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pannonhalmi főapát

Hétköznapi
kereszténység
A megtisztelő felkérésre nem elméleti eszmefuttatással kívánnék
válaszolni, hanem valós történetekkel. Az elmúlt két évezred ala
posan elkoptatta keresztény szótárunkat. Szavaink üresek lettek,
sőt a legszentebbek is visszaélések forrása lehet. Nem marad más,
mint hogy a tettek beszéljenek. Azok szívről, hitről és valóságról
szólnak, ezért hitelesek. Isten jósága áttöri a mindennapok kérgét
és megszokottságát. Időnként a vak is lát. Azzal bocsátom útjára eze
ket a kis történeteket, hogy ezek és hasonlók mindegyikünkkel meg
történhetnek, ha engedjük, hogy a szívünkben élő Isten cselekedjék.

1950 egyik júniusi éjszakáján a Soproni Orsolya Zárda apácáit
gyűjtötték be az ávósok. Egy leponyvázott teherautó platóját pa
dokkal raktál tele, oda ültették, zsúfolták a nővéreket. Fegyveresen
maguk is a sor végére ültek, nehogy valaki is megszökjék, leugor
jon a kocsiról. Ahogy Sopront elhagyták, az ávós kimerülten el
aludt és akaratlanul is az egyik kedvesnővér vállára hajtotta fejét.
A nővér elébb idegenkedett, majd tudatosan vállalta ezt a szolgá
latot "ellenségének", és a talán váci megérkezésükig tartotta vál
lán a fegyveres ávós fejét, hogy az zavartalanul tudjon pihenni.

Győr, 1950 júniusa, hasonló jelenet. Az ávósok megálltak a Moso
ni-Duna partján, onnan mentek be az orsolyitákért. A közeli bor
délyház örömlányai észrevették, ahogy az ávósok a nővéreket a le
födött teherautóhoz kísérték. Kisebb utcai csata kezdődött. A pros
tituáltak nekiugrottak az ávósoknak, öklükkel verték őket és ezt
kiabálták: mit akartok a nővérekkel? Ök tiszták, ezek a nővérek

semmi rosszat nem tettek. Ha valakit elvisztek, minket vigyetek,
mi megérdemeljük. Az utca elcsendesedett. Az erőszak győzött, a
nővéreket elhurcolták, nem lehetett megakadályozni. A történetet
elmondó nővér ezzel a mondattal fejezte be elbeszélését. Máig
ágaskodik bennem a kérdés: ki volt itt krisztusi, a sivalkodó
prostik vagy az alvó győri kispolgárok, akik az ablakon sem mer
tek kinézni. Mondom néktek: az utcanők megelőznek benneteket
az Isten országában.

Király Ilonát, közismertebb nevén Mater Király angolkisasszonyt
lecsukták. Hogyan is tehetett volna másként a hatalom, mint hogy
a szerzetesnőt kétszáz prostituált közé záratta. Ezt Ilonka néni,
Mater Király mesélte kispapjaimnak a pannonhalmi bástyán vala-
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mikor a múlt század nyolcvanas éveiben. Tudjátok, mondta Mater
Király, gondolkodtam, hogy most mit tegyek ebben a helyzetben:
tiltakozzak, elutasítsam a bánásmódot, vagy eljátsszam az angol
kisasszonyt. Úgy döntöttem, hogy anyjuk leszek. Csodálatos kará
csonyaink voltak, nagyon szerettük egymást, akkor is megkeres
tek, amikor szabadlábra kerültem, nem tudták elfelejteni az anyai
szeretetet.

Prágában történt. Márton bácsi többéves büntetését töltötte a helyi
börtönben. Szerzetes volt, kérdés nélküllecsukták. Egyszer csak
mégis eljött az óra, hogy szabaduljon. Hívatta a börtönparancsnok
és arra kérlelte: maradjon a börtönben, mert olyan jó hatással volt
a társaira, hogy a börtönőrök könnyebben bánnak az emberekkel
ott, ahol Márton bácsi volt.

Az idős néni - nevezzük nagymamának - éppen szomszéd
asszonyát látogatta a kórházban. Ahogy elhaladt a férfiosztály
mellett, egy fiatalembert toltak kocsin a műtóbe. Katona volt, ru
hája elárulta. A nagymama megtudakolta, hogy miért került kór
házba a kiskatona és hogy hová való. Az ápolónők felvilágosítot
ták. Betegeit meglátogatva hazaigyekezett, madártejet készített,
összepakolta és délután újra a kórházba indult. Megkereste a kis
katonát és ezzel a magyarázattal adta át neki a madártejet: Kedves
fiam, az én kis unokám is kórházban volt a közelmúltban. Nem lá
togathattuk, de voltak jó emberek, akik meglátogatták és gondos
kodtak róla. Fogadja tőlem szeretettel ezt a madártejet, váljék
egészségére. Úgy adom, mint ahogy az én szeretett kis unokám
nak adnám, hisz maga is az. Aztán csendesen, tapintatosan, ahogy
érkezett el is távozott.

