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"Azért ne vesszünk
•• IIossze ...

Jó négyévtizeddel ezelőtt felkérést kaptam az Iskolarádiótól bizo
nyos ókortörténeti témáknak az Iskolarádió számára való feldolgo
zására. Igyekeztem lelkiismeretesen készülni, átnéztem újra a fonto
sabb szakirodalmat, megírtam a szöveget és elküldtem Sándor
Györgynének, aki akkor a Rádióiskola történelmi részlegének veze
tője volt. (Férje nem a mostani humorista volt, a Televíziónál dolgo
zott.) Miután megkapta, felhívott, és azt mondta, hogya tartalom
mal nincs nagyobb baj, de a megírás módja egy kicsit túlságosan tu
dományos, könnyedebbé, népszerűbbé kell tenni. Én nagyon fel
bosszankodtam, s megígértem, hogy bemegyek és megbeszéljük a
dolgot, de úgy éreztem, hogy ez a tudomány elkomolytalanítása, és
magamban elhatároztam, hogy bemegyek ugyan, de majd összeve
szünk, s akkor békén hagynak az ilyesmivel. Be is mentem, s leültem
Sándor Györgynével szemben. Ő rám nézett, szelíden mosolygott, és
mielőtt bármit mondhattam volna, így kezdte a beszélgetést: "Azért
ne vesszünk össze ... " Évekig dolgoztam azután az Iskolarádiónak, jó
békességben együttműködve Sándor Györgynével, s megtanulva
egyebek közt éppen ennek az együttműködésnek a során, hogy a tu
dománynak nem árt, ha mindenkinek érthetően tárgyalják.

Ha tudnánk egymáshoz úgy közeledni, tárgyalóasztalhoz úgy
leülni, hogy nem határozzuk el eleve, hogy összeveszünk, ha tud
nánk azt mondani a másiknak, hogy azért ne vesszünk össze, ta
lán lefegyverezhetnők annak indulatát is, s talán tudnánk együtt
működni jó célok érdekében, a véleménykülönbségek ellenére is.

"Békesség-óhajtás"
Nehezebben tudnék időszerűbbkérdést elképzelni, mint a Vigiliáét,
hiszen napról napra szembesülünk a békétlenség, a mesterségesen
szított szembeállás és gyűlölködés jeleivel. Folyvást Heinrich Böll
Ádám, hol voltál? című regényének befejezése jut eszembe: Feinhals
közlegény hazafelé tart a háború végén. Szülőházához érve váratla
nullövedékek csapódnak le körülötte: "Hangosan kiáltott mindaddig,
a111 (r;; belécsapott a gránát, s ő haláláball a hdzuk küszöbére omlott. A zdsz
lóníd kettétört, s a fehér kendő ráborult a testére."
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Valahogy ez történt a rendszerváltásnak nevezett fordulat
után. Úgy hittük, valódi a változás, helyreállhat az erkölcsi rend,
egyetértés és békesség köszönt be, s akkor egyszerre lőni kezd
tek egymásra a hatalomra éhes pártok, s a harc azóta is fokozó
dó erővel és dühvel folyik.

Máté evangéliumának egyik kivételes megkapó része Jézus
hálaadását idézi. Ebben szerepel a következő gondolat: "Jöjjetek
hozzám mindnuájan, - Akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve: 
Én felüdítelek titeket. II Vegyétek magatokra igámat - És tanuljatok
tó1em. - Mert szelíd vagyok és alázatos szívű. - És nyugalmat talál
tok lelketeknek" (11,28-29). A békesség meglelésének módszere
egyszerűnek látszik: Jézushoz kellíene) megtérni, s szelíden, alá
zatosan megtalálni a lélek nyugalmát.

Nem szeretnék borúlátó lenni, de ennek társadalmi vonatko
zásban egyelőre semmi esélyét sem látom. A világ nemhogy kö
zelednék Hozzá, inkább megvető jelszavak kíséretében távolodik
tőle. A náci ideológiának sarkalatos elve volt, hogy a békességre
törekvő hívő ember gyenge, képtelen kifejleszteni magában sze
mélyisége értékeit, hiányzik belőle a felsőbbrendűségre törekvő

öntudata. Módosított változatban. hasonlót tapasztalunk napja
inkban is, az önzetlenségre, szolidaritásra alapozott életet sokan
az élhetetlenséggel azonosítják, abban a balga hitben, hogy az
élet harc. Ebbe a csapdába a magukat keresztényeknek definiáló
pártok is beleesnek meggondolatlan, a szeretet parancsával el
lentétes kijelentésekkel. Talán több apostoli lelkületű útmutatóra
volna szükségünk, hogya megosztott társadalomban is hallható
legyen a megbékélésre buzdító szó.

