
A legtöbb családban, az enyémben is, talán éppen a rendszerváltást megelőzően 
volt a vasárnapnak igazi rangja. Erdélyben akkoriban még nem ismertük a szabad 
szombat fogalmát. Nyugodt, békebeli vasárnapok... Gőzölgő húslevessel, Nagyi-féle 
katitésztával, Nagyapa hangosra feltekert, lámpás rádiójával. Jó ebédhez szólt a 
nóta, és minden és mindenki a helyén volt. Valami, ma már szinte utánozhatatlan 
és ismeretlen kiegyensúlyozottságot, összetartozás-érzést árasztott az a nap. Azt 
hiszem, a családtagok hiánya miatt nem tudjuk már megélni ugyanúgy...
Szöveg - Fábián Tibor református lelkész, publicista

A VASÁRNAP 
ÉRTÉKE

A társadalmi viták általában kemény, hangos és feszült-
séggel teljes ellentéteket jelenítenek meg. Szándékuk 
szerint nem generálnak, hanem szabályoznak, mindig 
valamilyen konszenzus, megegyezés reményében. Miként 
a vasárnapi nyitva- vagy zárvatartás témája is. Azt 
hiszem, ideje volt ezt a kérdést is felvetni, a társadalmi 
érettség reményében. Ideje volt tematizálni, gondolkod-
tatni róla, akár egy évnyi zárvatartás által is. Eljutni annak 
konszenzusos megállapításáig, hogy a munkavállaló 
eldönthesse, akar-e dolgozni vasárnap. Eljutni a szabad 
vasárnap lehetőségéig. És eljutni addig is, hogy a rend-
szerváltás után vásárláskényszerbe, szerzésvágyba terelt 
magyar családok átgondolják annak a lehetőségét, amit e 
nap még magában hordoz. Hogy a bevásárlókocsin túl is 
van élet. Átgondolni és megélni a vasárnap értékét.
Merthogy akarva-akaratlan sok százezer magyar család-
nak kezdenie kellett valamit a boltzárás miatt felszaba-
dult vasárnappal. Egy idő után biztosan unalmas volt már 
a távirányító bűvölése, a még több tévézés lehetősége. 
Vagyis, még ha kényszeredetten is, de sokaknak új progra-
mot kellett kreálniuk az elmaradó bevásárlókocsi-
tolás helyett. Lehet, szinte észrevétlenül telt meg a 

vasárnap családi programokkal, amit eddig sokan csak a 
délig alvással és a nagy bevásárlónappal azonosítottak. 
Persze lehetetlen és nem is kell mindezt fentről, kor-
mányzati kényszerrel szabályozni. De, ha már volt egy évi 
zárvatartás, hátha lesz annyi haszna is, hogy sokaknak a 
vasárnap a boltnyitás után sem csak a vásárnap. Hanem 
több annál. A lehetőségek napja. Amelybe olyan sok min-
den és mindenki belefér. Az otthon, a család, a pihenés. 
És igen, az Isten is. 
Egyébként a szabad vasárnap kérdése nemcsak 
Magyarországon vetődött fel, de nem mindenütt merték 
élesben is kipróbálni, milyen társadalmi, gazdasági 
hozadéka lehet a zárvatartásnak. Csehországban éppen a 
magyar példát kísérő negatív felhangok miatt vetették el 
a boltbezárást. Romániában pedig ellenkezőleg: éppen a 
magyar példát hangoztatva hangsúlyozzák kormányzati 
szinten is a boltbezárásban rejlő lehetőségeket. 
Egy biztos, az egyéves társadalmi kísérlet, a vasárnaphoz 
kötődő értékfelmérés lezárult, a kérdést kísérő indulatok 
már-már elültek, a nyugalom napját ki-ki újraszabhatja, újra-
tervezheti a saját értékei, érdekei, életmódja alapján, vagy 
éppen változatlanul megélheti, az eddig jól bevált módon.  
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