
Meditáció 2015. február  •  23 

Service–Sahlins–Wolf: Vadászok. Törzsek, parasztok 
című, kb. 50 évvel ezelőtt íródott műve (három tanul-
mány), amely éles fényt vet a címében jelzett emberek, 
közösségek életére. Elgondolkodtató, hogy ezek néme-
lyike sok ezer év óta kőkori módon él ma is – míg a 
modern civilizáció alig több mint kétezer éves. Hogy 
lehet, hogy ma is ugyanúgy (fenntartható módon!) él-
nek? Erre a nem költői kérdésre ad (költői?) választ 

Marlo Morgan: Vidd hírét az igazaknak 
című (ál)dokumentumregénye, amely érzékletes leírást 
ad a vándorló ausztráliai törzsek életmódjáról. A történet 
szerint egy amerikai nőt – az írót – egy bennszülött ván-
dorló csoport magával viszi egyik útjára a kontinensen 
keresztül. A regény megmutatja az őslakosok kőkori 
életmódját, és megsejteti azt a hallatlanul kifinomult, 
átszellemiesített kapcsolatot a környezetükkel, ami a 
sivárnak tűnő sivatagban is biztosítja fennmaradásukat. 
A könyvet olvasva keserű rezignáltsággal állapíthatjuk 
meg, hogy ez a világgal való bensőséges kapcsolat szá-
munkra örökre elveszett. 

Riane Eisler: Kehely vagy kard 
Ez a könyv egy másik veszteségről szól. Az európai 
őstörténet-kutatás egy vitatott elmélete szerint a hagyo-
mányosan „történelem előtti” időkben Európát egymás-
sal békésen együtt élő népek lakták, akik egy női isten-
séget tiszteltek. Ezt a békét egy keletről jövő, máig is-
meretlen nép inváziója törte meg, amely magával hozta 
az erőszak kultuszát, amelyet többnyire fegyveres férfi 
istenek képviselnek. Ez olyan útra terelte az európai 
fejlődést, aminek az eredménye a mai civilizáció – ami 

napjainkra végveszélybe sodorta az embert és az egész 
élővilágot.  

Itt meg kell említeni egy harmadik nevet: Marija 
Gimbutas észt őskorkutatóról van szó. Rudgley és Eisler 
is hivatkozik rá. Egységes felfogásukat látva az ember-
ben felmerül a gondolat, hogy lehetséges egy megszo-
kottól eltérő szemlélet, amely elismeri a nők, a nőies 
értékek  jelentőségét az élet – s vele a történelem – ala-
kításában. Maga az elmélet megfogalmazása, intuitív 
elemei, az érvelés módja egy „feminista őstörténet” 
alapjait is jelenthetné, de a mű mögött álló hatalmas 
apparátus biztosítja, hogy az elmélet a mai értelemben 
vett tudományosság keretein belül marad. De ha nem 
így volna is, a szemlélet újszerűsége és a belőle levonha-
tó következtetések új utakra indíthatják az olvasót. Ha a 
múltunkat megértjük, akkor a jövőnk alakítása sikere-
sebb lehet; van remény arra, hogy a versengés és szem-
benállás agresszív mintái helyett a kooperatív stratégiák 
vegyék át a vezető szerepet – mondják. A férfias és női 
világképnek ki kell egészítenie egymást. Tanulunk végre 
a történelemből? 

Riane Eisler könyve 1987-ben jelent meg. Azóta tör-
tént egy s más. A hidegháborús veszélyt felváltotta az 
ökológiai katasztrófa fenyegetése. Létrejött egy globális 
kommunikációs rendszer, ami lehetővé teszi az emberi 
igények jobb megfogalmazását és a források méltányo-
sabb elosztását – ahogy az ausztráliai aborigok (őslako-
sok) vagy a Kalahári-sivatag busmanjai teszik. Mint 
nemrég –  pár százezer éve –  a kőkorban. 

 
Márczi Imre 

 
 

Isten nevetése 
Orvosok és tudósok megállapítot-

ták, hogy a naponkénti nevetés épp-
oly fontos agyunk működése szem-
pontjából, mint a mindennapi ke-
nyér. A nevetés nemcsak fizikai 
gimnasztika, hanem a lélekre is 
gyógyítő erővel hat. Persze nem 
mindenfajta nevetés. 

