kényszer, mint az
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önsanyargatás. Az aszkéták sokkal mér
tékletesebben tudnak élni, mint azok,
akik sanyargatják magukat. De rníg az
aszkézis egyfajta tökéletes elernyesz
tés, Ielszabadultság, addig az önsa
nyargatás mindig megkötöttséget jelent.
"Nem tehetem meg ezt, nem tehetem
meg azt." Ezzel szemben aszkézis 
vallom Mauríce Béjart-ral - örülni és
megelégedni egy pohár vízzel, egy ka
réj kenyérrel, és élvezettel s gyönyö
rűséggel ízlelni azt. A kenyér és a víz
az élet lényege, egyébre végső soron
alig van szükségünk, Ha ellenben a
kenyér meg a víz az önsanyargatás esz
köze, akkor száraz kenyérre vagyunk
ítélve, és a vizet is büntetésnek érez
zük. Az aszkézis tehát öröm, amit ap
ránként fedezünk föl, az önsanvaraa
tást viszont fájdalommal kényszerít
jük magunkra.

Vágó Julianna egyetemi adjunktus: 
A testet alaposan meg kell dolgozni
ahhoz, hogy eljusson a szabadságra.
De ez a szabadság már a fegyelmet
meghaladja, nem pedig tartozéka an
nak. A testnek, akárcsak a léleknek,
különféle tisztulási szakaszokon kell
keresztülmenníe, s csak ezután veheti
ki részét az örömből és a szabadság
ból. A mai világ azonban még messze
van ettől. Korunk tragédiája, hogy a
fogyasztói társadalmakban elhitetik az
emberekkel, hogy ha növelik igényei
ket, örömük is több lesz. Valójában
csak szenvedésük és a tárgyakhoz való
kötődésük erősödik. Megfigyelhetjük
azonban a tömegízléssel szemben egy
bölcs életszemlélet jelentkezését is,
amely arra int, hogy ha józanok va
gyunk, sokkal boldogabbak lehetünk
kocsi, nyaraló és míndazon értékek
nélkül, amiket rnegszerezní akarunk,
mert csupán a saját szükségleteink ki
elégítésére törekszünk. Ez nem ember
hez méltó törekvés. Az egész ember
élet küzdelem, de annak érdekében,
hogy mindenkor s minden helyzetben
az értelem maradjon fölüL

Csengerdi Akos református lelkész: 
Az emberi élet értelme: szeretní, meg
érteni és alkotni. Az aszkézis: e há
rom célért latba vetni minden képes
séget és erőt, szükség esetén még ön
magunkat is föláldozni e célok eléré
séért, Az ima az aszkézisünket végig
kísérő szellemi mozgás, töltekezés a
végső szellemi valóságból és kitárul
kozás a végső szellemi valóság felé.
Mert ne felejtsük el: az ember csak
annyiban képes önmagát megvalósítaní,
amennyiben teljesíti élete értelmét. Még
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a szenvedésben is láthatunk értelmet,.
és emberi síkon teljesitrnénnyé neme
sithetjük. ha tanúságot teszünk arról,
amire az ember még sikertelenségében
is képes - embernek maradni.

Vikár Géza bölcsészhallgató: - A ha
gyományos ima, amely a világ Ura fe
lé irányult, az életünkbe közvétlenül
beavatkozó isteni hatékonyság hívása,
kérése volt, egyre inkább elvész szá
munkra, nem tudjuk többé gyakorol
ni. Nem felel meg többé ismeretünk
nek és tapasztalatunknak. Az az ima
azonban, amely új ismereteinknek és
napi gyakorlatunknak megfelelne, még
nem kapott formát és helyet az élet
ben, éppen csak hogy kezdjük felfe
dezni. A miridennapok valóságos ta
pasztalásaival szemben a hagyományos
vallásos szókincs üresnek tűnik, az egy
házi hagyomány dogmatikai állításai pe
dig csak kevéssé Illeszthetök bele a
mai ember gépesített világába. A má
sik probléma, hogy az információk ára
dása, a különböző szintű és erejű kom
munikációk olyan feszültséget, kime
rültséget hoznak létre bennünk, hogy
egyre nehezebben. jutunk benső nyu
gal omhoz, egyre kevésbé tudjuk össze
szedni magunkat, uralkodni SetJP. sike
rül önmagunkon: enélkül pedig mít
sem ér az imádság. Az imádsághoz
magunkba kell szállni, rendet terem
teni, tisztázni élményeinket. De már
megállunk a puszta befogadásnál.

Ullrich Agoston technikus: - Ha az
imádság párbeszéd, akkor arról is kel
lene szólní, mit mond az Isten a be
szélgetés során. Erről azonban képte
lenség bármit is mondani, Sőt, sokszor
azt is nehéz kifejezni, amit az ember
közöí az Istennel. Hiszen a lélek imád
kozik bennünk "kimondhatatlan S 7.a
vakkal", s így azt is állíthatnánk. hogy
a Szentháromság tagjai társalognak az
emberi lélekben egymással. Minden
ima az imádás egy formája. A legtö
kéletesebb imádság Isten minden elő

re nem látható gondolatára már most
azt kiáltani: Igen. A hála olyan érzelmi
túltelítettség, amely csak sete-suta ki
fejezéseket talál. Az imádás szavak nél
küli. Magatartás. Talán leginkább a
muzsikáláshoz hasonlít.

- Ahhoz, hogy minél jobban átél
hessern a Misztikus Test igazságát, a
hit minden közösségí megnyilvánulá
sá ban részt kell vennem, igy a közös
imádságban is, mely egyike a legönzet
lenebb mozzanatoknak ... Ha nincs gon
dolat a fejemben, legyen gondolat a
kezemben, a térdemben, a derekamban.



a lépésemben, a szemhéjarnban. Isten
talán azért tűrí el, hogy Hozzá be
széljek, mert azt mondom neki: bo
csásd meg, hogy nem különb ember
kéri, bocsásd meg, hogy jobb híján én
kérlek. Ne azt tekintsd, ki szólít meg,
hanem hogy kiért. De még vágyva várt
Isten-találkozásunkról is lemondhatunk
- másokért, .. Úgy kellene élnünk Is
tenben, mínt a magzat az anyaméh
ben: teljesen kiszolgáltatva, ráhagyat
kozva, csak belőle táplálkozva ... Van
úgy, hogy hosszabb időn át el kell vi
selnünk Isten "tettetett" némaságát is,
azt, hogy a világegyetem hideg, sze
mélytelen sötétsége mögé rejtőzik.

Ilyenkor a lélek összeszedi mínden ere
jét, és torka szakadtából kiáltozik,
szüntelenül, Meg kell, hogy hallgassák.

NEMISÉG ÉS ASZKÉZIS
(A Balassa-kórház egyik emeleti orvos
szebájában találkoztunk A, Róbert fő

orvossal, D. Sarolta pszichológussal, K.
Armand szocíológussal és T. Károly
gimnáziumi tanárral.)
- Ha igaz ,az, amit Freud vanít, hogy
"van valami a nemi ösztön természeté
ben, ami ellensz.egül a teljes kielégü
lésnek", mit mondhatunk az aszkézis
ről s;;:exuális vonatkozásban?

A. R.: - Freud ehhez hozzáteszi,
hogy "a fiatal, önmegtartóztató tudós
példája bizonyára nem ritka. Önma
gát fegyelmezve fölszabadítja erőit

tanulmányai és kutatásaí számára",
K. A.: - Ez azonban olyan sajátos

nevelést, az aszketikus magatartás olyan
kiépülését kívánna, amit nem a tiltás
és elfojtás irányít, hanem a helyesen
felismert önérdek, a fiatalok érzelmi
életre való felkészültsége és a tudatos
bánásmód önmagukkal. A szenvedélyek
kormányzásának. - hogy Arisztotelész
és Aquinói Tamás hasonlatával éljek

nem a rendőrállam elnyomásáról
kell példát vennie, hanem olyan demok
ráciáról, amelynek az a szándéka, hogy
folyvást tevékenységre serkentsen. fel
szabadítsa az alkotó energiákat, mert
ebből a közösségnek származik haszna.

D. S.: - Azaz arról van szó, hogy
a testet hozzásegítsük ahhoz, hogy fia
talkorban mindent mozgósítson - ha
alkalmazhatjuk itt a szublimácíó freudi
fogalmát - annak érdekében, hogy a
szexuális erőket a nem-szexuálís cé
lok szolgálatába állítsa. Mert az ma
már tudományosan is igazolt tény,
hogy a szerelmí élet örömeit senki
sem érheti el, senkiből sem lehet ki
egyensúlyozott, boldog házastárs, ha

előtte, ifjúsága idején nem tanulta meg
élvezni a szellemi örömöket.