Semmiképpen sem merném azt állítani, hogy ennek a békes
ségnek megtalálása egyszerű. Nagyon súlyos áldozatokat köve
tel annak eldöntése, Jézussal - vagy ellene törekszünk-e békét
szerezni. De a szív tiszta szándékát, jóra törekvését mindig érzé
keltetni kell, azokkal is, akik másként gondolkodnak, eltérő mó
don értelmezik a békességet. "Rosszért rosszal senkinek se fizessetek
- írta Pál apostol a Római levélben. - Törekedjetek a jóra (nem
csak Isten, hanem) az emberek előtt is. Amennyiben rajtatok múlik, le
hetó1eg éljetek minden emberrel békességben. Bosszút ne álljatok, sze
retteim, hanem hagyjátok az ítélet haragjára, mert írva vagyon:
»Enyém a bosszú, és majd megfizetek«, mondja az Úr... Ne győzzön

rajtad a rossz, te győzd le jóval a rosszat" (12,17-21).
A modern világ egyik súlyos betegsége az ember elmagányo

sodása. Tüneteit megragadó beleérzéssel írta le Tóth Árpád Lé
lektó1 lélekig című híres versében:

Tán fáj a csillagoknak a magány.
A térbe szétszórt milljom árvaság?
S hogy össze nem találunk már soha
A jégen, éjen s I1lcssziségen át?
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SCHANDA BALÁZS

Jogász

Ó, csillag, mit sírsz! Messzebb te se vagy,
Mint egymástól itt a földi szioek!
A Sziriusz van tó1em távolabb,
Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg?

Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelent!
Ó, jaj, az út lélektó1 lélekig!
Kűldozzük a szem csüggedt sugardt,
S köztünk a roppant, jeges űr lakik!

Ezt a jeges űrt tölthetjük be azzal a szeretettel, amely békességet és
a megértés harmóniáját teremti meg a családokban. Szívósan és el
tökélten kell védelmeznünk a társadalomnak ezt az alapsejtjét, hi
szen ennek érzésvilágát sugározhatjuk környezetünkbe, s egyszer
talán a nagyobb közösségbe is.

Babits Mihály léckatonákkal óvta Esztergom-Előhegyenmeg
hitt békességét. Talán ő fejezte ki leghatározottabban a békevá
gyat Húsvét előtt, amikor ki merte mondani, hogy nem a hőst,

nem a győzelemre törőt tekinti példaképének, hanem azt, "ki
először el meri mondani... a szabadító, drága szót": béke.

Ne nyugtalankodjatok, ne szorongjatok, mondta Jézus, amikor
az általa adott békességről beszélt. Mégis aggódva lépünk a csa
lád szeretetközösségébőlabba a másik térfogatba, amely szinte
bekerít békétlenségével. Ám, ha haloványan is, de pislákol még
a remény. Hisz Ő ígérte, hogy békességet hagy ránk. Neki kelle
ne hinnünk, hisz hihetünk.

Humor és távlat
A Vigilia karácsonyi körkérdése a békéről csak első látszatra
könnyű kérdés. Nem viseltem még háborút, és nem volt még ré
szem háborúskodásban, az indulatok feszülését mégis ismerem.
Mi segíthet ilyenkor? Mi előzheti meg a bajt? Hogyan lehet gyó
gyítani a sebeket? Nem önfeladással. Nem az igazság (mert van
igazság) elárulásával, alkuba bocsátásával. Nem kitérve a konflik
tusok elől. Nem a kívülálló cinizmusával. Mégis humorral, a részt
vevő iróniájával, mely sok nehéz helyzetben segíthet. A cinikus fe
lelőtlen és lenéző. Az irónia, az igazi humor alázatos és megbocsá
tó. Tud távolságot tartani. A jó humor nem komolytalanság, nem
idétlenség. Nem veszi semmibe a dolgokat, ügyeket, és még ke
vésbé a másik embert, de helyén látja, láttatja mindezeket. S min
dennapi dolgaink igazi helyét csak távlatbólláthatjuk, ha hátra lé
pünk egy lépést, és úgy tekintünk kapcsolatainkra, vitáinkra, hely
zeteinkre, egymásra és magunkra, hogy mindezt, mindezeket a
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