
A KIS ÚT

., . Egyedül a művészi ábrázolásokról is hányféle Krisztus-arc tekint felénk.
En az embert megértő Krismust szeretem. A pusztá'ban böjtölő Krisztus alak
ját életidegennek érzem. - Es mégis azt tartom, hogy semimi sem indokolja
azt az engedéloonységet, amivel manapság az egyház híveineik kedvében akar
járni a böjti fe,gyelem lazításáool. Figyeljék meg: ezt az enqedékenuséqet:
éppen a le,gvallásosabb emberek honorálják a legkevésbé. Hiszen ma már
tudományosan is igazolható, hogy a testi megtartóztatások - Jcözöttük a böjt
is - nemhogy kárára, hanem eHenkezőleg, hasznára vannak az embernek.

A tavalyi, zsínatutánd rendkavülí
jubi:leumi év nagyböjtjére adta Ikli
Vr. Pál pápa "POell1iÜ'€lmini" kezdetű

.apostolí konstitúcióját, mely az egy
ház új böjti fegyelmének alapelveít
tartalmazza. Azóta a feljebb idézett
véleményhez hasonlókat gyakorta hall
natunk. Hallamí fogunk ezután is, ami
kor a pápai rendelkezés alapján a
Magyar Püspöki Kar is kihirdette már
a mínden magyar egyházmegyére

-egységesen érvényes új böjti fegyel-
met.

Még csak azt sem [ehet mondant,
hogy valamíféle félreértésről V'aIl1

szó azok részéről, akik az új rendel
kezésekiben "fegyie1mi lazítást" vélnek
látni. Hdszen a rendelkezéseik vilá
gosak, egyértelműeik. De annál in
kább szó lehet egy bizOlllYos fokú meg
nem értésről, amimeik ile~b
ban az lehet az oka, hogy II mli böjt
ről allkotott felfogásUll1k és gyakorta
tunk évszázados tradíciók betonjába
ágyazódobt. Nem is az egyházi év
során rdtrnilcusan következő böjti idő

szakok és ezen belül is a pénteki hús
tilalom megszokására gondolok első

.sorban, hanem, aI1I~a, !hogy ha csak
magát a böjt szót IkimondtUik, rnindíg
csupári tiltó rendelikezések halmaza
tára gondoltunk, AirIm már keveseb
bet, hogy a "böjti idő" egyben "bűil1

bánata idő" is. A böjti napok - bűn

bánati napok: az engesztelés, az elég
tétel napjai is. Az ételektől való meg
tartóztatás csak egyiik - és nem is
legnehezebb - fajtája az önmegtaga
-dásnak. Rövidene arra figyeltÜlllk job
ban,amit 'egyIházUIlik a böjti rendel
kezesekben tiLt és kevésbé am-a,
·amit ajánl.

Ebben a vonatkozásban az új bÖj'lli
iegyelemre korántsem az jellemző,

hogy csökkentek vagy enyhültek
benne a tiItó rendelkezések, hamern
az, hogy JtiJbővillt arOIknak az erény
gyakorlatokJnak. a iköre, melyekInelk

eddig lis CSaIk egyik tartozéka voQt
a böjt.

Igen, eddlig is. Mert a Krisztus ta
nítására épülő engesztelés, elégtétel
adás és bűnbánat gyakoríaránas; hár
mas egysége az egyház kezdeti ideje
óta az imádság, a böjt és alamizsnál
kodás hármasában valósult meg az
evangeliium szellemében élő vallá:sos
emberek életében. Még abban a sok
szor szélsőségesen S!ZiigQ["únalk tartott
középkorban. is így fejezödött ki az
egyíházias magatartás a böjtöléssel
kapcsolatban: ",Azt mondhatja nekern
valalcí : nem vagyok képes böjtölni.
De azt ú:gye nem mondhatja, hogy
nem tudok szeretní ... Ha azt mondja
valaki, nem tudja magát a bo~óil és
hústól megtartóztatní, elhiszem azt is.
Ha azonban azt mondamá, hogy nam
tud az ellene vétőkneJk megbocsátarn,
akkor már- nem ihis~ neki ..." (Las
kai Ozsvát: Biqa Salutis.)

Arrnilkor aIanosabban szemügyre
vesszük a mostani lböjti enyhítéseik
szándékát és szellemet, úgy találjuk,
hogy azokkal a bizonyos enyhítések
kel az egyház /korántsem alkar a hí
vek "ikJedvében jámi". Ellenkezőleg,
A böjt elmélyítéséröí és az örumeg
tartóztatás qeJjbi formáinak egy
magasabb szmtű síik:ra helyezéséről

van SM, amihez - pcr.'Óbáljulk csak
meg - sokkal több lelki erő és fe
gyeLmezettség szükséges, mint bizo
nyos eledelektől való megtartőztatás

hoz.
Mai körülményeímlc 'kö~ött már fe

lesleges is arról beszélni, hogy a hús
tól való megtaotóztatáanál a legtöbb
ember számára komolyabb önmegta
gadást jelent. például az alkoholtól,
feketekávétól és más serkentőszerek