T. K.: - Lenin is elvetette a futó
kapcsolatok minden formáját, amelyek
nem ismerik "a szerelemben a komoly
érzelmeket". Iriyessza Armandnak adott
válaszában azt tanácsolta a fiatalok
nak, hogy egyéniségük kiteljesedése ér
dekében mindenekelőtt művelődjenek,

sportoljanak, készüljenek föl az élet
naay feladataira: a társadalomban vál
lalt szerepük és helyük betöltésére, a
gyermeknevelésre, a családalapításra.

K A.: - Az ember befelezetlen a
világban, "emberré válása" egész élete
során folyik, amit a modem szocioló
gi.a mint személvesülést, társadalrníasu
lást és kulturálódást fr le. E "homini
záció" folyamán a nemiségnek a sze
mélvíséabe történő beépítése különös je
lentősózű. Az embert nem határozzák
meg ösztönei és vele született tulajdon
ságai szexuálís viselkedésében és nemi
ségének tárgyait illetően.

A. R.: - Ezér-t kell formálni a sze
xuális ösztönt: kulturální és humani
zálni. Ezért nem lenne szabad az if
júságnak korunkban túl korán meg-érett
szexuális képességét elcsígáznía, célta
lanul gyakorolnia, hanem személyesen
kellene irányítania nemi ösztönelmé
nyelt és erkölcsileg is felelnie érte,
vagyis a jó és rossz mértékével szemlél
nie. Az ösztön 'vakságából és többérté
kűségéből következik ez a követelmény,
melyet megoldhatóvá tesz a szexuálís
ösztön lélektani jellegzetessége: plasz
ticitása és alakíthatósága.
- Freud azt magyarázza, lwgy az át
fogóbb e,gységl'e törekvő részleges ösz
tönök közötti f'eszültségekaz egészsé
ges embernél kedvetlenséget és kon
[lilctusokat okoznak. Az egyes ösztönö
ket, ametuek. a maqasabb egység felé
irányulnak és céljaikban összeegyez
vethetetlenek, meg kell szabaditani ere
deti törekvéseiktöl és maga.~abb síkra
kell emelni: átalakíthatók, "szublimál
lwtók", energiacitadók lesznek ezzel.

D. S.: - Freud szerint a pszichózis
ísrnérve, ha valaki korlátlanulidelégíti
ösztöneit, anélkül, hogy tekintettel len
ne az én átfogó érdekére. egység iránti
igényére és rendezett társadalmi-kör
nyezeti viszonyokra való ráutaltságára,
H. Seholsky mutat rá ezzel kapcsolat
ban arra, hogy a szublimálás a mű

vészt, sport- és kulturális tevékeny
ségekben nemcsak kielégülést talál, ha
nem az új cselekvési lehetőségek tör
vényeinek elfogadásával véghez viszi a
vitális igények átalakítását, így például
az ösztönrendszer deszexualizálását is.
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A. R.: - A szublímálással - a rész
ösztönök rendezésével a valósággal össz
hangban - lesz a fiatalember nemi ké
pességének ura. Felszabadul. Az integ
rált ösztön elősegíti a fi,atalt személyí
ségének megvalósításában. éppen a
társsal való találkozásban, a kommu
nikációban és a szerelemben. Az előre

haladt szublimálás során megváltozile
a fi.atal öntudata és ezzel együtt a tár
si kapcsolat jellege is.

T. K.: - Hogyan törekedjünk a szub
limálásra, hogy ne legyen elfojtó ha
tása? A nemi tudatlanság és a szexuá
lis tabuk korunkban csak hamis kí
váncsiságot okoznak.

D. S.: - A fiatalok alkotásvágyára.
érték- és közösségígényére kell épite
nünk. Mély élmények, társadalmi mun
kák vállalása, eszmények szolgálata
olyan öntudatra nevelnek, amelynek
nincs szüksége rövid ideig tartó geni
tális kielégülésre ahhoz, hogy a tizen
éves önbizalmat el ne veszítse. A
Sclwf~eid-jelentés eredményei meggyő
wen bizonyítják, hogy az egész embert
megmozgató szellemi igényekkel és tö
rekvésekkel lehet a nemi ösztönöket sza
bályozní. A jelentés ugyanis egyértel
mű összefüggést állapít meg a nemi ak
tivitás és az iskolai teljesítmény, a
szellemi érdeklődés, a hivatás megtala
lása, a sportolás, valamint a megértő
szülőí szeretet érzése között, Az angol
vizsgálat szerint e téren a vallási elkö
telezettség és általában az erkölcsi in
dítékok is nagy szerepet játszanak.
Mindent összevéve: e magatartást nem
lehet aszkézis nélkül elsajátítani, mert
amint G. Schmidt kimutatta, az élve
zetek korlátozása és a nemi aktivitás
pozitív korrelációban állnak egymással.

