
LUKÁCS LÁSZLÓ Békességóhajtás
Több mint két évszázada írt verset ilyen címen Virág Benedek, s
annak is már csaknem fél százada, hogy szövegére Kodály Zoltán
kórusművet komponált. Az ENSZ huszonöt éve üli meg a béke vi
lágnapját. VI. Pál pápa negyven éve határozta et hogy január l-jét
a "béke napjának" nyilvánítja. Azóta Róma püspöke minden év
elején üzenettel fordul "minden jóakaratú emberhez", avval a kí
vánsággat hogya kezdődő esztendő során próbálják megőrizni

vagy megteremteni a békét - az élet minden szintjén.
A nagyvilágot elborító erőszak naponta szedi áldozatait - er

ről azonban csupán a napi hírek csomagolásában értesülünk.
Szinte mindnyájan áldozatul esünk viszont a személyes kapcsola
taink kisvilágát folytonosan károsító békétlenségnek. "Szeretünk
és marakodunk", mondja versének címében egyik kortárs köl
tőnk. Mintha a magánéletben is csak váltogatnák egymást hadiál
lapotok és fegyverszünetek - a békesség csupán óhajtás marad.

Gyermekkorban ha a testvérek összevesznek a családban, az
osztálytársak az iskolában: ott vannak a felnőttek - a szűlők, a
tanárok -, akik szétválasztják a "szembenálló feleket", igazsá
got tesznek, békességre, türelemre intenek. A gyerekes torzsalko
dások azonban felnőttkorban már ismétlődő és elmélyülő konf
liktusokká tudnak válni személyes életünkben is: vitákká, olykor
viszálykodásokká. netán tartós szembenállássá, lappangó vagy
nyílt ellenségeskedéssé fajulnak.

Divatos tanfolyamokon tanítják mostanság a "konfliktusok me
nedzselését", Lenne-e jelentkező olyan tanfolyamokra. amelyeken
egymás megértésére, elfogadására; megbecsülésére oktatnák a
résztvevőket, netán türelemre és megbocsátásra is? - Napi téma
a klímaváltozás, a pusztító viharok, a természeti csapások. Ki vi
gyázza indulatkitöréseinket, ki próbálja megelőzni az önös szen
vedélyek elszabadulását? - Egymást érik a konferenciák a fenn
tartható fejlődésről, az életszínvonalról. az élet minőségérőL

Akadnak-e olyanok, akik az életminőség javítását nemcsak gazda
sági vagy akár egészségügyi feladatnak tartják, hanem a békes
ség, a szeretet, az egymás iránti szolidaritás növelésével kívánják
elérni? - Egyre többen kezeltetik magukat lelki panaszokkaL Há
nyan fordulnak Ahhoz, aki a szív békéjét kínálja követőinek? Há
nyan fogják fel, hogy az ember természetes létmódja a szeretet?

Az egyház újévkor a békét ünnepli - az óhajtott, de alig-alig
megvalósuló békességet. Teszi ezt Jézus születésének ünnepéhez
kapcsolódva, aki Atyja békességét ajándékozta övéinek, és a sze
retet életére hívott meg mindnyájunkat. Új életforma ez, amely
ott él vágyainkban, még mindig csak megvalósulásra várva.
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