
A KIS ÚT

Talán furcsa a kérdésem; nevetett-e Jézus? A kérdést sokfelé felvetettem,
de alig arattam vele mást, mint értetlenséget, megdöbbenést, vagy éppen bot
ránkozást. Összbenyomásom az, hogy már a kérdés felvetését is tlletlennek
tartják, mintha magától értetődő lenne, hogy Jézus, aki hitünk tanítása sze
rint mindenben példaképünk - nytlván",alóan sohasem nevetett. Nincs-e eml>
göttvalami elhibázott összekeverése a komolyságnak és a komorságnak ? Sze
retnék erre a kérdésre választ: fontosnak tartom, hogy a Nietzsche-féle "sápadt
galUeai"-komplexumot hogyan lehetne feloldani? Magam is fiatal vagyok és
tapasztalom, hogy komolyság és komorság közötti különbség feloldatlansága
milyen taszitó hatású. Szent István királyunk életrajzírói például hangsúlyoz
zák, hogy az országalapító királyt soha senki nem látta nevetn!. Vele;ár6;a-e
ez az életszentségnek? Az élet egyre vidámabbá válik, a fiatalok igénylik a
jókedvet, derűt, mint a napfényt. Viszont azt is tapasztalom, hogy az időseb

bek nem egyszer üldözik a vidámságot, alig látnak benne mást, mint könnyel
műséget, léhaságot... Nevetett-e Jézus? Volt-e benne könnyű vidámság?
Vagy az élet annyira felelősségteljes, hogy a tökéletességre törekvők nem lát
hatnak benne mást, mint meg nem szűnő komoly felelősséget?

Nevetés, kacagás, derű, jókedv, vi
dámság, öröm... ilyenkor karácsony
táján annyira természetesek és any
nyira hozzátartoznak az ünnepi lélek
hez, hogy erről beszélni, vagy ilyesmln
aggodalmaskodni már majdnem Un
neprontás számba menne, Színes, csil
logó, fényes, nemcsak a karácsonyfa,
de a készülés, az ajándékot adók és
megajándékozottak szeme és szíve ls.
Számunkra, akik Krisztuséi vagyunk,
mindennek a forrása a Kisded. aki
nyomorúságban és jászolba fektetve,
édesanyjára és azon keresztül az ee-ész
emberiségre mosolyog. Ű a nagy Igé
ret beteljesülése, a meaváltás. a gyön
géden megbocsátó Isteni szerétet aka
ratá'ból testet öltött Ige. Tudjuk, Jé
zus, aki valóságos Isten, nemcsak em
beri testet. de emberi természetet is
vállalt. "Mindenben hasonlóvá lett
hozzánk, a búnt kivéve." Hogyne ne
vetett volna a telies valóságában em
ber Jézus? Istenségével egyesült em
beri természete. a períchoresís vagy
latinul a clrcumlncessío, a két ter
mészet egy isteni személyben való
egyesmése ugyan hittitok jelen földi
életünk tartama alatt, annyit mégis
megértünk, hOln' em beri természete
valóságos. Nevetett Jézus! Mint kis
ded, mint kis gyermek, mint ifjú, mint
felnőtt ... tdesanyjára, mennyei Aty
ja minden teremtményére, az ég ma
daraira és a mező 1i1iomaira. A
szentfrás nagyon sok sora mutat arra,
hogy Jézusnak mélyséaesen emberi
humorérzéke van. Megérti az embert
8 megbocsátja esetlenségeit. Legkedve
sebb tanítványait, Jakabot és Jánost

fínom humorral "boanerges" fiainak
nevezi, vagyis a .znennydörgés" gyer
mekeinek. mert amikor Szamariában
járva szállást kerestek Jézusnak és
egy bizonyos falucskában a vallásilag
fanatikus szamaritánusok nem akar
ták öket befogadni, azt kérték Jézus
tól, hogy bocsásson tüzet az égből és
pusztítsa el a falut és lakóit. Jézus sze
liden kioktatta öket, hogy az Ember
fia nem azért jött, hogy a világot
elpusztítsa, hanem, hogy a világ üd
vözüljön általa. De a szelíden mcsoly
gós malléknév megmaradt: a rnenny
dörgés fiai ... A háziasszonyi büszke
ségében Jézust is pattogó hangon meg
rovó Mártának harag nélkül és meleg
séggel válaszol: "Sokat fáradsz és sok
mindennel törődöl, pedig csak egy a
szükséges ..." ElViseli az emmauszi ta
nítványokat s arra a kérdésükre,
hogy "te vagy-e az egyetlen idegen
Jeruzsálemben" gyöngéd humorral
úgy tetteti, mintha semmiről sem tud
na, s visszakérdi őket; mi történt? El
viseli, hogy neki magyarázzák, hogyan
voltak a dolgok a názáreti Jézussal.
Nem veszí zokon Saul megtérésé után,
míkor megjelent Ananiásnak és pa
rancsot adott, hogy sault keresse fel,
hogy ez a jó ember kioktassa: "Uram,
sokaktól hallottam erről a férfiúról,
hogy ennyi gonoszat cselekedett ...
felhatalmazása van, hogy megkötözze
míndazokat, akik segítségül hívják
nevedet." (Ap, Cse1. 9, 13-tól). Elvisel
te és szelíden csak annyit mondott:
csak mení , .. kiválasztott edényem ő

nekem.



S még mennyi példát lehetne fel
hozni Jézus meleg emberi érzésére és
vidámságára. Különben is az Istenben
örvendező lelkületre való felhívással
van tele a szentírás minden lapja,
még a koporsónál is a "Venite exul
temus" . .. a "Jöjjetek, örvendezzünk
az Úrnak" dallama zeng.

S mégis: ez az örvendezés, derű, hu
morérzék elég bizonyíték-e arra, hogy
valóban nevetett Jézus? Nincs-e mégis
igaza azoknak, akik Jézust egész éle
tében a mélységes komolyság - hogy
ez nem volt komorság, azt már bizo
nyítottuk - példaképének tartják?
Hogy erre válaszolnassunk, előbb arra
kell megfejtést találnunk, hogy tulaj
donképpen mi is a nevetés? Mit fed és
mit nem fed ez a fogalom?

Szent Pál úgy határozza meg a sze
retetről szóló himnuszában az Isten
előtt kedves derűt, hogy az együtt örül
a jóval és nem örül a gonosznak. Az
ószövetségi bölcsesség szerínt a go
n06Z embe!" kiveszi részét a bűnből,

örömét találja benne s ha nincs is
média elkövetnie, mégis "in adulterio
portionern ponebat" kiveszi a részét a
házasságtörésből. Kétféle nevetés van:
a szeretet derűje és a sátán káröröme.
s bár mind a kettőnek egyforma lehet
a kifejezése: a nevetés, mégis a lét va
lóságának rnélységéíg hatol a különb
ség. Jézus Krisztus Urunk emberségé
ből következik, hogy semmisem volt
előtte idegen, ami emberi, de semmi
sem volt messzebb tőle, mint a bún. Ne
vetett bizonyára, de a kárörömnek, a
rosszal való együttörülésnek benne
nyoma sincs. Sír Jeruzsálem fölött.
könnyezik Lázár sírjánál. szornorúság
fogja el az emberi gonoszság láttán.
A szeritírás valóban nem tesz említést
Jézus nevetéséről, de éppen így hall
gat harmínc esztendőnél is hosszabb
rejtett életéről la, mert csak a lényeg
re, Jézus megváltói működéséreszorít
kozik; harcára a gonoszság erői ellen
II főpapi áldozatára, a kereszten befe
jezett végsőkig engedelmes halálára.
A kényszerű - mert az adott írás
technika mellett csak a legszüksége
sebbet elmondható - rövidségben
mégis vannak olyan epizódok, amikből
következtetnünk szabad. Alig elkép
zelhető, hogya kánai menyegzőn, vagy
a zakeus házában tartott lakomán Jé
zus ne vett volna részt az egyszeru,
tiszta gondolkodású emberek örömé-

ben, hogy savanyúan, komoran, vagy
nagyképuen magáoazarkózott volna.

Míndezek után összegezhetjük a
kérnest: a szentírás mínden kétséget
kizaroan a vidarnség Ieucét tükrözí,
hiszen köztudomású, hogy maga az
evangéhen szó is jonírt jelent. .Jézus
az emoeríség íegrooo tanrtója es mín
dennek közeppontja, aki által minden
lett, amí lett, a jonír nozoja és meg
varösitoja, maga nem lehetett komor
erncer. Az élet komolyságát nem sza
nik meg ugyan nangsuiyozm a kínyí
Iatkoztatás, de az a nietzschei beállí
tas, rruntna Krrsztus ellensége lenne a
1<'11& örömöknek, nemcsak tévedés, de
rombolóan uestrukrrv is. sajnos az
emberi természethez tartozik. hogy
belsonket önkéntelenül is kivetítjük s
így néna a Kortal fáradt és morózus
íuoseobek bűnfélének látják a fJ.atal
ság harsogó életörömét és vidámságát
5 tökéietesebonek gondolják a ko
motysagnak nevezett komorságot.
ltomoolO az ilyen látszat keltése," mert
aezus azert jott, hogy benne éljünk,
mozogj unk es tegyünk, azért jött, hogy
éretünk mínden rezdülését megszen
telje s akár eszünk, akár iszunk, akár
alszunk, mindent Isten nagyobb dicső

ségére tehessünk. Nem ellensége a
vídámságnak, a fiatalos derűnek és
akinek tiszta a szíve és jó a szándéka,
az a táncparketten sincs messzebb
Tőle, mínt a magábavonulás és imád
ság idején. Bruce Marshall 1rja a
World and Flesn .and Father Smith
cirnű bájos regényében, hogy a világ
nak talán a legnagyobb bajai közé
tartozik, hogy a vidámságból kizárja
az üdvözítőt s csak a bajokban és szo
rnorúságban nyúl a Mester segítő keze
után, Jézussal csak a nyomorúságban
találkezhatni - bizony taszító és az
örömet léhaságnak bélyegezni, olyan
életsavanyúság, ami nagyon is messze
áll a kisgyermeket például állító és
kisgyermekként hozzánk jövő isteni
fölség szellemétől.

A karácsonyi napok szent derűjét és
a farsang derűjét ne rontsa meg tehát
a komorság lelke. Adventben a k.risz
tusvárás elmélyedésében és komolysá
gában megtiszult lélek gyermeki
örömmel élvezheti az életbe is vissza
tükröződő örök öröm napsugarát, A
karácsonyfa alatt ajándékozó szerete
tünkért mi sem várunk mást, mint
gyermekeink szemében az őszinte örö-

741



met és még az is jól esik, ha kacagó
elragadtatásukban a köszönetről is el
felejtkeznek. De gondoljunk arra is,
hogy nekünk is ilyennek kell len
nünk: á5zi,nteörömmel fogadni a
mennyei Atya ajándékait. Az aposto
lok mogorván ehtanácsolták a zsivaj
gó gyermeksereget. Jézus pedig magá-

NAPLÓ

hoz ölelte öket, s hogyne nevetett vol
na vissza a nevető kisdedekre. A ne
vetés, ha tiszta szívből jön: feloldódás.
A közelgő ünnepeken keressük ezt a
Ieloldódást szeretteink körében s mél
tó tanítvánved leszünk a hálás élet
örömmel telt Istenembernek.

