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Hétköznapi
kereszténység
A körkérdés címe olyasmit sugall, hogy keresztény ember módjá
ra, békességben, szeretetben élünk a hétköznapokon. De tényleg
így élünk? Abban a tudatban, hogy Krisztus mindenfelől (Sík Sán
dor egyik legszebb költeményének címe) bekerített bennünket?
Vagy éppen fordítva: mindent megteszünk azért, hogy ne az ő, ha
nem a saját elképzeléseink szerint éljünk?

Nem mernék, nem is tudnék válaszolni ezekre a kérdésekre.
Már csak azért sem, mert azok az életalakító elvek, amelyek a Tíz
parancsolatban vagy a Hegyi beszédben olvashatók, mintha elho
mályosultak volna. A társadalomban megváltozott a bűnről és az
erényekró1 vallott hagyományos elképzelés, ezzel párhuzamosan
érdektelenné vált a keresztény életvitel. Elég csak arra utalni,
hogy a múlt század irodalmából kivesztek az ép, egészséges gon
dolkodású hősök: törött lelkű figurák népesítik be még a klasszi
kusnak mondott remekműveket is. A legritkább esetben látnak ma
guk előtt olyan célokat, amelyek túlmutatnának egyéni boldogulá
sukon, de ennek a boldogságképzetnek mind kevesebb kapcsolata
van a túlvilágival. Nyilván emberi tulajdonság a földi célokra való
fokozott figyelem, de mióta ideológiák által is alátámasztott lett,
balga módon úgy hisszük, megtaláltuk az élet értelmét.

Ha nem leszünk olyanok, mint a gyermekek, aligha nyílnak
meg előttünk az igazi távlatok. Sokszor van alkalmam eltűnődni

ezen a figyelmeztetésen, hiszen életem szerencsésen alakult, bol
dog családban élhetek, gyerekeim, unokáim körében. S ahogy
öregszem, mind többet tanulhatok a kicsiktől, s kezdem homá
lyosan átérezni, mi is rejlik Jézus figyelmeztetése mögött. Gyak
ran ballaghatok kézen fogva unokáimmal, s ahogy kis kezüket
az enyémbe teszik, abban lehetetlen nem érezni a feltétlen bizal
mat és ráhagyatkozást. Valahogy így kellene nekünk is beleka
paszkodnunk abba a kézbe, amelyik akkor is felénk nyúl, ami
kor ostobán azt hisszük, hogy eltaszít bennünket.

Meg-megcsodálom, milyen szilárdan ragaszkodnak elképzelé
seikhez a kisgyerekek. Ez a szilárdság, a keresztény életelvekhez
való hűség mintha hiányoznék belőlünk. Nem a keresztényi,
krisztusi elvekhez ragaszkodunk, hanem egy magunk által gyár
tott kereszténységhez, s csak akkor vagyunk nagyon eltökéltek,
ha ezeket éri sérelem. "Paraván-effektusnak" nevezhetnénk ezt a
magatartást: az evangéliumok elé odatoljuk az általunk értelme
zetteket, s ezek szerint élünk a hétköznapokban. Máskülönben

918



honnan hatná át az egész társadalmat a szenvedélyes harag, a
megbocsájtásra képtelen gyűlölet? Naponta elimádkozzuk: "le
gyen meg a te akaratod!", de sietve behelyettesítjük saját akara
tunkat és elképzeléseinket. "Amint a mennyben, úgy a földön
is." Ha szétnézünk, aligha lehetünk büszkék arra, ahogy Isten
akaratának földi megvalósulása érdekében munkálkodunk.

A hétköznapi élet biztonságát a ráhagyatkozás mellett az alá
zat biztosítaná. A belenyugvásnak azzal a hittel átjárt készsége,
amelyet felejthetetlen szépséggel fogalmazott meg Tóth Árpád
az Isten oltókéseben, Babits a Jónás imájaban, Sík Sándor A néma
Miatyánkban. Az alázat persze nem jelenthet bárgyú belenyug
vást. Az elvek szilárd képviselete azt is jelenti, hogy ha szüksé
gét látjuk, megszólalunk. Nem kiáltunk, szólunk.

Szólni kell arról, hogya hétköznapokban valami baj van az if
júság nevelésével, holott egyáltalán nem mindegy, miféle cél- és
erkölcsi tudat jegyében nevelődnek a következő nemzedékek.
Nem csak az őket mind gyakrabban, mind több irányból érő, er
kölcsi érzéküket kikezdő hatások ártalmai veszélyeztetik gondol
kodásukat, a tankönyvekben is megőrződtek az elmúlt időszak

hamisításai, amelyek kikezdik magyarságtudatuk épségét és
egyensúlyát. Ezen a téren radikális változtatásokra volna szük
ség, hiszen egyáltalán nem mellékes, milyen szemmel tekintünk
nemzeti múltunkra, annak kiemelkedő, áldozatos alakítóira.

