
A VIGILIA KÖRKÉRDÉSE1 ---.1
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AZOROMROL

A kereszténység két legnagyobb ünnepe közül inkább a karácsony
terjedt el az európai fogantatású kultúrákban. Eredeti vallási tartal
ma helyenként már feledésbe merült, mégis ünnep, sokaknak talán
az év legnagyobb ünnepe: valami ember fölötti, ezért mélyen emberi
béke, szerétet és öröm csillan föl benne. "Emberszerető Istenünk"
vele egylényegű, egyszülött Fiával ajándékozott meg minket. Ennek
örömhírét hirdeti a karácsony.

Az öröm azonban nemcsak Isten üzenetét kíséri. Egyik le~onto

sabb tartalma, gyakran hiányzó eleme emberi életünknek is. Eletün
ket faggatva láthatunk csak bele az öröm titkába. Kérdéssel fordul
tunk tehát embertársainkhoz:

Hogyan szerezhető meg, őrizhető meg, veszíthető el az öröm?
Milyen kapcsolatot látnak az öröm és a boldogság, az élvezet, a jó

kedv, a szenvedés között?
Hogyan látják az öröm és a kereszténység viszonyát?
Eddig huszonegy választ kaptunk kérdésünkre. Mindegyiknek író

ja saját világnézetének és értékrendjének, sajátos emberi és szakmai
nézőpontjainak megfelelően más-más oldalról világít bele az öröm
sokat kutatott, mégis jórészt feltáratlan világába. Mindegyik írás
azonban vallomás, ez adja értékét és hitelét: a személyiség, s ezzel az
emberlét mélyeiről ad hírt - csak az együttérző figyelem légkörében
csendülhet fel tehát hiteles akusztikával.

Köszönjük a szerzóknek, hogy vették a fáradságot és bátorságot, s
elmondták gondolataikat és töprengéseiket, válaszaikat és kérdései
ket. Vallomásaik közelebb segíthetnek ahhoz, hogy az örömöt meg
ismerjük, olykor hozzá is juthassunk, legfőképpen pedig hogy meg
ajándékozhassuk.egymást vele.
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NÁDAS PÉTER

KérdeZik, milyen összefüggést és különbséget találok az öröm és a bol
dogság között. Milyen kapcsolatot látok öröm és szenvedés között? Kérde
zik, milyen viszonyban áll egymással a kereszténység és az öröm.

Kérdéseik, bevallom, döbbenetet váltottak ki belölem. S egy egész heti
gondolkodás, majdhogy azt mondanám, módszeres munka után, be kell je
lentenem a gondolkodói csödöt.

Az én felfogásom, helyesebben élettapasztalatom szerint, a keresztény
kultúra centrumában a szeretet, a szenvedés, a boldogság fogalmi hárma
sának teljesen egyenrangú kölcsönösség i viszonya áll. E viszonyban a köl
csönösség megbonthatatlan, ami azt jelenti, hogy e fogalmi elemek más
fogalmakkal nem helyettesithetök. S ennek a kulturális ténynek a megálla
pítása után, ha keresem az öröm helyét, már-csak a fogalmait latolgató ér
zések homályában tapogatódzhatom.

Mert úgy érzem, mintha e fogalmi hármassághoz képest az öröm aláren
delt, netán mellérendelt szerepet játszana, tehát .semmiféle kölcsönösség i
viszonyt (se összefüggést, se különbséget) nem tudok föltételezni a boldog
ság és az öröm, avagy az öröm és a szenvedés között.

Hiszen, aki örül, az még nem föltétlenül boldog, de aki boldog, az min
denképpen örül is. A szenvedés is hiába csillapítjamagát örömmel vagy
örömökkel, ha egyszer megváltásra csupán a boldogságban találhat. A bol
dogság azonban nem az öröm kiteljesedése vagy a szenvedés tökéletes
hiánya, hanem a szeretet beteljesedése.

Ám ha másfajta kulturális gyökerekböltáplálkozó élettapasztalataimra
hagyatkozom, mindarra, ami származási helyét tekintve görög és római rni
bennünk, akkor tehetek-e olyan merész kijelentést, miszerint a szeretetnek
ne lenne közvetlen kapcsolata az örömmel s élvezettel? És Hyeténképpen
rnondhatnárn-e, hogy a kereszténység, mely végül is különbözö kultúrák és
vallomások medencéjében fogant, lényegét tekintve nem öröm elvű, miként
a zsidóság bizonnyal nem az? De mondhatnám-e, hogy nem kulturális gyö
kerei miatt nem az, hanem azért, mert a boldogságnak, melynek a szenve
déssel való kölcsönösségi viszonyban, csak a legmagasabb rendű szere
tetben adatott meg beteljesülni, se nem elöfeltétele, se nem eszköze, ha
nem következménye az öröm?

Mondhatnám-e, hogy az öröm egyszerűen az indulati természetű emberr
tulajdonságok egyike, s mint ilyennek, van ugyan kulturális szerepe, de nin
csen körülhatárolt vallási tartalma, mert nem tartozik a kultúra mitikus tartal
mú fogalmai közé? Következésképpen mondhatnám-e, hogy az öröm és a.
boldogság fölcserélésének köznyelvi kísérlete .egyike azoknak a jelensé
geknek, melyek ebben a században segítették íngataggá tennikultúránkat?
S e fogalmi csere, összemosás, párhuzamba vagy akár ellentétbe állítás,
nem a szenvedés önkéntelen és önkényes megkerülésére szolgáló köznapi
eszköz-e? Illetve, öröm-elvűvé tehetö-e egy olyan kultúra, melynek köz
pontjában nem az öröm elve áll?
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Mindezt kérdezem, mert nem tudom se álHtani, se kijelenteni. S így a fo
galmak átlátható világából megint csak visszacsapódtam az érzések igen
homályos világába.

BORSOS MIKLÓS
••

Ürömről írni pszichiáternek való feladat. A legbonyolultabb lelkiállapot.
Eredője a jó érzés, de az értelem, a gondolkodó, ugyanakkor beárnyékolja. Az
öröm nem fogalmazható meg, mert nem "mindég erkölcsös, legfőképpen nem
mindég bűn nélkül való. A gyermeki vagy gyermekded öröm az ösztönös meg
nyilatkozása valaminek, ami nekünk jó. Ez a gátlás nélküli jó érzés örömmel tölt
el. Ez lehet ellenségeink bukása, egy hadi siker, egy hódítás, vagy az egyéni sike
rek változatos sokasága, lehetősége, amit ha elér az ember- öröm. De mindez
másoknak nem. Van az örömben valami önző árnyék. Nekünk jó, ünnep, mások
nak szomorúság, Az emberi történelemben minden kor és minden faj, minden
eszme ünnepeket tendez és ez ünnepek ceremóniája legtöbbször tomboló öröm
ben zajlik.

Egyéni életünkbe is beszívódtak az örömünnepek. Születés, házasság, verse
nyek, ami megannyi alkalom, hogy örömérzésben legyen részünk. Vallások vi
gasztaló ritusai, bűnök feloldói is lelki örömöt nyújtanak. - De a bűnök bűnök

maradnak. Maradjunk meg tehát amellett, hogy ami nekünk jó egyénileg, az az
öröm, s ne töródjünk a más bajával? Ez persze nem keresztényi álláspont. De a
részvét tud-e segíteni a mások baján? Igen - tud. A lélek ereje áthatol a fizikai,
idegrendszeri állapotokon, és a "gyógyitó csodák" innen származnak. És ez öröm
a fogalom magasabbrendű értelmében,öröm annak, aki jót tett valakivel önzet
lenül, - még akkor. is, ha a viszonzás .háládatlanság. Mert kevés ember tudja el
viselni, hogy jótettre, segítségre szorult. De a keresztény örömöt ez nem zavar
hatja, mert a jótett fölemeli. A kereszténység lényege az áldozat. A legnagyobb
áldozatra épült, amit Ember hozhatott az erkölcsi igazságért, megváltásunkért.
Igazi követői, mint Szent Ferenc, a végsőkig menő megaláztatás tűrésére taní
tott. A Poverello tanítása szerint az öröm azé, aki jót tett. Ez a lélek legnagyobb
rendű megnyilvánulása. Felülemelkedni, hiúságon, köznapi örömökön vagy sé
relmeken, és akkor megismerjük az igazi örömöt, ami szellemi, lelki létünk egye-
temes forrása. .

BUDA BÉLA

Néhány pszichológiai gondolat

Az öröm jelensége régóta foglalkoztatja a pszichológusokat Már a múlt század so
rán megfogalmazódott, hogy az örömkeresés az emberi viselkedés egyik vezérelve.
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Ezt általánositotta azután a századforduló táján Freud az ún. örömelvben, amely azt
mondta ki, hogy minden viselkedésbeli megnyilvánulás fő célja valamilyen öröm elé
rése, vagy az öröm ellentétének, a kinnak, kellemetlenségnek elkerülése. Freud eme
általánositásából valóságos pszichológiai anthropolóqla keletkezett a pszichoana
litikus eszmerendszeren belül. Ezt csak a harmincas években tette Freud explicitté,
nyiltan kifejtetté, amikor megírta a "Das Unbehagen in der Kultur" eimü könyvét (a
nemrég megjelent magyar forditásban, ennek címe: Rossz közérzet a kultúrában).
Ebben azt fogalmazta meg, hogy az emberi örömforrásokat annyi veszély fenyegeti,
hogy a biztonság érdekében az ember kénytelen lemondani egy sor közvetlen öröm
ről, kénytelen elvállalni kényelmetlen dolgokat, mint amilyen pl. a társadalmi együtt
élésbői következő alkalmazkodás.

Freud és a pszichoanalízis az örömök forrását a veleszületett késztetések, az ösz
tönök kielégülésében látta. Örömöt és kielégülést jelent a pszichoanalitikus szem
lélet szerint a kínok, veszélyek sikeres elkerülése is. Lényegében hasonlóan véle
kednek más pszichológiai irányzatok is. A behaviorizmus pl. a jutalom és a büntetés
princípiumaiban ugyanezt fejezi ki. A jutalom örömértékü (bár az öröm toqatrnát,
mint anthropcrnorflzáló kifejezést a behavioristák kerülik), a büntetés pedig még tá
volabb visz az áhitott fő céltól, az örömtől.' A behaviorizmus nem az, ösztön freudi
fogalmát használja, de itt is a veleszületett késztetések, feltétlen reflexek kielégitésé
vel, vagy az ezekhez feltételes íngerek révén társitott új késztetések kielégítésével
lehet jutalmazni, és a különféle kísérleti állatok megfígyelése sok kutatóban kelti azt
a benyomást, hogy az állat örül, hiszen rnohón, nyugtalanul törekedett valamire, azt.
elérte, megnyugodott, felderült. Már Darwin is rámutatott arra, hogy az állat és az
ember érzelmi szignálrendszere hasonló, a kommunikáció rnodern vizsgálói mégin
kább megerősitették ezt, így tehát ez a benyomás nem mondható alaptalannak, az
állat megnyilvánulásai hasonlóak az olyan emberéhez, aki örül (és aki erről be is tud
számolni).

Az örömmel való manipuláció, a jutalom és a büntetés felhasználása minden alkal
mazott pszichológiai ágazatban megtalálható, mondhatni, minden emberi intéz
ményben központi jelentőségű; ennek segítségével történik a nevelés, a munkára
ösztönzés, a társadalmi rend fenntartása. így azután azt. várhatnánk, hogy az öröm
alapvető pszichológiai témakör, jól kidolgozott tudományos kérdés. Nem így van, a
pszichológiai (és a 'társadalomtudományi) szakirodalomban kevés szó esik róla.
Újabban inkább az agyi biokémiai kutatások kapcsán került elő, kiderült ugyanis,
hogy az agy morfiumhoz hasonló anyagokat (rnorphtne-llke substances, endogen
opiates) választ ki, ezek a jutalmazás közvetitói. mert ezek keltik az örömérzést az
agyban. Éppen azért lehet könnyen hozzászokni a morfinszármazékokhoz, mert
ezek kivülről viszik be az örömöt adó anyagot, és míntegy szétzilálják a lélektani fo:
Iyamatokkal összefüggö belső jutalmazási rendszert.

Az örömről azért esik valószinűleg kevés szó a tudományban, mert nagyon össze
tett jelenség, nehéz vizsgálni, értelmezni. De valószinűleg azért sem foglalkoznak
vele, mert az öröm az európai (ill. euroamerikai) kulturális haqyornányban gyanús
dolog, nem jó a reputációja. Legtöbbször a hedonizmussal szokták asszociálni. Szinte
minden olyan tevékenységben, amit a társadalom nem tart kivánatosnak, nagyon is
előtérben van valamilyen öröm szerzésének vágya. A társadalom ezt az-örömöt
vagy nem tartja elfogadhatónak (pl. az agressziv, károsító visélkedéssel járó feszült
séglevezetésörömét), vagy pedig sajátos feltételekhez köti (pl. a szexuális kielé
güléssel járó örömöt, az anyagi javak birtoklásának és felhasználásának örömét,
stb.). Az örömhöz való tudományos viszonyban erősen szerepet játszik a keresztény
vallásból származóaszketikus őrömtagadó haqyományis, amely inkább a köteles
ségek teljesítését tűzte ki célul, és az örömökről' való .lemondást részesítette előny
ben. A mai erkölcsi felfogások is hasonlóan gondolkodnak, és még ma is azt próbál-
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juk oktatnl-az ifjúságnak, amit Carducci szép sorai kifejeznek: Anteporre semPTe
nella vita ... il dovere al piacere ... - vagyis a kötelességet mindig az öröm elé kell
helyezni.

