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lenézett rám, de nem emelt fel engem. / Ez a szabadság adta értenem, /
Hogy lesz még erő, lábra állni, bennem." Vagyis egyes esetekben ne
kem, szerencsétlen, csonkabonka emberi lénynek kell kipótolnom
azt, amit Isten megoldatlan hagyott, míg más esetekben (és nem
én döntöm el, mikor) ő pótolja ki fogytán lévő testi-lelki erőmet.

Az is a baj a békéről való beszéddel, hogy lehetetlen békes
ségben végigvinni. Most például, mikor ezt az írást befejezern.
vasárnap van, mise után, ebéd előtt, békeidő, mégis emészt,
hogy itt, gépem előtt fecsérlem el a békesség valódi, istenáldotta
idejét. Nincs elég időnk megérlelni magunkban, hogy mit is kel
lene írnunk a békéről, szorít a határidő, a sarkunkban lihegő kö
telességek. Könnyen mondhatjuk persze, hogy Mária módjára te
lepedjünk csak Jézus lábához, és hagyjuk a dagadt Mártákat
másra, s akkor megoldódik minden ... Máriának azonban áthág
hatatlan státusza volt egy szilárd családstruktúrában, nekem
csak rosszul fizetett szakmám, neki nem voltak gyerekei, lakbé
re, rezsije ... Jó, rendben, átlátszó kifogások. Ám az igazság nyil
ván az, hogy Mária nem volt egész életén át hibátlan Mária
(Marta sem volt mindig kárhoztatandó Márta), nem mindig a
legjobb pillanatban csinálta a legjobbat, csak éppen az Evangéli
um villanófényében előnyös arc maradt meg róla. Nem ásított,
nem hunyorgott. Szerenesés asszony, bár ez több mint szerencse.

Én meg itt ülök, bögre kávéval a kezemben, szemben a
zsámbéki medence kéklő lapályával, Billie Hollyday fájdalmasan
pulzáló, meg nem unható dalai szűrődnek ki a teraszra. A Jóis
ten tejszínhabos felhő-dekorációt közlekedtet felettem, pusztán
az én örömömre, az őszi fények játszanak a postaláda oldalán, a
szederindák és -levelek között. Hűs a szél, himbáltatja a szem
közti, tobozzal zsúfolt fenyő ágait. Odabenn családom Márton
napra készülődik, ludakat varrnak, zászlót fabrikálnak. Az imént
locsoltam meg az ebédre szánt csirkecombokat, a nevezetes
Százlábú Csirke combjait, aki életét áldozta érettünk, akinek éle
tét elvettük, hogy élhessünk. Nem mintha megérdemelnénk,
hogy élete árán éljünk. Nem mintha megérdemelné, hogy felél
jük életét. Az igazi békesség nem indokolható észokokkal, nem
racionális és nem is tartós idelenn. Egy tartósabb, minden észér
ven felül álló békesség tükörképe, váratlanul elárasztó tenger.
Ne magyarázkodjuk, fürödjünk meg inkább vizében!

Béketöredékek
1951-ben a totális és erőszakos mobilizálás idején, amely különös
súllyal nehezült a szerzetesrendekre, Sík Sándor a maga háborgó
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lelkével és érzelmi töltöttségével a Pilisbe kirándult. Ott az egyik
domboldalon a természet ölébe bújt és békét talált a békétlenségben.

Fogd le szempilldiinai,
Békességes alkonyi szél.
Zümmögjétek mindnudian velem együtt,
Istennek szelíd nem-ember alkotásai,
De nem szomorúan, és nem dacosan,
Hanem a zöld lomb ringó örömével,
A kék ég ölelő jóságával,
Hegyek hullámzó áhítatával,
Hogy azért is és mindig eló1ró1,
A gonoszoknak igazulásul,
Rútaknak szépülésül,
Emberségül az emberteleneknek:
Béke, béke, béke, béke...

Egymásra rímel a keresztény és a buddhista kontempláció. A budd
hista szerezetesek gyakorta keresnek fel gyönyörű természeti tája
kat, hogy ott meditálva belső békére leljenek. A természettel való
harmónia a belőle áradó rendezettséggel simítja el a belső viadalokat.