K. A.: - Az aszkézisben, különösen
a nemi aszkézisben az ember az ösz
tönök kielégítésével ellentétes ösztön
struktúrát teremt, amelyen minden ma
gasabb társadalmi és kulturálís szerve
zet alapul. Ezt a másféle lelki folya
matokban is felismerhető összefüggést
az ösztönök "szublimálásának" (Freud),
az életösztönt hatályon kívül helyező

"aszketikus tettnek" (Scheler), az "ösz
tönös irányulás megfordításának" (Geh
len), és ezért gyakran az embert mint
kulturálís lényt alkotó teljesítménynek
írták le (H. Schelsky). Ebből az követ
kezik, hogy ahol a nemiséget már nem
Integrálják. a társadalom kulturális
színtje süllyed, az emberi érés megre
ked az infantilitás állapotában és a
társ nemi funkciók végrehajtójává deg
radálódik.
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A "MEGVALTOTT" ASZK~ZIS

(Végezetül fratal papokat, teológusokat
kértünk meg, fejtsék ki nézeteiket a
korszerü aszkézis témájával kapcsolat
ban. Alább a nézetek összegezésére vál
Ialkoztunk.)

- Modenn ? Modern az, ami Abra
hámban a kivándorlás, Pálban Damasz
kusz, Asszisziben a Naphimnusz, XXIII.
Jánosban a Zsinat. Kevésbé költőien

így fogal mazhatnánk meg: modern az
elkötelezettség, a teljes odadobottság, a
kiszolgáltatottság; modern a végletes, a
halálos - modern a megváltott. Ezek
szerínt a korszerű aszkézisnek egyetlen
alapelve lehet: "Csak nagyban érdemes.
Csak a végletesben, elkötelezettben. ha
lálosban csak a megváítottban."
Még érthetőbben: "Istenem, én rnínde
nem". Ezen alul nem érdemes.

- Betegsége korunknak - bár lehet,
hogy nJinden kornak emberi betegsége
- a frázisgyártó, közhelypufogtató gon
dolkodás. A progrumbeszédek. mivel va
lódi megoldást őszinteség híján nem
ajánlhatnak. rakásra gyárt ják és dob
ják be a köztudatba gyönyörű, de vé
gig nem gondolt, üres vagy éppen ha
mis szóvirágaíkat, Meg kellene szüntet
nünk azt az ellentmondást, hogy állí
tunk valamit, amit nem veszünk ko
molyan. Nagy hangon hirdetjük, hogy
kérem, az egyház volt az első azok kö
zött, akik f~lemelték szavukat a szoci
ál.is igazságosság kérdésében, hangsú
lyozva az egymás iránti felelősséget

azon az alapon, hogy az ember közös
ségí lény, "ens sociale". Ugyanakkor
pedig azok, akik komolyan töreked
nek a vallásos életre, sokszor tá vol
maradnak ettől a gondolattól. Mert
például amikor elmélkednek, csak ket
ten vannak: Isten és az elmélkedő.

Amikor áldozom, lelkem csendjében
kettoo vagyunk Urammal... - és ha
sonlók. Egész mentalitásornat úqy ala
kítom, hogy ,.csak Istenre" figyelek.
Lelkemet "maszek" alapon építgetern.
Mikor már ezen túl vagyok, akkor kez
dődik a közösségí életem, kb. így: ki
lépek lelkem csendiéből! Megvék az em
berek közé erényeket gyakorolni. Nem
velük élni. nem neki.k jót tenni, ném
elfogadni-befogadni őket, hanem - gya
korolni rajtuk az én erényeímet. Ma
gamnak. Hogy én haladjak a lelki élet
bon. Tudorr-ásul kellene vennünk. hogy
ezen a téren is végképp befellegzett a
inaszek iparnak, az eeséni vállalkozás
nak. s nemcsak a jövő, de a jelen is
a .Jcözös gazdasáaé".

