
JAMES MARTIN SJ: 
MENNYEI DERŰ
Öröm, humor és nevetés a lelki életben

James Martin New York-i jezsuita szerzetes, az
America című katolikus hetilap szerkesztője üz-
leti tanulmányai és a General Electricnél eltöltött
évek után 1988-ban lett Jézus Társaságának a
tagja. Könyvében azt vizsgálja, miért utasítják el
vagy tekintik túlzásnak a jókedvet, a humort és a
nevetést bizonyos egyházi körökben, fölösleges-
nek, sőt botrányosnak tartva mindezt. A szerző-
nek ezzel szemben meggyőződése, hogy a jókedv,
a humor és a nevetés az egészséges lelki élet alap-
vető része. A vallásosság nem egyenlő a szigorú-
sággal, a komorsággal, netán a mogorvasággal.

P. Martin célja, hogy visszahelyezze a jóked-
vet, a humort és a nevetést a keresztény élet peri-
fériájáról a szívébe. E három fogalom spirituális
jelentősége meghatározó, nagy szükségünk van
rájuk, nem csupán a személyes életünkben, de az
intézményes vallás életében is. Az örömöt ille-
tően a kötet szerzője rámutat, hogy nagy öröm-
ben lesz majd részünk, ha befogadnak bennün-
ket a menny országba. „Talán még nevetni is fogunk
örömünkben, amikor találkozunk Istennel.” James
Martin vallja, hogy az öröm azokra jellemző, akik
bensőséges kapcsolatban vannak az Úrral, annak
jele, hogy bíznak Benne, és hálásak is Isten áldá-
saiért. A humor szintén elengedhetetlen, mégis
gyakran elhanyagolt eleme a spiritualitásnak,
pedig a szentek többségének ragyogó humorér-
zéke volt, és könnyen tudtak nevetni magukon.
A nevetés pedig még a „legspirituálisabb” vagy
„legvallásosabb” helyeken is elengedhetetlen.

A szerző teológiai szempontból megkülön-
bözteti a jó és a rossz humort. Gonosz humor
volt a római katonáké, akik úgy űztek gúnyt Jé-
zusból, hogy bíborszínű köntösbe öltöztették, tö-
viskoszorút nyomtak a fejébe, nádszálat adtak a
kezébe, közben pedig így csúfolták: „Üdvöz légy,
zsidók királya!” (Mk 15,16–20). A másik oldalon
ott van Jézus humora. Számos példabeszédében
nemcsak szellemes volt, de vicces is. A római
tiszt viselőknek, a zsidó vallási vezetőknek, a gaz-
dagoknak és az öntelteknek szóló tüskés meg-
jegyzéseivel nemcsak a magas rangú emberek
elhallgattatása volt a célja, hanem az is, hogy
mosolyra késztesse hallgatóságát. Említhető töb-
bek között a szálka és a gerenda példázata (Lk
6,41–42). Arra a bírálatra pedig, hogy tanítványai
miért nem böjtölnek, szintén humoros választ
adott: „Böjtre tudjátok-e fogni a násznépet, amíg
velük van a vőlegény?” (Lk 5,34).

Humor forrása az is, hogy a tanítványok gyak-
 ran félreértették Jézust. Ez pedig még a legko-
molyabb helyzetekben is olykor komikus pilla-

natokhoz vezetett. Az utolsó vacsoránál, amikor
Jézus megmossa tanítványai lábát — jelképes ta-
nítást adva ezzel, hogy követőinek miként kell
alázatosan bánniuk egymással —, Péter akadé-
koskodik: „Az én lábamat ugyan meg nem mosod
soha” (Jn 13,8). Jézus válasza: ha Péter ezt nem
viseli el, semmi keresnivalója az ő szolgálatában.
Péter értetlenkedve kiált fel: „Uram, ne csak a lá-
bamat, hanem a kezemet s a fejemet is!” P. Martin
szerint könnyen elképzelhetjük, ahogy Jézus be-
felé mosolyog Péter hevességén és azt mondja
magában: „Hát nem éppen erre gondoltam.” Zake -
us története ugyancsak tartalmaz humoros mo-
tívumokat (Lk 19,1–10).

Az Ószövetségben is több olyan történet van,
amelyben jelen van a humor. Bálám, a nem zsidó
próféta rendelkezett a jövendőmondás képessé-
gével, ám amikor az Úr angyalával találkozott,
nem ismerte fel, a szamara viszont igen, ráadá-
sul szemrehányást tett Bálámnak, amiért meg-
verte (Szám 22). Jónás könyve pedig tele van iró-
niával, komikummal és vicces pillanatokkal.

A könyv írója az evangéliumok alapján állítja,
hogy Jézus földi életének nagy része örömben
telt, természete derűs volt, amit bizonyít az is,
hogy a gyerekek szerették, és hatalmas tömeg
követte. Számos evangéliumi rész hirdeti Jézus
örömét, és azokét, akik találkoztak vele. Néhány
példa. „Abban az órában Jézus felujjongott a Szent-
lélekben, és így szólt: »Áldalak téged, Atyám…«” (Lk
10,21). „Az egész nép örvendezett a csodás dolgokon,
amikor cselekedett” (Lk 13,17). „A tanítványok meg-
örültek, amikor meglátták az Urat” (Jn 20,20). Bő -
ven tartalmaz örömteli mozzanatokat a tékozló
fiú története is (Lk 15,11–32).

James Martin figyelmeztet: a derűs lelkület
nem jelenti azt, hogy mindig vidámnak kell len-
nünk, a szomorúság természetes reakció fájda-
lom, szenvedés és tragédiák esetén. Jézus is
„könnyezett”, amikor értesült Lázár haláláról (Jn
11,35). A szerző elutasítja a „boldogulás evangéli-
umát”, amely azt tanítja az embereknek: ha hisz-
nek Jézus Krisztusban, az életük véget nem érő
sikersorozat lesz. Abban viszont feltétlenül hisz,
hogy Isten azt szeretné, ha őszintén szembenéz-
nénk a szomorúságunkkal, és imában megosz-
tanánk vele. „A tudás, hogy Isten velünk van, még
nagy tragédiák közepette is elvezethet egyfajta mély-
ben rejlő örömhöz, amely képes átjuttatni bennünket
a nehéz, olykor elviselhetetlen időszakon.” Ahogy
azt Szalézi Szent Ferenc megfogalmazta: „Ne ke-
seredj el, amikor nehézséggel kerülsz szembe. Nevess
az arcába, és tudd, hogy Isten karjaiban vagy.” (Ford.
Szigeti-Cseke Zsuzsa; Jézus Társasága Magyar-
országi Rendtartománya — Új Ember Kiadó,
Budapest, 2013)
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