*
Az ember békességérzete azon múlik, hogy képes-e valamely har
móniába rendezni a tapasztalt diszharmóniát, Constantin von
Monakow orosz származású svájci ideggyógyász a múlt század
elején a közti agyban (mesencephalon) felfedezett egy velünk szüle
tett programot, amely a külső utasításokat belsővé teszi, s ezáltal a
kettő kőzötti feszültséget képes elviselhetővécsökkenteni. Akkori
ban ezt biológiai lelkiismeretnek nevezték. A kihívások és önvá
dak biológiai alapon rendeződnek belső békévé.

Nagyjából ugyanekkor Juhász Gyula fogalmazta meg e belső

munka egyetemes távlatát.

És minden bánat lassan béke lesz
És mindenik gyötrődés győzelem

S a kínok kínja, mely vérig sebez,
Segít túllátni a szűk életen.

(Béke, 1912)

Mintha a mindig adott keretek tágítása csak szenvedés útján lenne
lehetséges. Ára nagy, terméke tágasság kívül és béke belül. Ott, a
Golgotán, ahol Jézus élete a totális magányra szűkűlt, ott találta
meg önmagának és mindenkinek az Atya békéjét és a halálban
megnyíló végtelen távlatot.

A szentmisében így fordulunk egymáshoz: "legyen békesség köz
tünk mindenkor". A keresztény közösség kontraszt-közösség,

917



POMOGÁTS BÉLA

Irodalomtörténész

mondja Gerhard Lohfink újszövetséges az lntegrierte Gemeindeben
megélt hermeneutikával. A közöttünk kifejezés utalhatna magába
zárkózó elitre is. Lenne, lehetne az ilyen értelmezés mellé a világ
háborút követő évtizedekben szerzett tapasztalatok alapján elég
indokot találni. Ám a keresztény közösségek nem saját szándékaik
szerint éltek a társadalom perifériáján, majd a hivatalos viszonyok
mögötti második nyilvánosságban. A közöttünk alternatívája aján
lat, meghívás a békétlenségtől és viszályoktól terhes mai társada
lom számára. Egyben tükör is, melybe tekintve egyházi közössé
geink megláthatják saját adventjük sötétjét.

'!~

"Az evangelizálás nem hunyhat szemet súlyos problémák előtt,

amelyek ma az embereket foglalkoztatják, amilyenek az igazságos
ság, a szabadság, a fejlődés és a világbéke. Ha ezekkel nem törő

dünk, elfeledkezünk a szenvedő embertársak iránti szeretet evangé
liumi tanításáról" (VI. Pál 1974. szeptember 27-én). Az Istennel ke
resett és újra megtalált belső harmónia éles ellentétben áll a világ
ban tapasztalt igazságtalansággal. Visszatetsző és hiteltelen lelki
béke után áhítozni, ha ennek az a feltétele, hogy szemet húnyunk a
világ békétlensége fölött. A kereszténység nem az érdektelenség val
lása, hanem szenvedélyes és elkötelezett érdeklődés a másik iránt.

Jézus szembe állít - rokonsággal, háznéppel. "Ne gondoljá
tok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni,
hanem kardot" (Mt 10,34). Az Evangélium nem sztoikus nyuga
lom, nem neobarokk könnyedtség, nem polgári rendezettség, ha
nem kihívás, izgalom, álláspont és szolidáris közösség.

Miatyánk ki vagy a mennyekben,
harcokban, bűnökben, szennyekben,
rád tekint árva világod:
a te neved megszenteltessék,
a te legszebb neved: Békesség!

(Babits Mihály: Miatyánk, 1914)

A keresztény lelkiség a külső és belső béke együttes keresése, s
ezek hiányának mélyen értő, méltó viselése a globális perspektíva
ihletében, amikor majd "az igazságosság és a béke csóko t vált"
(Zsolt 85,11).

SZK Sándor kötőszava

Mostanában mind többet idézem fel magamban József Attila ka
rizmatikus költeményének, A Dll/Jánál című versnek a zárósorait:
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