
IMÁDSÁG, ASZKÉZIS, MISZTIKA

Lehet-e még értelme korunkban a fönti három szónak? Van-e még a ma!
ember számára is élhető tartalma ennek a három fogalomnak? S nem vala
milyen belső körbe, vagy egy már számunkra minden tápláló ere.iét elv~szí

tett történelmi múltba vonulunk-e vissza a ma valóságos p1'oblémái és föl
adatai elől, amilcor ezekkel a dolgokkal foglalkozunk?

Nem. Éppen ellenkezőleg. A technikai kor nagy kísértése, az elszemélyte
lenedés a hivő emberre is leselkedik Minél jobban és tartalmasabban kimun
kálja személyiségét - s lévén hivő, ez egyben Istennel való kapcsolatinak
bensőségét is jelent'i - annál értékesebb tagja lehet társadalmának is. Ha
ezt meglátjuk, föltáruI előttünk az imádság, aszkézis és szemlél.Ődés, vagy
ecntet'en foga/am Ion siír(h'c' a /(>lld pIet táTsariaJmi távlata és jelentősége.

Vagyis hogy az Istennel való kapcsolat nem elidegenít a világtól, hanem ín
káoo integrál a vi.ágba; hogy - dialektikusan - a mélyebb magunkba for
duIás egyúttal mélyebb beleál/ás is a világba; és - régi szép kifejezésseI 
az istenes élet nem a világ ellen, haneni a világért való élet, Meg kell tehát
tisztHanunk a címben említett fogalmakat a hozzájuk tapadt évezredes ma
n'icheus örökségektől, és meg kell találnunk az imádság, aszkézis és misztika
- a lelki élet, az istenes élet - korszerii, új útjait. Amelyek persze sokkal
leevésbé újak, mintsem gondolnánk; az "új" itt voltaképpen az eredetinek a
rehabílitálása: a tiszta, evangéliumi forrasok föltárása a mai hivő számám.

Szereinénk: remélni, hogy e hosszú előkészítő munka eredményeként lét
rejött számunk tájékoztatást is, táplálékot is tud nyújtani a személyileg és
társadalmilag egyformán termékeny lelki életünk lcialakításához.

VAlDA J6ZSEF pü"pök

KORSZERŰ ASZKÉZIS
Az "aszkézis" szó érteímének pontos meghatározása nem kőnnyű, mert értelme

az évszázadok folyamán többször változott.

A görögöknél a testi-fizikai gyakorlatok fegyelmezett végzését jelölték vele;
azokét a gyakorlatokét, melyek a testi erő növelését szelgálták. Ennek az aszké
zisnek jellemzője volt a módszeres ismétlés. Ehhez a fizikai jelleghez járult azu
tán a lelki-erkölcsi jelleg: az értelem és akarat nevelése, az igazság keresése, jó
cselekedetek, jámborság. Az aszkéta került míndent, ami a külső és belső fegyel
met zavarta volna.

Vallásos értelmezésben az aszkézis ugyanezt jelenti, tehát erőkifejtés, önmeg
tagadást, önnevelést. Az ember célja és feladata Krisztus parancsa szerint egyrészt
az Isten megismerése, és iránta való szerétetünk keltegetése. másrészt a felebarát
szeretete, A kettős cél elérésének eszközei az elmélkedés, az imádság, az eré
nyek gyakorlása, a bűnbánat, az önmegtagadás. Ebből alakult ki a keresztény asz
kézis fog'alma. Azokat a cselekedeteket jelöljük meg vele, amelyek hozzásegíte
nek bennünket ahhoz, hogy a Krisztus által tanított és ránk hagyományozott kfr-
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resztény tökéletességet megszerezzük, Döntő motívuma az aszkézisnek az önmeg
tagadás, ami mímdenre vonatkozhat. Tehát nemcsak ételben, italban, szórakozás
ban, érzéki vágyainkban tagadhatjuk meg magunkat, hanem például azáltal is,
hogy türelmesen elviselünk egy számunkra ellenszenves embert, becsülettel elvég
zünk: valamilyen munkát akkor is, ha semmi kedvünk sincs hozzá, de tudjuk, hogy
másoknak használunk vele.

