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BÉKESSÉG-HÍVOGATÓ A KÖNYVEK KÖNYVÉVEL
Bárhová tekintünk, akár a nagyvilágba, akár kis
hazánkba, fájdalommal döbbenhetünk rá, hogy
megszokott lett a gyűlölködés és a gyűlöletbeszéd.
Még a béke fogalma is a kirekesztés fedőszava.
Ítélkezünk, megbélyegzünk. Megfeledkezünk ar-
 ról, hogy az ítélet Istennél van, át akarjuk venni
a bíró szerepét: megbélyegezzük embertársain-
kat, kiközösítjük őket. A haragtól átszőtt világból
szívesen lépünk át másikba, a verseké be, ahol a
ma átértelmezett fogalmak még eredeti értelmük -
ben használatosak.

Horváth István Sándor Szívem első gondolata
című elmélkedésgyűjteményében írja le a követ-
kező történetet: a szentbeszédét mondó pap ol-
vasmányaikról kérdezte híveit. Kiderült, hogy a
Szentírást, azaz Isten szavát olvassák a legkeve-
sebben. Pedig ebben szerepelnek a békességről a
leghitelesebb szavak, jóllehet a magukat keresz-
tényeknek vallók számára keveset mondanak, s
még kevésbé ültetik át őket a gyakorlatba. Jézus
békéjéről, a „könnyű teherről”, amelyet nem
kardokkal, erőszakkal valósítanak meg, Jézus há-
laadásában olvasunk gyönyörű szavakat: „Ve-
gyétek nyakatokba igámat / És tanuljatok tőlem,
/ Mert szelíd vagyok és alázatosszívű. — / És nyu-
galmat találtok lelketeknek. // Az én igám édes,
/ Az én terhem könnyű” (Mt 11,29–30).

Nyugalmat kellene találnunk lelkünknek, s en-
nek egyik eleme, hogy ne ellenségeket teremtsünk
és üldözzünk. Manapság Juhász Gyula költésze-
tének nincs becsülete, talán azért, mert ő is ke-
resztény életszemlélet és életértékek kifejezőjeként
már-már imádságos egyszerűséggel szólt ezekről.
Érdemes megfogadnunk halk intelmét: „Én Jé-
zusom, te nem gyűlölted őket, / A gyűlölőket és
a köpködőket. // Szeretted ezt a szomorú világot
/ S az embert, ezt a nyomorú virágot. (…) A meg-
bocsájtást gyakoroltad egyre, / Míg égbe szállni
fölmentél a hegyre. // Ma is elégszer hallod a ma-
gasban / A gyűlölet hangját, mely égbe harsan. //
A gyilkos ember hangját, aki részeg / S a szere-
tet szavát feszítené meg. // És Jézusom, most is
csak szánd meg őket, / A gyűlölőket és a köpkö-
dőket. // Most is bocsáss meg nékik, mert lehet,
/ Hogy nem tudják tán, mit cselekszenek” (Imád-
ság a gyűlölködőkért).

A képernyőn álarcos férfi áll pallossal. Előtte tér-
den a kivégzésre váró. A 21. század kezdetének jel-
képes jelenete. Mint ahogy azok a jelenetek is, ame-
lyek a szülőföldjükről elűzöttek menetét ábrázolják.
És a parlamentekből történő közvetítések, egy-

másra acsarkodó képviselők, akik abban versen-
genek, melyikük mond megalázóbbat. Megbecs-
telenítik a szavakat, amelyek békeidőben a kap-
csolatteremtés eszközei, ajándékok, amelyekkel
kifejezhetnénk szeretetünket és megértésünket.

János evangéliumában Jézus így beszélt az
apostolokhoz: „Békességet hagyok rátok, az én bé-
kémet adom nektek. Én nem úgy adom nektek,
ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek
és ne is szorongjon!” (Jn 14,27–28). Amint tapasz-
taljuk, más a világ békessége és más Jézusé. Az előb-
bi gyakran csak üresen kongó közhelyekben nyil-
vánul meg, beleszőve a hazugság szálai, Jézus
azonban magához ölel mindannyiunkat, szerete-
te biztonságát kínálja. „Ez az én parancsom: Sze-
ressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Na-
gyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét
adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszi-
tek, amit parancsolok nektek” (Jn 15,12–14). Mi
azonban nem erre a parancsra hallgatunk. El-
nyomják a harci kürtök, a vélt ellenség elleni ria-
dó. „Szeressétek egymást” — ismételte Jézus nyo-
matékosítva parancsát. „Gyűlöljétek a másként
gondolkodókat, és semmisítsétek meg őket” — hall-
juk másfelől, mintha némelyek az ítélő és megbo-
csájtó Isten helyébe képzelnék magukat, s megfe-
ledkeznek arról, hogy „amint a szőlővessző sem tud
gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a sző-
lőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem” (Jn
15,4). Észre sem vesszük, hogy az éltető szőlőtőtől
elszakadva terméketlenné, vakokká és süketekké
válunk, közömbösen, önzően szemléljük a világot,
ahelyett, hogy szebbé, jobbá, otthonosabbá tennénk.

