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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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zásoka t, az előidő megls ünnepi. Az ünnep ára szenvedés, a
szenvedésnek pedig igen gyakran megméretés-íze van. A többi
út elkanyarog, benövi a gaz, irányát okosan szétdumáljuk. A
végső nagy ünnep idesugárzik, bele a sötétségünkbe, az árulása
inkba, a kishitű butaságainkba, de sugár marad, csönd és böl
csesség. Ünnep az egész, és a részleteiben is az.

Előveszi a művész a hegedűjét, és hétfőtől szombatig gyako
rolja Bach szólószonátáját. Vasárnap lesz a koncert. Amikor gya
korol, fűrészel, amikor föllép, remekel? Ez nonszensz. A nagy
ünnep csokra a kis ünnepek virágszálaiból adódik össze. Az
Atya attól oly félelmetes, hogya szeretete nem ismer határt. Mi
nél nagyobb az Atya, annál gyermekibb. Még ennél is tovább
ment: csecsemővé lett, mert szeretetből ember akart lenni. Néz
zétek meg a szendergő, háromnapos, mozdulatlan csecsemőt, és
merjétek kimondani: íme, a mi Istenünk. "A jövő élet Atyja. A
nagy tanács Angyala." Nem majd lesz, ha fölnő, kicsiként is az.
Létének paradoxitása a keresztények életében is végbemegy. Mi
előtt lennénk valakivé, valamennyire már az vagyunk. Mivel az
Atya gyermek, atyává tesz minket. S mivel a Gyermek atya is,
fiakká leszünk. Isten újra és újra gyöngéden fölborogatja, egy
másba csúsztatja a Vele való viszonyunk elemeit. Viszonyból
~gységet művel. Hol hagyja magát dédelgetni, amikor dicsérjük
Ot, hol meg Szentháromságként bennünk lakik. Hogy a mérhe
tetlen elfér a nagyon is mérhetóben, az a szeretet titka. Hihetet
len és rugalmas játékával megszégyeníti egysíkú, elmeszesedő,

racionális elégedettségünket.
Nem a "jézusi értékek" hatnak köztünk. hanem Jézus Krisz

tus, a mi Istenünk. Nincs sok kedvem az értékeket tanulmányoz
ni, amikor Jézus maga él, s éltet minket. Az érték szó lassan hi
telét veszti, annyi mindenre fogjuk rá. S éppen a mesterségesen
értéktelenné tett világban, melyben már az is érték, ami éppen
"nem semmi". Az értékek elhalványulhatnak, Jézus soha. A
hangja, a szava, a makulátlan fehérsége. Hogy a szekuláris világ
mit szól ehhez? Egyszer ezt szólja, máskor azt. Mindenesetre
nem a fölvilágosodás konok következetessége szerint vélekedik.
Kórusban és szeszélyesen. De nem a világok felől kell néznünk
a Föltámadottat, hanem a Föltámadott felől a világokat (R.
Garaudy nyomán). Ezt is. Ha nincs időd találkozni uraddal,
kapcsold ki az összes elektronikus szerkentyűdet, majd lesz.
Szállj ki a kocsid ból, és ülj le tíz percre az árokszélre. Gondol
kozz, ne csak imádkozz. Imádkozz, ne csak gondolkozz. Többet
hallgass, kevesebbet beszélj. Ne szennyezd tovább a szennyezet
tet. Bukj le a mélybe, a te mélyedbe s maradj ott. Ne engedd ma
gadat idő előtt fölráncigálni. Ertsd meg: egy szó sem igaz abból,
amit ellene mondanak, tesznek, sugallnak. Amit a te rovásodra
hoznak föl: túlságosan hétköznapi vagy. Van benne igazság.
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