től való tartózkodás. Arról is ik:áJr be
szélni, hogy a maii ember étkezési
anyagának megválasztásáha, étkezési
rendjébe mennyí rajtunk és akara
turrkon 'kívü:1á:tló tényező szél bele.
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EgyJházutnk ilyen és hasonló körül
ményekre, a mai ernber életformá
jám volt figyelmes tekintettel, ami
Ikor szűkítette a tdhtó rendelkezések
körét, Meggyőződésünk, hogy ezt a
figyelmességet a katolíkus hívek több
sége igenis honorálja, mégpedig az
zal, hogy önkéntesen bőviti azt a má
SikIDört, melybe a míndennapí jó
cselelkedetek, az erkölcsi erőnlétet tá
mogatö örurnegtagadások, a hivatá
surukkad és ál'lapo<l!be1i kötelességeink
kel járó erénygyakorlatok tartoznak.
Ezt a kört pedig nem az időszaka ha
nem a mindermapi helytállások tanú
ságtételei töltik he.

Böjtölésünk eddigi karaktere
tIgyIaI11Ó.s túlnyomórészt csak oizonycs
időszalkokJhoz és napokthoz tapadt. A
tradicióhoz való ragaszkodás esalk iel
mélyítette a tilalJmi időszakok kOll1l1Jú.lr
jait. Solkszor nem is a leghasznosabb
előjellel, rnert SOlkakiOOill így fogalma
zödott .nwg az időbe zárt böjti fegye
lem; ma még tilos, de tho1:n.ap már
mindent szabad.

Egylházunlk széndéka rnost arra irá
nyul, hogy emeUüIk !ki önmegtactóz
tátásunkat ebből az időbeli elhatá
ro1tságból. Erre már korunk lnaf~ el
mélkedője - Newman bíboros - is
felhívta :tliigyelmÜinket: "Kriszrtus sza
vai ~; Aki utánarn aikaJr jÖll1Jl1i, ta
gadja meg magát, vegye föl kereszt
jért; és miOOetnnapoovessen engem"
((Lk. 9, 23). Eszenínt a. keresztény em
ber vaílásos élete illem csupán némely

-

alk:a1m.i erőfeszítésben áll. néhány'
olyan [őcselekedetben, amelyet bizo
nyos időben némiföredelemmel, írná
val és jámbor cselekménnyel vég
zünk, Ez olyanféle vallásosság lenne,
mely a szemlélölk:et csodálatra és bá
mulatra készteti anélkül, hogya val
lás az illető magánéletében valami
személyes és állandó valóság lenne.
Az a törvény, mely gondolkodásmód
ját, beszédét, cselekedeteit Isten aka
ratához szaoná, A mindennap szó azt
is magába fogllalja, hogy az önmeg
tagadás, amelyet Krísztus kedvel, a
kis dolgokban rnutatkozík meg. S ez
könnyen érthető. Mert alikalJmalk'kal
az önmegtagadás nagy teljesítrné
nyeível nem találkozunk rmndennap.
Ezért az önmegtagadás nem olyan
teljesítmény, amit egyszer-egyszer
gyakorhmk, azuzán mándennek vége..
Hanem jelenti azoknak a kis köteles
s€gekn.,ek szakadatlan teljesítését;
amelyek sokszor oly kényelmetlenek
számunkra,"

Ime, egy zsínatelőutí jótanács a zsi
natutáni idők hrvö emberének.

Végül aki mégis úgy gondolja, hogy
az engesztelő, elégtételt szerző és bűn

bánatot gyakorló mindennapi jócsele
kedeteik mellett megtartja a régebbi
böjtölés megs,001robt rendjét is - böj
töljÖil1 kedve sZJe!rÍnlt.. Nem vétJke:z.iik
még akkor sem, ha azon a most már
nem kötelező "sziigor'Úbb"böjtön 00
kéntesen szigorft.

Magy·ar Ferenc'

NAPIJÓ

TILTAKOZASOK ES OVASOK SPELLMAN BfBOROS VIETNAMI
BESZEDE ELLEN. "Széleskörű bírálatot váltott kii Spellrnan bíboros saigond
kijelentése, amely szerínt a vietnami háborúban mínden más, mínt totális
győzelem, elképzelhetetlen" - ezekikel a szavakkal vezeti be az angol kato
likusok vezető hetilapja. a The Universe azt a tudósítást, amelyben a new
yorki fbílOOros-érsek ikarácsonyi vde1mamibes.zédélllekkaltolilkus visszhangját is
mernetí.

Spellman bíboros, mímt az amerikai hadsereg MJbori püspöke, Vietnam
ban, az all1l&ilkai katonák körében töThötte a karácsonyt és ebből az alkalom
ból beszédet intézett hozzájuk. Ebben a beszédben a feil1ltebb idéretteken kí
vül IITIég a következőket is mondta a bfboros: "A totális győzelem jelenti a
békét", továbbá; "Az Egyesültt Alílarnök ~tOlllái Isten szolgái, minthogy az
igazság, a civilizáció és a béke ügyét védelrnezík."

Lényegében ezek a kdjelentések váltották 'ki az angol katolrkus lap által
említett "széleskörű bírálatot", amely - amint aZJ1; az elmúlt hónap meg
nyilatkozásai bizony'itják - valóban az egész katolikus viilJágban hangot;
kapott.
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