
hanem amely egybefogja őket, úgy ahogy ök szolgálatukkal, önfeláldozásukkal egy-
befogták és együttesen vit ték előre az életet. 

„Aki a gyepűt e lhányja , megmar ja azt a kígyó. . M e n n y i r e életes, beszédes 
ez a rövid szólás! Mennyire figyelnie kell rá minden kor emberének! Mennyi élő 
hitet, körültekintő vigyázást, egészséges mérlegelést és áldozatkészséget követel 
mindannyiunktól! Ezekben magunkat szüntelenül gyarapítva, ügyel jük hát intését 
s ezeknek tudatában j á r j u n k az élet végtelen mezőin, hol Isten rendelése folytán 
és szándéka ellenére gyepűk végtelen sora emelkedik! Szelíden, min t a galambok 
és okosan, mint a kígyók, keressük köztük a legrövidebb utat Istenországa felé! 
.Ámen. 

„IDEJE VAN A NEVETÉSNEK" 

Mt 7,3—5 
Az evangéliumok szerint Jézus sohasem nevetett, ám mindannyian jól em-

lékezünk a virágvasárnapi bevonulásnak arra a mozzanatára, mikor, megpillantotta 
Jeruzsálemet, sírva f akad t (Lk 19,41). Ennek a s í rásnak az e l lenté tpár já t , Jézus 
nevetését kerestem az evangéliumokban, azzal a meggyőződéssel, hogy a látszat 
ellenére is léteznie kel l : Jézus, az ember , nemcsak! a sírást, a nevetést is ismerte. 

Meg is találtam, amit kerestem: a maga vitatható, cáfolható és elvethető, a 
képzelet játéka által kiegészített Jézus-képét. Máté evangéliumának 7. rész, 3—5 
versei egy kerek, egész tanítást fogalmaznak meg a Hegyi beszéd személytelen 
módján . Nem tudhat juk , eredeti jézusi tanítással ál lunk-e szemben, vagy csupán 
egy általa is felhasznált szemléletes zsidó szólással, de egy dolgot bizonyosnak 
érzek: ahol e szavak hétköznapi környezetükben hangzottak el, ott nevettek az 
emberek, szégyenkezően az, akire rái l le t t a ger.enda-hasonlat, felszabadultan, aki-
nek vétkét kisebbítette, megértően vagy gúnyosan azok, akik tanúi voltak a jele-
netnek, s az általános vidámságnak meg kellett mutatkoznia Jézus arcán is. Nem 
azt akarom állítani, hogy Jézus tréfálkozott volna hallgatóival, korántsem: nagyon 
is komoly az az erkölcsi tanítás, melyet a képszerüségében egyidőben megdöb-
bentő és nevetésre ingerlő hasonlata hordoz, de Jézusnak tudnia kellett , hogy van-
nak olyan kényelmetlen emberi helyzetek — mint a fent i is — melyekből az egyet-
len kivezető út, a r a j t u k való felülemelkedés egyetlen módozata a nevetés megtisz-
tító erejében rejlik. 

Ha valaki a Biblia világába való erőszakos betörésnek, belemagyarázásnak 
érzi a fentieket, megnyugodhat: az eddigiek csak bevezetőül szolgáltak. A továb-
biakban a nevetésről, a jókedélyről lesz szó, arról a szerepről, melyet a minden-
kori ember lelki életében betöltenek, az Istennek tetsző vidámságról, amely nélkül 
olyan csonkák vagyunk, mint amilyen egyoldalúak a csak komor, szenvedő, imád-
kozásba merült Jézust ábrázoló festmények, s amit ezek kifejeznek, a hagyományos 
kereszténység Jézusról vallott felfogása. 

A nevetést elemezve minden nagy gondolkodó megegyezik abban, hogy az jel-
legzetesen emberi megnyilvánulás. Ez a megállapítás ma is helytálló: igazán ne-
vetni csak az ember tud, mert pi l lanatnyi tudásunk szerint ő az egyetlen öntuda-
tos teremtmény a mii^denségbeu, s bár a vidámság mindenkor benne rejlett Isten 
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világában, az embernek kellett eljönnie ahhoz, hogy felszabadítsa azt csipkeró-
zsika álmából. Egy új tudományág, az etiologia, az erkölcs ember előtti vi lágát 
kutatva érdekes megállapításra jutptt a nevetés születését illetően. A neyetés arc-
játéka az állatoknál arra utal, hogy a (nevetés a viaszafojtott, felsőbbrendűvé f ino-
modott támadási ösztön lecsapódása. Az állat, amikor ínyét felhúzva megmutat ta 
fogsorát, fegyverét mutat ta meg — de fizikailag nem használta azt. 

A nevetés arcjátéka azóta sem módosult különösebben, szellemi, erkölcsi éle-
tünk gazdagodásával .csak a töltete vált egyre gazdagabbá, bonyolultabbá, á rnyal -
tabbá. Az ember világában a nevetés erkölcsi tett, állásfoglalás a világgal szem-
ben: a mosolytalan arc érzelmi hiányosságot rej teget embertelen tárgyiasságában. 
A nevetés lényege: a szellem visszautasítja, á thidal ja a látszat, a valóság és az 
eszmény közt tátongó szakadékokat. A nevetés lázadás az ellen, hogy a lélek visz-
szahulljon a szellem nélküli világ távlatnélküliségébe, az cz ellen tiltakozó emberi 
méltóság és felsőbbségtudat megnyilvánulása. Ahogy a cukor megédesíti az a jka t , 
Úgy békíti meg a nevetés a lelket — áll í t ják a perzsa bölcselők, a „bölcsek hité-
nek" kiáltva ki a mosolyt. Valóban, a nevetésben a jobbá levés hite és reménye 
munkál, a fejlődés új távla ta inak sejtelme, ezért van az, hogy amikor már nem 
nevethet az ember, sírva fakad, s amikor már a sírás is kevés, ismét nevet, de 
ez már a kétségbeesés őrült kacagása, amelytől megborsódzik qtz ember háta. 

Farkas Árpád egyik verse (Özönvíz) szemléletesen fejezi ki ezt a lelkiállapotot. 
Az árvíz elpusztí t ja a gazdaember sokévi fáradságának gyümölcsét; házát, gazda-
ságát elborít ja az iszapos, sárga lé. Miközben tehetetlenül nézi a pusztulást, a 
leik1 is különös metamorfózison megy át: „Nézi a székely, könny csorog / b a j -
szára, reszket, úgy kacag: / Vigyed, Uram, a házat is, / vigyed, ami még itt ma-
radt! / Vigyed az asszonyt, kölyköket / a böjtöket, az éjszakát, / vigyed a gólya-
fészkeket, / lássunk világot legalább." Pogány fohászkodására a válasz a víz egy-
hangú „éneke", a vers mégis meggyőzően igazolja: a nevetésnek, akár a sírásnak, 
tagadhatatlan köze van Istenhez, mindkettőben a lélek Istent sejtő titkai csapód-
nak ki. 

Igen, bármennyire is különösnek tűnik, a nevetés val lásunk része: ősidők óita 
az volt és ma is az. Isten megismerésében az első lépés az Ö szentségének: más-
ságának az ember fölé tornyosuló és eltiprással fenyegető ha ta lmának a felismerése. 
Ez a felfedezés egyidöben váltot ta ki az emberből a félelmet és az örömet, a sí-
rást és a nevetést. A vallás kezdeti fokán a kettő úgy váltotta egymást az emberi 
lélekben, mint ahogy a kisgyermek arcán vá l t ja egymást a könny és a mosoly egy 
pillanat alatt. A fejlődés magasabb fokára jutot t ember vallásában már a termé-
szet kozmikus lélegzése szabályozza a sírás és nevetés évszakait. A földművelő em-
ber elveti a gabonamagvakat , t anú ja azok elhalásának és újjászületésének. Istenei-
ről is azt hiszi, hogy azok az év egy szakában tőle távol, az alvilágban tartózkod-
nak. Ilyenkor sír, hogy amikor hite szerint az újraéledő természetben visszatérnek 
a föld színére, dalolva, táncolva örvendjen és nevessen. 

