
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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lom.” A nyolcvanas évek végén már 323 embert szá-
mol össze a hétvégi miséken az 1800 lelkes faluban.
Már kézi vezérlés nélkül is működik az egyház-
közösség. Ön ként és dalolva. Mindemellett a
meló-dráma felvonásai közti szünetekben Balás
Béla több mint százszor fordul meg fiatalok (kis -
papok, lelkiségi mozgalmak, egyházi iskolások)
körében. Abban az időben kétségkívül ő az ország
egyik sztárpapja, ama — betlehemi és nagyma-
rosi —  csillag jegyében, melynek fényét energi-
kus alázattal to vábbsugározta.

Mindennek nagy ára volt, de neki az üresség -
ből is sikerült töltekezni: „Esténként úgy ülök az
Oltáriszentség előtt, mint egy bamba döngölőfa.
Egy a reményem, hogy van teológiája a ‘hülyü-
lésnek’ is, ha az ‘kenózis’, vagyis lemondás a dicső -
ségről, a szeretet szolgasága.” Töltekezésének má-
sik forrása a legszélesebb értelemben vett kultúra:
Aquinói Szent Tamás, Pázmány, Bernanos, Teilhard
de Chardin, Hans Küng, Suenens, Ratzinger, Ro-
ger Schütz, Atten borough Gandhi-filmje, Zelk,
Jan csó, Bródy, Szörényi nevei bukkannak föl a kró-
nikában, jelezve, hogy miféle kegyelmi és kulturális
hálózatba volt bekapcsolva. Mint az újra evan ge li -
zá ciós nyelvújító mozgalom egyik ágense, egyáltalán
nem véletlenül keveredik Szörényiék rock-világá-
ba: „Éjjel 1-ig értékeljük az első magyar rock ope rát,
az ‘Istvánt’. Fiatal értelmiségiek, rockzenészek kö-
zött ülök, lelkes emberekkel, szókimondó magya-
rokkal találkozom. Izzik a levegő. Az ország ifjúsági
életének itt a boszorkánykonyhája.”

Már-már úgy tűnik, bizonytalanná válik a me -
ló-dráma végkifejlete, ugyanis amikor lehetősége
nyílik máshová bekapcsolódni, akkor sem tud ki-
kapcsolódni: „Szégyellem, de az az igazság, hogy
Taizében elsőre egy falrepedés szúrt szemet, az
avignoni karmelitáknál a fogadószobát elkerekítő
vasrács illesztése tetszett, La Salette-ben előbb az
ablakokat és a vízcsapokat vettem szemügyre.” Ter-
mészetesen még ebből is ki lehet érezni a pateti-
kusságot végig finoman ellensúlyozó pompás iró-
niát. És még ilyen remekbeszabott mívességek is
gazdagítják a krónikát: „Úgy karolja át a félmázsás
zsákokat, mintha óriásbébit vinne fürdetni”.

Az egyszerre kétkezi és szellemi meló-dráma so-
rán észrevehetően változik Balás Béla egyház- és üd-
 vösségképe: „Megértem a francia munkáspapo kat.
A közöny falát csak úgy lehet megbontani, ha köz-
tük, velük élnék”; „Mi ez, mi történt errefelé? Meg-
 állt az idő? Lefeküdt az egyház, vagy tán elütöt-
 ték?”; „Az udvarra egyre több Trabant érkezik. Pa pi
gyűlés kezdődik, faldöngető témával. Megtudjuk,
milyen tintával kell írni az anyakönyveket”; „A hit-
be senkit nem lehet bekapcsolni, csak meglepni, el-
gondolkodtatni és érte hosszan imádkozni”.

Beton atya neve akár ebben a meló-drámában
is születhetett volna, de ez egy bükki mozgótá-

borban ragadt rá, balhátvédként érdemelte ki,
majd mozgalmi fedőneve lett. 1986 márciusának
elején váratlan fordulattal vége szakad a króni-
kának: „Elkészült a ház. Esténként életre kel min-
den. Hallgatózom, találgatom, mit jelent a züm-
mögés, a surrogás, a mély vagy a magas hang.
Kimondhatatlan szavakkal sóhajtoznak a tárgyak.
Lassanként a zen-re áll át természetem. Már se-
hová sem indulok, semmire sem gondolok, a vég-
telen jön értem. Átlátszónak érzem magam. Sugarak
jönnek belülről. A Minden és a Semmi ha tárán bé-
két találok. Békém fokozódik, egy vagyok az ég ma-
daraival, a mezei liliomokkal. Salamon király sem
volt szebben öltözött és jobban védett, mint az épí-
tett ház és annak lakója (Mt 6,29).” (Kaposvári Püs-
pökség, Kaposvár, 2014)

KAMARÁS ISTVÁN

STEFAN BAUBERGER SJ:
NYITOTTAN A TELJESSÉGRE
Keresztény hit, zen gyakorlatok

A tudományközi párbeszéd, az interdiszcip lina -
ritás már régebb óta létező fogalom és gyakorlat,
de az ehhez hasonló viszony két teljesen külön-
böző kulturális gyökerekkel rendelkező vallás kö-
zött már egyáltalán nem nevezhető gyakorinak.
Stefan Bauberger jezsuita szerzetes munkája a fent
említett hiányt igyekszik pótolni a kereszténység
és a zen buddhizmus összekapcsolhatóságáról
szó  ló hosszabb lélegzetű tanulmányával. Ehhez
a fel adathoz kétségkívül nagy bátorság és felké-
szültség szükséges, hiszen a szerzőnek bizonyos
értelemben a két vallás között létesítendő kom-
munikációs kapcsolat ösvényeinek kitaposását —
legalábbis e munka megkezdését — is vállalnia kell.

Bauberger szemlélete összehasonlító igényű,
így egyaránt kitér a kereszténység és a zen budd-
 hizmus hasonlóságaira és különbségeire is; hang-
súlyozza azonban, hogy a különbségek sokkal
fontosabbak, hiszen ezek — meggyőződése sze-
rint — éppen hogy nem akadályozzák, hanem
megtermékenyítik a párbeszédet. (E párbeszéd pe-
dig mindkét vallás épülését szolgálhatja, hiszen
megvilágító erővel rendelkeznek egymással
szemben.) A szerző figyelme azonban nem pusz-
tán az általánosságban vett katolicizmus viszo-
nyában vizsgálódik, hanem külön fókuszpontként
megkísérli a jezsuita lelkiségi hagyomány vi-
szonyát is meghatározni a zen buddhizmushoz:
a jezsuita meditációs-lelkigyakorlati módszereket
elemzi és egyúttal össze is veti a zen meditatív ha-
gyományával.

A szerző saját gondolatainak szemléltetésére, alá-
támasztására bőséggel válogat szövegrészleteket
mind a keresztény (ezen belül külön a jezsuita), mind
a zen buddhista szakrális szövegkánonból. E szö-
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