A békesség, megbékélés három kiterjedésű.
Meg békélni önmagunkkal, a másik emberrel és a
kereszttel. „Aki föl nem veszi keresztjét, s nem kö-
vet engem, nem méltó hozzám” (Mt 10,38). Ta lán
ez a legnehezebb feladat. Felvenni a keresztet, vagy
legalább enyhíteni a keresztet hordók terheit.
Mint ha megfeledkeztünk volna erről. Sok magát
kereszténynek valló felebarátunknak esze ágá-
ban sincs fölvenni a keresztet, viszont részvétlenül,
idegenkedve, már-már ellenségesen, a kiközösítés
szándékával szemlélik a kereszthordozókat, a tár-
sadalom peremére szorítottakat, akik növekvő
számban járják a keresztutat, s néha leroskadnak
terheik alatt. Holott tudják: „Aki titeket befogad, en-
gem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja
be, aki küldött engem” (Mt 10,40). Zörgetnek szí-
vünk kapuján, de nem érünk rá megnyitni. Más-
sal vagyunk elfoglalva, új, nagyobb házunkat
néz zük, pénzünket számláljuk. „Az Úr keres” —
„Majd később, most más elfoglaltságom van. Ne
zavarjatok!”
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Isten nem a zűrzavar Istene, hanem a békessé-
gé — figyelmeztette Pál apostol a korintu sia kat.
Nagy igazság, de megvalósíthatjuk-e? Alig ha, hi-
szen a világban eszeveszett a zűrzavar, és a társa-
dalmak zavara behatolt az egyén és a családok gon-
dolkodásába is. A Vasárnapi Hírek szeptemberi
utolsó számában Beer Miklós váci megyéspüspök
úrral beszélgetett a riporter ab ból az alkalomból,
hogy a püspök körlevelet kül dött papjainak,
amelyben arra ihlette őket (és általuk a híveket),
hogy a cigányok is testvéreink. Bár őt nem döb-
bentette meg körlevele szélsőséges fogadtatása, el-
gondolkodtató, hogy némelyek nem voltak haj-
landóak felolvasni, mások nagyon keményen
bírálták gondolatait. Hogyan értelmezik vajon az
Evangélium békességre és szeretetre intő gondo-
latait?… Nem kétséges, megértésükhöz bele kell he-
lyezkednünk a cigányok gondolkodásmódjába. Sok
mindenről másként gondolkodnak, mint mi, de ez
nem kelthet bennünk gyűlöletet, nem helyezked-
hetünk az egyedüli kiválasztottak gőgös, hamis pó-
zába, máskülönben farizeusokká válunk, megbé-
kélésről és szeretetről beszélünk, de megvetés és
gyűlölet él bennünk. Ha lelkünkbe tekintünk és ma-
kulátlannak mondjuk magunkat, s „azt állítjuk,
hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és ta-
nítása nem él bennünk” (1Jn 1,10). Isten ara intett:
tartsuk meg parancsait, éljünk szeretetben, bé-
kességben. Akik azzal dicsekednek, hogy istenes
életet élnek, nem feltétlenül tartják meg ezeket a
parancsait. „Aki azt állítja, hogy ismeri őt, de pa-
rancsait nem tartja meg, az hazug, és az igazság
nincs benne. Aki viszont megtartja tanítását, abban
Isten szeretete valóban tökéletes. Ezáltal győződünk
meg arról, hogy benne vagyunk. Aki azt állítja, hogy
őbenne él, úgy kell cselekednie, ahogy ő cseleke-
dett” (1Jn 2,3–6). Megvalósítható ez a kívánalom?
Aligha tudunk úgy cselekedni, ahogy ő, de min-
denképpen meg kellene próbálni. Cselekedni, va-
lóra váltani a békesség és a szeretet tanítását, és nem
azt ismételgetni, hogy nem vagyok olyan hitvány,
mint az a vámos, aki nem mer előbbre jönni a temp-
lomban, ahol én a térdeplő lépcsőjét koptatom, és
jobbra-balra integetek, hogy minél többen lássanak.

