
Nagyböjti rejtettség 
„Túl sokat foglalkozunk az üveggel, és túl keveset a borral” — sze-
rette mondogatni egykor egy idős magyar teológus, és szavaival arra 
célzott, hogy miközben az isteni élet belső megismerése és átadása 
lenne a feladatunk, figyelmünk inkább azokra a külső formákra irá-
nyul, amelyekben ezek a folyamatok zajlanak. A kép nem hagy két-
séget afelől, hogy a külső forma és külső keret nélkülözhetetlen, hi-
szen a nemes ital hozzáférhetetlen és megközelíthetetlen szilárd és 
megbízható üveg nélkül, de azt is egyértelművé teszi, milyen a fon-
tossági sorrend. Minden másodperc lehetőséget nyújt ugyan arra, hogy 
az ember biztosítókötél és alkudozás nélkül belezuhanjon Isten éle té -
nek mélységes mélyébe, a nagyböjt mégis külön meghívólevelet küld 
azoknak, akiknek talán nem elegendő minden másodperc felhívása. 
A hamvazószerda hamujának tömérdek apró porszeme nemcsak a 
szótlan kéréssel az isteni mélységbe hívó tömérdek másodpercre fi-
gyelmeztet, de színtelen szürkeségével a nagyböjt rejtettségét is ér-
zékelteti. A díszes, cirádás és sokszor harsány üvegben meghúzódó 
egynemű és egyszínű folyadék csak azoknak adja meg magát, akik 
készek rejtett egyszerűségre cserélni a külső sokszínűséget. 

„Nem kérek, én most böjtölök” — mondta egyszer valaki egy nagy-
böjti hétköznapon a feléje nyújtott süteményes tálca láttán. Keserű vo-
násokat felvevő arca, elutasító gesztusának élénk mozdulata és hang-
hordozásának keresett előkelősége a napnál is világosabbá tette, hogy 
közszemlére állított lemondása már az egész böjti időre megkapta ju-
talmát. Ahogyan gyakran hangsúlyozni szokás, az emberi élet leg-
nemesebb jelenségeit nem is annyira az ellentétük, mint inkább ha-
mis és eltorzult formájuk fenyegeti, így a lemondásra sem a dőzsölés, 
hanem a tényleges lemondás fitogtatása jelenti a legnagyobb veszélyt. 
Még Isten Lelke is tanácstalanul áll meg a hamis külszín előtt, hiszen 
a látszólagos szürkeség mögül kivillanó magakellető színek durva 
nyerseséggel hárítják el bebocsátást kérő kezét. 

„Charles de Foucauld-t szerettem a legjobban” — vallotta meg egy-
szer egy idős hölgy, aki Jézus szinte láthatatlan és radikális követésének 
szentelt élete során keresztény szövegek fordításával töltötte napja-
it. Olyan természetes és meghitt otthona volt a rejtettség és a jelen-
téktelenség, hogy mintha a névjegyét tette volna le az asztalra, amikor 
Az utolsó hely címet adta a sivatagi szent írásaiból készült válogatásá-
nak. Nem sokan ismerték, a halála után sem hiányzott sok mindenkinek. 
Színtelen, egyszerű ruháiban olyan észrevehetetlenül járt-kelt, hogy 
éle tének roppant mélysége és gazdagsága csak akkor tűnt elő, amikor 
beszélni kezdett vagy szinte bocsánatkérően elmosolyodott. Mintha 
mindig az isteni élet mélységéből lépett volna elő, amikor megszó-
lalt, és akkor is maga volt a megtestesült nagyböjti rejtettség, amikor 
nagyot kanyarított magának a hűvös fagylalttortából.
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