
HIT ÉS ÉLET

"Ti azonban (ne úgy) böjtöljetek .. "

Vannak Jézusnak olyan mondásai, amelyeket még a jámbor keresztény köztudat is
idézőjelbe tesz, s a megváltozott körülményekre hivatkozva érvénytelennek minösít.

Feszengeni kezdünk, ha társaságban szóba kerül az ókori remeték és a középkori
vezeklők önsanyargatása. Nem szívesen emlegetjük a csontig soványodott, önmagu
kat módszeresen kínzó aszkétákat, a napjainkra már feledésbe merült vezeklési mód
szereket, az ön ostorozást, a szúrós szörrel vagy tüskékkel kirakott vezeklőövet, a ke
nyéren és vízen böjtölést, a hamut és a szörzsákot, Ha filmben vagy regényben kerül
elénk ilyesmi, borzongva-viszolyogva átsietnénk rajta.

Már csak az idősebb nemzedék emlékszik az áldozással kapcsolatos szentségi böjt
elöírásaira: éjféltől kezdve nem ehetett-ihatott az, aki másnap áldozni kívánt. Esti
misék akkor még nemigen voltak, de ha igen, az áldozóktól egynapos böjtöt kívánt. A
böjt időtartama aztán három órára, majd egyre redukálódott, az áldozás időpontjától

számítva. Ez - elnyúló prédikáció esetén vagy a távolabb lakóknak - gyakorlatilag a
templomba indulást jelenti, vagyis semmi külön feladatot nem kíván.

Az advent és ol nagyböjt böjti fegyelme is szinte a semmivé zsugorodott. Csupán
hamvazószerda és nagypéntek maradt "szigorú" böjti napnak, hústilalommal és napi
háromszori étkezéssel, köztük egyszeri jóllakással.

A pénteki hústilalom már csak a nagyböjtben áll fenn, az év többi részében bárki
bármilyen imával, jótettei, lemondással "megválthatja" a pénteki böjtöt. (Azt pedig
minden felvilágosult katolikus régen tudja, hogy ha valaki például üzemi kosztot
eszik, tehát azt kell megennie, amit elébe raknak, akkor automatikusan fölmentést
kap az előírás alól).

Keresztény köreinkben is a legtöbb tréfa, akárhányszor botránkozás céltáblájává
a hústilalom lett. Furcsa lemondás az, amely esetleg éppen a kedvenc ételemhez jut
tat hozzá. A halászlé és a rántott ponty, a túrós csusza és a somlói galuska nem töri
meg a böjtöt, egy szelet hús azonban igen? Ki érti ezt? S egyáltalán, miért rendelkezik
a böjt csak az evésröl? Papi és szerzetesi korökben hányszor elhangzott a mondás:
.Jiquidum non frangit ieiunium" - azaz a folyadék nem töri meg a böjtöt. Böjt közben
tehát akár felönthetünk a garatra is? Nem is beszélve a cigarettáról, a pletykálkodás
ról, mások kibeszéléséröl, s egyéb magányos vagy társas szenvedélyeinkröl?

Mások visszasírják a régi szép időket. "Amig fennállt a pénteki hústilalom, mindig
megtartottam a pénteki böjtöt" - mondják. "Amióta viszont nekem kell valami böjti
gyakorlatot választanom, azóta ez valahogy mindig elmarad. A péntek is olyan nap
lett, mint a többi." - De nem volt-e ugyanolyan azelött is? A péntek természetesen és
feltűnésmentesen simult be a "tésztás" napok közé. Ilyenkor hús helyett egyéb fi
nomságokat tálaltunk fel,és találtunk fel, s ezzel meg is oldottuk a pénteki "böjtöt".
Nem farizeusi magatartás ez?

Ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, be kell vallanunk, hogy böjtölésünk gyakorla
ta vagy megszúnt, vagy látszatformákat öltött. De azt is érezzük: nemcsak az egyház,
hanem az egész társadalom karosedott. amikor a böjtöt kiiktattuk az életünkből.

Amikor panaszkodunk, hogy a fiatalok fizikai állóképessége csökkent, amikor nem
zeti gyászba borulunk sportolóink nemzetközi kudarcai miatt, s egyre jobban aggaszt
bennünket a becsületes és szorgalmas munka megfogyatkozása - az okok keresésében
nem kellene-e eljutnunk a böjt és az önfegyelem értékvesztéséhez, sőt kihalásához?



A keletiek sokkal tudatosabban figyelnek testnek és léleknek harmóniájára, a szemé
lyiség egészére, szabad és harmonikus életére. Hiszen nemcsak a betegség taglózhat
ja le az embert - zsarnoki uralma alatt tarthatja az ösztönöknek kiszolgáltatott, el
kényeztetett és zabolátlan test is.

Testünk megfegyelmezésének egyik legősibb eszköze az ételtől-italtól való önkén
tes tartózkodás. A céltudatosan vállalt böjtölés minden kultúrában ismert. Testünk
megfékezéséhez. megnemesítéséhez azonban nemcsak az étellel (itallal') kell mérték
letesen bánnunk. Testünkhöz tartoznak mozdulataink, indulataink, érzelmeink is 
ezeket is énünk uralma alá kell vonnunk. hogy hajlékonyan és tisztán a szellemre irá
nyulva tölthessék be feladatukat. Mint Saint Exupéry Kis hercegének bolygóján:
rendszeresen ki kell takarítanunk a tüzhányóinkat, hogy veszélytelenül, szépen és
hasznosan rnuködjenek. A test akkor tölti be rendeltetését, ha a léleknek alávetve
mukődik, ha személyiségünk egészében kapja meg az őt megillető helyet, rangot és
feladatot. "Éljünk egészségesen" - a testkultúra a szellem és a lélek irányításával ve
zethet igazabb és teljesebb cmbcrségre, különben testkultusszá válik.

Ha tehát böjtölni akarunk, előbb célszerű megvizsgálnunk, milyen területeken
szorulunk rá a leginkább. Nem vagyunk egyformák, nem lehet ugyanolyan a böjtölé
sünk sem. Csökkenteni a szokásos adagot ételben, italban, megszólásban, morgoló
dásban, mérsékelni agresszivitásomat az utcai közlekedésben, a munkahelyemen,
esetleg a családomban, felhagyni a tétlen önsajnálattal vagy a minden Iében kanál
fontoskodással - ahányan vagyunk, annyiféle böjtre van lehetőségünkés szükségünk.

Az emberiség története során a böjtnek mindig vallási értéke is volt. Az Úszövetség
számos böjti előírást tartalmaz, a próféták azonban figyelmeztetnek, hogy az Istennek
tetsző böjtben nem a testi külsöségek a fontosak. lzaiás kemény szavakkal korholja a
hamisan böjtölöket. akik ekkor is a saját hasznukat keresik, pörlekednek és másokat
sanyargatnak. "Az ilyen böjt nem szerez meghallgatást a magasságban." (Iz 58, 4) Az
igazi böjt a "szív böjtje", a bünös ember megtérése. "A megtört szívekhez közel van az
Úr, a bánatos lelkűt meggyógyítja." (Zsolt 34,4) Aki igazán böjtöl, az Istent keresi
áldozatával és imádságával: búneit megbánva, gondjait elcsititva próbál teret adni
magában Istennek, figyelni az Ő jelenlétére. "Odatenném a szívemet", ahogy József
Attila mondja "Isten" címu versében.

Jó házasság, őszinte barátság aligha képzelhető el, ha a házastársak, jó barátok a
történtek és teendők felszínén nem tudnak néha keresztültörni, hogy lényük mé
Iyeiben je h1álkozz"nak egymással. A keresztény élet erőforrásai lehetnek ezek a na
pi imákon túli "mélyimádságok", amikor az ember föltárja mélyeit és belécsöndese
dik Isten jelenlétébe.

A keresztény hagyomány szerint van azonban egy harmadik összetevöje is a ke
resztény böjtnek: a régi szóhasználat szerint az alamizsna. "Aki szereti Istent, szereti
gyermekeit is." Istenszeretetünk csak az emberszeretetben válhat konkréttá. Szere
tetünk többnyire meghatározott körben mozog, megszokott törvények, beidegzödé
sek szerint - megvan a hatósugara, középpontja, elhalványulási-eltávolodási mércéje,
vonzásai és taszításai, bejárt útjai és rövidzárlatai. Ha valóban növekedni akarunk a
szeretetben, akkor szeretetünket is be kell vonnunk a böjtölésbe: jónak kell lennünk
személyválogatás nélkül, isteni bökezüen és föltétlenül - ismeretlenekkel és idege
nekkel. ellenszenvesekkel és ellenségesekkel, tudatosan átlépve annyira megszokott
beidegzödéseinken, kiépített korlátainkon.

A helyes böjtöt, imádságot és alamizsnát ajánlja Jézus a Hegyibeszédben. Hallgatói
jól ismerték e vallási gyakorlatokat. Jézus eredeti tisztaságukban állítja helyre öket,
hogy valóban Istenhez vezessenek. Újpogány korunknak ismeretlen mindhárom fo
galom. De ma újra halljuk Jézus szavát: "Ti azonban tegyetek jót másokkal, imádkoz
zatok a Mi Atyánkhoz, s mutassátok meg neki magatokat böjtöléstekkel." (Mt 6,18)
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