
VASÁRNAP JAPÁNBAN

Vasárnap Japánban ? Hát a vasárnap itt is "vasárnap" , azaz: nincs tan ít áu
az Iskolákban, a helyi vonatok menetren dje ls "ünnepl", és természetesen sok
mindenfelé a kiránduló. Egyébként a munka vígan megy tovább, f61eg az épí
tőiparban, a rizsföldeken. Az üzletek is mind nyitva vannak . Sőt vasárnap van
igazán nagy forgalom az áruházakban. Akik meg történetesen nem dolgo znak,
azok sportolnak, Ismerősöket látog atnak vagy fogadnak. Szóval nem unatkozik
senk i. A vasárnap bevett szok ás, társadalmi "alkalom" (összej övetelek, talál
kozók stb.), a szórakozás napja. De nem lsten napja . A japán va!lások (budd
hizmus, sintoizmus stb.) nem ismerik a vasárnapot, mint valláso s je ll egű napot.
Az ünnepek nincsenek a vasárnapokh oz kötve : a naptár által megszabott na
pokon tartják őket.

Mikor Japánba jöttem, egyik legfur csább élményem a vasárnapi harangszó
hiánya volt. Csak a város zaját, más napokon meg csak a gyárak sziréná inak
éles visItását lehetett hallan i. A másik benyomás: a vasárnap is épp olyan nap,
mint a többi , legalább is ami a tömegek gondolko dását és viselkedését ill eti.
Talán ebben rejli k a japán ipari csoda titkának egyik oka: szüntelenül dolgoz
nak, s igy többet produk álnak. S mivel a fizetések sem túl magasak, olcsóbban
el tud ják adni a gyártmányaikat. Nem csoda tehát, ha még a fejlettebb álla
mok is, mint pl. Amerika vagy Franc iaország sem képesek mindig versenyezni
a japán üzletembe rekkel.

Japán szerzetesnővéreknek tartott lelkigyakorlatok alatt gyakran meglepő

d örn azon, mennyire nem vasárnapos an gondo lkodnak és viselkednek a nővé

rek (persze van kivétel is). Vásár- és ünnepnapokon is épp oly vígan mosnak
és takarItanak, mint hétköznap, jóll ehet a lelkigyakorlat alatt lenne elég idejük
kimosn i és kitakaritan i más napokon is. Híveink közt meg olyanok is vannak .
akik hűségesen misére járnak, ha valami összejövetel van hétközben, de könnyű

lélekkel elmulasztják a vasárnap i szentmisét.

Az ilyen és hason ló él mények, tapasztalatok tudatosították bennem, meny
nyire vallásos, teológ iai ize, telitettsége van a vasárnapnak nálunk , keresz
tényeknél. Még most , a jelenleg i agyonszekularizált világban is. Az ószövet
ségben a szombat a választott nép és lsten szeretetszövetségének volt az
egyik jele és záloga. Isten örömében való részvétel ; a teremtésen eláradó béke
és öröm izlelése ; az üdvösség előrevetett fényes, örvendező megtapasztalása
a fáradt , fakó, szürke hétköznapo k sodrában. Isten népének "szombati nyugal
ma" (Zsid 4,9) minden teremtm ény (ember és állat , az egész teremtett minden
ség) egyenlőségének, szabadságának és békéjének minden héten ritm ikusan
megismétlődő, sérthetetlen jelképe és záloga.

A vasárnap tehát az egész ember ünnepe, de mégis leginkább "a sziv em
bérének" (1Pét 3,4) testet-lelket feividItó, megifj ltó napja. Nekünk hivő keresz
tényeknek ráadásul az "ÚrM napja , a föltámadott Úr Jézusé , aki keresztjével
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és föltámadásával békét és örömet hozott a mind jobban robottá váló emberi 
ségnek. Mózes korában a rabszolga-robotok védelmére is szolgált a szombati
parancsolt nyugalom; ma szintén a robotember megváltására lesz egyre szük
ségesebb az Úr napja , amely elsősorban számunkra, embereknek rendeltetett.

Lélek nélkül , a vasárnapi lélek nélkül menthetetlenül kárhozatra van itélve
a technikának , géprobotoknak, a sebességnek rabszolgája, a " homo technicus".
Soha Ilyen Id őszerű nem volt még a vasárnap és annak szelleme (a vasárnap
teológiájal) , mint éppen napjainkban, amikor már a keresztény országokban
is kimegy a divatból a vasárnap .rneq ünnepl ése" .

Itt Japánban kétszeresen is fontos a vasárnap teológiája, a már föntebb
emlitett okokn ál fogva is. Gyakran szoktam meglep ni a japánokat (főleg lelki
gyakorl atok alatt) azzal, hogy - ha éppen vasárnap van - kellem es ünnepeket
kivánok hallgató imnak. Először értelmetlenül néznek rám, vagy csodálkozva
nevetnek : ugyan mi lehet ma, amit elfelejtettek? "Hát mert vasárnap vanl" mon
dom nekik mosolyogva. Erre még jobban csodálkoznak és visszanevetnek ,
mintha csak megtréfáltam volna őket. Mire elmesélem nekik, mint csodálkoz
tunk el mi magyarok is annak idején Hollandiában, amikor a szemináriumban
az e l ső vasárnap "Zalig feest"-et (boldog ünnepeket) kivántak egymásnak s
nekünk is holland teológustársaink. S kételkedő csodálkozásunkra csak ennyit
mondtak boldogan : "Hiszen ma vasárnap van!"

Igen, vasárnap van, az Úr napja , Allelu ja, Krisztus föltámadt, vigadjunk és
örvendezzünk, Allelu ja. A mi napunk , lsten fiaié , a "föltámadás gyermekeié"
(Lk 20,36).

Ha így nézzük a vasárnapot, akkor még nagy j övőt jósolhatunk neki nem
csak Japánban (ahol szükségesebb most a vasárnap szelleme, mint a technika
robot-csodái), hanem az úgynevezett keresztény országokban is.

Béky Gellért

PAPAI FOGADASON

A budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémia 1982-ben elsőnek vég
zett csoportja három éves kemény munka lezárását ünnepelte meg okt. 15-től

25-ig egy olaszországi zarándoklattal. A fénypont termész etesen a pápai ki
hallgatás volt okt. 2D-án, szerdán délelőtt a Szent Péter téren.

Már az e lőkészü l etek is Izgalommal töltöttek el. Dankó László atya, a római
Magyar Intézet rektora , egy 45 személyes , első osztályú belépővel kedves
kedett a Levelező Tagozat hallgatóinak. Nemzetisz inú szalag mindegyikünk
ruháján, kis zászlók, ajándékaink (egy Annuntiata c. festmény, Dávid Katalin
német nyelvú múvészeti könyve, kalocsai himzés és három üveg tokaji) és
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