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AZ EGYSZERŰ~ÉGÚT/t.\I, SÖJÉTBEN
- BALASSA PETER KONYVEROL

Elfogód va kezdek az írás hoz, Balassa Péter
kön yvének bemutat ásához . hiszen sem író, sem
iroda lomtörténész nem vagyok. Tanult mester
ségem szerin t matemat ika tan ár vo lné k, hivatá
so mra nézve ped ig sze rze tes szeretnék lenni. S
ezen az ú ton , a Mennyei Haza felé vezető ös
vény t keresve Péter barátságát kaptam ajándék
ba. Bizonnyal ez u tóbbi jogán vethetem papírra
e soroka t, mert spirituá lis esszéit olvasva újra ő,

a ba rát sz ólít meg, vele folytatódhat a "végtelen
beszélgetés" .

Az egyszeri/ség útjai, sötétben kötet teljes be
mutatására aligha vállalkoz hatom, művészi

esszéi ugyanis olyan Egészet tárnak elénk,
amellyel csak a kötetet olvasva találkozhatunk.
Arra gondo lta m hát , hogy - talán kissé önké
nyesen - két szála t hú zn ék ki és mutatn ék fel
ebből a mesteri en szött sz öttesb öl. E két szá l a
hit és az emberek közötti béke tematik ája. Mindket
tőnek közös fon ala a dialógus, a "között lét" . A
hit - Kierk egaard nyom án - az Isten és az
egyes ember k ő z ötti , a világ számá ra lefordítha
tatl an abszurd "beszélgetés". A béke pedi g - Péter
szerint - ott leh etséges, aho l "ketten beszélget
nek, rnert a vitá n, a félreé rtése n át is, de va laho
gya n megértik egymást. Ha másképp nem , hát
a hirtelen hallgatásban , ami a beszélgetés szer
ves része." (8.)

1. A hit suűa

Az Utószó Ábrahám hallgatásához című írást
Balassa egykor Kierkegaard Félelem és reszketés
című k önyv éhez írta. A dán filozófus elmé lke
dése Ábrahámr ól, Izsák feláldozásán ak történe
téről "min t a hit , paradoxonának legn agyobb
péld ájáról" szól. Abrahám, "a hit lovagja" 
Kierk egaard számára éppúgy, rnint Balassa szá
mára - "nem történ eti-régészeti tárgy yagy
tény, han em eleven élet/ehetőség". "Amit Abra
hám elér - írja Péter -, a hit [abszurd l magas
lata, az rad ikálisan sze mbe n áll a világ törvé
nyeivel [az etikai álta lánossa l]. Az abszurd (...)
a hit kiszámíthatatl an aktusá na k jellernz ője, ami
csa k inne n nézve [a világ fel ől] ért he tetlen",
ugyanakkor " inne n nézve" ez az absz urd " Isten
szá ndékait is jellem zi" (hisz éppoly ér thetetlen,
hogy visszaadja Abra há mnak Izsákot ). "Ez az
»innen« azonba n már nem teljesen a földi , eti 
kai világ nézőpontja, hanem Johannes de
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Silen ti óé, a ki a köztes sz itu áció d rá mai embertí
pusa ." (30.) Ki ez a Joh annes de Silen tió? 
kérdezh etnénk, Balassa az t feleli: jól tudjuk, e
beszéd es szerzői álnév mögé maga Kierkegaard
rejtőzködött. En hozzátenném : és Balassa Péter
is. Megerősíti ez t a felisme rés t az a talán nem
véletlen egybeesés, mel yre B. Gáspár Jud it hívta
fel figyelmem : Péter édesapja, Balassa Im re ép
pen a Schwe ige r névről magyarosított, mely
éppúgy, mint a lat in Silenti ó, a hallgatásra utal.
Silentió még nem a hit , han em a rezign áció lo
vag ja. "A végtelen rezign áció - mondja Kier
kegaard - az ut olsó stád iu m, ame ly megelőzi a
hitet. A lemondás embe re ő, egyú tta l az, aki
»nern tudja megtenni a hit mo zdulat át«. Követ
kezésképpen (. ..) egyed ül kép es belátni mind
két birodalmat, az etikum és a hit világát is."
(30.) Ezzel elérkeztü nk oda, ah ol Balassa Péter a
leggyakrabban állt, az etikum és a hit , a lem on 
dás és a hit , a kétségbeesés és a hit hat ármezs
gyéjére. De nem , nem fogalmaztam pontosan ,
Péter nem állt, han em ment, ment mindig újra a
hit felé. Ami nt Kierkega ardot idézve írja: "a hit
mozdulatát az absz urd erejénél fogva újra meg
újra meg kell tenni, azonba n úgy, hogy a véges
séget ne veszítsük el, hanem teljességgel birtok
ba vegyük." (22.)