A hétköznapok kereszténységének egyik legfontosabb eleme
- volna - a szolidaritás, a társadalmi igazságosság megvalósí
tására való törekvés. Nem merném azt állítani, hogy kitartóan
munkálkodunk ennek érdekében. Az egyértelmű tanítást számta
lan egyéni és politikai megfontolás keresztezi. Amikor szólnunk
kellene - hallgatunk. Amikor hallgatnunk illenék - kiáltunk.

A Vigilia körkérdését épp akkor kaptam meg, amikor a Szent
István Társulat jóvoltából Chesterton Önéletrajzát. Elgondolked
tam e szellemes író egyik gondolatán. Azt írja, ha valaki meg
kérdezi, miért épp a katolikus hitet választotta, ha töredékesen
is, de ezt válaszolja: "Azért, hogy megszabaduljak a bűneimtől."

Ez által lesz módja a megtisztulásra és a folytonos újrakezdésre.
Mert a mi hétköznapi életünk küzdelem hibáink és bűneink el
len, de adott a tiszta lap kezdésének esélye is, s egyáltalán nem
mindegy, miképp írjuk tele ezt a lapot. Nem is olyan egyszerű

dolog megtalálni a hiteles mondatokat, hiszen a mai világban
elég sok a hazugság és mellébeszélés. Megint Chestertont idéz
ném: " ... a mi ipari civilizációnk az igazság hiányában gyökere
dzik". Még szerencse, hogy van azért egy könyv, amelyből meg
tanulhatjuk, hol van és mi az igazság, amelyet olyan közönséges
módosító szókkal lehet kimondani, mint "igen", vagy "nem".
Nem árt gyanakodnunk, ha ezek helyett ravasz körülírásokat
hallunk, amelyek egyre messzebbre visznek attól a bizonyos
igazságtól.
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SULYOK ELEMÉR
bencés szerzetes, tanár

Beképzelt és ostoba volnék, ha azt állítanám: sikerül a hétköz
napokban keresztényi módon élnem. Az ember hiába fut és tö
rekszik, ha nem adatik meg a kegyelem. Imádkozni kell érte. El
mondani: "Legyen meg a Te akaratod"! Nem az enyém, nem az
övé, nem az övék. A Tiéd! És figyelni a lelkiismeretünkre. Már
ha meghalljuk jelzéseit ebben a szörnyű hangzavarban. A lényeg:
próbáljunk úgy élni, ahogy a Gazda sugallja. A hétköznapokon és
az ünnepeken is.

Olvasni, hinni,
követni
Életemben először nem a hétköznapi, hanem a "vasárnapi" ke
reszténységgel találkoztam. Kevésbé a családban, mely esti olvas
mányként az ún. "Losung" egy-egy igéjével ajándékozott meg.
Szinte az igék kicsiny ablakán leselkedtem át az ifjúsági könyvek,
később az irodalom világába. Aztán, amikor a győri bencés gimná
ziumba kerültem, a vasárnapi diákmiséken figyeltem fel arra,
hogya mellékkápolnákban miséző atyák köré csapatostul gyüle
keztek a felnőttek, hogy húsz-huszonöt perc alatt puszta
jelenlétükkel, hiszen a latin szöveget sem hallották, eleget tegye
nek az egyház parancsának. Talán okuk volt az ilyenfajta "részvé
telre", de bennem ez a jelenség rögzült "vasárnapi" kereszténység
ként, amelyről ugyancsak ez idő tájt hallottam először. A jó érte
lemben vett "hétköznapi"-ról aztán a gimnáziumi évek során és a
II. Vatikáni zsinat után szereztem tudomást.

Ebben a kérdésben, mint a többiben is, Krisztus példája igazít
el. Mert Jézusra, aki megtapasztalta a szó és tett "metszéspontjá

'ból" kizökkentő erőhatásokat, sürgetóbb szándékkal és nagyobb
igyekezettel tekinthetünk; az egyetlen közvetítőre (vö. lTim 2,5).
Vajon neki, aki hozzánk hasonlóan - valóságos emberként is
merte az élet és az ige "kötélhúzását": hogyan sikerült helytáll
nia? Miként tudta vállalni "sokra igyekvő" emberi életünk hét
köznapi gondjait, miközben rendíthetetlen bizalommal beszélt az
"egyetlen szükséges"-ről (vö. Lk 10,41)? Példája méltó a figye
lemre, élete tanulságul és okulásul szolgál.

Jézus mint Isten küldötte, megfellebbezhetetlen igénnyel és
páratlan öntudattal hirdette Isten országát. S Isten közelgő

uralmának szemhatárán belül igényelte, sőt követelte a megté
rést: "Tartsatok bűnbánatot..., mert közel van a mennyek orszá
ga" (Mt 4,17). A "metanoia", a "megtérés", a "bűnbánat" szó
nak ismerős csengése volt a zsidók körében. Nem Jézus szóte-
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