
ASZAL~~e~~~~~ A hat nap szentségei
Csak hétköznapi kereszténység létezik. Nincs más.

Bár gyermekkorunk óta az istentiszteletet, s ennek középpontjá
ban az Eucharisztia ünneplését tartjuk életünk legkiemelkedőbb

pillanatainak, most mégis azt állítjuk, hogy - Márk 2,27-et átírva
- nem a hétköznapok vannak az ünnepért, hanem az ünnep a
hétköznapokért. Az előbbi csak előkészületaz utóbbira: nem az az
igazi "ünnep", hanem emez. Nem a hétköznapok során és által ké
szülünk az "Istennek szentelt idők" méltó ünneplésére, hanem az
ünnepek valók arra, hogy hétköznapjaink Istennek tetsző otthon
ná váljanak. Olyanná, ahol - végre! - 6 is velünk együtt ünne
pelhet ezen a Földön.

Feltűnő, hogy Jézus példabeszédeinek motívumait mindig a leg
közönségesebb hétköznapok világából vette és sohasem az ünne
pekéből.Bár 6 is örömmel vett részt a jeruzsálemi ünnepeken, éle
tének legfontosabb arénáit mégis az utcák, a terek, a gabonaföldek,
a legelők, a tópart, a házak, a dombok, a sivatagok formálták. Cso
dáiról is ezek a hétköznapi helyek tanúskodnak.

Az évszázadok léleksorvasztó gyakorlata azt a hitet ültette
agyunkba és zsigereinkbe, hogy a hétköznap a testé, ahonnan elég
csak rövid pillantásokat küldözgetnünk a vasárnapokhoz, amikor
- kissé hosszabb időre - végre a lelkünk is táplálékot kap majd.
Ezért ütközünk meg néha a János-prológus szinte durva kifejezé
sén: az Ige testté lett (és nem szellemmé vagy valamilyen szellemi
testté), a szó legközönségesebb, mindennapi értelmében. Az Ige
ezt a közeget, a hétköznapi testet, a test hétköznapjait jelölte ki szá
munkra is az isteni teljességben való részesedésünk terepéül és
eszközéül. Mert mindez a hétköznapok porában rejlik: ott, ahol
Jézus lábnyomát őrzi a homok, ahová az arca a kereszt súlyától
le-lebukott, ahová vércseppjei hullottak.

A mai átlagos keresztény (pontosabban: megszokásból keresztény)
számára az ünnep az istentiszteleten való részvételből, a munka
szünetből és az ünnepi étkezésből, és - jó esetben - a családi
együttlétből áll. Mindez nem lebecsülendő érték, sőt, szükséges,
ritmuskijelölőelfoglaltság. De a keresztény hívő krisztusivá válá
sának (Krisztussá-válásának?) kritériumait mégis a hétköznapok
kontextusában keresem: hogyan végzi munkáját, hogyan művelő

dik, tanul, szórakozik, kommunikál, eszik, iszik, pihen, ölel; ho
gyan vesz részt a közéletben; hogyan, minek tud örülni, miért szo-
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morkodik, sír; mikor és miért imádkozik, hogyan tartja rendben
családját, környezetét stb. Mert az életszentség "technológiája" súlyá
val a hétköznapok minőségén múlik.

Az ünnep értékét nem a szabadidő mértéke biztosítja. Az ünneplés
lényege az áttörés szabadságunk korlátain, s ezért a mindennapok
ezernyi teendőinekkötelezettségei sokkal tágabb teret biztosítanak
az ünneplésre.

A hétköznap lépéseit - egy lélektelen automata kamera szemével
nézve - az órák, a percek, néha a másodpercek gyakran előre

programozott, egyre gyorsuló jelzései hajszolják. Ebben az ütem
ben a szabadság útját megtalálni csak úgy lehet, hogy vagy fellá
zadunk ellene (ám mindenki kárára, aki ennek a programnak a fo
gaskerekeihez illesztette saját ritmusát), vagy ideggyógyintézetbe
menekűlünk, vagy - óriási lelkierővel - átprogramozzuk ezt a
fogaskerék-rendszert, istenkereső szeretetünk eszközeivel.