A két világ határán Péter mélyen átérez te a
hit mozdulatára képtelen ember helyzet ét. 2001.
szilvesz ter én a Bud apesti Taize-i Találkozóra
szá mos országbó l érkező fiatalok előtt tartott
előadást (a kötetünk eim ét adó írás ottani beszé
déből készült), melyben a következőket mond ta:
"Roger test vér levelében olvasom: »Krisztus
megérti belső eilenáll ásunkat«. Erről, vagyis a mi
ellená llásunk végtelen kr isztusi megér tésén ek
rejtélyéről aka rok mondani valamit, arról, hogy
semmit sem tudunk ad ni, mindent kapunk, de
ez mégsem azt jelenti, hogy semmi nem múlik
rajtunk. Ellenkezőleg." 057.) Meditációja so rá n
eljut belső ellená llásu nk. sőt kétségb eesésünk
gyökeré ig: "a z a bizonyos, sokat emlegetett ra
dikális szembefordulás Istennel - mondja - ,
amiről a keresztén y és nem keresztén y va llások
a bűn kapcsán hasonlóképpen és egybehan gzó
an beszéln ek, talán nem egyéb, mint a sö té tség
lab irintus áb ól. a sö tétség órájábó l való kijut ás
rem én yén ek elvesztése ". 0 61.) Azért a hit moz
dulata - véli rem én yked ve -, talán még sincs
elzá rva előlü nk. A Gondviselés közös tapaszta
lata fellelhető "a magunkat elsáncol6 gondunk 1'i
seléséről való bátor lemondásban, abiza lommá átfor
dulo új gyermekségben". (161.) A ráhagyatkozás



égi ajándéka, amely Bach életművén is átra
gyog, elvezethet minket a hálaadás és a hit ka
pujába: "A ráhagyatkozás, a sajátos. nem szol
galelkű engedelmesség szép példája számomra
- írja -, hogy Johann Sebastian Bach minden
jelentősebb kompozíciója végére, igy például a
passiók végére is odaírta: »Soli Deo Gloria,
egyedül Istené a dicsőség.« Megrendítő és iró
niát sem nélkülöző dokumentum ez arról a
gyermeki bizalomról, derűről és elfogadásról,
az egyszerűség útjáról, amit körülírni próbálok.
Mintha azt mondaná: igaz, hogy ezek eléggé jó
zenedarabok, igaz, hogy valamiképpen meghal
lottam őket, és lejegyeztem, még az is igaz,
hogy megfeszített figyelemmel füleltem, és ah
hoz képest pontosan notáltam, amit odabent
vagy odafentről hallottam, igaz talán, hogy de
rekasan elvégeztem a munkámat és ennyiben
felelősségetvállalok érte, de végül is, mindenen
felül mégiscsak egyedül Istené a (cselekvő) di
csőség. Mindezt kaptam, mindezt adták, végül
is nem én csináltam, hála érte, hálát adok a
munkáért, ami rajtam keresztül végeztetett el."
(162.)

