
HIT ÉS ÉLET

KIKAPCSOLÓDNI VAGY BEKAPCSOLÓDNI?

Kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken este nyolc órakor egymillió honfitár
sunk már az ágyból nézi a tévét. Ha erősen lövöldöznek, kilencig, tízig is kitarta
nak, ha nem, már fél óra múlva - ha nem is az igazak - a fél négykor, négykor
kelők és az este nyolcig tartó munkában kimerülők álmát alusszák. Több mil
lióan műsorzárásig.nézik, bámulják vagy épp imádják a képernyőt, s többségük
kevesebb időt tölt barátaival, házastársával, gyermekeivel és Istennel, mint a
tévéfilm-sorozatok hőseivel. Amikor nézik a tévét, amikor valamin "jól szórakoz
nak", akkor sem szórakoznak, csak pihennek, mert ahhoz, hogy istenigazából szó
rakozzanak, nem eléggé kipihentek. Azok közül is, akik nem menekülnek egyik
munkából a másikba, csak pihennek, de nem szórakoznak az úgynevezett sza
badidőben, mert ez számukra csak valamitől (korlátoktól) való szabadság, és
nem a valamiért való szabadság, nem az ünnep (szertartásoktól kötött, de e kö
töttségen belül igazi szabadságot kínáló) szabad ideje, nem a szímbólum-fo
gyasztás és nem a szimbólum-készítés ideje (amikor legalább a játék óráiban jel
lé válhatok, előleget kapva majdan beteljesedőönmagamból), nem a mindennapi
gondokkal folytatott harcot felfüggesztőkülönbéke szent ideje.

A felvillanyozott izgalommal és abeteljesedettség nyugalmával egyaránt (ter
mészetesen esetenként nem .egyformán) jellemezhető igazi szórakozás, amikor
legszívesebben így kiáltanánk fel, "Uram, jó nekünk itt!", manapság sajnos kö
reinkben is eléggé ritka. Még a fiatalok körében is, akik még nem fáradtak bele
az önkizsákmányolásba, mint szüleik. Bizonyosan azért sem gyakoribb, mert
hozzászoktunk ahhoz, hogy valamin szórakozzunk, és nem tudunk, mert nem ta
nultuk meg valamivel szórakozni, ~zórakoztatni önmagunkat és "bennünket",
társainkat és a társainkká válókat. Igy aztán játék helyett csak "szórakozunk",
"hülyülünk", .Jógunk", "elvagyunk", "elütjük az időt". Csiklandoztatjuk magun
kat, ahelyett, hogy nevetnénk magunkon, túl sokat is röhögünk és nevetgélünk,
de keveset derülünk, és még kevesebbet örülünk. Szomorú, sőt tragikus, hogy
nem tudunk játszani. Nem tudunk, mert nem is ismerünk játékokat, azaz, kul
turálatlanok vagyunk. Nem tudunk, mert nem merünk, Nem tudunk, mert nem
tudjuk, hogy a játék mindig társas-játék, embernek ember által való megajándé
kezása. Nem tudjuk, hogy a játék rend és szabadság, a könnyedség és az erőfe

szítés olyan egysége, amelyben az erőfeszítés nem erőlködés, hanem csak erőm
megélése, a természetes mozgás élménye.

Sokan a mi köreinkben is nem rendeltetésszerűenszórakoznak: lopva, szé
gyenkezve, lelkiismeretfurdalással, hasadt tudattal, a szórakozás idejére "szeku
larizálva" magukat. Nem tudjuk, meddig lehet elmenni. Félünk, hogy szórakozva
eláruljukértékeinket, Félünk attól is, hogy a "magvas" szórakozás unalmas lesz,
és attól is, hogy a "könnyű" szórakozás lealacsonyít. Ugyan már nem igen tekint
jük világunkat siralomvölgynek, az öröm művelésébenmégis bizonytalanok, ta-
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nácstalanok vagyunk. Rokonsienvezünk ugyan a két fahasábbal is hegedülni tu
dó (mert merő?) Isten bohócával, de azonosulni mégsem tudunk vele, mert a tes
tét (lehet, hogy csak a kor divatja szerint?) kigúnyoló és sanyargató aszkétával
már nem igen tudunk mit kezdeni. Penitenciáink között nem szerepelnek jó
viccek, de még a Pereszt-bibíiu, Chesterton vagy Francis Jammes sem, nem kell
megnevettetnünk a megszomoritottakat, nem kell kikapcsolódással vagy szóra
koztató bekapcsolódással jóvá tennünk szürkeségünket, erőnkkel való vissza
éléseinket.