- Nagy probléma a konformízmus
veszélye. Legszembetűnőbben ez a ge-



nerációs problémában jelentkezik, de
érezhető a vallásos életben is: típus
emberek, típus-szentek, típus-életfor
mák, típus lelki élet stb. Minél jobban
hangsúlyozzák bizonyos vonatkozásban a
közösségí szempontot. annál nagyobb
az egY,én igénye. Ez így természetes.
De akkor vegyük is tudomásul. S ha
sokban megváltozott az egyházról és
a szabadságról vallott nézetünk, és fel
nőttebbek lettünk, akkor tegyük meg
ugyanezt kicsiben is. Jussunk el "Isten
fiainak dicsőséges szabadságára", és az
életszentség ne egyenruha legyen, ha
nem testhez álló, jól szabott, az egyé
niséghez igazodó, annak életteret és ki
fejezést biztosító öltözék. Persze, az

PARANCS JA/VOS VERSEI

ÉJs'tiuhai uta'tiris

Nem rólad és nem rólam.
1!;s nem másvalakiről.
Hiszen nillC8en senki más.
Egymásba kapaszkodva
röpüWnk át a szobán.
Almomban mindig egyedül.
Mocorognak és lassan
megolvadnak a tárgyak.
Mellettem [uuioko.sz.
Szoronqva rád ta,áHam.
A barbár ismeretlen
ajtónk el.ótt szuszoq,
A falon át ki-bejárunk.
Magunkr,a hagyatva,
egymásnak vetve hátunk.
A szúrós hig kiizeqben:
A külvilág bársony csobogás4.
A hajszálrepedések ből a vér.
Ömlik a képlékeny tájból,
ömlik a forró pám.
Formátlan aLakzatok,
lebegő foszlányok oa levegőben.

Az ·egyformaság fonnyadt halmai.
Évente háromszázhatvanötször.
Gyarló mivoltunk torz gubancai.
Alattomos lassú lávaöm!és.
Vveges puha testek kavargása.
A f,alakkal együtt zuhanunk,
forgunk és sodortatunk.
Hömpölyögnek az egykori tárgyak.
Csapkodunk a folyékony szélben.
Evezőink csonkjai e.gyre sebesebben.
]<'úszálak a kavargó lomha viz,ekben.
Omlik a föld és süpped a szikla.
Mindenfelől a fuldoklók sóhaját.
Mi.fél:e mocskos játszmába keveredtünk?
Elériiik-e úszó távoli szigetünket,
az ég opál fényben ragyogó csarnokát?

életszentség nem ruha, az maga az em
ber, de ez csak alátámasztja és hang
súlyozza a gazdag változatosságot. Ez
megoldaná azt a problémát is, hogy úgy
fejezzem ki magamat, ahogyan az be
lülről, spontán jön, Az őszinteség már
eleve kizárja a felületes, felszínes vagy
pózoló vallásosságot.

- Mindvzt Prohászka röviden és ma
is korszerűen így fogalmazta meg: "Mi
nem mondjuk jó kereszténynek, aki
misére jár és böjtöl, de Krisztus szel
lemét nem bírja. Mi nem érjük be áj
tatosságí gyakorlatokkal. . szentelt víz
zel. skapulárékkal. olvasókkal ; mí krísz
tusi életet kívánunk."

ln memoriam El-délyi Attila

oa 1'ue de Seine-en hiába kószál
téged nem talál ott már soha
a rue Brantbme környékén hiába
indulhat vaktában akárhova

megkínzott hamgvó arcod elmerül
hiába capta: föl az emeletre
utoljára a Hotel de Ville-nél
nem találkoztok már soha

te lettél hát mégis az első

keserű és indulatos buzogány
évek óta készülődtél haza
a magánytól többé nem vizionálsz

hangod egyre távolabbról
mintha víz alól 'Vagy belülről hangzana
rövid csillogás aztán zuhanás fejjel" le
felé
s nem ér véget már soha

A::; út

gyerünk gyerünk csak a játék
kavarotmak a színes cserepek
indulj el minden útra
egyszerre minden útra
noha maga ,az út soha
valami éhség ostora
ha megérkez,el az úton sehova
visszafelé már ugyanoda
indulj hát bátran akárhova
félni már nem érdemes
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