
Játék és komolyság
A gyermel, játszik, odaadóan és önfeledten. A tárgyak könnyedén és aka~

dálytalanul engedelmeskednek varázsos képzeletének. Elégedett és boldog, betel
jesültnek érzi vágyait. Nem hiányzik semmije, nem bántja, akadályozza semmi.
Egészen belefeledkezik a játékba, betölti annak öröme, amit csinál.

'Ez a boldogság azonban törékeny és veszélyeztetett. Előbb-utóbb véget ér:
elronthatják azok, akik játszanak, lerombolhatja külső erő. Ezért komoly minden
igazi játék: .tünékeny, sőt veszendő. Csak az játszhat igazán, aki átérzi feleíős::

séqét: "jól" (tehát a törvényekhez, vagyis .a valósághoz hűen) kell játszania,
"nehogy sirás legyen belőle".

Fájdalommá válik-e minden öröm? Vagy van végt~en és tökéletes boldog
ság, olyan játék, amely oltalmába is veszi azt, aki játszik? A kétségbeesés fe
nyeget a biztonságnak e reménye nélküt ..

Az alkotó ember tevékenységének - és szemlélődésének - csúcsán fedezi
föl újra a játékot. Kettős összhanghoz jut el: gondolkodásában összhangba kerül
a valóság és az igazság, alkotásában tervei és megvalósitásuk. "Gyerekjáték"
lesz s2;ámára mindkettő: a legnagyobb erőfeszítés és pihenés egyszerre. Felsza
badult és boldog: az anyag engedelmeskedik alkotó gondolatának, gondolatai vi
szont a valóságnak. Ember és világ, valóság és igazság, művész és mű harmóniája
csendül ki a játék örömében.

Ez a játék azonban mélységesen komoly: nemcsak mesteri, sőt művészi fokú
szakmai tudás, hanem bölcs és érett életalakítás is kell hozzá. Platón' szerint
Athén bölcs öregjei "a vének értelmes g'llermekjátékával" kormányozták álla
mukat. Az igazi bölcs "komolyan játszik" és "játékosan k011J.oly". Felszabadult
és felelős, elkötelezett és' független egyszerre. Teljes odaadással belemerül min
denbe, anélkül, hogy elsüllyedne benne, szabad marad mindentől, anélkül, hogy
megvetné.

Ez a legkomolyabb játék: az ember megérkezett, vágyai nem hajszolják to
vább: "ott van" benne, abban leli kedvét egészen, amit csinál: "l'art pour l'art
a szó legnem~sebb értelmében - magában hordja értelmét, boldogságát.

Az ember minden játéka törékeny, minden öröme elillan. Csak az a boldog
ság hozhat teljes megnyugvást, lehet tehát teljes joggal öncélú játék, amely teljes
és végtelen, mindenkinek föltárt tökéletesség. Minden más öröm nemcsak magához
vonz, hanem túl is mutat önmagán. Deriit kelt és komolyságra int. A bölcs ember
derűs, mert belekóstolt az igazi boldogságba - de komoly, mert fájdalmasan érzi,
hogy elveszítheti. E komolyság nélkül könnyelműen eljátszhatná boldogságát, e
derű nélkül kétségbeesne.

A játékosan komoly ember eltelik humorral: azért tud a maga valóságában
látni mindent, mert hozzáméri a nála nagyobbhoz. Úgy lát mindent, hogy túl .is
lát rajta. Mint anya gyermekét: azáltal veszi egészen komolyan, hogy tud szívből

is mosolyogni gyerekes, vagyis múló kicsinységén. Azért tudja igazán, hogy mit
ér, mert tudja, mi van még nála több.

A humor az egyedül reális emberi látásmód: nem aggodalmaskodik, de nem
is lelkesedik föZöslegesen vagy hamisan: nem vesz semmit sem tragikusan ko
molyan, csak annyira, amennyire annak komolysága megérdemli.

Egyetlen egyet értékel halálosan, sőt a halálnál is komolY4bban ezen a világon,:
az embert. Szívéből szól Jézus felszabadító életprogramja: "Azt akarom, hogy éle,
tük legyen és egyre bőségesebb legyen." Föltétlenül igenli az emberéletet, min
dent megtesz azért, hogy az ember élete egyre élőbb, tágasabb és boldogabb le
gyen. Ezért nem nyugszik bele semmilyen félmegoldásba: megnyugvást csak a
tökéletes és egyetemes boldogságban talál.

A játékosan komoly humor itt találkozik a keresztény ember szemléletmód
jával. Megértheti és magáénak vallhatja az evangélium figyelmeztetését az "egyet-
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len szükségesről". Csak a §Zeretetben beteljesült végtelen és tökéletes Együttlét
boldogsága, az Üdvösség: az egyetlen igazán fontos, az egyetlen egészen komoly
valóság az életben, ehhez képest minden más csak viszonylagos és átmeneti.

A keresztény ember tele van humorral: komoly derűvel, derűs komolysággal.
Élete - Alexandriai Kelemen gyönyörű szavával - "isteni gyermekjáték", elő

játéka a mennyei életörömnek.
Felelős a boldogságáért: elérheti, de el is tékozolhatja. Derűje komoly - de

a 1'emény kizárja belőle a kétségbeesést. Tudja, hogy az élet játék: örömét élvez
hetjük, de ilyen formában nem tarthatjuk ·meg. Ez az öröm azonban· mégsem vé
get ér, hanem átalakul és beteljesül: hiszen előjátéka annak a tökéletes, felsza
badult boldogságnak, amely Isten szeretetében vár reánk.

A IX. MAGYAR BÉKEKONGRESSZUS UTÁN

1978 december elején az Országház kongresszusi termében tartotta meg az
Országos Béketanács IX. kongresszusát. A főtitkári beszámoló számvetést készí
tett a magyar békemozgalomnak az elmúlt öt év során végzett munkájáról, amely
minden téren eredményesnek bizonyult. "Hozzájárult a szocialista nemzeti egység
erősítéséhez, amelynek legfőbb összekötő ereje az építőmunka, a hazafiság, a
demokratizmus és a béke... Azt valljuk - hangsúlyozta a továbbiakban Sebes
tyénr Nándorné -, hogya nemzeti összefogás erősítése, a szocialista közösség or
szágainak határozott és összehangolt fellépése, a béke és a haladás híveinek világ
méretű offenzívája az az erő, amelyelháríthatja az enyhülési folyamat útjában
álló akadályokat.'.'

A kétnapos tanácskozás vitájában a Magyar Katolikus Püspöki Kar nevében
felszólalt Timkó Imre görög katolikus megvés püspök: "Mi, katolikus kereszté
nyek kezdettől fogva szívesen csatlakoztunk az országos, az európai és a világ
békeszervezeteínek- kezdeményezéseihez - állapította meg többek közt, - Azok
kal maradtunk míndvégíg szolidáris együttműködésben, akik következetesen vall-
ják, hogy a béke ügye csak a békés együttélés és a kölcsönös. építő együttműkö

dés útján valósulhat meg... Ezért munkálkodunk együtt megalakulása óta 
a Hazafias Népfronttal és a magyar békemozgalommal. Ez az együttműködés a
béke ügyéért érzett felelősségtudatunkon alapszik."

Erre a felelősségtudatra figyelmeztet minket ll. János Pál pápa uralkodásának
kezdetétől fogva. Első megnyilatkozásaiban a béke és az emberek köztí megértés
alapvető szükségességéről szólt, a béke és a hit iránt tanúsított hűségünkről. amely
az evangélium, Krisztus üzenetének megvalósitását is jelenti. Lateráni székfoglaló
jában, a római hívek előtt, beszédét ugyan az Örök Város lakosságának címezte,
de nyugodtan felfoghatjuk az egész emberiségnek, valamennyi város és falu lakó
inak szóló útmutatásnak : "Megszüntetni a gyűlöletet, az ellenségeskedést, a rossz
akaratot, mindenfajta gonoszságot a társadalmi és a személyek közötti kapcsola
tokban. k szeretet legyen erősebb... Egyedül a szeretet épít. A gyűlölet rombol,
szétzilálja a társadalmi életet. .." Utalva a ll. vatikáni zsinat tanításaira, a vilá
giak apostolságával foglalkozó határozatra, a világi hívőket, bármilyen foglalko
zásúak legyenek is, Krisztus teste, az egyház és hazájuk, nemzetük, valamint az
emberiség közjava építésére szólította fQI.

A IX. magyar békekongresszus végén beterjesztett és egyhangúlag elfogadott
állásfoglalás megjelöli a következő esztendők feladatait. Többek közt ezt olvas.
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