Ez pedig nagyon nehéz az embereknek, és a gyakorlatban zürzavar van az öröm
és a kötelesség körül: Valahogy hiányos, tökéletlen az öröm filozófiája ma a világ
ban. A társadalomban soka nem kívánatos emberi megnyilvánulás, ezt a köztudat
szivesen tulaldonitia a féktelen örömszérzésnek, az elterjedö hedonizmusnak. A köz
tudat azt viszont alig veszi észre, hogy az emberek többsége nem ebben, hanem
éppen az örömtelenségben szenved. Nem egyszer az örömtelenség évei-évtizedei
csapódnak ki valamilyen rövidzárlatos örömszerzési kisérletben. Az emberek több
sége a lemondásra nevelődött, a kin elkerülésének félelmei tartják fogságban. Ebből

nagyon sok neurotikus tünet ered, ebből fakad az alkohol és a sokféle .Jcülsö öröm
forrás" kultusza, ennek torzképe a pszichoszomatikus betegség. A terjedő szívin-

• farktus mondható pl. az örömtelenség legsúlyosabb szövődményének. Az ilyen be
tegségben szenvedök egész életükben hajtják magukat, szinte kényszerüen monda
nak le mindenről a kötelesséqek kedvéért. Mostanában kezdenek felfigyelni erre,
most .született meg a "workalcoholic~' kifejezés az angolszász pszichológiai iroda.
lomban annak kifejezésére, hogy nagyon sok ember olyan kényszerüen dolgozik,
mint ahogyan a megrögzött alkoholista iszik. Ezek az emberek szinte egy pillanatig
nem engedik meg maguknak a kikapcsolódást, a pihenést, az örömöt. Nagyon érté
kes emberek, kiváló vezetők, dicsért munkások, drága édesanyák, - csak éppen
nem élnek, ill. nem a saját életüket élik.

Nincs tehát valami rendben az öröm körül, és a pszichológushoz hiába fordul az
örömtelen világ, vagy a rövidzárlatos örülni próbáló emberiség nem tud világos
irányelveket kapni tőle .. Külön kellene vizsgálni az öröm jelenségét, szerepét, formáit,
szint jeit. Talán nem is külön kutatásokra lenne szükség, inkább szemléleti integrá
clóra, mert nagyon sok ismeret, adat van - mint ez akár a freudi örörnelvböl, akár a
behaviorizmus jutalomkoncepciójából is kitűnik -, csak nem tudjuk ezeket még meg
felelő összefüggésbe állitani. Gyakorlati szempontból talán a legfigyelemreméltóbb
a humanista lélektan felfogása. Különösen W. Schutz ír érdekesen a kérdésről, ő

egész könyvet irt az örömről. Szerinte az ember természetes létformája az öröm és
az örörnszerzés másoknak. A gyermekkor a felhőtlen öröm korszaka, ha a gyerme
ket a család szeretettel és örömmel fogadja. Az öröm légkörében aszociális visel
kedés megtanulása nem kényszer, nem jár ösztönlemondással. Ha az öröm hiányzik
az emberi kapcsolatokból, a mindennapi munkából, a családi életből, az időszako

sanegyedüi lévö ember közérzetéböl, ez annak a jele, hogy valami nincs rendben
vele. Azt jelenti, hogy kényszerhelyzetben van, hogy személyiségének igényeit rész
ben elnyomta, hogy identitásának fejlödése megrekedt. Az öröm hiányára fel kell fi
gyelni tehát, tudatosítani kell a léthelyzetet, meg kell próbálni változtatn i a problé
mákon. A változtatás rendszerint változást jelent. A külsö probléma mindig belsöben
gyökerezik. Merevelőfeltevések, megkérdöjelezetlenül képviselt szabályok, vélt ér
dekek és értékek kényszerpályáin termel ödnek a feszültségek, konfliktusok, .9yakran
ezek az öntudatlan és megkövesedett képzetek és beállitódások meggátolják a va- .
lódi találkozást a másik emberrel, nem engedik, hogy kibontakozzon a beleélö meg
értés, az empátia, és nem engedik, hogy a viselkedés spontán és őszinte legyen,
pedig igazi, mély érzelmi benyomást csak a spontaneitás és a hitelesség révén
gyakorolhatunk a másik emberre.

Ilyen és ehhez hasonló szempontok az embereKet segitö gyakorlatban - pl. a
pszichotherápiás munkában - eligazitanak, hasznosak, persze sok másfajta isme
rettel és tapasztalattal együtt. Mutatják, hogy az öröm valamiféle pszichológiai irány
tű; belső jelzörendszer. Az öröm e praktikus szempontok keretében persze más,
mint a közvetlen kielégülés vagy a siker öröme: A kielégülés vagy az elérni szándé-
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kozott célok megvalósításának síkerélménye rendszerint nem hosszú életű. Ha a
személyiség nincs megfelelö egyensúlyban, akkor csakhamar elöbukkan újra a fe
szültség vagy szorongás, vagy depresszív kedvetlenség, \tagy üresség formájában.
Sokak sikereik tetőpontján szembesülnek, hogy törekvéseik nem hoztak lelki békét;
tartós örömöt. A valódi és tartós öröm talán nem olyan íntenzív, mint valamilyen ki
elégülés öröme, de egyenletes, kisugárzó, kedvet és eröt adó. Az ilyen örömnek fel
tétele a fontosabb .emberi kapcsolatok harmóniája, ezen belül az öröm adás képes
sége. Nem lehet ilyen nyugodt, derűs öröm, ha a másik emberrel a kapcsolat nem a
kölcsönösség és a szeretet jegyében szervezödik és fejlödik. Freud könyvének ci
mét paratrazeálva és ellentétébe átfordítva, a pszichológiailag értékes, egészséget
lelképező és kifejezö öröm valamiféle "jó közérzet a kultúrában", a világban.

Ennek rendszerint az a feltétele, hogy az ember tudja a helyét a világban. Az, hogy
ídentitása megfelelöen fejlett legyen, hogy. vállalni tudja önmagát, korábbi kudarcai
nak, tévelygéseinek, szenvedéseinek tanulságát le tudja vonni. Gyakran a változó
körülmények a már- kialakultnak látszó identitást komoly próbatételek elé állítják,
nem egyszer változásra is kényszerítik.

Innen már nagyon bonyolult összefüggések felé vezet az út, a pszichológus vagy
az embereket segiteni hivatott pszichotherapeuta ítt egyre blzonytalanabbut-érezhetl
magát. E problémákról-persze, nem szakfogalmakban vagy filozófiai kategóriákban
- gyakran többet tud a müvészet, különösen az irodalom, a történettudomány, eset
leg a vallás is. A legkülönbözöbb szimbólumrendszerekben, eszmei dimenziókban is
valószínűleg helyes azonban az öröm kérdését - az öröm hiányának különféle vál
tozataival együtt - önállóan reflektorfénybe állitani és a gondolkodás hermeneuti
kus kulcsának tekinteni.

KIRÁLY ISTVÁN

Negatíve meghatározva: számomra mint a hiány tagadása jelenik meg mindig
az öröm, jelzi, hogy véget ért egy nincsen-állapot. Ellentétérzésével, a bánattal
szemben (még kevésbé intenzív, de ugyanakkor extenzívebb, tartósabb formájá
ban, boldogság alakjában is) éppen ezért vendégérzés lehet az csupán az emberi
életben, a schilleri szóval: szikra és sosem láng. Hiszen az ember természetes
állapota mindig a hiány; pillanatokra lehetséges csupán kiszakadni abból s meg-
feledkezni a hiány okáról: a végtelenben élve a végességünkről. ,

Ebből a negatív meghatározásból következik az öröm pozitív tartalma. Ugy él
az bennem, mint az emberi szükségletek kielégítés ének kísérő érzése, mint egy
evoé, heuréka, mely önkéntelenül feltolul akkor, ha teljesedik az, mi addig
hiány volt. Mivel az ember hozzászokott már a csonkaságához, megtanult együtt
élni vele, rengetegszer nem is tudatos a hiányzó szükséglet: kielégülve úgy jele
nik meg, mint valami ajándék. De ez az ajándék-jelleg sem fedheti el, hogy egy
bár nem tudatosan, de ösztönösen mégis csak érzett szükséglet kielégüléséről

.van ilyenkor is szó. Nem véletlen: annak az ajándéknak tudunk csak igazán örül
ni, amely valóban hiányhelyre lép be. Ha például oly könyvet kapunk, amely
már megvan, örömünk csak látszat: az ajándékozó érzékenységét kíméljük vele.
Mivel nincs szükséglethívás, igazi öröm sem jelentkezik.

A szükséglet jellegének megfelelően változik az öröm belső tartalma, színe,
gazdagsága - értékhierarchiája. Másfajta örömet okoz (a marxizmus szükséglet
rendszerét véve alapul s az alacsonyabbrendűektől menve a magasabbak felé) az
elementáris, másfajta a meunyiségi, s megint másfajta a minőségi szükségletek
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kielégítése. Természetesen az elementáris szükséglet megszűnte, a József Attila-i
"ehess, ihass, ölelhess, alhass" kívánalmának teljesedése is örömet szerez. S
nemegyszer ez is lehet ujjongó, teljes, magas hőfokú. Minél szorítóbb ugyanis a
szükséglet (például a vízhiány érzete egy kirándulásos forró, nyári napon), annál
nagyobb a megkönnyebbülésünk, ha megszűnhet végül az érzett szorongás. Vagy
intenzív lehet az elementáris szükséglet kielégítése által okozott öröm akkor is,
ha nem a maga nyers, közvetlen, de megnemesített, átesztétizált formájában
megy végbe a hiány leküzdése, azaz élvezetként. Például, ha a szakácsművészet

létrehozta ételek révén csillapul az éhség. De az elementáris szükségletek meg
szüntetése okozta örömnél mindig teljesebb az, mely mennyiségi - civilizációs
fogyasztási - s főleg pedig az, melyet aminőségi - szellemi-kulturális - szükség
letek kielégítése hoz fel. Mivel ez az utóbbi 'szükséglettípus az értelmezésemben
a maga legmagasabb szintjén az érték gondolatával azonosul: a legigazabb öröm
mindig az érték~k jegyében fénylik fel. Akkor, ha úgy érzi az. én, hogy belép az
életbe a szép, igaz s a jó.

Ezért a legmagasabb rendű örömök egyike számomra a szépség öröme, a Kosz
tolányi-féle "hajnali részegség". Mindegy, hogy mi adja meg azt, egy vers olva
sása, egy hangversenyteremben .a zenével való együttlebegés, avagy a táj, a ter
mészet varázsa, a rácsodálkozás egy fára, virágra; az ég végtelenjén való elréve
dés. Ezért a legigazabb örömök egyike másfelől a jóság öröme, mindegy, hogy mi
hozza: a szeretet simogatása avagy egyszeruen csak egy segítés-megérzés, egy
emberi gesztus. Végül, de nem utolsósorban á legmagasabb rendű örömök közé
tartozik az igaz öröme: az élet, a valóság rendjével, törvényeivel való szoros
együttélés. A jól végzett munka érzése- a munka öröme - például mindig közve-'
títi ezt. Hisz hozzátartozik ehhez annak a tudata, hogy bent élek, mint rész, a vi
lág nagy, végtelen-objektív rendjében, hogy élek valamiért.

Az evilági misztika ritka percei számomra az értékek kiváltotta öröm ily pilla
natai. Ilyenkor érzi meg a magamfajta - vallásos értelemben véve ezt a szót 
nem hivő élet is, hogy kiszakad a maga csonkaságából, egy a világgal, az emberi
nemmel s a vele egy renddel: az ismerős, rokon gyöngéd végtelennel. Jelen van
az élet ily fénylő perceiben az otthon és az ünnep érzete, a József Attila-i "min
denséggel mérd magad" pátosza, a legigazibb öröm: a teljességmegérzés.

VÉSZI ENDRE

A Vigilia körkérdése, amely a kérdezettöl az öröm természetrajzának
megfogalmazását várná, nehéz feladat elé állít. Egyszerüen azért, mert így
ez a kérdés, amely belsö összetételében egy sokágú, lélektani és egyszer
smind biológiai érzésre vonatkozik, a Szerkesztőség mégoly alapos részle
tezésében is, túlságosan általános és félő,-hogy didaktikus válaszra csábít.
Az örömnek, a boldogságnak annyiféle a forrása, a ténytörese. hogy tő

mondatokban, aforisztikus tömörségben még megközelíteni is kockázatos.
Tóth Árpádnak egy remekmüvében sikérült ugyan fölvillantania az öröm
csodálatos tüneményét, vagyis éppen a megfoghatatlanságát. "Az Öröm il
lan, ints neki, / még visszavillan szép szeme, / Lágy hangja halkuló zene, /
Slebbennek szóke tincsei." Vagy még ugyanott: "Itt volt hát jaj, nem is ht
szem, / Már oly kusza a tünde rajz, / Mint visszafénylö kedves arc / Szét
rezgő képe vad vizen."
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Mennyiféle is az öröm? És milyen is? Szelíde ri derűs és villámfényü.
Humánus és barbár. Más a fiatal test öröme, mint az öregé; más a sikeres
munkáé. mint a szerelemé. Mindenképpen sokféle elöjel függvénye, emberi
tartalomhoz, minöséghez, belsö igényhez kapcsolódik. Ezzel persze nem
azt akarom mondani, hogy a nagyon bonyolult ernbernek nem lehetnek pri
mitiv örömei. A példákból az következik, hogy az öröm nem nivellálható;
hogy személyenként, alkatonként, a történelem ésa helyzet pillanata. sze-:
rint más és más, tehát viszonylagos és így nincsen márványba véshetö
igazsága.

Az mindenesetre bizonyosság, hogy az élövilág öröme elemi, de az em
ber kiváltsága a tudatos öröm, amely tevékenységre, viszonzásra, a meg
osztás nagylelküségére bíztathat, tehát humanizál. Ezzel természetesen
nem akarom tagadni, mint örömforrást. az ösztönösséget, de a viszonyítás
és a választás képessége az a generátor, amely a pillanatnyi örömöt képes
minőségileg átalakítani és azt hiszem - ha már engedtem az általánosítás
sodrának -, így kerülünk közelebb a kérdésben szereplö boldogsághoz.
Amely külön fejezet ugyan, az emberiség történelmének része, akár a szen
vedés; elözményei közül nem rekeszthetö ki egy és más cirnszó.lpéldául.az
igazság kikűzdott fölismerése, a bátor humánum és módosítva' a közhely
egyértelmüségét, a lelkiismeret kiharcolt egyensúlya.

