
BÖjTELŐ HAVÁBAN

A kamaszkorban az eszménykeresés árnyékában egy másik -- egyszerre hősies

és szó szerint elkeseredett - küzdelem is folyik, melynek tétje az önelfogadás. A
növekedésben levö szervezet kezdi végleges formáit kialakítani, s bizony nagy kü
lönbségek vannak az elképzelt, az áhított, valamint a megvalósulni kezdő formátu
mok között. Ogy hiszem, mindenkinek súlyos kereszthordozás ez, még ha utólag
gyerekesnek, megmosolyogni valónak tűnik is. Hogy kinek milyen a füle, az orra, a
kéz- qgy körömformája, egyáltalán a testalkata: megannyi titkos ellenőrzés, fájdal
mas \'izsg,ílódás tárgya. Egyre nyilvánvalóbb a különbség - a közgondolkodás és a
divat által persze manipulált - szépség-eszményünk és a megadatott testformák
között, s az idő haladtával egyre reménytelenebbek a romantikus csodavárások. S a
felnötté v;ilásnak ez az egyik pillére: el kell fogadnunk saját testünket. El kell fo
gadni úgy, amint van. Ezzel a kűlsovel kell kiegyensúlyozott, közösségbe illeszkedő,

a boldogsúgnnk reális sanszot adó emberré válni. A.ki felnőttként sem hagy.ja maga
mögött az önsajnálás e fejlődési szakaszát, alkatának és alakjának méricskéléseit,
nem f'g(;szséges sreiíemű ember. Ink<íhh szánalmat érdemel, hisz korosodva is gát
lásokkal kiis;áödik, vertiodik:

A szellemi éreuség egyik sarkköve tehát a testi azonosulás önmagunkkal. II lelki
ietnott» ',áliislwz is vezet egy hasonló küzdelem: azonosulni tudni Krisztus Testé
vel, az EKdJázzal ez is kiharcolt érték. Vállalni a szetit és ugyanakkor gyarló egy
házat. egész szokásrendjével, iinneplési periódusaival. Ahogy mondeni szokták: az
Egyház anyánk és keresztiink. /inyánk, tehát életadónk, táplálónk, gondozónk, néha
mf'g menedékiin]; is; így több, niint tiszteletteljes: szeplőtelen gondolkodás illeti
meg résrűnkro}. l\!Iúsrészt keresztünk is: botladozó emberekbőláll, gyarló, nemegy
szer méltetlun vezetökkel az éien, esetenként megköviilt direktívákkal, abroncsként
szoriti) (tehát egybetartó) fegyelmi renddel. it lelkileg felnőtt ember nemcsak arra
döbben ra, hogya saját testével kell a boldogság kiizdelmét megvívnia, hanem arra
is, hogy el kell tudnia helyezni testét egy nagyobb Testben, az Egyház közösségé
ben. Furcsán szolve ez annyit jelent, hogy Jézus mellett, illetve Jézus által az Egy
házba is bele keil szevetniink. Vállalnunk kell a fővel egyiitt a tagokat is, bármily
rútak vagy visszataszítóak. Azonosulnunk kell a tagokat egybefüggő testté szervező

törvénnyel, azonosulni a lélek és nem a betű szerint a törvényt életalakító tényező

vé tevő szokásrenddel. Épp azért, hogy ne riporterként legyünk jelen az Egyház
ban, hanem mint az állandó megújulás egyik sejtje. Elfogadva a türelmes és hosz
szantartó munkálkodást, s azt is, hogy bármily "profi" minőségű tevékenység is lát
szólag személytelenűl, de a Test javára szívódik föl a szervezetben.

Széchenyi István 1822-ben, túl a harmincon, barátjával, Wesselényivel, útban
Anglia felé, két napot egy francia trappista kolostorban töltött. Este érkeztek, el
utasították az ételt ("hogy még tisztább lelkűek legyiink''), reggelit viszont kérésük
ellenére sem kaptak. Mivel kérték, hogy részt vehessenek a kolostor imeéletében.
éjszaka l-től fél 4-ig "melodrámaszerűen imádkoztak'? A szerzetesközösség életrend
jének átvétele közben megrázó hatások érik Széchenyit. A fogadalmasok naponta
mintegy 11 órát imádkoznak, térden állval, támaszkodás nélkül. Sosem beszélnek,
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csak imára nyílik meg az ajkuk. Ha valakinek meghal egy rokona, az apát mind
össze ennyit jelent be: "Atyánkfiai közül egy halott". S így ki-ki a saját családtag
jaiért, kedves embereiért imádkozik, közülük vélvén valakit elhunytnak. (E szekés
nál a személytelenség épp a legnagyobb személyesség, a szolidaritás szolgálatában
álL) A sok letaglózó élmény közül mégis a legjelentősebb a böjtölés .xnegeíevene
dése". A trappisták évente hét hónapot böjtölnek, egyébként is naponta csak egy
szer esznek. Tejet, tojást, vajat, halat sosem fogyasztanak, s bort sem isznak, csak
vizet. Állandóan főtt vetemény, zöldség, alig sózva. Széchenyi, a gyarló katolikus,
aki bizonnyal öntudata szerint úgy vélte, hogya böjtben is megteszi a magáét, - itt
megdöbben. "Az éhség lelkem felemelkedését nem engedte meg." Saját kérésére ke
zelték szerzetesként, ám kicsordul belőle a koplalók dühe: "Téboly ez vagy való
ság?" - kérdezi. Hiszen amit kibírhatatlan aszketizmusnak tartott, azt itt életforma
ként sokan élik. És nem szenvedve, a lemondás pózában, hanem "mozdulataik job
badán fürgék, gyorsak, semmint melankolikusak. Egyáltalán semmi képmutatás
vagy szenvelgés. Kevés beteg. Magas életkor." Végül benyomásait így összegezi: "A
treppistekrá! sok minden elmondható, - az ember sajnálhatja, csodálhatja őket,

vagy éppenséggel azt gondolhatja, hogy fáradságuk, igyekezetük hiábavaló. Az én
véleményem az, hogy az Istennek, ha van, nem lehet visszatetsző, ha őt szerető te
remtmények többet tűrnek és szénvednek, mint szavak azt kifejezhetnék. " A kolos
tor elhagyása után négyórás (szándékos) gyaloglással közelítették meg a legköze
lebbi falut, ahol gyónást végzett Széchenyi. A Naplóban feljegyzett lista szerint
bűnbánatánakjelentős tételei a "soha böjtölés", a "torkosság", és a "soha jócsele
kedet, elhanyagolt vasárnapok és imádságok" voltak. Az addig ímmel-ámmal meg
tartott egyházi böjti szokást most a fiatal gróf mint reális, Istennek tetsző, életké
pes programot ismerte meg. Talán itt vált lelkileg felnőtté: Krisztus Teste fegyelmi
rendjével azonosságra jutott.

Február a régi elnevezés szerint a "böjtelő hava", vagyis a nagyböjtöt megelőző
hónap ideje. Már előre szoktatni kell magunkat az Egyház bűnbánati és fegyelmi
szokásrendjéhez. Lelkileg sanszot kell adnunk a böjtnek. Mert ha nem is hősiessé

get, de az eddigieknél igényesebb húsvéti készületet kér, a szokásrenddel is azono
sulást vár tőlünk Krisztus Teste. Az illető tag és az egész test javára. Felnőtt maga
tartást, testileg, szellemileg és lelkileg.

Tarjányi Zoltán
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