
A KiS ÚT
a) "Csodálom, hogy cl katoliku» egyház, amely ezerett magát

a n y a szentegyháznak 1l(,1,'ezni, .nem veszi észre, hogy gyerme
keinek mire l'an sziikséüe. Szerintem az egész böjti fegJjelem egy
régmult kor c:,:öke1,énJje, <'!iU olyan koré, amikor az emberek nem
dolgoztak, hanem duskáltuk a földi javakban, azt ették-itták, amit
akartak is amikor akarlak. úgy, hogy az Egyháznak az istenre
való Ith'lltkozál5sal kellett öket egy kicsit keményebb életre fog
ni. Én sZHnélyeml1en nem i.~ birok böjtölni, nekem azonnal meg
fájdul a fejem, :,:zédiiliik. csókken a munkaerőm. Van ennek ér
telme? Seeriniem nincs:'

b) "Ugy fáj nekem, J/opy még maga az Egyház is egyre tá
git a regí komoly böjti fegyelmen. Olyan szép volt, amikor az
előtt minden szerdán, 'jlútteken, szombaion tartozkodtunk: a hús

-éleltől és ct ttibbi: napon l·S bizony csak egyszer laktunk jól, Ma
már úgyszólvlÍn nem is tudják az emberek, mikor 'van Advent
és mikor van 1wgyböjt. cJ/észen kivész cl peniienciás szellem cl
világból."

Hát így egymás mellé téve
majdnem komikusan hat ez a
két levél. Ez az, amire népiesen
mondani szekták, hogy még az
lsten sem tud mindenkiuek ked
vére tenni. Enyhíti a groteszk
séget, hogy azért mind a két le
vélből az tűnik ki, hogy foglal
koznak a nagyböjttel és szeret
nének valamit tenni az embe
riség lelki haladása érdekében.
Foglalkozzunk először a rövi
debb feleletet igénylő második
levéllel. Valamit "elengedni" és
valamit "megtiltani" nem egyen
lő dolog. Ha az Egyház "szi
vünk keménysége" és a változott
idők kívánalmai miatt elengedi
a böjtöt (egészben vagy részben),
az nem jelenti, hogy nem sza
bad böjtölnie annak, aki job
ban meglátja és belátja. milven
hasznos, szép és keresztülvihető.

A7, Eo-yház. kifejezetten meg is
kívánja, hogy a böjt idejére vá
lasszunk magunknak külön ön
megtag-adást, arnelvet az enO'e
delmeaség és engesztelés szelle
mében felajánlunk. amennvihen
nines médunkhan böjtiilni, Ha
tehát úgy érzi, hozv sz ívesen
böjtiilne {>,s hog-y lelkének ez
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hasznos és kívánatos, nem aka
dályozza senki sem: jogában áll
böjtölni. ,

- Dehát a többiek' - kér
dezi.

Quid ad te' - feleljük - mit
tartozik az reád' Te csak II sa
ját lelkednek viseld gondját.
meg annak a kis körnek. amely
be Isten felelősséggel állított. A
többit bízd Arra, akinek az Úr
Jézus mondotta: - Legeltesd az
én juhaimat. legeltesd az én bá
rányaimat!

Az, első levél írójának pedig
egy apróságót szeretnék bemu
tatni Assisi Szent Ferenc életé
ből. Eg-y. éjjel 11 kÖZÖA hálóhe
lyiségben kiáltozni kezd egy
testvér, mert úgy érzi, a sok böjt
következtében meg-hal éhen.
Szent Ferenc azonban asztalt te
rített. maga is evéshez ült. ne
hogy a testvér 8zégyeljen enni
és a többieknek is meghagyta.
hogy egyenek. Rtkm>:éA után ezt
a tanítást tartotta fiainak:

Kedves testvéreim. mezmon
.dom nektek komolvan. horrv ki
ki maca vessen számot termé
szetével. Kii~iiletek némelyek ke
vesebb táplálékkal tudnak meg-



lenni, mint mások. Azért azt
akarom, hogy azok, akiknek több
táplálékra van szüksécük, ne
legyenek kötelesek másokat utá
nozni, hanem mindenki adja
mez testének, amennyire annak
szükséze van, hogy készséges
szolg'ája lehessen a léleknek,
Mert ugyanú~y, ahogyan köte
lesek vagyunk a felesleges - és
így a testnek és léleknek ártal
mas ételektől tartózkodni,
ugyanúgy kell őri7.kedni a tul
sá?os megtartóztatáató], annál
is inkább, mert Isten megtéré
sünket akarja, nem pedig áldo
satunkat.

Ennek a megtérésnek álljll
azonban útját a gőg'. Naevon jól
tudjuk, hog'y az egyház bihlél!e
sen ad felmentést mindenkinek,
aki testben, lélekben nenl!e és
rászorul az ilyen eneedménvek
re. de ezt a felmentést kérni ln>}
lene és ezt már nem szel'etjiik,
pedig' a böjtnek ell'Vik célia pp
pen ennek az engedelmessé...i. fe
gyeTemnek a fenntartáaa, Vagoy
esetlee nem is kell kérni, van
nak körülmények, arnfJlvplc eo
ipso felmentenRk a böjt alól (be-
tegség. Í!:rensúlyos munka, sth.l
De R leetöbb ember azért mésds
le!1"töhhször érzi, hovv az ,.ár
tálom", amit ő a böjtnek tulaj
donít, mévsem olyan rettenete
"en. vf'.<wf'delmes, mint ahozvan
ö azt ff'ltüntetni szeretné önma.

ga előtt, - és hogy mégis csak
egy kis torkossáe, egy kis en
gedetlenség, egy kis önmegtaga
dáshiány lappang e mögött B
"nem birok böjtölni" mögütt,
ezt pedig nem engedi elismerni
a gőg, és azért inkább hadd le
gyen rossz az egész böjti fe.!!ye
lem . " Hát igen, nem hiába
imádkoztatja az E~yház a nau
böjt minden napján: Humiliate
canita vestra, , ,

De honnan veszi, hogy volt
olyan lukratív rendszer, amely
ben az emberek nem dolgoetak
semmit, mégis oly jól éltek,
hogy vallási kényszerrel kellett
néminemű nehézséget belehosní
életükbe' Mi nem ismerünk
ily.en kort. Arra ellenben megta.
nit a vallástörténet. hogy min
den korban, minden népnél.
minden ég-táj alatt voltak és
vannak bizonyos litnreíkus
böjtök, amelyek eMkészítenek 'a
szent cselekményekre, am~lyek
az általános hiedelem szerint ft

szelleminek, a lelkinek, a ~nt

nek uralomrajutását segm~ elő
az emberben, - amelyek köze
lebb visvik őt az Istenhes,

Ha pedig egy hiedelem ennyi
re általános, akkor azt valami
közös őRtapaBztalah'a kell visz
s'lRvinni: s ezt mind'm1t:inp.k mee
kell fontolnia, alci kritikJÍl'B hi
vatottnak és k(}Íp,lezettnek él'?:i
magM. ,


