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A béke: kötés

A hetvenöt éves Török Endrének

Babits írja, Kant: Az örök béke című kis művének fordító-kommentátoraként, 1918-
ban: „Az ember, manapság, sírni és dühöngeni szeretne, mikor ezekről a témákról
kerül szó… Itt pedig, mondja Kant, nem filantrópiáról van szó. Jogról van szó, kö-
telességekről és lehetőségekről…” Illetve: „…a békegondolat utópisztikus és kivi-
hetetlen, az emberi ész matematikai bizonyossággal belátni nem képes. Mert láttuk,
hogy ily ítélet… ránézve transzcendens. Mindaddig pedig, amíg ez teljes matema-
tikai pontossággal bebizonyítva nincs – ahogyan sohasem lehet –: bármennyire nem
hinnénk is az örök béke megvalósulásában, kényszerülünk annak (legalább halvány
vagy távoli) lehetőségét megengedni. Addig azonban, amíg ez a lehetőség – bármily
kicsike is különben – fennáll: alig megbocsátható bűnt követ el az emberiség ellen,
aki ezt a lehetőséget kételyek kifejezése és hangoztatása által gyengíti… Mert a bé-
kegondolat megvalósulásának legnagyobb akadálya az, hogy mindeddig az embe-
riség tömege nem hisz benne eléggé. Valóban: a hit már cselekedet! A pesszimizmus,
mint Kant mondja, »maga hozza létre a bajt, melyet megjövendöl«.”

Szigorú szavak ezek, Kant még szigorúbb, s az államjog, illetve a politikai filozó-
fia fogalmi kereteibe helyezett szavairól. Mégis: ugyanitt Kant megnevezi és értel-
mezi a Gondviselés szavát is. A béke gondjának viselőjéről beszél, s ez elsősorban
mindnyájunk gondjának viselése. Ám megfordítva is igaz: a gondunk sajátunkként
való viselése a szabadságunk (felelősségünk) felnyitása, mely szeretetajándékul ada-
tott, a súly és a nehézség: a gond szeretetajándékául. Istennek felelünk a gondunk vi-
selésének – szabadságunk felszabadításának – módjáról és elmulasztásáról, vagyis
kérdések és válaszok hangoznak el, majd újra kérdések. Mégsem jogi procedúra ez.
Isten és ember történő viszonya, a Biblia példája szerint is, a békekötés drámájáról,
megszegéséről, lehetőségéről, elvesztéséről és reményéről is szól, s ez szigorú törté-
net és irgalmas történet egyszerre. Az ítéletet meg-megújulóan fölülírja a szeretet,
majd ez ismét eltöröltetik, megtöretik – az emberi lény gondjának rendszerinti félre-
értése, meghamisítása, elhazudása, vagyis a háborgás, a háborúság által. Az öngyű-
lölet a másikban, mely legtöbbször oly felülmúlhatatlan erőnek, a Gondviselés leg-
nagyobb antagonistájának mutatkozik, a bennünk lévő idegen sors „természeti” és
konstrukciós hibájának: „de hiszen mindezt a nem-én csinálta, a nem-én akarta!”
– mondogatjuk sokszor életünkben… Az emberi lény sajátos módon önmaga ellen
visel háborút énessége által, amikor a Másik ellen támad. Holott Jézus kettős szere-
tetparancsának második tagja, mint a Deuteronómiumból származó idézet és in-
terpretáció, így is fordítható az ötödik könyv héberjéből: „Szeresd a másikat (az ide-
gent), aki (mert) ugyanolyan, mint te.” Illetve: „Szeressétek azért a jövevényt, mert ti
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is jövevények voltatok Egyiptom földjén.” Azért szeresd hát a jövevényt, mert fogoly,
mert fogságból jön – a felszólítás a szabadításra irányul („szabadíts meg a gonosztól”).
A gonosz nem a másik, hanem az önmagamban lévő gonosz (az izolált ego) kivetíté -
se a másikra, az én fogságom kiterjesztése a másikra. Ez a háború. A bennem lévő
idegen vár szabadulásra, békére.

A béke megkötése: Istennel, a szívünkkel, a mindenkori Másikkal, az idegen
jövevénnyel, szigorú kötelesség, mely ugyanakkor az irgalom hatalmának remé-
nye. Szigorú, mert a teremtett lét megtartásának és a gond (el-)viselésének köte-
lességére, rákérdezhetetlen voltára apellál. Igazából felhívó és nem parancsoló.
Nem külső hatalom(uralom), hanem belső, mert az Istentől szeretetajándékul ka-
pott lelkiismeret dolga. A lelkiismeret nem a bűntudat állandóan megismétlődő
fogságának, bénító, elszigetelő hatalmának színtere, ellenkezőleg: az öngyűlölet-
től való szabadulás, a vallomásos megvilágosodás, az énünktől való megtartó el-
engedettség és a ráhagyatkozás színtere. Azt a paradoxont élhetjük/-nénk meg
benne, hogy az emberi lény méltósága és autonómiája: kapott ajándék, mely min-
dig „kapható”, de nem mindenre kapható…

A béke megkötése megfelel a Szövetség új és új megkötésének, a circumcisio
cordisban, s így az új és új kötések végül is: egy. A béke mint kötés ugyanakkor
nem a tagolatlan egy-gyé válás, hanem ellenkezőleg: az Egy tagoltsága, a Sokasá-
got tartalmazó Egy, s mint ilyent, méltó össze kötni a békét a szabadsággal, a sza-
badulás cselekménye által. A gyónás, ezúttal a legtágabb értelemben véve, az egy-
ház, az oikumené, a (poszt?)keresztény civilizáció és minden egyes békességszerző
emberi lény csaknem utolsó reménye. Utolsó: vagyis mindig meglévő, mindig ve-
szé lyeztetett reménye. Lehetőségünk, mely a filantrópiát a szeretet szabadító
megcselekvésével, vagyis a bűnvallomással írja fölül. Éppen ez és semmi más, ami
megszabadít önmagunk idegenszerű fogságától, a kivetítő bűntudat gonoszul is-
métlő körforgásából. Amíg újra nem tudunk bűnt vallani, túl minden hamis exhi-
bicionizmuson, épp a siralom és szégyen tengerébe merítkezve, és feloldódva a
személyesség kuporgató félelmétől, túllendülve hát önmagunk állította börtönfa-
la ink sötét matériáján, addig nincs, nem lehetséges békekötés. