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párbeszédbe lépni a világgal. Ezek
azonban nem vették észre a tulajdon
képpeni problémát. Ez a követJkező:

az egyház kitárulkozik a világ felé és
egy nagyrészt nem-hívő világot talál
maga előtt. Emberek millióiról van
szó, akiknek nincs már semmiféle val
lásos hitük. Nekünk tehát találkoz
nunk kell velük s azt mondanunk ne
kik: ilyenek vagyunk mí. Mondjátok
meg: miért nem hisztek. miért har
coltok ellenünk? Ez az a párbeszéd,
amelyet mi kívánunk." O nagyon is
tisztában volt azzal - húzta alá a
pápa -, hogy ez a párbeszéd és az
egyháznak ez az új magatartása az
egyházon belül is vítákra fog vezetni.
A világ mindenesetre felfigyelt. A tu
lajdonképpeni probléma azonban az
marad, amit már megjelölt: az egyház
feladatai egy olyan világban, amely
zömében elvesztette a hitet.

Nyilatkozott Cavaliarínak a pápa
bizalmas teológusa, Colombo püspö'k
is. Kifejtette, hogy nem valami "törés
ről" van szó az egyház magatartásá
ban, hanem lassú fejlődésről, amely
ma érte el csúcsát. Annak az új fázis
nak, amely XXIII. Jánossal kezdődött,

ha t lényeges jegye van:
1. Az egyház a statikus fázisból a

mozgás fázisába lépett át, amit az is
mutat, hogy törekszik az egész való
ság megismerésére és kifejezésére.

2. Az egyház liturgikus reformot ha
tározott el, hogy az imádkozás új faj
táján keresztül hívei észleljék és ér
zékeljék az új fázist.

3. Az egyház az eddigi bizalmatlan
ságot, amellyel a többi vallásokat és
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vallásközösségeket szemlélte, az öku
menizmus révén bizalommal vál~j8

fel.
4. Az egyház elindult abban az i

rányban, hogy a valóságos világot
necsak megértse konkrét formáiban,
hanem bölcseletileg is megokolja,
hogy míért nem idegen ez a konkré
tum a vallásos gondolkodástól.

5. A valóságos világ új értékelébb
ből következik, hogy. nem csupán aa
imának van vallási fontossága, miért
is a kitárulkozásnak vonatkoznia kell
olyan emberi ügyekre is, amilyen a
béke, a háború és a mai kor társa
dalmi kérdései.

6. Az egyház elhatározta, hogy
szemügyre veszi a vallásszabadság
k-érdését és míndazt, ami ebből adó
dik. A világi hatalmakkal való meg
állapodást nem tekinti többé eszköz
nek arra, hogy kíváltságos helyzetet
teremtsen magának, hanem hogy biz
tosítsa a békés együttélést. Az egy
ház különbséget tesz egyház és álla'J1l
között, s lemond arról, a felfogás~ól,

hogy a politikai hatalom eszköze le
het vallási érdekeknek.

Cavallarí a két nyilatkozatot érrel
mezve helytelennek mondia azt a né
zetet, nuntha VI. Pál megelegednék
"jelképes gesztusoiokal", Bízonyos,
hogy vannak dolgok, amik nem e-légí
tik ki teljesen a haladó áramlat ké-p
viselőit az egyházban. Colombo sze
rint azonban "az egyházban is van Io
gika, amely megkívánja, hogy so.
minden meghatározás nélkül marad
jon. rnert csak így ölthet idővel 5~

Járd alakot".

Legutóbb, amikor már magam is megT'Í!ldtam, hogy milyen mogoTt'án és
oorátsá{ltalanul vis€lkedem a munkahelyemen, többen is rám szóltak: "Vgyft
'mosolyogj már!" Ez azonban csak fokozta rossz hanguUltOflULt, mert mé~
kább eszembe jutottak kellemetlenségeim. Egy pillanatig ugllCln aTTa gondol
tam, hogy megpróbálok mosolyogni, de éreztem, hogy csupán fintor li'll1l4!

bf!lőle • • •

Bizonyos, hogy arcunk sok kifejező

játéka· közül talán legbensőségesebb,

vagyis le.gi.nkább egészen a miénk a
rnosoly. Altalában úgy fogják fel, mint
a boldogság jeIét. Ez az oka annak a
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hiedelemnek, hogya mcsoly vagy ma
gától jön, és akkor független az em
ber akaratától. vagy erőltetett, és ~
kor már nem is ér semmit. A k~
azonban nem ilyen eg,yszeriL



Hányszor megfigyelhettük önmagun
kon is, hogy mi történik velünJk, ha
nyomott hangulatban egy igazán derűs

társaságba kerülünk. Egy mély sóhaj
tás. az arcizmok megfelelő beállítása,
és percek rnúltán már magunk sem
tudjuk, hogy' igazában mikor is lett
jókedvünk. Az arcizmoknak mosolyra
való beállítása önmagában ugyan csak
erőltetett fintort jelentett volna, de 
miként ez kísérletileg sokszorosan ki
derült - sokkal több 'lakozik benne.
Az arcjátékunk ugyanis nem önmagá
ban álló valami, hanem kifejezője va
laminek, ami nem csupán az arcra,
h<l!llem az ember egész testére kihat,
ha egyszer valahol megindul. Felüle
tesen azt hihetnők, hogy föltétlenül
valami kellemes, örvendeztető külső

tényezőnekkell derűre hangolnia ben
nwlket, vagy legalább is valami
olyan lel:k1 beállftottságra van szük
ségünk. ami mindent megszépít, s ha
nem is örömteljesnek. de bizonyos fo
~'egy későbbi öröm előkészítőjének

tüntet fel. Az igazság azonban az,
hogy erre sincs szükségünk ahhoz,
hogy szívből rnosolyogní tudjunk. A
-döntő rnozzanat az, hogy mcsolyogni
<tkarjunk, hogy derűsek akarjunk len
ni. és pedig abból kündulva, hogy ez
a kedélyállapot fejezi ki az ember ké
pességeinek Iegharrnoníkusabb testi
lelki együttesét s ez teremti meg a leg
kedvezőbb feltételeket ahhoz, hogy ön
magunkat kibontakoztassuk és mások
,javát is előmozdítsuk. Ha pedig
mindezt belátva akarunk mcsolyogni
és mosolygunk is, akkor rnárís azt a.
személyiséget alakJtjuk magunkban,
akit a szó legnemesebb értelmében a
. sűv emberének" nevezhetünk. S le
het-e vajon ennél szebb jelzővel illet
.ni az embert?

Persze nem tudunk mindenkor mo
solyogni. Vannak értetlen és balga tör
ténések, vannak keserű, keserítő és
érzéketlen emberek, akik felé hiába
rnosolyognánk, úgy sem értenék. Van
nak szorongatott, nehéz helyzetek,
amelyekben a bánatunk vagy gyötrel
münk könnye lesz az egyedül helyén
való. De kell, hogy mindezek csak át
meneti jelenségek legyenek, hiszen
megint csak kivirul "az apró szirmú
gyógyfű", ahogyan Rilke nevezi azt a
mosolyt, amely a szorongatottságból
is magára ébreszti az -embert. Az éb
-redő mosolyban az ember megint fel
fedeZ:i, hogy mennyi minden néz rá

mosolyogva vissza a világból, és bol
dog csodálkozással látja meg mín
denben ,,a dolgok mosolyát" (P. Lip
pert). Már nem ds csupán "akar" rno
solyogní, hanem önkéntelenül cselek
szi ezt. A rnosolygó ember azt tanú
snja, hogy szereti a világot, s tapasz
talni fogja, hogy a vHág is előbb

utóbb megszeretí öt. Javára szolgál
még az is, ami addig ellene volt. Ki
ne tudná, hogy milyen feloldó erőt je
lent, ha valaki egy bocsánatkérésre
rnosollyal válaszol? Orvosok állapí
tották még, hogy a derűs lelkületű,

bizakodó beteg gyorsabban gyógyul,
mint a kesergö.

PrÓ'báljun1k tehát mosolyogní, an
nál is inkább, mert az arcizom rno
solynak nevezett mozgása olyannyira
elszakíthatatlan összefüggésben van
bizonyos agyalapi Iközpootokkal, hogy
ezeknek serkentésével az örömteli ál
lapotot minden derűs tartalom köz
lése nélkül is létre lehet hozni. Ami
kor mosolyra igazítjuk az arcunkat,
megindul és tudatunk alatt észrevét
lenül végbemegy az a folyamat, ami
nek eredményeképpen egész szerveze
tün'kön eluralkodik a jó közérzés,' ez
pedig a testi és lelki jelenségek szo
ros kapcsolata révén máris a derűs

kedélyállapotot váltja ki. Az arckife
jezéstannak már kísérletí alapon is si
került kimutatnia (Ermiane), hogy tett
erősen önzetlen személyíségek éppen
azokból az egyénekből lesznek, akik
nek arcmozgását elsősorban az értel
mük irányítja. Szép példa ez arra.
hogy személységünk. mímt a személy
értelmes pnvilágának kibontakoztatá
sa, mennyíre tudatosan alakítható:
kellő edzéssel sokkalta értékesebbé
válhat, mint aminőnek az örökölt
testi adottságok nyomán indult. Eb
ben az edzésben rendkívül fontos sze
repe van a mcsolynak. Paul Chauc
hard, az idegélettan neves katolíkus
tudósa írja: "Elég felvennünk a rno
soly testi beállítottságát, és ebből tár
sítás. azaz feltételes reflexek révén a
belső derű állapota már önmagától
adódik."

Igenis, tessék mosolyogni - felel
jük olvasónknak. A valóban hívő ke
resztény ember egész életszemléletét
az öröm és derű jellemzi. S ennek
kell kifelé is megnyilvánulnia abban,
hogy szívből rnosolyogní tudunk.

Szomor Tamás
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