Az egyházban az aszkézis fogalma gyakran változott aszerint, hogy a lelki élet
ben és megszentelődésben mí kapott hangsúlyt. Az ősegyházban az aszkézis a pa
rúzíával kapcsolódott össze. Később, az evilági örömök hajszolását látva, sokan
bűnösnek bélyegeztek mirident, ami összekapcsolódott az anyagi világgal, az érzé
kek világával, az evilági örömökkel. Ezen a téren sokan már eretnekségbe estek.
Azt hirdették ugyanis, hogy az élet örömeinek keresése mindig bűn, az anyagi ja
vak birtoklása is bűn, a házasság is bűn. És bármilyen furcsán hangzik: a szer
zetesi eszmény is rneritett ebből a forrásból azzal a különbséggel, hogy az anyagi
javak birtoklását ugyan nem mondták bűnnek, de Isten iránti szeretetből a maguk
életeszményének a szegénységet választották. És ugyanígy nem mondták bűnösnek

a házasságot sem, de ők maguk, az evangéliumi tanácsokat követve, a cölibátus
állapotát választották,

A keresztény aszkézis értelmezését míndig kísértették a végletes álláspon
tok. Az egyik véglet elvetette az aszkézis szűkségességét, mondván, hogy sem
mi őrikínzásra és ön gyötrésre nincs szükségünk, még jó cselekedetekre sem, hi
szen Jézus Krisztus megváltása nyomán üdvözülünk. Ahhoz pedig semmit sem ad
hatunk a saját erőnkből. A másik véglet az örök reformátorok vélekedése, akik
szerint az ember életében az egyetlen mentség a szélsőséges és túlzó aszkézis. Ez
nemcsak imádságban, böjtölésben és önmegtagadásokban nyilvánul meg, hanem
a külső fizikai öngyötrésektől sem riad vissza, Jellemzője ennek az aszkézisnek.
hogy szakít a józan humanizmussal. Ezek az aszkéták nemcsak önmagukkal. ha
nem embertársaikkal szemben 18 embertelenek.

Az igazi keresztény aszkézis, ami az evangélíumí szeretet szelleméből folyik,
a két véglet között található meg. Nem nehéz kitalálni, hogy mí jellemzi ezt az
aszkézist: Krísztus követése; életünk középpontjában Jézus Krisztusnak kel: áll
nia, az ő példáját kell követnünk. ami nem míndig könnyű, Önmegtagadás, ön
legyőzés nélkül nem is tudjuk megvalósítani. És szükség van persze bűnbánatra

és a vezeklés szellemére is.
Pál apostol az első korintusi levélben beszél a versenyzők fegyelméről. önmeg

tagadásairól : "....a pályán a versenyzők mínd futnak ugyan, de a dijat csak egy
nyeri el. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. A versenyzők valamennyien megtartóz
tató életet élnek, minden tekintetben. Ok hervadó koszorúért, mi pedig a hervad
hatatlanért. Én is futok, de nem céltalanul, az ökölvívásb-an nem a levegőt csap
kodom, hanem megzabolázern és, rabságba vetem testemet, hogy míg másokat ta
nítok, magam méltatlanná n:~ váljak" (9,24-27). Az apostol a keresztény aszkézis
értelmét és célját is megmagyarázza nekünk az efezusi levélben: "Korábbi élet
módotokkal ellentétben vessétek le tehát a régi embert, akit a megtévesztő kí
vánság romlásba dönt. Újuljatok meg lélekben és érzületben. s öltsétek magatok
ra az új embert, aki az Istenhez hasonlóvá alkotott, megigazult és valóban szerit
teremtmény" (4,22-23). Szent Jakab apostolnál találjuk a következőket: "Az Isten
és az atya szemében ez az igazi, tiszta vallásosság: látogatni nyomorukban az ár
vákat és özvegyeket és tisztán megmaradni a világ szennyétől" (1,27).

Jézus tanítása szerint az evangélium a szerétet evangéliuma. Megkérdezi, ki
nek a szeretete a legnagyobb? Annak a szeretete a legnagyobb, aki életét is oda
adja barátaiért. Az életet azonban nemcsak úgy adhatjuk oda barátainkért, ahogy
O végül is odaadta, tehát hogy meghalt értünk, hanem úgy, ahogy már előbb

odaadta szeretetben, szolgálatban "aszkézist" gyakorolva. Ha nézzük az erényeket,
melyeknek gyakorlását Jézus követelte, ha valaki végigelmélkedi a hegyi beszé
det, megtalálja a keresztény aszkézis forrását.
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Az aszketikus élettel kapcsolatban napjainkban is sok félreértéssel találkozunk.
Akik kifogásolják vagy elítélik, rendszerint arra hivatkoznak: itt élünk ebben a
világban, amit Isten adott nekünk. Nem szabad tehát megvetnünk ennek a világ
nak örömeit. Élveznünk kell rnindent, amí "Isten ajándéka". Az ilyen felfogást
vallék szerint: "az áldozatvállalások és önmegtagadások egy középkorí vallásosság
maradványai. A külőnf'éle imádságok és bűnbánati gyakorlatok idejétmúlt gon
dolkodás jelei!" Néha még magukat vallásosnak nevező emberek is kétségbe von
ják a keresztény erények és jó cselekedetek értékét. Szerlrrtük ha korszerű aszké
zisről beszélünk, nem lehet szó sem az alázatosságról, sem az engedelmességről.