Az élet és a halál nagy titka is foglalkoztatni kezdi az embert , s vallásában 
ú j szerephez jut a nevetés, az öröm, a vidámság. Kialakul az az általánosan elfo-
gadott hit, hogy minden év elején a holtak szellemei visszatérnek a föld felszínére, 
megbontják, megzavar ják az élet rendes menetét. Ez az időszak a zűrzavar ideje. 
Babilonban, a zsidóknál, Athénban vagy Rómában ilyenkor megszűnt mindenféle 
rendszabály. Az uralkodó képletesen letette ha ta lmát s helyébe ú j uralkodót vá-
lasztottak, akinek, akárcsak „alattvalóinak", minden meg volt engedve, minden 
kívánságát és kívánságukat kielégíthették. A fér f iak női, a nők férfi , a papok világi 
s a világiak papi ruhába öltöztek, kitódultak az utcára s kezdetét vette a legkép-
telenebb, legszabadosabb, énektől és nevetéstől visszhangzó ünnep. A babiloni Mar-
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duk isten ünnepe, a zsidó Purim, a római Saturnália egyaránt a féktelen vidám-
ság ünnepe volt, melyeknek végén a látszatkirály halállal bűnhődött uralkodá-
sáért, a tömeg pedig visszatért mindennapi elfoglaltságához. 

A hétköznapok megtanítottak rá mindannyiunkat: a nevetés, a vidámság, a 
jókedv gyógyszer. Egy tréfás, vidám szó, mosoly csírájában folythat el ellentéteket, 
indulatokat, megértőbbé, türelmesebbé, életképesebbé: keresztényibbé tehet minket 
Nem szentségtörés, nem vallástalanság, nem erkölcstelenség jele a tréfa, a ne-
vetés Isten közelében; Istennek nem a mi képmutató félelmünkre, nem nevető 
lázadásunkra van szüksége, ö természetes vidámságunkban vagy szomorúságunk-
ban leli örömét, az őszinteséget várja tőlünk s azért, mert nekünk van szükségünk 
erre. 

Jézus sírt, nevetnie is kellett, s megtisztító, békét hozó, Istennek tetsző volt 
az ő nevetése. 

Farsang van, „ideje van a nevetésnek". Netm a dátum ós nem a hagyomány 
okán és ürügyén, lelkünk belső sugallatára nekünk is keresnünk kell „szent Is-
tenét a kacagásnak", úgy ahogy Ady idézte meg ö t egyik versében: „Arcod haragos 
fellegekből / Ismerős nekem. Isten, / Villámok hozták el szememig / S fürdettem 
gyakran könnyeimben. // Nem láttam még sugaras arcod, / Melyet, hajh, sokan lát-
nak, / Hol vagy, hol vagy és miért kerülsz, / Szent Istene a kacagásnak? // Éhe-
zem, Uram a jókedvet, / Szomjazom nevetésed, / Ilyen hálás, pojácás híved / 
Soha tán nem is volna Néked. // Egy gyönyörű nagy kacagásban / Harsogjon föl 
a multam, / Lássam egyszer vidám arcodat / Kacagó, szent sírásba fúltan. //* 

Bátran és derűsen tekints életedre és keresd azt, akit a költő ilyen szépen 
tudott hívni! Biztosan megtalálod! Amen. 

„ÍMHOL VAGYOK ÉN, KÜLDJ EL ENGEMET!" 

Ézs 6,8 

Nem tehettem meg, hogy a Biblia mellett egy másik könyvet is ne hozzak 
magammal a szószékre: Jakabos ödön Indiai útinaplóját tartom kezemben. 

Ezelőtt tíz évvel egy kézdivásárhelyi fiatalember valóra váltotta élete álmát: 
Körösi Csorna Sándor nyomdokain haladva bejárta Indiát. Vállalkozásának jelképes 
célja: Csomakőrösről, a volt szülőház diófái alól magához vett maréknyi földet 
„kicserélni" a darzsilingi temető földjével, amely alatt a nagy nyelvtudós teste 
örökre megpihent. Ügy járta végig útját, akárcsak elődje: a legnagyobb nélkülö-
zésben és bizonytalanságban. 1972. október 15-én indult útnak s kilenc hónap múl-
va, 1973. június 30-án, du. 5 órakor Csomakőrösön így zárja naplóját: „Leróttam, 
amivel adósnak éreztem magam Körösi Csorna Sándor emléke iránt. Én csak eny-
nyit tudtam tenni." 

Nagy élmény ennek a szűkszavúságával szinte tüntető írásnak a végigolvasása, 
s érdekes — nem az adatok, a viszontagságok leküzdésének ezernyi eseménye 
az, ami megmarad az olvasóban —, sokkal inkább az, ami írójának láthatóan nem 
volt célja: a küldetést vállaló ember szellemi nagyságának, akaraterejének csodá-
lata. Számomra önkéntelenül Ézsaiást idézte fel ez a vállalkozás és ez a könyv, 
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