SZILI LEONTIN

Hosszú életem folyamán ugyancsak sokféle teóriával találkozhattam az öröm
és boldogság megítélésében. Igen gyakran a legigaztalanabbal, mely a katolikus
vallást "megkötöttsége" folytán "örömöktől megfosztott" vallásnak nyilvánította,
holott én életem legtöbb örömét épp katolikus hitemnek köszönhettem. Sőt, ami
az örömnél is lényegesen több: a boldogságot is,

Fiatalságunkban az öröm természetszerűlegtöbbnyire más forrásokból fakad,
mint érett korunkban, Párválasztás után tán elsősorbana napjainkban oly gyak
ran szinte reménytelen otthonalapítás végre valósággá vált fázisaiból és egyéb
egzisztenciális eredményeinkből. Ez érthető és nagyonis rendjén van, ám annál
aggasztóbb, hogy mily sokan érzik irigylendő örömöknek önző testi élvezeteik,
hatalmi és anyagi javaik féktelen hajszájának a győzelmeit, noha - tudjuk - kétes

. örömök ezek, hisz minden ilyen teljesülés magában hordozza a még több eléré
sére ostorozó telhetetlenséget.

Ellentétben e mérhetetlen birtoklási vágyakkal, nemes örömök válfajának ka
tegóriájába sorolhatók: a családi összetartozás, az őszinte barátság, a jól betöl
tött hivatás és a már előbb említett otthonépítés lépcsőfokai. Ugy érzem, tizen
hat esztendős "családfenntartóként" joggallehettem büszke első - kilencven
koronát kitévő - fizetésemre, avagy nyomtatásban első ízben látott - sőt pálya
díjat nyert - "művemre", S mily, szinte boldogsággá nőtt örömmelléptém át 
árvaságom otthontalanságai után - első saját otthonom küszöbét. Igaz, hogy
később elvesztettem, a másodikat - tán még kedvesebbet - pedig a háború
pusztította el, de éppen e veszteség ébresztett rá, hogy a legkedvesebb
földi otthon is csak rövid stácíó (homokszemecske az örökkévalóság ho
mokóráján) ahhoz az otthonhoz viszonyítva, ahová pedig lelkem mélyén mindig
őszintén vágytam. .
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Aránylag fiatalon éreztem már, hogy mennyivel nagyobb öröm adni, mint
.kapni, S e tapasztalatomat ugyancsak megerősítette a Szent István Társulat
ELET c. hetilapjában főmunkatárskéntvezetett üzenet-rovatom, ahol sok jelen
téktelen probléma között felfigyelhettem előttem eddig ismeretlen lelki man
kókra, titkos gátlásokra, ösztönökre, indulatokra, szenvedélyekre, dea legcsodá
latosabb hőstettekre is. Kiismerhettem bonyolult összetettségében magát az em
bert. S rájöttem, hogy a legkritikusabb pillanatban érkezett simogatás néha az
életet, a helyes útra találást jelentheti. Bár sok írótársam nem tartotta íróhoz
méltó tevékenységnek, én mégis vállaltam e szolgálatot. Mert úgy véltem, ha Is
ten megajándékozott ezzel a külÖnféle rezdüléseket antennaként felfogó, sokszor
gyógyításra is képes nagyfokú - "beleérző" - érzékenységgel, kötelességem a to
vábbi lélekmentés. Szent Pál szavaira kellett gondolnom: "Egymás terhét hor
dozzátok!"

. Tudtam már, hogy a legnagyobb erkölcsi erő: a szeretet, Az adás. De ezek a
lélekbe-pillantások az "írónak is sokat adtak: egyre több életismeretet. És megelé
gedést, ami szintén a legszebb örömök egyike. Akár a hálát kifejező sok szeretet,
mert állítani merem, hogy a szenvedők legtöbbje minden hozzá-hajlásért szere
tettel fizet.

És a levelek legszívbemarkolóbb problémája? A testünkből szakadt élet hálát
lansága, és mégis - a kis és nagy örömökből összetett - földi boldogság leggya
koribb kútfője: az igazi anyaság, mely mindent eltűr, mindent remél, és soha
meg nem szűnik. Ennél tökéletesebb csak az Isten szeretete, mely valóban soha
senkit nem sebez, nem aláz meg; minden fázisában mindenkor, kizárólag fel
emel.

Igazát érzem Platonnak, aki szerint a lélek az istenség egy része s ez a kettő

mindig egymáshoz kívánkozik. Es azt is tudom, hogy amikor váratlanul kinyílik
előttünk a megismerés, hogy Isten közelséget megéljük, és most már minden fé
lelmünket elhullatva, a szeretet teljes bizalmának őszinteségévelmerünk Hozzá
szólni: ez a boldogság. Kerülő utakon jómagam is így érkeztem el életem forduló
pontjához; Isten kezének érintését akkor éreztem teljes intenzitással, amikor a
háborút olyannyira gyűlölő férjemet váratlanul visszahozta az öldöklések poklá
ból, egy nappalotthonunk pusztulása előtt. Es amikor porrá égését egymás kéz
fogásában néztük végig a szemközti ház garázsának ajtajából; eszembe sem jutott
e veszteségért lázadozni: térdre roskadva köszöntem meg a sorsomat mindenkor
híven megosztó életet,

A háború apokaliptikus fergetegének elviharzása után felmentem egyszer a
hegyre, hogy egykori pincénkből egy gyermekkocsira férő tűzifát hozzak, és leg
kedvesebb rózsatőmről rózsákat szakajtsak. A pince kokszrakásán egy szál "an
gyalhaj" csillant a szemembe; szórakozottan az ujjamra csavartam, majd régi

. szép karácsonyokra emlékezve leültem verandánk ledőlt korlátjának a tégláira,
a kertben. .

Ekkor - váratlanul - nagy fényesség vakított elj. tán az ujjamra tekert angyal
haj ezüstje nőtt egyre sugárzóbbá? Es e pillanatban - lerombolt otthonom kert
jében - éltem meg csalhatatlanul az egyetlen lényeges boldogságot: Isten közel
ségét. Megvilágosodott előttem a lélek nagy csöndjében fogant fényforrás értel
me: megigazulásom Jézus Krisztus megváltó szeretetében. Ez a felismerés min
denfajta egzaltációtól mentesen, szinte derűs egyszerűséggelnyert értelmet. Itt,
elveszített otthonom romjain vésődött belém lelkem megtisztult anyagának fém
jelzése. Épp itt bontotta ki belőle mindazt, ami már parányi részeeskéje az Úr
Jézus emberi mivoltának, melynek teljességévé természetesen sohasem válha
tunk mi, emberek. De ez a rendelésekbe bölcsen belétörődő, békés csend most
már képessé tett az őszinte párbeszédre Istennel, megértve és megszerezve vég-
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re a most már örökre megingathatatlan bizonyosságot, ami .kezdet és vég között
feszül életünk utján a feltámadáshoz. .

DÉNES ZSÓFIA

Az örömröl sokáig azt hittem, hogy csak rövid ideig tarthat.
Hogy ez az öröm természete. De' van olyan öröm is, amely
mindvégig elkisér bennünket. Visszhanq, amely ezernyi vissz
hang között egyedül áll.

Egyetlen vigasz az "elillant évek szölöhegyén".

ANCSELÉVA

Az örömről

Az öröm kivételes és tünékeny. De ldötartamának, gyakoriságának nincs je
lentösége. Mivel, ha csak vlllanásnyi, akkor is megteszi, ami a dolga: felha
sítja az ember magába zártságának burkát, kinyitja a többiek és a világ felé.

Az öröm kitüntetett értelemben emberi képesség. Akiböl hiányzik,annak
mintha egy szerve hiányozna. Mert nem múlik holmi "örömkeltö" külső té
nyezökön, ..:.. Iehetösége úgyszólván minden élethelyzetben ott rejtözik.
Hogy csak készen kell állni fogadására? - Nem, azért ez nem ilyen könnyü.
Az öröm ugyanis alkotás, -bár közvetlenül nem létrehozható. Ott jelenik
meg - értékes melléktermékként -, ahol eszünkbe se jut, mert valami más
sal vagyunk elfoglalva, valami másra törekszünk.

Az öröm nem puszta reakció valamely hatásra. Semmiről sem mondhat
juk, hogy mindenki számára és mindenkor öröm. Egy pohár tiszta víz is az
lehet, de nem önmagában, s nem is azért, mert szomjat olt. üröm kötödhet
hozzá, ha nem akármilyen körülmények közt, nem akármilyen rnozdulattal
kapjuk valakitől, vagy ha mi adjuk másnak. Mert az öröm mindig találkg.zás,
ezért sem születhet soha a csupasz individualitás határain belül.

Minden örömben van valamennyi :- habár csak csipetnyi- szabadság
éimény. A határok eltünnek: az öröm másoktól jut el hozzánk és másokhoz
visz el még akkor is, ha egy tárgy, egy kéz alkotása, vagy az ember által
átalakított természet az, amiben kedvünket leljük.

Természetesen öröm forrása a szeretet is, - de nemcsak azé. Miként a
gyülöletröl csak azt íehet mondani; bár igaza lenne Spinozának, hogy merö
szomorúság.
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MENSÁROS ZOLTÁN

A kérdések sokkal bonyolultabbak, mint ahogy azokat első olvasásra kép
zeltem. Az ember ugyanis hajlamos biológiai jelzőrendszerén keresztül le
mérni, vajon öröme telt-e valamiben-valakiben, vagy boldog volt-e.

Engem a csend - alig volt benne. részem - örömmel tölt el. Itt nem a
környezetvédők zajártalom elleni reménytelen erőfeszítéseire gondolok, ha
nem valamiféle belső csendre. Az ilyen "néma" állapotban - úgy vélem 
elveszítem terhektől, kötöttségektől korlátozott önmagamat és személytele
nül szinte csak sejtem, hogy 'egyáltalán vágyok; Viszont rejtett antennák
csápolnakbennem ilyenkor, hogy olyan tevékenységre ösztönző gondolato
kat továbbítsanak jobbik énem felé, amelyek különben elkallódnának a
mindennapok sodrásában. Ebben a személytelen csendben még a nekem
szánt sertések 'is elveszítik bántó. élüket és toleráns magatartásra késztet
nek. A passzív nírésen túl a "belső némaság" .azonban kapaszkodóul szol
gálhat az olyannyira hiányzó aktív segítségnyújtáshoz is. Ez utóbbi minden
képpen -ha egyetlen rövid pillanatra is csupán - örömet és boldogságot
szerezhet. Mert az embertársamnak okozott öröm - legyen az akár egyet
len jószándékú mondat .is - boldogságként áramlik vissza. Ha múló nap-

.jaím időszőnyegét ilyen aktív csendmozaikokkal raktam volna ki, nem len
ne hiányérzetem, és elkerülne a mindig nyomomban járó lelkiismereti
szenvedés. Persze a szenvedés hozzátartozik' az emberhez, hiszen mulandó
sága eleve feltételezi, hogy nélkülöznie is kell. Ennek felismerése és elfo
gadása híján azonban csak félig lenne ember az ember. A karácsony ezért
számomra a reményt jelenti, hogy minden külső és belső buktató ellenére
az ember nem pusztán, értelmessé szerveződött anyaghalmaz, hanem annál
mérhetetlénül több.

TARNAY BRUNO

Kedves Barátom!

Megtigzteltél azzal a kéréssel, hogy írjak az örömről, Lehetne értekezni r6la
(fenomenologikusan vagy introspektive vagy akár tesztekkel), de biztosan nem
ezt vár.oq. Száraz és személytelen volna, sőt: hamis. Benső világunkat soha
sem. tudjuk szemtől szembe, frontálisan magunk elé élliteni. Kezembe adnak
egy pszichogrammot és ázt mondják:"Ez vagy te!" De nem tudom elhin
ni: ez legfeljebb geometriai leképezésem egy síkra, vagyis az- árnyékom. Né
zem a fényképemet: ez vagyok? Nem, ez voltam az előbb. Tükröt tartanak
elém, önkéntelenül igazgatom, beéllitom magam: "átöltözöm". Talán néha-néha
pillantom meg magam és a magam örömét, úgy, amint van: testvéreim fel
csillan6 szemében, ha pillanatokig egyek vagyunk az öröm bűvöletében.

Ezért írok levelet. Olyant,' amely' nem értesítés, tud6sítás, jelentés, - ha
nem csak levél, vagyis üzenet. Sajátsága, .hogy jön! Megérkezik és meglep.
Megsz6lít és integet. A tartalma szinte mellékes, a háttérben marad. Itt a

. hasonl6ság az öröm és a levél között: nem az oivesés-kibetűzés a fontos, ha-
nem az a rövid idő, amíg telbontom: " Üzentek! Gondoltak 'rám! Ki lehet?"
Az aláírást talán el sem tudom olvasni, csak' ködösen felmerül egy ismerős
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vagy ismeretlen arca. Sőt, különös módon a dolgok is üzennek néha: levél
jöhet a tiszta csillagos égboltról, feladója lehet hajnalban hegyek éles vonala
vagy egy dallam töredéke. - Látszólag informatív tartalma csupa kérdés: "hát
mit szólsz hozzá?.. el tudod képzelni?.. nem csodálatos?" Éppen ez az
öröm kontextusa is: performatív ereje van - magyarul: nem a betűkben, ha
nem a sorok között találom meg tartalmát, amely nem fér bele (egészen) a
tények és történések, az érvényesség és helyesség kategóriáiba. Más az, ami
kor udvariasan kijelentjük: "Örvendtem a szerencsének:" És más, amikor
szúperlatívuszokat keresünk, mert az öröm betölt és túlárad, áthat és kisu
gárzik, túlcsordul a mondatokon; a zsoltárok ujjonganak és a szentek imáiból
kiapadhatatlanul folydogál a béke.