Az önmegtagadásoknak sincs értelme, h'szen Isten nem azért teremtett minket, hogy
gyötörjük magunkat, hanem azért, hogy már itt a földön megtaláljuk életünk bol
dogságát.

Az ilyenfajta elméletekben csak az a hiba, hogy megfeledkeznek arról, hogy
még a földi boldogságót sem lehet önmegtagadás és áldozatvállalás nélkül elérni.
Hallgatom, hogy egy rádióelőadás keretében a boldog házasságról beszélnek, Ki
derül, hogy az állítólag boldog házasság nem boldog. A házasfeleket még a testi
szépség varázsa sem tartja össze. Azt is mondják, hogy próbálgatják szeretní egy
mást, ha másképpen nem megy, legalább "fogvicsorgatva". A beszélgető házastár
sak nem veszik észre, hogy nem fogvicsorgatásra van szükség, hanem történetesen
éppen aszkézisre. Arra, hogy a másikban ne önmagamat szeressem, hanem őt sze
ressem úgy, amint van, elnézve hibáit, megbocsátva gyengeségeit, áldozatos szere
tettel.

Az állami és társadalmi életben sem található más megoldás. Itt is szükség van
az aszkézisre. Mert mi más az, ha megtartom a büntető törvénykönyv paragrafu
saít, ha pontosan figyelembe veszem a kőzlekedésí szabályokat, abban a biztos tu
datban, hogy fegyelem nélkül nem élhetünk együtt, nem tudjuk egymást óvni,
egymást szolgální,

Rónay György tanulmánya Szalézi Szent Fereneről (Szentek, írók, irányok,
SZ€II1t István Társulat, 1970) pontos és mély elemzése az igazi jámborságnak és a
korszeru aszkézisnek,

Külön vizsgálatot érdemelne, rnilyen értelemben használja Szalézi Szent Fe
renc a fogalmakat: jámborság, életszentség, Istennek tetsző élet, önmegtagadás,
aszkézis. Az biztos, hogy nála ezek a fogalmak nem míndíg azonos jelentőségűek.

Ezért beszél kolostori jámborságról, zord aszkézísről, sőt a mísztíkus élmények
vágyával szembeállított míndennapí aszkézisről.

Ez is bizonyítja azt a korábbi megállapításunkat, amely szerint az egyházban
gyakran változott az aszkézis fogalma aszerint, hogy a lelki életben és megszen
telődésben mí kapott hangsúlyt. Szalézi Szent Ferenc "olyan egyéneket akart ok
tatni, akik a világban, a családban, 'esetlelg a királyi udvarban élnek, és akik ál
lásukból kifolyólag a külső világnak tartoznak élni ..." Tehát aztakarl.a leírni,
hogyan élienek jámbor életet azok, akik nem szarzetesek. Ez a megokolás jó és
helyes. De talán nem következik föltétlenül belőle, hogy olyan nagy különbséget
tegyünk a zord aszkézis. és a rnindermapi aszkézis között, Minden aszketikus gya
korlat zord míndaddig, amíg valaki nem őszinte örömmel és derűs lélekkel ki
vánja a kegyelmi életet. Mindennaplvá válnak viszont abban a pillanatban, amikor
valaki őszinte jószándékkal törekszik a jámborságra és lelki tökéletességre, füg
getlenül attól, hogy a világban él, vagy egy szerzetesí közösségben.

Szalézi SZJeIlt Ferenc végső következtetése is lényegében ugyanez. És ha figye
lembe vesszük, hogy Gemf püspöke 1622-ben halt meg, tehát aszketikus tanítása
még a XVII. század elejéről kelt, és mégis korszeru, akkor rájövünk, hogy talán
nem is kellene .Jcorszerű aszkézísről" beszélnünk, Hiszen egy merész lépéssel még
korábbra is visszaléphetünk. a XIII. századba. Ott találjuk Árpádházi Szerit Erzsé
betet olyan aszketikus gyakorlatokkal, amelyek ma is medernnek és korszerűnek

tűnnek. Fejedelemasszony volt, és úgy is visekedett férje oldalán. Jó feleség volt
és jó édesanya. A szegények és betegek ápolója, a nyomorultak támasza, mínden
kinek mindene volt.
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És most lássunk még néhány aszketikus alapelvet.