Vajon káromkodásként hat-e az olvasóra az a kérdés, hogy hogyan
és mikor "ünnepel" Isten a maga sajátos szentségében? Csak a he
tedik napon - vagy az előző hat is tele van a teremtés diadalát
hirdető ünnepléssel? Az általa teremtett világ jósága, szépsége,
sokfélesége nem töltötte-e el Őt is túláradó örömmel? A természeti
törvények állandóságot, ugyanakkor az időfolyamba ágyazott fej
lődést, szabályszerűséget és véletlent, méltóságot és egyfajta játé
kosságot egyszerre biztosító állandóival nem saját ünnepléséről ad
nekünk hírt? S mit "érzett" akkor, amikor a teremtés falán mintegy
rést ütve, az isteni lét sajátos minőségét is "becsempészte" a te
remtésbe, hogy az ember "istenivé válhasson"? - A válasz nyilván
való.

Mit tegyünk? Csak azt, amit Isten tesz a mennyben, de a magunk
módján: azt, hogy minél gyakrabban járulunk a "hétköznapok
szentségeihez". Melyek ezek az (analóg értelemben vett) "szentsé
gek"?

A legelemibb (s talán a legnagyobb) hétköznapi szentséget úgy hí
vom, hogya .smn-sdg szentsége". Egyáltalán nem magától érthető,

hogy egyáltalán vannak dolgok (Heidegger). Minden létező egy
csoda, s minden esemény egyben csoda-történés. Ezért a .minden
napi újracsodálkozás" szentségének is nevezhetjük. Rámeredni egy
van-darabkára, kézbe és szívre venni: ez a szentség vétele. Más
szóval, semmit se tekintsünk magától értetődő, természetes adott
ságnak: minden dolog, esemény, folyamat és mindenki újra és újra
csodálkozás tárgya legyen; a reggeli fölkelés, a legkisebb mocca
nás, a legegyszerűbb gondolat, a szó, amit kimondunk, a hang,
amit hallhatunk, minden, amit érzékelhetünk. - A legalkalma-
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sabb pillanat ennek a szentségnek vételére a reggeli ébredés, az
első korty ital, a búcsúzás és a megérkezés csókja, de akármelyik
lélegzetvétel, bármelyik "közönséges" -létezik ilyen? - minden
napi esemény.

Az "alkotás szentségéhez" a munkánk során és utódaink nemzésé
vel, felnevelésével járulunk, Isten teremtő művét folytatván ilyen
kor. Igaz, Istennek egy szavába került, és egy pillanatnál is rövi
debb ideig tartott a teremtés mozdulata; csak emberi képzeletünk
nyújtotta és darabolta fel azt hat napra a Teremtés Könyvében.
Számunkra egy szó helyett esetleg évekig, életfogytig tartó izzad
ságos, jajgatással teli erőfeszítés kíséri e szentség vételét, bár ennek
minden pillanata felér az egésszel.

A "szépség szentségének" vételekor minden hang elnémul bennünk,
és egész létünk térdre borul. Istent érjük tetten ilyenkor a szívünk
ben (József Attila). Nem múlhat el egy nap sem anélkül, hogy akár
egy természeti szépség, akár egy zenedarab vagy egy vers vará
zsa, egy kisgyerek bája, egy felnőtt emberi arc rejtélye, akár egy
matematikai formula eleganciája ki ne elégítse egy pillanatra
szomjas várakozásunkat erre a szentségre. Igaz, hogy ezért meg
kell küzdenünk, napi egy-két percet rá kell szánnunk, míg min
dennapivá nem válik számunkra a hétköznapok nehéz álarcát vi
selő, de szépségével árulkodó mennyország.

Az ünnepeken lelassul vagy eltűnik az idő áramlása. Mintha az
egész a föld alá bújna: szent ikonná szelídül, vagy unalmas álló
vízzé posványosodik. Ám a mindennapok - rejtekhelyekkel, li
dércekkel és félelmekkel teli - újabb szentsége éppen a sodró
idő-esemény, az "időfolyam szentsége". Minden csak egyszer törté
nik; az ismétlés csak látszólagos. A folyóba csak egyszer léphetünk
bele - ez az antik görög filozófusok egyszerre boldogító és fájdal
mas felismerése. Minden és mindenki pillanatonként elpusztul, és
új születik helyette. Isten "ideje" sem kimerevített állókép; Istenről

- hitelesen! - nemcsak azt lehet mondani, hogy Nála "árnyéka
sincs a változásnak", hanem azt is, hogy "mindig, minden új". Ő
az örök megújulás Forrása, a mindig Más. Egy feladatunk van: ne
fáradjunk bele a felfedező munkába. Mit tehetünk, mit tudunk
napról napra jobban, másként tenni, tudni, hogyan tudunk mindig
újra szeretni, mindig újrakezdeni?