Csodálni tudom azokat á varázslókat, akik költeményben, hegedűn vagy
színpadon mágikus erővel gyújtják meg az )öröm szikráját. Ez igen! Nem bon
colgatás és fontolgatás többé: hő, amely melegít, atmoszféra, amelyet belé
legzünk, tiszta tó, amelyben megmerülünk, szellő, amely illatokat hoz. Nem
tartozom a mágusok - költők, művészek és szentek - társaságába, ezért vá
lasztom ezt a közönséges műfajt: a levelet.

Marado.k a képnél: illat az öröm. Az illatokra igazában nem emlékezünk,
pontosabban nem úgy emlékezünk, mint a történetekre: olyan mélyen merűl

nek el öntudatlan énünk mélységébe, hogy csak akkor ismerjük fel őket újra,
amikor feltámad az illatos szellő.

Tovább társítom a képet. Az illat száll és elrepül. Repül, mint a madár.
Régente madarak hozták a levelet: postagalamb vagy "fekete holló". A mada-

-fak rokonaink, nemcsak a törzsfejlődés révén. Benső világunk szimbólumai,
amint azt mondák, mitikus ábrázolások, keresztény szimbólumok vagy forgató
könyvek igazolják ("A madarak", "Az ifjúság édes madara", "A kék ma
dár" . . .) Az antik világ madárszárnyakkal ábrázolta a költész.etet úgy, mint a
győzelmet: a szárnyas Niké szobra fejezte ki, hogy váratlanul, kiszámíthatatla
nul következik be a győzelem, és nem marad sokáig megszállva életünk
fészkében, újra meg újra harcolni kell érte. Pegazus és a szárnyas Niké ro
konok: a művész győzelme és a történelem ihlete. Az öröm pedig számunkra,
akik sem költők, sem hadvezérek nem vagyunk, a mindennapok diadala, a lé
lek triumphusa robotos napok és esték, gyötrelmes gondok és tépelődések

fölött. Elszáll, de ígéretet hagy: "Íme, eljövök csakhamar!" (Jel 3, 20; 22,
7,20) -

Amikor várok rá, akkor tudom meg, mi volt ez a varázslat. Felejthetetlen
útitársam, a Kis Herceg rókája mondja: "Ha délután négykor érkezel majd,
én már háromkor kezdek örülni. Minél előbbre halad az idő, annál boldo
gabb leszek. Négykor már tele leszek izgalommal és aggodalommal; fölfede
zem, milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy, akármikor jössz, soha
sem tudom, hány órára öltöztessem díszbe a szivemet:"

Ezért kell mindig készen lennünk a krisztusi Vendég érkezésére - ez a
készség már maga az öröm,

Az öröm szent kötelék: megbékít embereket és egybefűzi a pillanatok szét
futó rajzását, örö~kévalósággá,

Mindenkit meglátogat, 1}1ert csak az öröm ellenségei az Evangélium igazi
tagadó i: a keserű világbírák, a szívtelen cenzorok és akik hisznek, mégis vá
dolják az Istent. Az öröm vendéglátói mind egy család: .Seid umscnlungen,
Millionen .. ." Magányosan örülni nem lehet; a szent remeték Istenben örven
deznek. Magány és magány között nagy a különbség: a rejtett, csendes, csak
benső öröm nem a sziget magánya, hanem a tengeré ...
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Ezért igazában mindenkivel összeköt. Egyek lehetünk ugyan akkor is, ami
kor az igazságot kutatju k, de ezt az egységet bontja a viták feszítő ereje ....
az igazságosságért folytatott küzdelmeinkben, de ezt meg szüntelenül kiséri a
sziszifuszi átók. Az együtt örvendezők ellenben mind rokonai az Evangélium
nak. Ne érts félre, kedves Ba.rátom, tudom, hogy vannak hitvány és szánal
mas "örömök'~: a kocsma, a bordély, a tőzsde izgalmai; a lélek nyomorúságá
nak, az életmód kényszerű igénytelenségének, az ösztönök alvilágának pótlé
kai, visszamaradt moslék az Öröm lakomájából. De aligha van egyetlen egy
is e torzképek között, amely ne nyúlna ellenállhatatlan nosztalgiával az igazi
felé. Az olcsó aprópénz is parányi része egy roppant értékű aranyfedezetnek..

Az öröm ellenségeinek gyökeresen, legmélyebb mivoltukban meg kell vál
tozniuk, fel kell adniuk önmagukat, hogy higgyenek az Örömhírnek -- mig
Falstaff,DonJuan, Cézár csak felébred és lát.

Különös az ébredés: félig öntudatlan, derengő felismerés. Ezért az ébredő

önkéntelenül elárulja magát, hiszen nincs még ideje, hogy felvegye ruháit:
álarcát és jelmezét. Tálán ezért beszél így a jézusi Evangélium egyik legádá
zabb ellensége, egy új örömhír; a hatalomratörés mámorának megszállottja:
" •.. aus tiefem Traum bin ich erwacht - und tiefer als der Tag gedacht. 
Die Welt ist tief - tief ist ihr Weh - Lust tiefer noch als Herzeleid . .. Weh
spricht: »Verge1i!« - doch alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit."

Az öröm tehát legmélyebb, legegyetemesebb rendeltetésünk, találkozásunk
és halhatatlanságunk ígérete. Őszintén szólva, nem egészen értem azt a diva
tot, amely mindig csupán negatív határélményekben keresi az élet értelmének
kulcsát: halál, aggódás) gond, frusztráció, handicap... Miért marad ki a dia
dalmas öröm, amely a hit és reménység útjára igazít?

Megismétlem: az· öröm ígéret. De nem csupán ígéret: a kereszténynek "fog
laló örökségűnkre" (Ef 1, 14).

Igazi Ádverit: még nincs itt - és mégis már itt van.
"O jöjj, ó jöjj, ó Napkelet ..."

POSZLER "GYÖRGY

Az öröm ontológiája és fenomenológiája

(önirónikus eszmefuttatás az öröm mibenlétéröl és milyenségéröl)

A közhelyeket hagyom. Nem, mert nem igazságok; de mert közkele
tű igazságok. Hogy ritka' az öröm, mint gyöngy .a bánat óceánjában.
És törékeny, összerappan, amig felszínre hozom. Meg nem jön, ha na
gyon váram, megjön, ha nem is sejtem. Illan, ha tartóztatni akarom,
megül, ha búcsúzom töle. Az eröszaktól - biztós - megriad, az óhaj
tástól - talán - megszelídül. És így tovább. Mindenki ismeri, meg is
élte, csak rneqfoqalmazni nem tudja. Legfeljebb sztereotipiákban - úgy
meg nem J érdemes. Ujrakölteni csak lirában lehetne. Nagyrészt onnan
is idéztem. Az ilyesmikböl építkezik, és felragyogtatja, ha rajta az
egyéniség pecsétje, az eredetiség vizjele. Sem egyedi élményem, sem
minimális tehetségem hozzá. Marad a próza, méghozzá forrnám sze
rint. Azaz elméletben. Ha nagyon egyszeri tényekröl beszélhetnék.
önéletrajzféle kellene vagy memoár. Ha nagyon eqyszeri .okokról be-.

916



szélhetnék, önelemzésféle kellene vagy konfesszió. Mindkettö híján te
ória lesz. Önirónikus nagyképüséggel: az öröm ontológiája és teno
menológiája mibenlétének és milyenségének leírása. És ami mögötte
van, az emberléttel összefüggö alap. Az antropológiai bázis.

Persze afféle költöi antropológia, az ember kettösségéröl, ellentétes
meghatározottságáról szóló. Hogy föld és ég fia, örült sár és lstenarcu
lény - ahogy Vörösmarty hitte. Meg éteri szárnyakon lebegö angyal és
ólomlábakon botladozó állat - ahogy Csokonai. Továbbá rnéltósáqos
lény és törékeny nádszál,' óriás és törpe - ahbgy Pascal tanította.
Rosszra hajlik ösztöneiben, de jól dönthet erkölcseiben - ahogy Kant
vélte. Itt, a kettö között, vagy inkább a kettö egymást átható egységé
ben van az öröm. Legalábbis igy hiszem, mert így éltem meg. Vagy
így tudom értelmezni, amit megéltem. ,

Mi ez a kettösség, amely földet és eget (poklot és mennyet?) anya
got és szellemet kapcsol össze? Egyedül az ember sajátja. Hogy ,ter~

mészeti-biológiai léte fölé erkölcsl-tudati létet, ösztön i léte fölé értelmi
létet teremtett. Ez emberré levésének, felnövekedésének históriája és
produktuma. Az önfenntartásból gazdálkodás lett, a táplálkozásból
konyhaművészet, a fajfenntartásból szerelem, a kölyökhöz ragaszkodás
ból szülöi, a mellbimbóhoz tapadásból gyermeki szeretet. A lét humá
nus .Jioloudvara", ami értelmét és méltóságát megadja.

Ebben rejlik az öröm. A pillanatban, amelyben az egyén átéli az em
berség hozamát, az egyedfejlödés a nemfejlödés aranytartalékára rá
talál. A bör melege, amin átsüt két magányosság megküzdött össze
tartozása. A simogatás, ami magáénak nyilvánítja a belöle lett gyerme
ket. A tekintet, ami visszaigazolja a jelzett szülöi igényt. 'Az alkony fé
nye és a víz ölelése, amí bizonyítja a természettöl való elválást, a ve
le való egységet. .Az íz gazdagsága, ami tompítja az éhség mohó
ságát. A szín összetettsége, ami fényesíti a tekintet kapzsisáqát. Vil
lanás, amiben az ember hatalmas és kiszolgáltatott, kreátor 'és krea
túra, ajándékozó és ajándékozott. Ahol értelem szelídíti az ösztönök
nyerseségét, ösztönök melegítik az értelem hidegségét. Ambivalens
gyözelem; ösztönök fölé emeli a méltóságos értelmet, megörzi az érte
lemtöl a szépséges ösztönöket. Lélegzetvételnyi egyensúly. Könnyen
billen, és rnáris megszünik. Az egyik 'irányban a puszta ösztön van a
teljes tudattalansággal, a másikban a tiszta értelem a teljes tudatos
sággal. Ösztön és értelem pillanatnyi egysége az öröm; tudattalanságé
és tudatosságé a sejtés. Az. öröm a sejtésben él. Teljes tudattalanság
és teljes 'tudatosság egyszerre öli meg.

Az örömön innen, a puszta ösztönben és tudattalansáqban van a
gyönyör és élvezet. Megkapom, ha az örömböl kivonom az értelmet.
Az örömön túl, a tiszta értelemben és tudatosságban van a szkepszis
és melankólia. Megkapom, ha az örömből kivonom az ösztönt. Az elsö \
visszaveszi a humanizációt, "lesüllyeszt" a 'szubhúrnán létbe. A máso
dik túlhajtja a humanizációt, "felemel" a szuprahumán létbe. A puszta
ösztön tudatlansága nem éri el a seltést, nem hozza létre az örömöt.
A tiszta értelem tudatossága megszünteti a sejtést, elsorvasztja' az
örömöt. A kontrollnélküliségberi még nincs, a túlkontrolláltságban már
nincs öröm'.

Az öröm tehát pillanatnyi és veszélyeztetett Szakadékokkal van kö
rülvéve. Ez adja rítkaságát és értékét, rítka értékét. Villanásnyí harmó

, nia saját emberségünkkel és az emberlesitett világgal, az elmúlás S20-
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morúságával és a veszély érzetével együtt. Két fenyegetés leselkedik
rá. Az egyik, hogy nem tud létrejönni, a másik, hogy állandósul. Ha
nem tud létrejönni, elveté I az értelem nélküli ösztön gyönyörében vagy
az ösztön "nélküli értelem szkepszisében. Ha állandósul, elszürkül a
szomorúság és veszélyérzet nélküli boldogságban. A boldogság az
öröm harmóniája az elmúlás szomorúsága és a veszély' érzete nélkül.
Csökkentett, veszélyzóna nélküli ösztön, csökkentett, veszélyzóna nél
küli értelem. Nem szubhumán vagy szuprahumán, de degradált emberi
lét.. Tartós harmónia az öndevalválásban, érzéki-szellemi egység az
antropológiai létminimumon. Nem veszélyes, de színtelen; nem változó,
de értéktelen; nem egyensúly, hanem állapot.

Örömpárti vagyok. Nem sokra becsülöm az örömtelen gyönyört, félek
a veszélyérzet nélküli harmóniától. Kevés, de intenziv, kevés, mert in
tenziv örömöt kivánok magamnak és a küzdö embernek. Gyönyört és.
szkepszist annyit, amennyi i kell az öröm értékeléséhez.És lehetőleg
kevés boldogságot. Tisztelek. minden hitet es elméletet, ami pártolja az
emberség örömét, az öröm emberségét.

SŐTÉR ISTVÁN

Mindennapi örömünket ...

Szavaink elkoptak, egymásba mosódtak, az érzelmek és a tapasztalatok azonban
nem. Öröm, boldogság, élvezet, jókedv: mintha ugyanazt jelentené mindegyik. Hogy
ezek a fogalmak rokonok egymással, az aligha kétséges. Különösen az köti öket
egymáshoz, hogy a Jóból erednek és a Jóhoz visznek közel bennünket. Jó érzést
keltenek és a Jót érezzük meg általuk. Együttesen védöfalat formáinak a Rossz ellen,
mely bennünk és a-vlláqban lakozik. Van káröröm is: ez olyan, mintha a Rossznak
sikerült volna befurakodnia a Jó bástyái mögé. Mert ami a Jónak ezeket az érzelmeit
és állapotait közösen jellemzi: a szabadság. A Rossz rabságban tart, kamrájába be
falaz. Az öröm, a boldogság azonban szabad mezöre enged ki bennünket. Szabad
ság és rabság: a Jónak és a Gonosznak ellentéte. Unalom, fásultság, tunyaság, re
ménytelenség: ezek a Gonosz karnrajába zártak lakótársai. Odakünn, a szabadság
rnezején találkozhatunk csak az örömmel, a boldogsággal, a jókedvvel. Az egyház
nak vannak komor szentjei, akik talán sohasem ejtettek szót az örömröl. Néha úgy
érzem, az evangélisták sem lsrnerték fel mindig azt az örömöt, melyet Jézus magá
ban hordozott mint tartós magatartást. A komor szentektöl az Aquinói és az Assisi
különbözik leginkább, és ezért szerethetik is öket olyan sokan.