1. Aszkézis nélkül nincsen lelki élet.

2. Az aszketikus gyakorlatokban a lelkület a fontos, ami azt is jelenti, hogy
erkölcsileg kifogástalan legyen az, amit teszünk.

3. A felebaráti szeretet gyakorlatait előnyben kell részesíteni.

4. Az egyéni kívánságok szeríntí aszketikus gyakorlatok csak akkor alkalmaz
hatók, ha a szerétet erényében való megerősödésünket szelgálják.

5. A Jézus által ajánlott gyakorlatok míndíg jobbak, mint azok, amelyeket va
laki maga talált ki.

6. Nem szabad alkalmazni olyan gyakorlatokat, amelyek bármilyen formában
az evangélium szelleme ellen volnának és ellentétben lennének a parancsolatok
kal, a tanácsokkal, Krísztus példaadásával.

7. Ma is érvényes Szalézi Szent Ferencnek az az alapelve, amely szerínt: azok
a gyakorlatok a legmegfelelőbbek, amelyeket az ember nem szívesen vállal. Van
valami csalafintaság abban, ha valaki böjtöl, mert fogyni akar, de az italozásban
nem fékezi magát. Még rosszabb, ha valaki fogyasztja magát, és emiatt rosszked
VŰ, ideges és pokollá változtatja a családi otthont.

8. Előnyben kell részesíteni azokat a gyakorlatokat, amelyek a közösség ér
dekeit szelgálják. A böjtölésnél fontosabb a felebaráti szeretet, leülönösen a betegek
és öregek türelmes ápolása, gondozása. Jézus is világosan megmondta ezzel kap
csolatban: ne áldozatot mutassatok be, hanem öreg szüleíteket istápoljátok.

9. A keresztény ember életében nélkülözhetetlen aszketikus gyakorlat: kerülök
míndent, ami másnak kellemetlen hangulatot okozna.

10. Ha valaki beteg, gyógyíttatja magát. Aszkézis az is. ha szoktatia magát
azokhoz az önmegtagadásokhoz, amelyek szükségesek, (Gyógyszer és diéta éppen
úgy, mint az, hogy igyekszik miriél kevésbé terhére lenni azoknak, akik gyógyítják.)

11. Fontos helyet foglalnak aszketikus gyakorlatainkban azok az erőfeszíté

sek, amelyekkel ellenállunk a kísértéseknek, nemcsak a bűn kísértéseinek, hanem
sokszor a látványosságok, a technika bizonyos kísértéseinek is. (F'iatal lelkipásztorok
jó, ha meggondolják, vajon munkájuk hatékonyabb végzéséhez, vagy esetleg csak
saját szórakozásukra kell nekik a motor, a magnetofon.)

12. Mínden körűlmények között utat mutat nekünk Jézus példája. Az igaz,
hogy mí nem tudnánk negyven napon át böjtölni, csodákat sem tehetünk, nem ren
delkezünk Jézus istenemberi hatalmával, de nevelhetjük magunkat arra, amit Jé
zus így fogalmazott meg: annak akaratát teszem, aki engem küldött. Tanulhatunk
Jézustól szelídséget, szerétetet. megbocsájtást. Megszívlelhetjük a hegyi beszéd, a
nyolc boldogság tételeit. Vágyakozhatunk a boldogság után, amit szem nem látott,
fül nem hallott, és amit Isten azoknak készített, akik Ot szeretík.

Senkinek sem ajánljuk, hogy a régi századok aszketikus gyakorlatait használ
ja. A "küli~nleges" aszketikus gyakorlatokban mindig van valami, ami nem Isten
gondolata, hanem önmagunk keresése. Ma nincs szükség arra, hogy valaki befa
laztassa vagy véresre korbácsólja magát, felálljon egy oszlop tetejére és így kín
lódjék. Soha nem olvastam. hogy Jézus korbácsolta volna magát. (Mások korbá
csolták meg őt keresztre feszítése előtt.) Egyébként is az volt a kifogás ellene, hogy
nem alkalmazta az Oszövetség különleges aszketikus gyakorlatait (az ősök hagyo
mányát).

Számunkra az egyedüli út: Krisztus követése. O a példaképünk, róla másol
hatjuk a "korszeru aszkézist". Jézus kéri tőlünk a szenvedések türelmes viselését.
Kéri tőlünk a kereszthordozást, Kéri tőlünk az erények gyakorlását... leülönösen
a hitet, reményt és a szerétetet. Kéri tőlünk az imádságot, a kötelességteljesítést,
a hűséget és m'ndazt, amit istenszeretetnek és felebaráti szeretetnek nevezünk.

íme a korszeru aszkézis.

148