Eglis István

•

AZ ERKÖLCS ÉS A DOGMAK címmel Gyurkó László tollából vitaindító
cikket adott közre júliusban az Új Irás, s az októberi szám Vita-rovatában két
újabb érdekes tanulmánnyal találkozunk, amelyek bírálják és kiegészítik Gyur
kó megállapításait. Ez a vita nagyon érdekel bennünket. Nemcsak azért, mert
keresztény erkölcsi fogalmakat is érint és mérlegre vet, hanem még inkább,
mert egy világméretű szellemi tájékozódás kérdőjelei rajzolódnak ki benne. Az
Új Irás nem véletlenül adott helyet Gyurkó cikkének s a belőle kibontakozó
polémíának. A szocíalísta világ megnyilatkozásait figyelve, azt mondhatjuk,
mcstanában míndenütt égető kérdésként vetődik fel benne az erkölcsi alap
elvek tisztázásának ügye, egyre sürgetőbb igényként jelentkezik annak az er
kölcsi alapnak megtalálása. amely alkalmas a múlt lernérésére. a jelen és a
jövő formálására. (Roppant érdekesek ebből a szempontból is a sokat emle
getett Jevtusenkó nyilatkozatai és egyéb megnyílatkozásaí.) sok jelből követ
keztethetünk arra, hogy a körülöttünk épülő világ erkölcsi eszméinek vajúdása
és tisztulása folyik napjainkban, s ezt a folyamatot Illem szeralélhetjük érdek
telenül, Hisz mí is részei vagyunk ennek a körülöttünk épülő világnak, s úgy
érezzük, van számára mondanivalónk - a párbeszéd szellemében, amelyet nem
a térítő buzgóság vezet, hanem a közös igazságok meggyőző erejébe vetett hit.

Gyurkó az írásai és rádióelőadásai révén közismert Dezséry Lászlóval vi
tázak, de csak azért, mert - mínt mondja - e népszerű moralista "morális
felfogása megegyezik egy igen széles réteg erkölcsi nézeteível". Dezsérvben a

· polgliri gondolkodásnak, az elavuló úri erkölcsnek képviselőjét látja, aki
"holt erkölcsi dogmákat" akar müveível életre kelteni.

A kérdés személyí vonatkozásaihoz nem vagyunk hivatottak hozzászölni.
De figyeljük csak, miben látja Gyurkó a polgári és a proletár-, az idealista

· és a materialista erkölcs alapvető ellentétét ! "A materializmus az erkölcs ru
góját kezdettől fogva az emberben kereste" ~ szögezi le, Spinozát idézve, és
ezt az immanens felfogást az "érdek" etikájaként rnutatja be. Az idealista
etika viszont - folytatja Gyurkó - "megfosztja trónjától a boldogságót 
vagyis az ember érdekét - és a kötelességet ülteti a helyére". Az így jellem
tJclt két erkölcsi fölfogás rnérlege aztán a következőképpen alakul: "Minden
olyan etika, mely nem az érdeket tekinti kitndulópontjának, s így a morált
azonosítja valamiféle aszkézissel, akarva-akaratlanul okozója lesz az emberelt
érthető erkölesellenességének."

Ez az alapvetés a mi meggyőződésünk szerint mindkét vonatkozásában
elhibázott. Az idealista etikán Gyurkó elsősorban vallásos erkölcsi fölfogást
ért, márpedig ennek éppen nem a kötelesség az alapprincipiuma. Szent Tamás
egyenest a boldogság útját keresi az erkölcsben, s az ő boldogságrogalrna
nem merül ki "a távoli, elérhetetlen jövő" - a mennyország - "igérgetésé
ben", mínt Gyurkógondolja. Igaz. hogya boldogság végső beteljesedését ó is
- mint minden keresztény - a túlvilágt üdvösségben látja, de világosan ki
.mondía, hogy "az ember valamiképpen már ebben az életben is részesülhet a
boldogságban", s ezt a megállapítását a zsoltár szavához kapcsolja: "boldogok,

· akik bűn nélkül járják útjukat, akik az Úr törvényének nyomán haladnak"
(118, 1).
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