
BÁBEL BALÁZS

Érsek

"az" helyett "Ó". - A második: a teljesen egyszerű ember imá
jának "nyelve" a szó, érzelem és gondolat nélküli várakozás
csendje. Időtartama nincs, mert pontszerű. Ám ez a csend szigo
rú úr: behajtja rajtam - lehet, hogy évek múlva -, amit ebben
a szótlan mozdulatlanságban sugallt.

Isten egyszerűségéről beszélni csak a legnagyobb teológusok
nak vagy misztikusoknak szabad. Tőlük ellesve azonban megkísé
relünk egyfajta összegzést: azt állítjuk, hogy a "természetes em
ber" (van ilyen?) számára elérhető egyszerűség-modellekmind
egyike a Szentháromság képét tükrözi. A kegyelem állapotában
lévő személy egyszerűségét pedig csak még töredékesebben tud
juk megfogalmazni: ez nemcsak tükörkép, nemcsak lenyomat,
hanem jelenlét. Sőt, nemcsak jelenlét, hanem minden különb
séget felszívó, ám ugyanakkor mégis meghagyó egymásban-lét (pe
richorezie) megközelítése (még itt) vagy megvalósulása (már ott).

A békességszerzó'k
boldogsága
Minden évben nagy egyetértéssel olvasom Nagy Szent Gergely
szentbeszédét a papi zsolozsmában, amelyben ezt írja: "amikor
még a monostorban éltem, meg tudtam tenni, hogy felesleges dol
got ne beszéljek, és lelkemet szinte állandóan imádságos összesze
dettségben tartsam. Azóta azonban, hogy vállamra vettem és szív
ügyemmé tettem a lelkipásztorság terhét, nem tudok tartósan
összeszedett lenni, mert sok mindennel kell foglalkoznom. Kény
telen vagyok hol az egyházak, hol a monostorok ügyeiről tanács
kozni, nem ritkán egyesek életmódjával, cselekedeteivel foglalkoz
ni; hol pedig a polgárok bizonyos ügyeivel törődni, majd a ránk
rontó barbárok támadásai miatt szorongani, vagy a rám bízott
nyájat a leselkedő farkasoktól félteni. Egyszer kénytelen vagyok
vállalni a gondoskodást arról, hogy ne hiányozzanak a létszükség
letek a regula szent fegyelme alatt álló szerzeteseknek, másszor
meg éppen egyes rablókat kell türelmesen elviselnem, vagy szem
beszállnom velük, lehetőleg a szeretet sérelme nélkül.

Hát ennyiféle és ily komoly gond tépi darabokra a lelkemet.
Ugyan mikor van módom elmélyülni, hogy egész lényemet bele
adhassam a szentbeszédbe, és ne lanyhuljak el az igehirdetés
szolgálatában."

Nagyon találónak érzem a saját életemre is e sorokat, mert ha
egy szerzetben magam is valami kertészkedő testvér lennék, a
szív egyszerűségére és "együgyűség" -ére is könnyebben szert
tudnék tenni. A püspöki szolgálatomhoz inkább a békességszer-
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zés áll közel, ami mind a magam, mind a környezetem számára
a rend nyugalmát igyekszik biztosítani. A papi kongregációban,
amikor XVI. Benedek pápánk még Ratzinger bíborosként találko
zott velünk, feltettem a kérdést: Más püspökök is úgy vannak-e,
hogy hozzájuk panaszkodni, vádaskodni és pénzért mennek első

sorban? A közös hallgatás megerősítést jelentett számomra.
Ezért nekem a szív tiszta egyszerűsége elsősorban a békéért való
fáradozást jelenti. A Hegyi Beszéd eredeti szövegében is a szó
szerinti fordítás nem a békességes természetű embernek ígéri a
boldogságot, hogy őt Isten Fiainak fogják nevezni, hanem a bé
kesség munkálóját, a békesség szerzőjét dicséri. Az eredeti gö
rög szöveg "ejrénoponoj" szava ezt jelenti. A mögöttünk hagyott
kor ezt a gondolatot is kilúgozta, mert az úgynevezett békeharc
pusztán politikai célokat szolgált. Valójában a legbiblikusabb
gondolat a békét, mint Isten ajándékát várni és azért fáradozni.
Jézus hallgatósága körében üdvözlő formulaként szerepelt a
"béke veled" és a "békesség veletek" kifejezés. A szent várost,
Jeruzsálemet a békesség városának nevezték el. Üdvösségtörté
neti fájdalom, hogy ez a város mindig harcok színtere volt.
Szentföldi utam alkalmával, még a 80-as években idegenveze
tőnk Betlehemről állította, hogy az a béke szigete, és ott nem
szoktak harcok lenni, de mint tudjuk, az utóbbi időkben maguk
a keresztények szenvedték el az agressziót Betlehem városában.