Többször kellene kezünkbe venni a Szentírást,
amelynek szövege II. János Pál pápát erre az imád-
ságra ösztönözte: „Krisztusunk, ki elfogadod a ke-
resztet az emberek kezéből, hogy Isten embereket
üdvözítő szeretetének jelévé tedd, add meg nekünk
és korunk minden emberének, hogy higgyünk e ha-
tártalan szeretetben, s átadván a kereszt jelét az új
évezrednek, a megváltás hiteles tanúi lehessünk.
Krisztusunk, aki elestél bűneink súlya alatt, és föl-
keltél megigazulásunkra, kérünk, segíts minket és
mindazokat, akiket földre sújt a bűn, hogy föl tud-
junk kelni és folytatni tudjuk utunkat… Ne engedd,
hogy miattunk és az új évszázad emberei miatt sír-

ni kelljen, mert visszautasították az irgalmas Atya
kezét. Ámen.” (Az Utaidat keresem című imaóra-
gyűjteményből. Esztergom, 2013, 83.)

RÓNAY LÁSZLÓ

BALÁS BÉLA: MELÓ-DRÁMA

Beton atya, vagyis Balás Béla püspök provokatí-
van profanizáló címmel megjelent könyvecskéje a
nyolcvanas évek második felének korrajza és
egyháztörténete, sajátos alul- és belülnézetből. Egy-
felől egy olyan építkezés szociografikus hitelességű
krónikája, mely nemcsak a bajóti plébániaépüle-
té, hanem az egyházé, másfelől vallás, vagyis val-
lomás, melyben a mozgalmi egyházból plébános -
nak érkező pap keresi élete értelmet, identitását:
„Menekülés és együttérzés, fáradás és lángolás,
építkezés és papság, mind egyszerre, ez az én szent
keresztem.” Miközben ha kell, két kezével is épít,
lohol, ügyködik, szívósan küzd az aktivizmus kí-
sértése ellen: „egész szervezetemen eluralkodik va-
lamiféle építkező görcs. Állandó mehetnékem
van. Állandósul az intézkedhetnék, az aláírhatnék,
az üzenhetnék. Jó lenne, ha a sok ‘intézkednékkel’,
‘mehetnékkel’ a Végén Hozzád jutnék, Uram.” Ab-
ban reménykedik, hogy amit épít, majd egyszer-
re lehet a mozgalmi és az intézményes egyház haj-
léka, ugyanakkor azt is tudja jól, hogyha építménye
megtelik élettel, az állami és egyházi szervek azon-
nal elhelyezhetik valahová a világvégére. Sok szá-
 zan munkálkodnak vele együtt, a falubélieken kí-
vül, a lelkiségi mozgalmak tagjai, egyházi iskolások,
a világegyház képviselői, egy ismeretlen nővér
Debrecenből, aki „rövid pár sort ír. Menthetetlen
beteg. Ráér. Értünk fog szenvedni”, valamint az
egykori párttitkár, „aki hangulatában is a talpán
áll. Látszik, nemcsak tudását, a szívét is beleadja.
Testvéremnek érzem őt.”

A naplóíró a külső építkezés mellett a belső vár-
kastélyt is építgeti. Beengedi magába a meló-drá-
ma rezdüléseit, aztán elcsodálkozik és/vagy el-
gondolkodik rajtuk: „Isznak. Rossz példát adnak,
de remek munkát végeznek. Az ítélet napján a Ki-
rály az áldottak közé hívja őket mondván: lyukas
volt a tetőm és ti befoltoztátok”; „Észreveszek egy
hibát a deszkázásnál, mondom az ácsnak, itt valami
görbeség van. Ő huncutul mosolyog: ‘Talán még
bennünk is’. Ezzel a témát túltárgyaltuk”; „A sár-
ga és piros védősisakok alatt gondolatok lapulnak,
a szürke egyenruha halhatatlan lelket takar”.

Amikor 1977-ben megérkezik Bajótra, „az isko-
lában maradt öt beiratkozott hittanos, a templom-
ban meg néhány asszony, egy-két férfi. A környék
párttitkárai élet-halál urai voltak. A szomszédos lá-
batlani iparvidéken volt év, amikor negyven ön-
gyilkosság is történt. Nyerésre állt az ateista hata-
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