
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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őrzése persze az ő végső célja is, de ennek szolgálatában vállalnia
kell a középkori katedralis-épitőkerkölcsét, akik eszményeiket jó
mestermunkákban követték és testesítették meg. A lélek és a szív
benső békéje megannyi szépirodalmi alkotás tárgya, s jó lenne, ha
most is ezek értelmezésére bízhatnánk magunkat. Mert e béke el
érése vagy megőrzése is életszerű jelenség, mint a vers, a regény
és a dráma, míg megfogalmazása fogalmi párlat. De az irodalom
történésznek is lehet lírája vagy vallomása, amely közvetlenül szó
laltatja meg személyiségét, s fogalmazza meg világképét. gondola
tainak és érzelmeinek belső csatáját. Közvetítője azonban ugyan
úgy az írás, mint a szépirodalom műfajaiban,amely magában fog
lalja indítékát is. Tágítsuk ki az írás indítékának lehetőségeit. Iga
zuk lehet azoknak a naplóíróknak vagy vallomástevőknek is, akik
önmaguknak jegyzik fel lelki sztenogramjukat, hiszen az ő céljuk
ugyancsak a gondolat átmentése szavakba, s a szó maga az írás. Az
írás indítéka azonban legtöbbször a másik emberre gyakorolt hatás,
bekapcsolása a vallomástevő párbeszédébe. Végső esetben ez nyil
vános gyónás is lehet, azaz a teljes feltárulkozás, a bűnök, a hit
ványságok bevallása. Vajon talál-e a vallomástevő olyan közösséget
vagy közönséget, amellyel ugyanúgy akar szembesülni, mint ön
magával. Ha nem érzi világát ilyen ideálisnak, akkor bizonyára fel
lép benne a kétely vagy a gátlás, s írása indítékában keveredni fog a
más létformájú gondolatok kifejezése és leplezése. Valószínű tehát,
hogy visszatér önmagához, s belső vitájára bízza műfaji kételyeit is.

Minderre én most nem törekszem tudatosan, de nem is ígérem
a vallomástevő írás ambivalenciájának teljes feloldását. Ha felké
réséhez a Vigilia nem mellékel gondolatébresztő idézeteket, a val
lomástevő irodalomtörténész akkor is elérkezik a sztoicizmushoz
és az Újszövetséghez, hiszen természetes közege a felhalmozott
válaszok elemzése és továbbgondolása. A szubjektív önvizsgálat
is hamar felismeri, hogy a belső béke keresésében és megőrzésé

ben az egyénnek önmagába kell visszavonulnia. Hogy aztán ott
poklot vagy mennyországot talál, az a sztoicizmus szerint is kü
lönböző erények függvénye. Az Újszövetség ezeket az erényeket
az istenhitben foglalja össze, de az egyént a keresztény hit sem
teszi passzív befogadóvá. "Én Atyámban vagyok - olvashatjuk
János evangéliumában -, ti pedig énbennem és én tibennetek." S
nem véletlen, hogy Pál apostol ezt a kölcsönös viszonyt a keresés
folyamatában képzeli el: ,,6 telepítette le az egy őstől származó
emberi nemet az egész föld színén, s megszabta ittlakásuk pontos
idejét és határát. S mindezt azért, hogy keressék Istent, hátha rá
találnak, míg utána tapogatóznak, hiszen nincs messze egyikünk
tól sem. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. .." (ApCsel 17,26-28).

Az én nemzedékem számára - amely az egyetemet 1947-ben,
a felnőtt életet pedig 1952-ben kezdte el - a kereső belső békét
nem az alapeszmény megingása, hanem a történelmi bűnösség

tudata bontotta meg. Aki szereplője is volt a korszak tragédiájá-
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nak, hiába cselekedett jót embertársaival önkörein belül, a törté
nelem betört egyéni életébe, s bűnössé tette, miközben a politika
korszakos döntéseiből kizárta. Ezt a számvetést én személy sze
rint már elkezdtem, amikor Eötvös Collegista társam, Fodor And
rás felkért, hogy naplója rám vonatkozó feljegyzéseit kommentál
jam. Befejezni azonban csak egy nagy önéletrajzi vallomástételben
tudnám, amely áttörne minden gátlás t és tudat alatti önfelmen
tést. Vajon maradt-e erre valamennyi a nekem kimért életidőből?

Mert az én benső békém másik ellenereje nem történelmi, ha
nem metafizikai: a halál. Bizonyára életkorommal függ ez össze
- hetvennyolc éves vagyok -, amint az elvesztett harmóniát is
mindig a boldog gyermekkorban találtam meg, amikor a magam
benső béke-keresését az idő dimenziójában igyekeztem elhelyezni.
Különös módon nem érzelmileg, hanem csupán ésszel tudom fel
oldani az életnek ezt az abszurdumát. Belső vitám régi tárgya,
hogy vajon az emberi létezésben az ellentmondás vagy a harmónia
az alapforma. Hiszen az emberi létezés ontológiai megkülönböz
tető jegye a végesség, a születés és a halál, az öröm és a fájdalom,
s a fenn és a lenn iherens viszonya. Ebben a gondolatmenetben a
véges ember fölötti erő hite ugyanúgy elkerülhetetlen, mint a sze
mélyes elmúlás tragédiája a végtelen világ rendjével szemben. S
mivel senki sem tudja, milyen lesz az elmúlás e végső pillanata,
az ember az élet nyelvére fordítja le a halált is. Kosztolányi Dezső
Édes Annája, alétmagánytól elnyomorított cselédlány gyilkos tet
te után kinyitja az ablakot, hogy ne legyen egyedül. S Krúdy
Gyula Szindbádja - végigjárva az élet bugyrait - akiürült élet
élvezetekhez és szerelemhez érkezik, amelyben már nincs meg a
magányos ember feloldódása a másik emberben, a társban, az
asszonyban. S utolsó történetében Szindbádtól úgy kell búcsúz
nunk, hogy az élő halottak között látjuk az őrültek házában, s
nem tudjuk, megtalálja-e a végső kiutat, az Istent.