2. A béke szála

A második szálra, a béke szálára a hit által jut
hatunk át: béke csak akkor lehetséges, ha hinni
fogunk benne. A béke: kötés című esszéjében Pé
ter Kantot idézi: "C..) a békegondolat megvaló
sulásának legnagyobb akadálya az, hogy mind
eddig az emberiség tömege nem hisz eléggé
benne." (137.) Mi akadályozza a béke megvaló
sulásába vetett hit megszilárdulását? Balassa
szerint: "Az öngyűlölet a másikban, amely leg
többször oly felülmúlhatatlanul erősnek látszik
C.,). Az emberi lény sajátos módon önmaga el
len visel háborút énessége által, amikor a Másik
ellen támad." (138.) A békétlenség gyökere te
hát az, hogy nem szeretjük önmagunkat és nem
hiszünk önmagunkban, abban hogy jónak va
gyunk teremtve: "és látta lsten, hogy jó!", vagy
amint Pilinszky mondja: "kimondhatatlanul jól
van, ami van".

Közös szomorú tapasztalatunk, hogy békénk
a világban és egymás között is töredezett álla
potban van. Péter csak a folyamatosan megújí
tott Szövetség mintájára tartja lehetségesnek az
emberek közötti békekötést. Nem felejthet jük el,
hogy Isten megújuló szövetségének alapja az ő

kifogyhatatlan irgalma. "A béke megkötése meg
felel a Szövetség új és új megkötésének, a
circumcisio cordisban,' (139.) E kötés formája a
szív körülmetélése, vagyis a gyónás kell legyen:
"A gyónás, ezúttal a legtágabb értelemben véve,
az egyház, C..) a (poszt?)keresztény civilizáció és
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minden egyes békességszerzőemberi lény csak
nem utolsó reménye. C..) Eppen ez és semmi
más, ami megszabadít önmagunk idegenszerű

fogságától, a kivetítő bűntudat gonoszul ismét
lődő körforgásából." (139.) "Amíg nem tudunk
újra bűnt vallani, C..) túllendülve önmagunk ál
lította börtönfalaink sötét matériáján, addig
nincs, nem lehetséges békekötés. (...) Hiszen bé
kére közöttünk van szükség, mivel bennünk nincs
meg. Bennünk és közöttünk - ugyanaz." (140.)

A gyónás mellett a béke másik "előfeltétele

éppen a különbség, az egyet nem értés, a
dia-lógus, a részlegesség, a másság elismerése,
elfogadása. (...) Elengedettségünk az egótól,
akár a kanti értelemben felfogott önzéstől, akár
Jézus meg-megújuló követelése értelmében:
»hagyd el mindenedet és kövess engem«, azt is
jelenti, hogya másikat előre engedjük, nem
pusztán megengedünk neki ezt vagy amazt. (...)
Ilyen értelemben a béke megkötése paradox
módon - Jelengedés, nem pedig hazug és rab
összeolvadás. Nem felejtés, hanem jelenné tett
emlékezés az irgalomra, amely nélkül nincsen
jövőnk." (140-141.)

A szálak felmutatását a mennyei békének, az
emberek végső Istenre és egymásra találásnak
szép, bibliai ihletésű képével szeretném zárni,
amellyel Balassa Péter kötete is záródik:
" ... egyszerűség útja végül talán egy asztalhoz
vezet oda minket, az asztalközösség egyszerű

ségéhez. Oda, ahol ellenállásunkat, bonyolult
ságunkat, sötét reményvesztettségünket, a sö
tétségre adott rossz/romboló válaszainkat,
mélységes és nem alaptalan fáradtságunkat,
belső, homályos fáradékonyságunkat adomány
szerűen felülmúljuk, pusztán azáltal, hogy kö
rül merjük ülni az asztalt, s pusztán azáltal,
hogy bátrak vagyunk nem elfelejteni: az asztal
közösség bizalmáról nem lemondani, talán ez az
egyetlen kérhető kérés. A meghívás nem személy
válogató, azaz »hauil, hol a te fullánkod?« Talán ez
zel tudunk szembeszegülni saját belső ellenállá
sunknak, és Krisztus mindent felülmúló, szá
munkra szó szerint megérthetetlen megértésé
hez közeledni. Uljük körül az asztalt, nem tu
dok jobbat." (166.)

HALMOS ÁBEL

Elhangzott 2006. május U-én a budapesti Írók Bolt
jában, Balassa Péter könyvének bemutatóján.