Az Ószövetség embere először mint földi boldogságot fogta
fel, később mint lelki jót, égből jövő ajándékként várta a békét.
Erről szóltak a prófétai jövendölések, a boldog messiási korról, a
béke fejedelmének eljöttéről. Jézus ennek ismeretében hirdette
meg: "Boldogok a békességszerzők, mert Isten fiainak hívják
majd őket" (Mt 5,9). Az "Isten fiai" kifejezés az Ószövetségben
is szerepelt már, nem korlátozódott a leszármazottakra, hanem
utánzót is jelentett. A héber liturgia a "béketeremtőt" szereti Is
ten szinonímiájaként használni, és a mindent átfogó egyoldalú
jóságot, amely még az Isten ellenségére is kiárad, gyakran mint
Isten példás tulajdonságát hangsúlyozza. Ezért mindkét tevé
kenységet gyakorta az Isten-gyermekséggel együtt emeli ma
gasra, annál is inkább, mert mindkét cselekvési mód hatásában az
Istentől akart "Shalom" helyreállítását célozza, ahogy ezt Pinchas
E. Lapide zsidó szentírás-tudós is megállapította.

Az Újszövetségi kinyilatkoztatás fényében ezek után magától
értetődő, hogyabékességszerzés Krisztushoz való hasonlóságot
is jelent. Ezt az egyházatyák közül Aranyszájú Szent János is
észrevette már, szerinte "a békességszerzők azért neveztetnek Is
ten fiainak, mert hasonlítanak Krisztushoz, az emberiség Istennel
való kibékítőjéhez, aki békét hozott a világra".

Jézus az utolsó vacsorán nagy ígéretként az ő békéjét hagyta
ránk, amelyet megkülönböztetett a világ békéjétől. A világ béké
je a fegyverek egyensúlyán nyugszik, s ahogy a rómaiak mond-
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ták: "ha békét akarsz, készülj a háborúra" - gyakorolják ma is
ezt a szentenciát. A világ azóta sem tanult semmit, hiába a pá
pai felszólítások, hiába a püspökkari megnyilatkozások (nagy
lelki elégtétellel nyugtázom, hogy az iraki háború kitörése előtt

mi magunk is felszólítottuk a magyar kormányt, hogy ne ve
gyünk részt a háborúban).

A béke körkörös hatású, s ahogy Szent Ágoston mondta, a
béke a rend nyugalma. Ki kell engesztelődnünk Istennel, önma
gunkkal és embertársainkkal. A békét megvalósítani saját kör
nyezetükben is csak olyanok tudják, akik ezt a hármas kapcsola
tot rendezik, mert az igazi béke a szív egyszerűségében van, a
lelkiismeret tisztaságában rejlik. Falu Tamás egyik versében írja:
.Jegmérgesebb darázs a lelkiismeret-furdalás". Tiszta és nyugodt
lelkiismerettel lehet igazában a békéért munkálkodni.

A békességszerzés legáltalánosabb területe számomra a' be
széd megfegyelmezése. Jakab apostol szerint a fegyelmezetlen
nyelv olyan, "mint a tűz, gonoszsággal telt világ" (Jak 3,6), ki
játssza egymás ellen az embereket, és viszályt szít. Egyházközsé
geinkben a gyakran meglévő pártoskodásnak, a papság soraiban
tapasztalható egymás iránti bizalmatlanságnak ez az oka. Az ön
fegyelmezés békességszerző cselekedet, még inkább azzá válik,
ha mások kibékítésén fáradozik; igazságossággal, az összes bé
kés megoldás keresésével, a konfliktusok mítosztalanításával. Er
re olykor a békességszerző ember élete megy rá. A békét hozó
és békét hagyó Jézus az erőszak áldozata lett.

Karácsony közeledtén s Újév kezdetén békességet is kívánunk
egymásnak. Legyen mindannyiunk számára a béke Jézus ajándé
ka és az újesztendő feladata.

Belső béke
BODNÁR GYÖRGY párbeszéd

belső

Irodalomtörténész Gondolkodástörténetében az ember a végső kérdések számára kü
lőn műfajokat teremtett, miközben a világ anyagi és társadalmi je
lenségeinek megértéséhez önelvű rendszerekre bízta magát 
tudva, hogy ezek csak önmagukban érvényesek, s legfeljebb adek
vát részmodelleket állítanak a mindenséggel szemben. A két vég
let bénultsága és önteltsége között a feloldás talán a felismerés,
hogy végtelen párbeszédbe születünk bele, s lehetősé9ünk a
visszakérdezés, az új kérdésfelvetés és az új válaszkeresés. Igy per
sze az irodalomtörténész is találkozik végső kérdésekkel, de érvé
nyességre törekedve jól teszi, ha tárgyai elemzéseiben keresi a vá
laszokat. A lélek és a szív benső békéjének kikűzdese avagy meg-
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