Nem feloldónak érzem, hanem az ellentmondás nélküli léte
zés mitologikus emlékeként tudom értelmezni a "szív egyszerű

ségét", a lelki "szegénység" boldogságát is. Azt tapasztalom,
hogy az igazi értelem nem lehet gőgös, hiszen a végtelennel
szemben éppen a korlátoltság tesz önelégültté, s a szív szelídsé
ge az ember egyediségének a jogforrása abban a világban, amely
egyszeri és megismételhetetlen mikrokozmoszokból épül fel. De
ez folytonos kölcsönhatás, s nem állapot és még kevésbé célelvű

végpont. A történelmi gondolkodás őriz egy paradicsomi arany
kor-emléket, amelyben az ember az egész világ részeként boldog
öntudatlanságban létezett, s az Ő "eredendő bűne" a kiszakadás,
a tudatos visszatekintés egyén voltára, egyszerre tudás és az
egyetemes harmónia elvesztésének tragikus átélése. Ennek az
embernek a lehetősége folytonos küzdelem az új harmóniáért az
"ős-egység" és a tudás között. A történeti tudat mitológiainak,
egyetemesnek tekint bizonyos régi korokat. A mítosztudomány a
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mítosz és a logosz egységét feltételezi, s úgy véli, hogy az em
bernek a mítosszal való kapcsolata őspárbeszéd a transzcendens
sei és saját magával, s így azt aligha minősíthetjük irracionális
nak és régi mesék illusztrációjának. Ha a mítosz örökérvényű, s
a leírhatatlanról és a megfoghatatlanról való világtapasztalat, ak
kor az ember számára nem csupán művelődéstörténeti tudniva
ló, hanem világképformáló válaszkeresés is. A mítoszok értelme:
elmondani a mindenkori emberről azt, ami miatt egyedi, de álta
lános, s amiért mindig visszavágyódik az Istennel megélt ősegy

ségbe. Kosztolányi Dezső voltaképpen ebbe a gondolatmenetbe
kapcsolódik be: "A kezdet és a vég csomóit sohasem oldották fel az
emberek. Voltak azonban korok, melyek a két pont között a földi élet
harmóniájában megfeledkeztek önmagukról (.. J. A huszadik század na
gyon misztikus. Miért? Mert boldogtalan. A miszticizmus (...) az em
beri ész kétségbeesésébó1 folyó cselekedet (...). Attól az idegen világtól,
amelyet nem érhet meg, önmagába fut vissza, a rejtély eló1 a rejtélybe
(...r Más szóval: mit tehet az ember mítosztalan korokban?
Folytonosan küzd a feloldhatatlan ellentmondással.

Hogy az új kor, s benne a mi időnk nem mítoszi, az még kér
désként sem merül fel a mai közgondolkodásban. De a "jelensé
gek", melyeket Kosztolányi emleget, eloszlathatnák nyugtalansá
gunkat legalább életünk két végpontja közőtt, De boldogtalanak
vagyunk, sőt szorongunk és félünk az evilági tereken is, mert
korunk tele van embertársakat szembeállító gyűlölettel és féle
lemmel. Ez a mi benső világunk aktuális kérdése. Visszavonul
hatnunk-e az eltorzult és erkölcs nélküliként sivárrá vált külső

életből - nem a rejtélyből a rejtélybe, hanem - az isteni benső
békébe, amely egymásba old küzdelmet és harmóniát? S lehet-e
határ a személyes benső és a külső világ között? A pénz-hajszá
ból kimaradhatok - különösen, ha más az értékrendem és te
hetségem sincs a pénzcsináláshoz. De lehet-e menedék a benső

béke a nyomor ellen, amely lezülleszti a lelket is, vagy hozzá
szoktat az erkölcstelen tehetetlenséghez, ha egyelőre az aluljá
rókban találkozom vele? S a gyűlölettel és a fenyegetéssel szem
beállíthatom az önmagában is kételkedő válaszkeresést az élet és
a világ titkaira. De békés sziget maradhat-e a lélek, amikor kö
rülötte életet fenyegetnek eszmék, és a történelem már szemé
lyes élménnyé tette, hogyan szülik meg a fenyegetések és a fé
lelmek a pusztítást és a pusztulást? S ha egyidejűleg tudom,
hogy mindez nem az irracionális gonosz műve, hanem az embe
ré? A benső béke e gondolatmenet végén megint csak nem lehet
más, mint a küzdelmes harmónia. Ami Babits Mihály lelki törté
netének, filozófiájának, költészetének és epikájának is leggyötrel
mesebb és legszárnyalóbb mozgatója, az emberi kettősség prob
lémája: "Az egtjbó1 ketttí sose lesz: magános méhe meddő."

948