Eléggé tanácstalanok vagyunk. Nem tudjuk biztosan, élvezhetjük-e kellemes
perceinkben, hogy vagyunk, hogy igeneljük önmagunkat? Nem önzés-e részben
vagy egészben valamennyi szórakozás? Köthetünk-e órákra, napokra különbé
két, amikor harcok dúlnak körülöttünk? Nem kompromittáljuk-e Mesterünket,
amikor jóízűen nevetünk felebarátunk kicsinyességén és végességén? Nem ele
gendő-e a munkában, tanulásban gyakorolnunk az aszkézist, és nem kell-e éppen
az örömről való lemondást bűnnek tekintenünk? Vagy éppen arról kellene le
mondani, ami kellemes, ami nem kötelező?Vagy a magvas és komoly szórakozás
erőltetése lenne az igazi aszkézis, lemondva a cirkuszról, a krimiről és a kabaré
ról? Van-e jogunk kipihenni a katarzist? Szabad-e néha élveznünk a semmitte
vést is? Szabad-e teljesen elengednünk magunkat a szórakozásban? Es ki fog
meg ilyenkor? Félrefordul-e Isten, amikor szórakozom, vagy elnézően mosolyog?
Vagy talán velünk örül?

*

"Menj szépen haza: otthon szórakozz még és tégy kedved
szerínt.' (Sir 32, 15)

Az ember homo ludens, játékos ember is, nem csupán homo faber, tevékeny
munkás. Munkája is csak akkor lesz igazán emberi, ha nem csak pénzkeresés
vagy bármi egyéb hasznos cél vezeti, hanem belefeledkezik munkájába - az al
kotás "öncélú" öröme tölti be elsősorban. Arisztotelész a játszani tudás, az
"eutrapelia"-t az ember egyik legfontosabb erényének tartja -carany középútnak
a mindenáron vidámkodó felszínesség és a tragikus vagy dermedt komorság
között.

A játék fölött áll a közvetlen szükségletek kielégítésének: értelmes, de nincs
közvetlenül kimutatható haszna-célja. A játék: test és lélek egybecsendülő har
móniája, amelyben testünk felszabadultan és könnyedén engedelmeskedik gon
dolatainknak, érzelmeinknek, akaratunknak (mint a sportban vagy a táncban),
vagy amelyben formát, testet ölt az emberi szellem (bármilyen művészi alkotás
ban). Az átszellemült testnek, a testet egészen magába emelt léleknek birodalma
a mennyország: feltámadt testünkben ez a harmónia válik véglegessé és tökéle
tessé. Az igazi játék azért transzcendentális: elénk villantja az időtlen béke vi
lágát, amelyben az ember már nem törekszik újabb célok elérésére. Megérke
zett: nem dolgozik; hanem pihen - a beteljesült örömben, a felszabadult szere
tetben van.

A játszó ember kilép -- kikapcsolódik - megszokott, gondokkal telieróteréból,
és hagyja, hogyajátékon keresztül bekapcsolódjék ebbe a "más világba", közelé
be kerüljön a "játékos Istennek".

A kinyilatkoztatás - botránkoztató merészen - Isten játékaként írja le a terem
tést. A Bölcsesség kedvenceként mellette van a Teremtőnek: "Napról napra csak
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bennem gyönyörködött, mindig ott játszottam a színe előtt. Ott játszottam az
egész földkerekségen, és örömmel voltam az emberek fiai között." (Préd
8,30-31.)