Akár az örömöt, akár a boldogságot csak úgy szerezhetjük meg, ha erre képessé
válunk. A beteljesülésnél talán fontosabb a képesség, mely egyszersmind várako
zás. Aki jó, az valami jóra várakozik, a várakozása átalakul ajándékozassá. A sza
maritánus megitatta a szomjazót, tehát vizet ajándékozott annak, aki kényszerűen

maradt várakozó. Az önkéntes várakozás rnéq- nagyobb jutalmat érdemel. A vára
kozás képességet is szül, azt a képességet, melyben az örömöt vagy a boldogságot
befogadhatjuk. Minél fejlettebb a képességünk, s minél inkább hajlamunkká válik ez
a képesség, annál jelentösebb lehet találkozásunk az örömmel és a boldogsággal.

Együtt említem a két fogalmat, de csak azért, hogy öket gondosan szétvalaszthas
.sam. Az öröm megérint bennünket, a boldogság tart, - vagyis kitart bennünk egy
ideig, és megtart bennünket. Az örömnek ereje van, a boldogságnak ereje és tar-
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tama. Az öröm könnyebben újulhat föl, mint a boldogság. Az öröm: intuició, villám
fény, és tulajdonképp a boldogságnál megfoghatóbb. Talán a rövid, de intenziv je
lentkezése teszi az örömöt annyira konkréttá. Boldogság nincs öröm nélkül, és az
öröm fenntartja a boldogságot, mert a boldogság a boltív, melyet az öröm pillére
fenntart. Az öröm az a "mindennapi természetfölötti kenyér", melyet Simone Weil kér
a Miatyánk parafrázisában. Kenyér nélkül nem lehetünk meg, de boldogság nélkül is
meglenni kényszerülünk. Buda ostromának hónapjaiban nem láttunk kenyeret, és a
kenyérrel találkoznunk inkább belénkhasitó öröm, mintsem nyugalmas boldogság
volt. .

Ha az öröm megszerzését az örömre való képesség teszi lehetövé, úgy az öröm
elvesztését vagy a teljes örömtelenséget ennek a képességnek a hiánya, vagy be
teges elsorvadása. A kegyelem állapota inkább örömben mutatkozik, mint boldog
ságban. Ezen azt értem, hogy az öröm azonnal képes érzékeltetni a pillanatot, mig
boldogságunkat néha utóléig érezzük át. A kegyelmi állapotot azonban mindig je
lenvalóságának teljes intenzitásában, vagyis az örömben fogjuk fel. Aki egy virág
nak, egy madárnak, egy állatnak, egy embernek felvillanó örömmel örülni tud, az
kegyelmi állapotban van, még akkor is, ha boldogtalan.

Akik képtelenek az örömre, azok az örömöt csak valami gyakorlatian hasznos,
úgyszólván megvásárolható vagy kérvényezhetö tárgyban' tudják meglelni. Vagyis
haszonnal és hasznosan. Holott az öröm legföbb [ellernzö]e az, hogy ingyenes, és
tulajdonképpen lábunk elött hever minden léptünknél. Épp ezért ismerik fel olyan
kevesen és ezért hiányzik sokakból az örömképessége. Ebböl a képtelenségböl fa
kad az a közöny, melynek legmélyebb elemzését Camus nyújtotta. Tudnunk kell,
hogy közönyösek lehetünk, nemcsak mások, de önmagunk iránt is. Az utóbbi kö
zöny veszedelmesebb és ez apasztj a ki végképp az öröm lehetöségét.

Az ünneppel inkább az öröm jár együtt, mint a boldogság. A kereszténység két
legnagyobb ünnepét a születés öröme, és a halál-feltámadás fájdalma-öröme hívta
életre. Ezekhez az ünnepekhez köze van az örömnek, köze van a szenvedés és az
öröm kapcsolatának, de ezen a szférán kivül esik a boldogság, és itt látom a legmé
lyebb különbséget öröm és boldogság között.

A fentebb emlitett fogalmak, kategóriák mellé kívánkozik egy újabb, azoknál talán
társadalmibb jelleg ü: az elégedettségé. Bizonyos, hogy ez a kategória akár az öröm
nél, akár a boldogságnál temperáltabb, szerényebb, de konkrétabb. szerezhetöbb
és munkánktól, akaratunktól függöbb is. A fiatalság elmúltával az elvégzett munkák,
feladatok jutalmaként, és további munkák buzdításaként -iuthat birtokunkba. Az ifjú
ság élvezetekre törekszik, és ebben igaza van. Az idö legnagyobb ajándéka azon
ban az elvégzett munkával járó elégedettség. Hasonló érzés ahhoz, maly Goethe
öregkorát bevilágitotta, felemelte Ezt az érzést csak a munkával szerezhetjük meg,
és válságaink közül csak ez jelentheti a kiutat. Ellentétes világnézetek találkozhatnak
egymással a munkáért járó elégedettségben.

A munka: szentség. Talán az emberi lélek egy új korszaka dereng fel ennek az
igazságnak a felismerésében. A züllést - a kábitószeresekét, az alkoholístákét, a
szélhámosokét és a hazudozókét - a munka szentségének megtagadása okozza.
De a mennyország vérebei szüntelenül nyomunkban vannak, és mi hiába menekü
lünk elölük. Az elégedettséget csak egy valami szentesitheti: az elégedetlenség.
Vagyis az, hogy máris elégedetlenek lehetünk azzal, ami miatt már elégedettek
voltunk.
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SINKÓ FERENC

Hitünk szérint ez a világ nem egy morcos titán, nem sziv nélküli Nagy Mér
nök müve, hanem egy boldog lsten örömének kiáradása, aki a teremtés min
den napjának végén belekiáltotta örömét az univerzumba: "Isten látta, hogy
ez jó". Azóta is "örvendezni kiván műveiben" (104. Zsolt). Azt akarja, hogy:
"Örüljön az ég, ujjongjon a föld, vele együtt zengjen a tenger és ami benne
van. Vigadjon a rét és minden virág, örüljenek a fák az Úr szine előtt" (96.
Zsolt.).

Hogyan ne teremtette volna örömre az embert, akit önnön hasonlatossá
gára alkotott!? Szíve mélyébe helyezte "a benső örömöt, amelyet nem lehet
idegennel közölni" (Péld 14, 15), bár a szívbéli öröm felujjong az emberből,

különösen mielőtt a gonoszság és a fájdalom meg nem töri a fényét. Laetifi
cat juventutem meam, vidámnak teremti a gyermeket és az kacagva, tán
colva índul el életének útján.

A kereszténység szent könyveí közé iktatta az Énekek énekét, ezt az ,
örömmel teli és ujjongó nászdalt, jelezve, hogya szerelem örömeivel legszo
rosabb rokonságban van a lélek és az lsten viszonya és kapcsolata. A férfi
öröme a szeretett nő, a feleség (Préd 5, 18), öröm a gyermek megszülése,
amelyért az egészséges érzékű asszony joggal énekel hálaéneket: "Szivem
ujjong az Úrban, erövel tölt el Istenem" (1 Sámuel, 2, 1.). Velejárója az öröm
a jó szónak és jó cselekedetnek (Péld 17). Jézus halhatatlan parabolájá
ban a gazda ezekkel a szavakkal adja meg bérét a szolgának, aki megkét
szerezte a rábízott talentumokat: .rnen] be urad örömébe" (Mt 25, 24).

lsten öröme a keresztény hit szerint a teremtett világnak, az egyes ember
nek és a nemzeteknek nemcsak oka, de végső célja is. A Jelenések könyve
záró fejezetének "harsány hangja" azt hirdeti: "Nézd, ez az lsten hajléka az
emberek között! Velük fog lakni és az ő népe lesznek és maga az lsten lesz
velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem
gyász, sem jajgatás, sem vesződség ... (Jel 21,3-4).

Az öröm felé irányított, szívünkbe programozott, természetes törekvésein
ket azonban megzavarja az elhomályosult értelem és a rosszra való hajlam,
rövid és nyers szóval: a korlátoltsáq, butaság és a rosszakarat. Életünk
nagy próbatétele, hogy az elhomályosult értelem és a korlátozott szabad
akarat feltételei között, abban a homályban, amelyet ezek varázsolnak sze
münk elé, kell megtalálnunk az lsten által tisztának teremtett örömet, a
gaudium verum-ot, a laetitia vera-t, ahogyan azt Albertus Magnus nevezi.
Nemcsak megtalálnunk, hanem azt megvalósítanunk, .mert csak ezzel tudjuk
legyőzni a laetitia falsa, a hamis öröm kisértéseit, amelyeknek csábitása
mindenkor erős és hatalmas, de mindenkor szakadékba, a siralmak vőlgyé

be viszi az egyes embert és a közösségeket.
A butaság és a rosszakarat találta ki és hirdeti meg, hogy az öröm, a mi

pillanatnyi, vagy szűkebb közösséqi örömünk jelenti életünk egyetlen leg
főbb törvényét és célját. Hogy ezért jogunkban áll mindenen keresztül gá
zolni: embertársaink, legközelebbi hozzátartozóink örömein, sőt jogai n és
érdekein is, hogy megsemmisithetünk, lerombolhatunk kedvéért mínden
más értéket, a természet szépségét, mások életét - sőt a magunk életét is.

A keresztény embernek kötelessége küzdeni az öröm megfertőzése, be
mocskolása, pervertálása ellen. Nemcsak a család és a társadalom közös
sécében, hanem - elsősorban - önmagunkban. Küzdünk a tévhit ellen,
amely szerint a kereszténység a szomorúság vallása, az öröm ellensége és
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hogya "pogány életöröm" az. igazi öröm. Legelsö kötelességünk: helyükre,
rakni a fogalmakat, az értékeket és tágabbra nyitni a szemeket, messzebbre
nézni a pillanatnál.
. Tudnunk kell azonban, hogy az ész, az értelem önmagában nem tudja
helyreállitani az értékek összekuszált rendjét. Csak a szeretet tudja azt
megtenni, amely nélkül hiába szólunk az emberek vagy angyalok nyelvén. A
szeretet, amely "nem örül a rosszaságnak, de együtt örül az igazsággal"
(1 Kor, 13, 6), és ezért .rntndent eltür, mindent elhisz, rnindent remél, min-
dent elvisel". . -

A legegyetemesebb mai világvallás, a hedonizmus hívét felháboritja
ugyan - a magunk gyarló eröi szerint -, mi mégis követjük a legnehezebb,
egyúttallegszebb-jézusi tanitást: élni az áldozatnak, a keresztnek másokkal,
idegenekkel valóban közölhetetlen örömét. Azt az örömet, amely az angyali
üdvözlettel kezdödött, ahol is az "Ave" - eredetileg "Chairé" volt, ami annyit
jelent: "Örvendj!" Azt az örömet, amely a szomorúságaiban is sugárzott
Jézus arcáról. És azóta is sugárzik szentjeinek nemcsak mosolyából, de
még könnyeiböl is.

Középkori mondás, amit Szalézi Szent Ferenc' idéz a Filoteában: az a
szent, aki mindig szomorú volna, szomorú egy szent volna; Tegyük hozzá: az
a szent, akinek bánataiból és könnyeiből is nem sugárzanék a megváltott
ember derűje és öröme, sem volna igazi szent.

Ahol a szentek öröme és mosolya felragyog, oda tódulnak az emberek..
Nemcsak a gyermeki lelkek, hanem a mulandó és hamis örömektől megcsö
mörlött vándorok és eltévedtek is.

KOROMPAY TIBOR

Öröm és szenvedés.

Az adventi és nagyböjti kedves vasárnapjaim: a Gaudete és a Laetare. Az olvas
mányban Szent Pál buzdit arra, hogy még ilyenkor is örvendezzünk: "ismét mon-

o dom, örvendezzetek."
Éppen Szent Pál mondja ezt, aki emberileg annyit szenvedett, olyan sok áldozatot

hozott, mégis ö biztatja övéit az örvendezésre.
Ebben az a nagyon mély üzenet rejlik: senki ne rnondja, hogy ilyen vagy olyan kö

rülményeim rniatt igazán nincs okom és kedvem az örvendezésre.
Miért él benne ez az örvendezö biztatás? Ö mondja: élek én, de már nem én élek,

hanem Krisztus él bennem.
Az áldozatos élet örömteli viselése tehát Krisztustól ered és ez a leghitelesebb,

legbiztosabb forrás.
Követöitöl Krisztus kifejezetten kivánja, hogy vállalják az áldozatokat: aki követni

akar, vegye föl a keresztjét.
Merészség lenne önmagunk erejére támaszkodva, vagy csak abban bizakodva

áldozatokat vállalni, áldozatos életre adni magunkat. Ezt nem is kivánja Krisztus, de
vele igen, kifejezetten és nagyon kihangsúlyozottan.

50 éve vagyok a papi élet szolgálatában. Ez az 50 év nem volt könnyú. Mindig
megnyugtat, hogy jó úton haladok: böven kijutott a keresztekböl.

Mégsem voltam levert, kedvetlen, sem siránkozó, soha nem kivántam szebb napo
kat vagy jobb körülményeket.
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Nagyon halás vagyok a Gondviselésnek, hogy az 50 év elején olyan lelkiatyát álli
tott elénk Korompai József spirituális személyében, aki nemcsak szóval, hanem pél
dájával is ezt a mindig örvendeni tudó kereszténységet élte és sugározta övéibe és
evvel ezt nagyon-nagyon vonzóvá is tette.