De most Isten nevetéséről beszé-
lek, s ezért egy furcsa kérdést teszek 
föl: Halottuk-e már valamikor az 
életünkben nevetni Istent? Vagy 
úgy gondoljuk, hogy ilyesmit nem 
illik kérdezni? Hogyan lehetne ked-
ve Istennek nevetni, amikor oly sok 
minden üt ki balul ebben az általa 
teremtett világban? Ha komolyan 
venné a munkáját, akkor tulajdon-
képpen éjjel-nappal csak aggódnia 
kellene. 

Mennyből jövő nevetés? Tényleg 
létezik ilyen? 

Talán másképp kellene fölten-
nünk a kérdést. Emlékszünk-e 
olyan élethelyzetre, amikor az Ör-
dögöt hallottuk nevetni? Eszembe 
jut egy példa, amikor valaki olyan 
váratlanul csapott be, hogy hirtelen 
csalfa nevetést hallottam. Igen, mert 
mi emberek többnyire emberek ál-

tal tapasztaljuk meg ezeket a termé-
szetfölötti erőket és történéseket. 

Talán ismerős számunkra ez az 
ördögi nevetés. Annál fontosabb 
akkor eredeti kérdésünk: Esetleg 
hallottuk-e már embereken keresz-
tül nevetni Istent? Ha igen, mikor 
történt meg ez utoljára? Ki nevetett 
a környezetünkben úgy, hogy hirte-
len megnyílt az ég, és észrevettük: 
ebben az eseményben, ebben a ne-
vetésben az isteni világ is jelen  
van? 

Meggyőződésem, hogy Jézus na-
gyon sokat nevetett a kánai me-
nyegzőn. Egy alkalommal pedig azt 
mondta: „Aki engem látja, azt látja, 
aki engem küldött” (Jn 12,45). Nem 
csupán a szenvedő Jézust láthatjuk 
Veronika kendője által. Jézus azt is 
mondhatta volna: Aki engem ne-
vetni hallott, a mennyei Atyát is 
hallotta nevetni. 

Ha bevalljuk, hogy már hallottuk 
az Ördög gonosz nevetését, de nem 
emlékszünk Isten gyógyító neveté-
sére, akkor a Bibliához kell fordul-
nunk. Ott azt olvassuk, hogy az an-
gyalok ünnepelnek a mennyben, 
amikor valaki megtér: „Ugyanígy 
örülnek a mennyben egyetlen meg-
térő bűnös miatt...” Szoros össze-
függés van az emberi és a mennyei 

történések között. A zsoltárok be-
szélnek arról is, hogy Isten nevet az 
istenteleneken, akik védekeznek 
ellene: „De te, Uram, nevetsz raj-
tuk...” (Zsolt 59,9). 

Most azonban arról beszélek, 
hogy Isten nevetése a szabadítá-
sunkkal áll kapcsolatban. A „szaba-
dítás” az Újszövetségben azt jelenti: 
megtaláljuk az Istenhez vezető utat. 
A megszabadítás találkozás. Talál-
kozás és ölelés, ahogyan a tékozló 
fiú példabeszéde ábrázolja. Isten 
örömteli nevetése akkor hangzik 
fel, amikor megtérünk hozzá. 

Isten szabadítása közel van hoz-
zánk. „A nevetésnek megvan az ide-
je” , mondja a prédikátor (Préd 3,4). 
És Isten nevetése „fertőző”, aho-
gyan a zsoltáros ír róla: „Amikor az 
Úr hazavezeti Sion foglyait, olya-
nok leszünk, mint akik álmodnak. 
Akkor szánk tele lesz nevetéssel” 
(Zsolt 126,1-2). 

Isten ígérete nemcsak sírásról be-
szél: „Boldogok vagytok ti, akik 
most sírtok, mert nevetni fogtok” 
(Lk 6,21). És nemcsak a mennyben, 
hanem itt a földön is. S ez a nevetés 
könnyebben megy nekünk, ha már 
találkoztunk a nevető Istennel. 

 
Vörös Éva