A teremtés és li megtestesülés értelmes, de nem szükségszerű. Istent senki
semmi nem kényszerítette rá: szabadon, szeretetből hozta létre és változtatta
meg a világot. Az isteni Bölcsesség "játékát", ,;táncát" részletesen elemzik az
ókeresztény írók; Origenes szerint "ebből is látható, hogy Isten mindig túlárad.
az örömtől". Az Orök Bölcsesség játéka a földön jelzi az örök boldogság örömét,
de megmutatja azt is, hogy játéknak, gyermekjátéknak .kell tekintenünk ezt az
életet, amely egykor beletorkollik Isten örök, boldog és felszabadult szeretet
játékába. Az élet, a földi dolgok e relativitásának múlékonyságának felismerésé
hez segíthet a humor képessége is.

Az ember Plotinosz szerint "Isten játékszere", de hozzátehetjük: Istennek - ál
tala kiválasztott - játékostársa is. Vidám, mert élete Istenben van elrejtve - de
komoly, mert tudja, hogy szabadsága veszélyeket is hordoz: a boldogság elveszi
tésének lehetőségét. "Komolyvidám" tehát, aki felelőtlenül nem játssza el végső

boldogságának lehetőségét, de nem is.süllyed el a tragikus kétségbeesésben. A
játékos ember tud "kikapcsolódni" az élet terheiből, és "bekapcsolódni" Isten
örök-időtlen játékába. Szabadidejét nem csupán elhenyéli, agyát itallal-tévével
diszkóval eltompítva, de nem is dolgozza magát halálra hobbiból vagy pénzkere
seti céllal, hanem tudja fölemelni szívét "az istenek boldog társaságába", a játé
kos, az emberek között magát jól érző Isten közelségébe.

A játékos Istent az ember Jézusban ismerbették meg tanítványai. Nem tudunk
arról, hogy szórakozott volna. De felhasználta az ~Jet teljességét, hogy annak je
lesebb pontjain felszabadultan örvendezhessék. Ot is vonzotta a terített asztal
mel1etti beszélgetések melegsége. Ott nem tárgyalt, hanem beszélgetett. Erre
volt ideje: meghallgatta az emberek hétköznapi, banális, egyszerű kis történeteit
is, de a meghitt bizalom légkörében akárhányszor megnyílott az emberek szíve
is. A társasági együttlét játékosnak látszó formái között nemegyszer neki ajándé
kozták magukat az emberek.

A keresztények közőrt mindig akadtak Isten szegényei, de Isten "bolondjai" is,
akik a világtól szabadon, de a világ szeretetében éltek, felszabadult örömmel. Az
élőlényeknek szükségük van arra, hogy munkájuk után megpihenjenek. Az em
ber kikapcsolódása azonban nemcsak pihenés: játék is, amely bekapcsol a túl
világba, az együttlét örömében hozzákapcsol a többi emberhez, s a nem-magá
nyos egyedüllétben fölemeli szívünket a világfölötti Istenhez.

Zakariás próféta a jövendő messiási boldogságot így látja: "Tele lesznek a vá
ros terei kisfiúkkal és kislányokkal; játszadozni fognak a tereken." (8. 5) Isten
városát az Isten gyermekeinek felszabadult játéka tölti be. S minden igaz emberi
játékunk ennek részesévé tesz bennünket, mintegy elő-játékaként az örök bol
dogságnak. A keresztény ember tudja: Atyánk az, aki a Játékot kitalálta, meg
szervezte és elkezdte, Ő biztosan gondoskodik rólunk, hogy bajunk ne essék - de
halálosan komolyan elvárja, hogy gyermeki bizalmunkat el ne veszítsük, s a kő

zös játék szépségét önzőn el ne rontsuk. Sokat elárul ennek titkából Kis Szent
Teréz ismert mondása, hogy Jézus játékszere szeretne lenni, "értéktelen kis
labda, amelyet a gyerekek földhöz vághatnak vagy akár a sarokban felejthetnek,
de ha úgy tetszik, a szívükhöz is szoríthatják".

Ha napunk, életünk munkája vagy szenvedése véget ért- vagy nemegyszer ép
pen ezek közben - újra és újra hangzik felénk az Isten gyermekeit szólító hívás:
"Jöjjetek ti is játszani!"
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