Meggyőződésem,hogy a játék valamilyen értelemben szent dolog:
Isten - Einstein ízlésével ellenkező módon - valóban "játékos"
kedvében teremtette a világot. - Játszani nemcsak jó, hanem egy
ben transzcendens vállalkozás is. Van olyan játék, melyet ünnep
napokon játszunk: például egy társasjáték a családi asztalon. Ám
van olyan is, melynek figurái és forgatókönyve leginkább a hétköz-
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BORBÉLY SZILÁRD
költő, irodalomtörténész

napok gyors változásaiba illik. Itt a figurák élő személyek, a szituá
ciók köznapiak, de forgatókönyvük minden helyzetben más lehet.
Ez az "esetlegesség, a játék szentsége". A családi, baráti, a munkahelyi,
a közéleti. az utcai "játszmák" területe ez; itt derül ki igazán, hogy
Jézus életet adó és szépítő játszmáit utánozzuk-e, vagyamene
dzser-irodalomban leírt, mások legyőzésére irányuló forgatóköny
vek szerint járunk-e el. Egyszeru példa: minden köszöntés, minden
csók legyen olyan, mint a játékkocka feldobása, mely a másikat
folytatásra, válaszra ösztönzi.

A .mintha" szentsége. A Jelenések könyvének látomásában a földre
szállt Jeruzsálemben nincs szükség templomra. A szentíró "elfelej
tette" odaírni, hogy ünnepségek sem lesznek, hiszen Isten ragyo
gása tölti be a várost szünet nélkül. Pedig ez a város olyan, mintha
"közönséges", bár igen gazdag, korabeli város lenne: pontos mére
tekkel, beosztással, díszítményekkel együtt. Ugyanakkor azonban
olyan, mintha- a korabeli képzetek szerint - maga a földre szállt
mennyország lenne: utcái, terei, házai aranytól ragyognak, és "Is
ten dicsősége világítja meg, fénye pedig a Bárány" (Jel 21). Csak a
mindennapi tapasztalat képes így "összekeverni" a mennyet és a
földet. Szent Ágostont hívom tanúul, aki az Isten szeretetéről ír
ván vallja, hogy Benne "nem a fények ragyogását, nem sokféle
ének édes dallamát... nem illatok gyönyörét. .. sem ölelésre táruló
karokat" szereti, de mégis, mintha "valaminő fényt, hangot, illa
tot. .. és valami ölelést" ismerne fel, amikor Öt szereti (Vallomások,
10.6.).

A mindennapok szentségei összességükben éppen a Föld-Ég tá
volságot hidalják át: odaátról kapják a teremtés hat napjának kü
lönleges "minőségeit", hogya mindennapi életünk kisebb-na
gyobb dolgaiba, eseményeibe vegyítsük - s fordítva: ami örök ér
tékek nyomait hordozza ezen a földön (s mi ne hordozna ilyet?),
azt "átmentik" odaátra. Mert Isten Országa vagy már itt e Földön
elkezdődik, vagy még csak odaát fog valóra válni. Hiszem, hogy
ebben a küzdelemben a "már" lett a győztes.

A jerikói úton
Aki nyitott szemmel jár, könnyen észreveheti, hogy a kilencvenes
évek elején a magyar társadalomban megélénkült szolidaritás tíz
év elteltével lényegesen csökkent. Mi válthatta ki ezt az elszegé
nyedést? Elszegényedést, hisz a szolidaritás, legyen keresztény
vagy humanista indíttatású, nagy közös tőkéje lehet bármely kö
zösségnek. Ezzel együtt a tolerancia, a másik türelmes elviselése is
lényegesen alacsonyabb szintre süllyedt.
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