Elve volt: "nyitva látni az eget, amikor bajok zúdulnak ránk", Nagyon belénk suly
kelta, hogy lsten úgy szeret bennünket, annyira jó hozzánk, hogy ha egy napon 99
százalék baj ért, 1 százalék jót akkor is tartogat számunkra vigasztalásul, erösitöül.
Azért a szép keresztény élet feladata ilyen értelemben: az öröm-keresés. Keressük
ezt az 1 százalék jót és örvendezzünk a legsötétebb napon is.

Ez a nagyon képzett, tehetséges: él'lekben és zenében jártas, eleven cserkész
pap, a regnumi atyák javából, akaratlanul is magára vonta figyelmünket. Megszeret-
tük, lelkesedtünk érte. .

Áhitata, jámborsága soha nem volt eröltetett, mesterkélt. Igazán csak akkor ismer
tük meg lelkének mélységeit, amikor 38 éves korában agyvérzés érte és utána még
2 évig élt közöttünk féloldalas bénultságban. . .

Megdöbbentünk. Értetlenül álltunk a sors döntése elött: miért kell ennek a kiváló
embernek nyomorékká lenni és 40 éves korára befejeznie az életét?

Pap koromban éreztem át igazán, mennyire szeretett bennünket Jézus, amikor ezt
a nagyon súlyos szenvedést, keresztet küldte lelkiatyánknak.

Amit nekünk bénán, nyomorékon példájával mutatott, az életreszóló elmélkedést
jelentett. Gondolom, mindannyian úgy vagyunk a szernlriáriumban kapott elmélke
dési pontokkal, hogy elmosódott, szép emlék marad bennünk, de amit nála láttunk, a
megrokkant emberben, az kitörülhetetlen és eleven hatás maradt - úgy érzem, 50
éven keresztül.

Rajongtunk érte és amikor a kórházból hazahozták, nem tudtuk könnyeinket
visszatartani: nyomorék lett, féloldala béna, nyelve akadozó, keze lóg, lábát húzza
maga után, De amikor rneqszólalt, akkor úgy 'éreztük, hogy ez a csupa derű ember
most teljesedik ki előttünk a keresztény örömben. Még jobban telve van a lelke lsten
akaratában megnyugvással és olyan örömmel, amely kisugárzik.

Fájó tekintetünket látva igy szólalt meg: ha a Guttmann kerülget benneteket, ugor
jatok félre. Én.is félreugrottam, de a féloldalamat mégis eltalálta. És felkacagott.

Amikor elöször vittük fel betegszobájából egy karosszéken az emeleti kápolnába,
mert lépcsőt nem tudott járni, a kápolna elé érve nehézkesen emeltük ki a hordszék
ből, könnyesfett a szemünk. Észrevettte és igy szólt: Tudjátok. amig ide felhoztatok,
az jutott eszembe. hogy hordszéken csak a papát viszik a misére. Milyen megtisztel
tetés számomra, hogy a papát civilek viszik, engem pedig 4 felszentelt diakónus.

A megbénult ember tehát súlyos betegségében is kereste a számára elrejtett 1
százalék jót, meg is találta, boldog volt.

Lelke mélységét és örömkereső optimizmusát aszketikus irodalmunk gyöngy
szeméböl: Az örök élet érettségíje c. könyvéböl ismerhetjük meg. Ezt már bénultan
írta, ép kezének 1-1 ujjával ütögetve írógépje betüit. Nem íróasztalnál elmélkedte ki,
hanem a bénult ember felfokozott érzékenységével és a biztos halál közelében élve:
belesimult az lsten tenyerébe és mindent szivesen, örömmel vállalt - szép haláláig.

Papi életemben nekem is sokszor volt alkalmam ezt a keresztény örömet keresö
derüt a rámbizottakra sugározni és eröt önteni beléjük. Legjobban a szociális otthon
ba tömörült öreg apácákba, amikor lelkiatyjuk lettem és naponta elmélkedtem velült
Nagyon fáradtak, törödöttek és szomorúak voltak. Olyan levertek, mint az emmausi
ifjak lehettek annak idején. Ezért sokat beszéltem nekik arról. hogy engem lsten a
tenyerén hord és milyen jó nekem ebben a tudatban élni, öket is most hordja Jézus
igazán a tenyerén, amikor nagyon nehéz az életük. Egyikük nyugatra került mint
nyugdíjas. Pár hónap múlva küldött egy képet. megjegyezve: annak, akit lsten a te- .
nyerén hord. A kép: fénykép, nyitott tenyéren egy kis naposcsibe ül. Oldalt a szöveg:
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minden ember, a legkisebb is, úgy van az lsten tenyerén, mintha ö lenne lsten egyet
len gondja..Ezt a képet 30 éve örzörn íróasztalomon és gyakran nézek rá. Örvendek,
hogy igy van.

Életem legnehezebb napjára emlékezem. 31 éve halt meg az édesanyám. Gyón
tatószékből szólitottak, menjek, mert haldoklik. Még élve találtam. Ágya mellé térdeI
tem és a rózsafüzért kezdtem imádkozni hangosan a növérekkel, akik ápolták. Ami
kor a hit, remény, szeretet 3 Üdvözlégyét elmondtam és utána a Dicsöséget, nagyot
sohajtott, könnycsepp csordult a szeméböl és karjaim közt meghalt. A növérek
hangosan felsirtak. Én felálltam és azonnal rneqtaláltarn ebben a nagyon nehéz per
cemben az 1 százalékot. Ne sirjanak növérek, örüljünk annak, hogy ilyen szépen halt
meg édesanyám. Lehet-e szebb halál a papi édesanya számára, mintha a Dicsöség
szavaira, fia karjában dobban a szive utolsót?

GYÖKÖSSY ENDRE
'MÉGIS ÖRÖM

Csúnya volt, tömzsi és púpos is. A negyvennégyes év légibombázásai alatt
vesztette el úgyszólván mindenét; így került hozzánk, a parókiára. Lakásunk jó
szerint üresen állt, aszuterénben húzódtunk meg apró gyerekeinkkel. Az volt az
"óvóhely". Ő egy parányi szobácskában lakott fölöttünk. Júlia testvérnek szólí
totta mindenki. Méltán. Senkije sem volt, így lett sokunk testvére, munkatársa,
helyettese, kisegítője; kis családomnak és egyházközségünknek, a nagy család
nak mindenese. Fityula nélküli diakonissza, palásttalan segédlelkész, betegláto
gató nővér. A frontról érkező halálhírek egy részét, ámelyet hivatalból nekem
küldtek meg a tábori lelkészek, ő kézbesítette. Egyedül nem győztem. Ilyenkor
késő estig elmaradt és szótlanul ment be a szobájába. Még légiriadó és bombázá
sok alatt se jött le, hiába hívtuk. Csak legyintett - és mosolygott. Tulajdonkép
pen mindig mosolygott. Nemcsak az arca, belülről ragyogott, Azóta sem láttam
olyan csúnya-szép, tündöklő arcot. Sokáig nem értettem ragyogása titkát. Nap
mint nap vijjogtak a szirénák. Gyárak közelében laktunk, gyakran hullottak a
bombák. A házakra is. .

Kántorunkat behívták katonának, így az is ő lett. Úgyszólván míndennap te
mettünk, felváltva egy idős római katolikus lelkésszel. Egyre gyakrabban név
sem került a hevenyében összetákolt koporsókra.. Ki tudta azt akkor, ki milyen
vallású lehetett? A legtöbbet romok alól ásták ki. üreg, katolikus lelkésztársam
mal a temetőben tanulgattuk akkor az ökumenét. Egy ilyen alkalommal hárman
ugrottunk be az egyik előre megásott sírba, mert mélyrebukó repülők gépfegy
verrel pásztázták végig a temetőt. Júlia testvér ott is, akkor- is mosolygott. A
szorongástól feszülten mordultam rá: - Most minek örül? A sír mélyén is ragyo
gó arccal válaszolta: - Eppen helyben vagyunk. Máig sem tudom, mire gondolt,
arra-e, hogy kitűnő fedezékben lapulunk, vagy arra, ha eltalálnak, csak ránk kell
kaparni a földet.

Egyszer - véletlenül - az egyik szoba ablakából kikémlelve megláttam, hogya
kert legeldugottabb sarkában imádkozik. A légiriadót lefújták s már alkonyodott.
Háttal állt a háznak, arcát az ég felé emelte. A'Vácí úton valamelyik gyár éghe
tett, mert a tűz verese meg-meglobbant csúnyaszép arcán. Szorosan összekul
csolt kezét félig az égre emelte. Szinte beleniártotta a rőtes fénybe. Ezértláttam
olyan világosan, hogy előbb a hüvelykujja emelkedett ki a szorosan összekulcsolt
kézből, majd a mutatóujja, fél perc múlva a nagyujja, aztán a következő. Végül a
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kisujja. Majd nyitott tenyérrel az ég felé emelte mindkét karjat. Úgy állt ott per
cekig, mint egy szürrealista szobor. Attól kezdve a késő délutáni légiriadók lefú
jása után, ha az ablakhoz léptem, mindig ugyanott és ugyanígy találtam, imád
kozva. Akkor is, amikor közvetlen közelünkben söpört el egy házat a légiakna.
Ezután belépett a lakásba s még sugárzóbb volt, mint máskor. Akár lámpát sem
kellett volna gyújtanunk. Bár nem is volt szabad. Igaz, őt nem lehetett "elsötétí
teni", Akkor mondtam él neki, hogy akaratlanul megfigyeltem s hogy így, ujjait
emelgetve még senkit sem láttam imádkozni. Rám mosolygott és azt válaszolta:
- Ez az én olvasóm, - Az olvasója? Csodálkoztamrá, - Az. Hogy ki ne maradjon
senki. Amikor a hüvelykujjamat nyújtom ki, azokért imádkozom, akiket a Lélek
eszembe juttat. Aztán a mutatóujjam következik, akkor azokért mondok imát,
akik Isten felé mutatják utamat. Magáért is akkor imádkozom. Amikor nagyujja
mat emelem fel, a világ vezetőiért könyörgök: hagyják abba a háborút. Túl sok
vér folyt már. A következő a gyenge ujjam. Azzal a gyöngéket, az üldözötteket, a
kicsinyeket és a haldoklókat ajánlom Isten kegyelmébe. A kisujjam az enyém.
Azzal kérem Gazdámat, - halálomig vidám szívvel szolgálhassam. Hogy senki ki
ne maradjon, azért tartom két tenyeremet az ég felé,s így kérem Istent, tartsa
tenyerén a világot, mégis. Mosolygott és ahogyan. szokott, eltűnt a szobájában. .

Hónapok múlva derült csak ki, akkor már nem dörögtek az ágyúk, hogy egy
rongyos zsákban az ágya alatt dugdosta a kifosztott rákospalotai zsinagóga hét
ágú gyertyatartójának és egyéb összetört kegyszereinek darabjait. A vandál pusz
títás után, éjjel kilopódzott a házból, s amit a zsinagóga körül talált szétdobálva,
zsákba szedte, hazahozta és elrejtette. '

Nem felejtem el, hogy később Dusinszki barátom, a rákospalotai rabbi, aki
csodamódon megmenekült a bori haláltáborból, hogyan zokogott erre a zsákra
borulva, hogyan jajongott héberül az asztalra kiborított törmelék fölött, Amikor
megkérdezte Júlia testvért, mivel hálálhatja meg azt, amit tett, ő azt válaszolta:
Orülök, hogy most örül, -r- és kiment a szobából.

Aztán jóval a háború után egyszer rosszul lett. Kórházba került. Valamikor
ápolónővér volt, nem lehetett' becsapni. Igaz, nem is akarták, mert megismerték.
Amikor ágya szélére ültem és megszorítottam a kezét, olyan derűvel mondta:
rák, mintha örömhírt közolt volna. Bármikor meglátogattam, mindig volt jóhíre
valakiről a kórteremben. Erzsi néni a négyes ágyon már evett. Ez hazament. Az
jobban van, amaz már tűd.aludni.Amikor felőle faggattam, egyféle választ adott:
- jobban vagyok, mint érdemlern.

Egy napon üresen találtam az ágyát; Már a lepedő is le volt róla húzva. Sokáig
ültem a csupaszsodronyra meredve, megszokott helyemen, majd bekopogtam az
orvosához. Már ismertük egymást. Oszhajú, idős, sok szenvedést megért belgyó
gyász volt. Amikor meglát~tt, levette a szemüvegét és sokáig törölgette. Nem né
zett rám, úgy mondta: - ~ielottmeghalt, a kórteremben mindenkitőlbocsánatot

.kért, ,~ll;,va!akitvalar~l.iv:~I#J.egz~vartvolna. Tőlem is, ,hogy gyógYU,lásával ,nem t~-
dott oromot szerezm. On:p.ek e~ a le.yelet hagyta hatra. Arra kert, halala utan
adjam át. Megszorította a kezem, s valami ürüggyel magamra hagyott.

A levélben temetésévelkapcsolatban néhány szerény kérése volt Júlia testvér
nek. Pár meleg sor s végüfegy bibliai idézet Pál leveléből, amelyet az öreg aP9s
tol betegen, .fpgolyként, bilincsek kÖzül a filippibelieknek írt: "Orüljetek az Ur
ban mindenkor! Ismét mcndom, örüljetek." Ezután csak egyetlen szó állt még a
levélben, reszketeg, nagy betűkk~l, kirajzolva: MEGIS.

Azóta fehér fába vésve ott őrzöm ezt az egyetlen szót az íróasztalomon. Ha fá
radtan, örömtelenül ébredek s nehéz nap vár rám, ügy kezdem, hogy elibe ülök
és hosszasan nézem. A hófehér fa és a belevésett öt betű: MÉGIS - hamarosan
úgy sugárzik, mint egykor Júlia testvér. És vissza kell mosolyognom rá.
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SIMÁNDI. ÁGNES

A ,,teljes öröm"
Megfigyelhetjük, hogy a különböző kultúrák hagyományában az emberiség

míndig megpróbálta valamilyen formában kifejezni létezésének örömét és mu
landóságát. E két fogalom az emberi lét keretein belül egymástól elválaszthátat
lan. Amikor az ember örül, átlépi korlátait, megnyitja szívét másoknak. Am tud
juk, ez valójában mennyíre csak percekre szorítkozó élmény: örömünk törékeny
és tünékeny. "Hogy a létezés lényegében jó, azt újra meg újra bizonyítani kell,
mert a iét új meg új szakaszába lépünk át, és az új veszélyekkel szemben kifeje
zésre kell juttatni az együttlétezők szolidaritását" - írja Hiiussling. O mutat
rá arra is, hogy az öröm emberi kifejezése az ünneplés, ami időponthoz kötöttsé
gében hordozza a mulandóság élményének tartalmát. Egymástól térben és idő

ben távoli kultúrák lényegében egyazon törekvéséről van szó: az ember, a szűle

tés és halál kiszolgáltatottja megpróbálja áthágni végessége tudatát. Az antropo
lógusok is így találják: az örömből fakadó ünneplés alapvető emberi tevékeny
ség, mert az embernek szüksége van az időbeliségből való kilépésre, még akkor
is, ha ez csak látszólagosan sikerül. Emberségünk lényegéhez tartozik szoron
gásaink, létbizonytalanságunk leküzdésének igénye.

A kereszténység megváltoztatta az öröm és az ünneplés tartalmát. Jézus
"örömhírt" hozott: többé már nincs szükség az ember erőlködésére,Isten az, aki
Krisztusban minden kor emberéhez odafordul. A megtestesülés titka ez: Isten, a
lét teljessége odaadja önmagát nekünk és értünk. Amikor a hivő felismeri, hogy
a megváltás nemcsak "úgy általában" történt meg, hanem saját, esendő szemé
lyére is vonatkozik, akkor jut el végső soron élete legfontosabb döntéséhez: el
fogadja-e a Jézus Krisztusban felkínált lehetőséget vagy elutasítja? Mert Jézus
Krisztus keresztáldozata nemcsak az emberi történelem kihívása, hanem az
egyéni lét egzisztenciális fordulópontja is. Amikor például a karácsonyi misz
tériumot az egyház ünnepli: a kereszt botrányára mond "igen"-t.

A keresztények liturgikus ünneplését a keresztáldozatba és a feltámadásba ve
tett hit választja el a profán ünnepléstől. Mindig közösségi szolgálat a liturgia,
vállalása a jelennek, a múltnak és a jövőnek, egyúttal Isten és ember találkozá
sának, párbeszédének helye is. Amikor az egyház a liturgikus cselekményekben
megéli Istennel való összetartozását, akkor léte biztonságát is ünnepli.

Már utaltam a megtestesülés misztériumára, mint az isteni odaadás első ál
lomására, - enélkül érthetetlenek a húsvéti titkok. Mert a liturgikus ünnepek
két fő oszlopa a Karácsony és a Húsvét (az "ünnepek ünnepe") egymástól elvá
laszthatatlanok. Mindkettő szimbolikájának középpontjában az az evangéliumi
fény áll, amiről Jézus oly sokat beszélt. Az adventi várakozás homályát a re
ménység fénye világítja ~eg, Húsvéti vigiliájának sötétjét pedig a győzedelmes

Isten fénye oszlatja szét. Orömünk fénye ez is, az is.
A liturgikus jelek közül - különös módon - elsősorban a kereszt szimbolizálja

számunkra az örömet. Akit megkeresztelnek, az a kerqszt által lép kapcsolatba
Krisztussal, sőt magát Krisztust ölti magára (Gal 3, 27). Kereszteléskor a "fény"
is újra megjelenik: az égő gyertya az egyik legősibb liturgikus jel. Az őskereszté

nyek nem véletlenül írták szívesen házuk falára kereszt alakban a fény (fósz) és
az élet (dzóé) görög szavait. A kereszt, a fény és az élet összekapcsolása termé
szetesen Krisztusra utal, aki "halálával legyőzte a halált" és ezzel a "szégyen fá
ját" a "dicsőség fájává" tette.
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Amikor Jézus azon az utolsó, jeruzsálemiéjszakán, amit tanítványaival töltött,
örömre szólította fel öket -, nem a "világ örömére" gondolt, hanem arra az
örömre, amivel minden véges, emberi öröm egyszer teljessé válhat (Jn 15, 11).Ez
Krisztus öröme: a kereszt titka által feltörő kegyelem kifogyhatatlan forrása.

BENEY ZSUZSA

TáVOl vagyok az örömtöl most, amikor ezeket a sorokat írom; de hogy távolabb-e,'
mint bármíkor eddigi életemben? - nem tudom, Bizonyos, hogy határmezsgyén ál
lok, élet és halál tartományai között, és nem tudom, hogy az egyelöre köddel fedett
út merre vezet. Dehát eddig sem tudhattam, s nem is tudtam soha. Vísszatekintve ki
mondhatom: ismertem az örömet, s talán másoknál közelebbröl is. Elég szerencsét
len életem volt - de az örömnek olyan villanásaival, ami azt hiszem, keveseknek
adatik meg. ,

Mégis - ha most visszagondolok rá -boldogság-állapotokra könnyebben emlék
szem, mint az öröm píllariataíra. Lényegükhöz tartozik, hogy megfoghatatlanok 
olyan átütések, melyek, mint a villámok, feltépik világunk határait; időtlenek, kettös
értelemben is: nemcsak abban, hogy nincs tartalmuk - nem ís tartoznak ·az idö tör
vényei szerint mérhetö, múló világba. Itt, létünk terében egyetlen szóval tudom meg
közelíteni keletkezésüket: érintések nyomában fakadnak (de talán ugyanazoknak az
érintéseknek nyomában, amelyek mérhetetlen fájdalmat is okoznak - és aligha lehet
eldönteni, hogy mitöl: külsö vagy belsö tényezöktöl függ-e, hogy melyiket. Leg
nagyobb rejtélyük, hogy olykor egyszerre, együtt mind a kettöt - vagy csak a mi ana
lizáló-osztályozó értelmünk kivánja-e azt, hogya megrendülés negatív és pozitív
pólusaít megkülönböztessük egymástól?) Emberi éríntések nyomában fakadt az
öröm, azt hiszem, mindíg - akkor is, ha közvetlenül az ember nélküli természet vagy
a muzsika varázsa gyújtotta fel - de közelsége már a közeledés irányában (hiszen
az "érintés" ennek az irányultságnak a 'szél-csapása) mérhetetlen világ-tágulássá
nö. A pillanat megtelik a világgal, s a világ pillanattalan, ídötlen valósággá tágul;
egymásbazárul s folytonosan víbrálva egymáson áttünik a leginkább meghatározott
itt és a pontjaiban meghatározhatatlan végtelenség, a másik valóságossága és az,
amit a másik csak megtestesit. Az eqyértelmű szó lepereg róla, nemcsak kifejezhe
tetlen, de szavakkal fel sem ídézhetö. Emléke legfeljebb hatásaiban él, abban, aho
gyan óriási energía-beáramlása molekuláinkat átrendezí.

Mínden öröm, a legföldíbb indítékú is misztikus élmény, az örömet adó s az azt el
fogadó rejtélyes kapcsolatának fényköre. Ha kialudt, már elképzelhetetlen - ezért
nem hiszem, hogy 'azelmúlás szenvedésteli útjára elkisérne. De ha el is múlik és
egyszer nemcsak visszahozhatatlanná, hanem felídézhetetlenné is válik, azoknak a
csodálatos eseményeknek egyike, melyekben énünk kicsinysége elött, bármily sej
telemszerüen is, feltárul a lét titokzatossága.

ÁGH ATTILA

A dialógus öröme

Jóval több számomra puszta udvariasságnál vagy netán szójátéknál, hogyha ezzel
kezdem: örömmel ragadtam meg az alkalmat, hogy szót kapjak a Vigilia karácsonyi
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számának az örömröl szóló összeállításában. Mély megbecsülés és színvonalas,
kulturált viták kötnek össze a hazai katolikus gondolkodás vezetö alakjalval. sajnos,
a Rónay Györggyel való találkozásokat és eszmecseréket már csak az emlékeze
temben örizhetem. Az a világnézet és filozófiai állásfoglalás, amelyet a magaménak
vallok, a világ nyitottság és az emberi párbeszéd hitvallása, s a magam személyes
életében is a párbeszédben találtam meg a leQtisztább emberi örömöt.

Teljes életet kellene élni, ezt mindnyáian tudjuk, s magam a rnarxizrnusból vett ér
vekkel részletesen ki is tudom fejteni ennek következményeit. Ezt a luxust, sajnos
azonban csak ritka korok szerenesés szülöttei érhetik el, innen adódik számunkra á.
reneszánsz ember ragyogása, talán soha sem volt emberi teljessége. A mai kor
globális ellentmondásai inkább egy töredékes emberi életviteit tesznek lehetövé,
ahol a boldogság, úgymond, a küzdelem vallása, az emberi személyiség szabad
ságának megkísérelt megvalósitása. Akár a filozófiai elveinket, akár a valóságot néz
zük, ez a boldogságtörekvés lépten-nyomon konfliktusba kerül az öröm keresésével
és vállalásával. A ma élö ötmilliárd ember túlnyomó többsége örömtelen életet él, s
a mai szerencsések azok a kevesek, akik össze tudják kapcsoini a maguk szemé
lyes "szabadságharcát" az öröm megteremtésével vagyelfogadásával.

Tudom, hogy a filozófusok minden kérdést szükségtelenül túlbonyolítanak, de nem
tudok túllépni rajta. Tudomásul veszem a világ széttöredezettségét is, amelyben a
legnagyobb veszélyt abban látom, hogy a táguló világ széttört darabjaí egyretávo
labb sodródva egymástól már lehetőséget sem adnak a kommunikációra, a párbe
szédre. A "süketek párbeszéde" az emberi lét nadirja, mélypontja, filozófiai haraggal
szólva az emberi lényeg megcsúfolása. A dialógust viszont nemcsak közvetlenül
hasznosnak avagy az emberi létböl fakadó szükségszerüségnek, hanem örömforrás
nak is látom. Félreértés ne essék, nemcsak a marxisták és keresztények dialóqusára
gondolok, söt elsösorban nem is arra. Ebben korántsem vagyok "profi", s egyébként
is, a nem-európai világvallások mint kutatót és embert mindig sokkal jobban érdekel
tek, mivel rajtuk keresztül vezetett a nem-európai kultúrák megértésének útja.

Észak és Dél, Kelet és Nyugat párbeszédét látom a kor nagy szükségszerüségé
nek az ellentétes érdekek és nyelvek újkeletü Bábelében. Az utóbbi években egyre
inkább telfedezzük az európai kultúra közös örökségét és melegségét is, s ez nekem
is örömet okoz. Egészen addig, mig európaiságunkat nem fordítjuk szembe fölény
ként a világgal, ahogy évszázadokon át divatban volt. De az emberi kapcsolat örö
me áthatja a hétköznapok mikrovilágát is. Sokszor hetekig őrzött és élvezett öröm
egy távoli kollégávalvaló találkozás és a közös érdeklödés megtalálása a szuvere
nitásukat makacsul örzö, egymástólidegenkedö diszciplínák határain át. Az embe
rek manapság, s tulajdonképpen joggal, nagyonis tudatában vannak az érdekkonf
liktusok elkerülhetetlenségének, de annak jóval kevésbé, hogy ezek nagyobb ernpá
tiával többnyire sikeresen rendezhetőek. Az empátia, a másik megértése gyakorta
inkább az örömök forrása, mint a megsemmisítö gyözelem.

A filozófálgatásról az önvallomásra átváltva, az egyéni élet korszakainak lefutása
is jellegzetesen változtatja az embernek az örömról alkotott véleményét. Jómagam
negyven fölött és a "doleo ergo sum" illyési attitüdje elött úgy látom, hogy a korral
megjön az örömök kulturáltsága is, az ember jobban érzi az élet izét, legyen az egy
pohár bor zamata vagy egy utazás öröme. Nem feladatom a kereszténység és az
öröm viszonyának megitélése, de félek, hogy egy esetleges vitában erösen az evilá
gi, kulturált emberi örömök pártján lennék, Én magam nem ismerek más transzcen-

.denciát, mint az egyéni életekböl kibomló világtörténelmet, szerintem ebben kell
csak evilági örömeinknek megmérettetniök, hogy önemésztö öröm keresések-e vagy
önkibontakoztató örömvállalások.
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VASADI PÉTER

KÜlönös íenne ezt olvasnunk valamelyik napilapunkban: "Figyelem,
gyorshír! Nagykiterjedésű öröm száguldott át a kontinensen. Nyomában a
népek kedélye kicsapott megszokott medréböl. A városok lakossága el
hagyta épületeit, a földalattiját, a kórházait és a nyilt mezökön összeölel
kezett. A haragosak spontán módon egymásra leltek. Százezreknek évti
zedeken át lerakódott és megkövesedett gyűlölete illant el .rnásodpercek
alatt. A kontinens ma reggel 7 óra 30 perc óta zavartalan boldogságban él."

Nem söpör át ilyen öröm a kontinensen. Á bizalmatlanság és a gyanak
vás magvait vasbeton silókba telepitettük. Csak lépésröl lépésre s lábujj
hegyen közelíthetünk egymás ütésre emelt karja felé, és nagyon óvatos
mozdulatokkal jelezhetjük jószándékunkat. De ha át is söpörne ilyen öröm a
kontinensünkön, utána vissza kellene térnünk lakásainkba, a metróinkba, a
kórházainkba lakónak, utasnak, betegnek és ápolónak. S mivel az idöbe
szött életünknek küzdelem a veleje, újra kezdödnék a tülekedés, az irigy
ség, a szorongás, a félelem.