A Pusztaszabolcs-Székesfehérvár útvonalon egy vasúti kocsiban
történt. Munkások utaztak haza elcsigázottan. Két kiskatona is
volt a kupéban. Egyszer csak felsóhajt az egyik munkásasszony:
Szörnyű fejfájásom van, olyan jó lenne egy fájdalomcsillapító. Va
laki megszólal: itt van, asszonyom. Köszönöm, mondja a munkás
nő, köszönöm. Víz nélkül, sajnos, nem tudom lenyelni. Az is itt
van hozzá, szól az egyik kiskatona. Ekkor az asszony arca felra
gyogott és sugárzott. Arca színe beragyogta a vonatkupét. A cso
dálkozástól valóságosan meghatódva mondta: Ez valóságos, ez
igazi jócselekedet. Igazi jócselekedet volt. Köszönöm.

Barátom autóval igyekezett egyik kisváros temetőjébe szülei sírjá
hoz. Az egyik autóbuszmegállóban magányos nénike várakozott.
A néni kora, a kezében lévő egyszerű virágcsokor és az útvonal
iránya egyértelművé tette, hogy ő is a temetőbe igyekszik. Bará
tom megállt és felajánlotta a néninek, hogy elviszi a temetőbe, Há
lálkodva szállt be az autóba, pár percen belül ott is voltak. Kiszál-
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láskor a néni megköszönte barátomnak ezt a váratlan gesztust.
Majd visszafordulva így szólt: Úgy-e kedvesem, maga hívő em
ber? Miből gondolja ezt a néni, kérdezett vissza barátom. A sze
méből, a kedvességéből. Így csak hívő ember tehet, válaszolta, az
tán elsietett a temetőkapu felé.

Imádkozol? Gondolkozz.
Gondolkozol? Imádkozz
A kérdés, amelyre válaszolok, így hangzik: Önnek lImit jelent a
»hétköznapi kereszténység«?" Hát nem sokat. A kereszténységre
több jelző vonatkozhatik, de hogy hétköznapi, az nem. Illetve ha
igen, akkor a szürke, átlagos, sótlan, elmosódó magatartást tételezi
föl. Hiányzik belőle vagy csak pislákol benne az, amit krisztusinak
nevezhetünk. A kereszténység mint állapot, mint meghívottság (a
mindig terített asztalhoz) eleve ünnepi és állandó; örök. A keresz
ténység egy már megkezdett, grandiózus előadásra való fölkészü
lés, tele izgalommal, próbával és próbálkozással, öltözködés és
vetkőzés rutinosan és nekikeseredve, meg-megpihenve, de soha
semmi jóra, tehát nagyra késztető vállalkozást, igyekezetet, lendü
letet, munkát és élményt meg nem szakít, abba nem hagy; még
nem intett az ügyelő, de egyszer csak színre lépünk? A félelmetes
és utolérhetetlen rendezőnek, az Atyának színinövendékei va
gyunk. Hétköznap? Hol van itt egy csöppnyi idő, hogy mást, mint
a szerepünk szavait ízlelgessük? Ez az ízlelgetés a hivatás gyakor
lása. De a "szöveg" és a "jelenet" ideje végtelenítve van. Folyton
változik és ugyanaz. Az élet változik, a szent-ség ugyanaz. Az élet
azért változhat folytonosan, mert benne az egyszentség végtelenül
változatos (J. H. Newman). Az életet egyedül a szentség, és nem a
körülmények változtatják.

Az ilyen paradox valóságra azt mondhatjuk: nem közönséges".
Ha hétköznapinak látszik is, az csak a fölszín; a lényege ünnepi.
Magam, ha egyszer leírtam: "ünnep az egész", csak ezt az egé
szet értelmezhetem - hétköznapon is. A megszokás nem okvet
lenül jelent hétköznapiságot. A megszokás minden erénynek,
nagyságnak útja is, ritmusa is. Ha sokáig, s egyfolytában lépek
egyet egymás után, eljuthatok Ürömről Djakartáig. Az, hogy
egyszerre csak egyet lépek, nem a kisszerűségnek, hanem az
okosságnak a jele. Ha egyszerre kettőt lépnék, az ugrálás volna.
S ugrálva csak a sarokig juthatnék el. Djakartába akarok menni.
A gyakorlat, a gyakorlás kicsalhatja az izzadtság csöppeket a há
tamra, a homlokomra, megelégelhetem az iskolákat és az iskolá-
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