Mert az igazi öröm sohasem "átsöpör" valamin, valakin, összetörve a
karámainkat, a korlátainkat, a tereinket és a kategóriáinkat, hanem megszü
tetik. Beleszületik abba, ami éppen van. Nem kényeskedik, sem ami a he
lyet, sem ami az idöt illeti. Az igazi öröm azonnali és kockáztat. Nem fél,
mert hatalmas. Hatalma a szelídsége, ereje a láthatatlansága. Egyszerre
csak kifeslik egy arcon a szívböl fölszálló mosolyban, kimondja a szeretet
szavait az elnémult szerencsétlennek, igazságot villant a sötétséabe. Az
igazi öröm nem futó, nem átmeneti, nem vet lapos pillantást a tartalékaira.
Tetötöl talpig öröm, s egészen odaadja maqát. S mivel örömtelenek közé
érkezik, csupa vér, csupa harapás a teste. És emberalakja van. Olyan, mint
te vagy én. Jászolban született, nem emeletes kiságyban, reszketett a hi
degtöl, de jóságos állatok leheletükkel fölmelegítették. Végig kitartott amel
lett, hogya mi "örömünk teljes legyen". Végig, és azon túl. Örökké a mi
örömünket akarja. Ö maga ez az örök öröm, az egyetlen, Jézus Krisztus, az
lsten Fia, a betlehemi Ige.

TOMKA FERENC

Kereszténységem öröme

Mit tudok néhány sorban írni az öröm "lényegéről és forrásairól"? Hiszen a ke
resztény öröm a keresztény világnézet talaján nő fel. S bármit állítok erről az
örömről, üres állításnak tűnhet azok számára, akik nincsenek otthon a keresze
ténységben (s akik nem találkoztak igazi örömben élő keresztényekkel). Ezért
úgy gondoltam, megfelelőbb, ha megkísérlem megfogalmazni, mit jelent számom
ra az öröm, s melyek forrásai.

- Gyermekkorom örömét (vagy inkább boldogságát) alapvetően szüleim szere
tete határozta meg. Boldogságomat megtaláltam a biztonságot nyújtó családi kö
zösségben (a hétköznapokban es ünnepekben: a kirándulások és születésnapok
és karácsonyok melegében); a világgal, a széppel való ismerkedés felfedezései
ben (a szép tájakban, a zenében, a növekvő ismeretekben); s a gyermeki liit bi-
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zonyosságában (Isten szeretetében, az érte és az embertársakért hozott áldoza
tokban, s a hitünkért vállalt üldöztetések gyermeki öntudattal való elviselé-
sében). . _

- Serdülő, majd ifjú koromban - mint minden fiatal, én is - új távlatokra, s az
öröm új forrásaira találtam: hittem az emberek alapvető jóságában és saját
erőmben; hittem a világ, az emberiség és önmagam megváltoztathatóságában;
hittem, hogy hasonlóan gondolkodó embertársaimmal együtt képes leszek vala
mi nagyot tenni a világ szebbé változtatásáért. S bár mind gyakrabban találkoz
tam a világban és az önmagamban levő hiányokkal, ez nem csökkentette bizo
nyosságomat, hogy Isten képes pótolni minden hiányt, képes betölteni minden
űrt. E hitem alapozta meg ifjúkori optimizmusomat és örömömet.

- Férfikoromban egyszercsak azon vettem észre magam, hogy sok minden
aláásta a fiatalkori ideálokat, s ezzel benső biztonságomat és örömömet. - Meg
tapasztaltam, hogy a világban - a szép leplek és álarcok mögött - nagyonis erős a
bűn, a sötétség, az igazságtalanság, a fájdalom; megtapasztaltam, hogy az emberi
szeretettel sokan visszaélnek; azt tapasztaltam, hogya korosztályombeliek (hi
vők és nem hivők) közül, s azok közül, akik nagy ideálokkal indultak, sokan fel
adták IMr a világmegújító álmokat: életük konkrét vitelében nem hiszik már,
hogy érdemes másokért élni, hogy meg lehet változtatni a világot s önmagukat,
hogy létrejöhet egy igazabb testvériség minden ember között (mindezt nem hi
szik már, akkor sem, ha ott, ahol erről vallaniok kell, azt hitetik el magukkal és
másokkal, hogy még hiszik).

Még fájóbban tapasztaltam, hogy az egyházi közösség is - amelynek tagja va
gyok - sokkal emberibb, sokkal esendőbb, mint korábban képzeltem volna; hogy
a "keresztények" egy jó részének számára sem életalakító, forradalmi valóság a
hit; s hogy így ez az egyház gyakran nem a "föld sója s a világ világossága".

S talán a legfájóbb yolt megtapasztalnom, hogy mindenekelőtt én magam va
gyok a leggyengébb. Ugy tűnt, hogy nemcsak a világ vagy környezetem szebbé
tételére, hanem önmagam gyökeres ·megváltoztatására (a krisztusi önzetlenség
ideáljának megközelítésére) sincs elég erőm..

A fiatalkor álmainak, optimizmusának elbizonytalanodásával párhuzamban
kezdett érlelődni bennem egy mélyebb keresztény hit, s ebből fakadóan. egy új-
szerű benső öröm. .

Mi ma örömöm lényege és forrása? - A hit és bizonyosság, hogy az ember
nem hiába vágyik a szeretet, az igazság, a jóság végső győzelmére. - Hiszem,
hogy minden ellenkező látszat ellenére is a Szeretet a legtermékenyebb, leg
igazabb, legistenibb erő a mindenségben. Hiszem tehát, hogy van értelme a má
sokért adott életnek, munkának - minden igaz ember életének és munkájának -,
akkor is, ha a földön semmiféle hála vagy elismerés nem jutalrnazná azt. Hi
szem, hogy létünk legértelmetlenebbnek tűnő jelensége, a fájdalom (s annak
bármely formája) sem hiábavaló: azaz hiszem, hogy Krisztus keresztje és feltá
madása az emberiség legigazabb és leg-szabadítóbb szimbóluma és valósága.
(Szimbóluma: mert jelzi, hogy a világ minden szeretetből vállalt szenvedése és
halála magában hordja a feltámadást;- és valósága: mert amit jelez, az Krisztus
ban egyszer már megtörtént, s általa és benne folytatódik, amíg a világ áll.) -' Hi
szem mindezt, mert hiszek a lét értelmességében és célszerűségében; s ha nem
hinném, akkor a lét, aszeretet, a legemberibb értékek, s az igazi öröm lehető

sége válnának kérdésessé számomra.
- Örömöm színeit sokféle bizonyosság és megtapasztalás szemléltethetí: - Bi

zonyos vagyok és tapasztalom, hogy az ember Krisztus erejében minden elesett
ségéből újra felkelhet. (Ez a tapasztalás segít, hogy ne gydzzön le a keserűség

saját korlátaimat tapasztalva; s ez segít, hogy meg tudjam érteni és el tudjam
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fogadni magamhoz hasonlóan botló embertársaimat és egyházam botló tagjait: 
azokat, akik korábban gyakran keserűvé tették életemet.) - Tapasztalom, hogy
növekszik azoknak a keresztényeknek és keresztény közösségeknek száma, akik
ben, illetve amelyekben él Krisztus bizonyossága és öröme, s amelyeknek élete
ily módon hatékony meghívás környezetük számára: meghívás a másokért élő

szeretetre, a reményre, az örömre. - Tapasztalom. hogy minden ember lelke mé
lyén él a vágy a teljes Igazság, Szeretet és üröm után, s tapasztalom, hogy ezek
elérésén dolgozva az emberek (hivők vagy nem hivők) egymásra találhatnak., s
eljuthatnak az igazi testvériség örömére. - S hiszem, hogy a jelen világ minden
hiánya, minden igaztalansága, önzése, testvérietlensége és fájdalma egy lépcső

fok: - hogy a hiányok által aze~beriség felfedezze egy teljesebb Igazságban,
Szeretetben és Testvériségben az Orömöt.

FEKETE GYULA

Gondolkoztam én már ezen, írtam is róla - elnézést, ha ismétlem magam
egy futamodásnyit: a zavartalan, tiszta örömökröl, a sírig tartó szerelmekröl,
a családi boldogságról miért olyan takarékosan ejt szót éppen a java iroda
lom? Miért folyton csak a nyomor, a szenvedés, a boldogtalan házassáq, a
durva eröszak diadala ... bukott forradalmak, vesztett csaták, emésztö vá
gyak, nyomasztó tragédiák, ..? Miért csak a sötét színek keverése rnéltó a
rangosabb palettához? Miért mondanak le éppen a nagy alkotok a tiszta
örömök derűs színeiröl - a szórakoztató iparosok javára? Miért fokozza le
már eleve a rnü rangját, fajsúlyát, művészi értékét az, ha alkotója az örömöt,
a beteljesülést, a boldogságot igyekszik ábrázolni? Söt, már az is külön
szigorral megméretik és könnyünek találtatik, ha jól végzödik az ábrázolt
történet. (Kivétel a könnyünek fémjelzett rnüta]: így aztán a heppiendet vég
képp a kikapcsolódást, az idötöltö szórakozást ellátó-szolgáltató 'mútaiok
sajátítják ki.)

Természetesen tudom az okát: a fenség, a tragikum, a katarzis, a tisztító
tűz élményét, ezt a lélek legmélyéig kavaró élményt csak a legnagyobb
irodalrni-rnűvészef alkotások képesek adni, s ilyen megrázó, megrendítö
élmény teremhet-e egyáltalán felhötlen, kéktiszta ég alatt, rozsálló idillek
ben, zsongító heppiendek tövén?

Valahol azért teremhet. Az öröm, a boldogság is kifejezhető a legmaga
sabb höfokon - meglehet, erős árnyalással - megragadó művészi erővel;

van erre példa az irodalom és a művészetek minden ágában. De - úgy tet
szik - sokkal-sokkal keményebb alkotói erőpróba az öröm, a boldogság
rnüvészl rangú megragadása, ábrázolása, mint a komor, sötét, tragikus
térnéké.

Érzelmi közszükségleti hiánycikk.
S annál is inkább hiánycikk, mert, noha a való élet, megrögzőtt szokása

szerint, ritkán kinálja föl az öröm élményét, ez a közszükséglet-élmény - a
fentiek okán - igazán mély megragadó trodalrni-múvészi élményekkel sem
pótolható-szapontható.

Mintha - talán nem függetlenül ettöl, noha más okból is - sorvadozna ér
zelmi kultúránk. így aztán' a valódi szépséq. a valódi öröm is túl gyakran
halva szütetik; jóvátehetetlenül elsikkad, csak, mert nincs hozzá szemünk
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Sem türelmünk, sem idönk. Oda sem figyelünk rá - vagy csak utólag. Észre
sem vesszük közelröl, csak messziröl.

Elérhetetlen messziröl.
Pedig az öröm igen-igen romlékony érték; sem idöben, sem térben nem

viseli el a távolságokat. Gondoljuk meg, hogy sikkad el a közérzetünkböl
folyton a boldog teljesüléseknek az az érzése, az a hangulata, amelyet pe
dig korábbi vágyainkban még a boldogság legfontosabb elemei, feltételei
közt tartottunk számon! Érzelmeinkkel hamarább felejtünk, mint a tudatunk
kal, és mindaz, ami nem ismétlödik valóságos vagy legalább irodalmi-mü
vészi élményben újra meg újra, menthetetlenül kihull a közérzet napi lel
tárából. A legkedvezöbb tartós állapot is hiányérzetet, elégedetlenséget szül;
az öröm, a boldogság legfontosabb alkotó elemeit is kipergeti az idök ros-
táján közérzetünk aktivál közül a megszokás. .

Bizony, bizony, bünösen rosszul gazdálkodunk az örömökkel, sokkal
sokkal több figyelmet érdemelnének.

(Nem térek itt ki a féktelenül terjedö rablógazdálkodásfa: az örömöt haj
szolók hadai ra, a "kincs-hír-gyönyörben" elmerülö telhetetlenekre, a napba
nézö látni-vágyókra, a "sok kéjt szórakozva kergetökre" - ez persze zsák
utca.)

Bizony, nagy kár, hogy az örömnek nincs közgazdaságtana. Akkor képle
tekkel is igazolhatnám, hogy a jófajta öröm duplán számít: annál is számít,
aki szerzi, annál is, akinek szerezték.

Vagyis a címletéhez - a névleges értékéhez - képest legalábbis kétszeres
az árfolyama, leltáriértéke a társadalomban. (Legalábbis, -rnondorn, hiszen a
hozzátartozókkal, barátokkal is beszorozhatnék. Viszont az irigyek szorzata
kivonandó ...)

Úgyszólván a semmiböl teremthetö érték, úgyszólván korlátlanul szapo
rítható - az energia-egyenérték szigorú fizikai törvénye nem érvényes a kö
zösségi - szociális - értékekre s energiákra.

S a közgazdaság törvényei sem érvényesek. Legalábbis a tiszta örömök
nek vannak olyan fajtái, amelyek - mint az élet legnagyobb értékei általában
- csakis ingyen kaphatók. Pénzért - bármilyen sok pénzért - csupán után
zatalkat, hamisítványaikat lehet beszerezni. Az igazi szerelem, az igazi sze~
retet, az igazi barátság örömeit csakis ingyen adják, ingyen kapják. Azok,
akiknek hiányoznak az ingyenes eredetiben, vagyonokat hajlandók fizetni
piaci hamisítványaikért is.

Kelendök a pótlékok is, az ipari méretekben termelt és tömegétkeztetésre
szánt pot-örömök. Szerelempótlékok, .barátságpótlékok, eszménypótlékok,
a közösségi együvétartozás potlékai. Csakhogy az ilyen pótlékok az eredeti
értékek iránti éhséget és szomjúságot alig csillapítják.

Ha egyáltalán csillapitják - micsoda éhínség!
Legkivált karácsonykor. A szeretet-éhség, az öröm-szomjúság nagy ün

nepén.
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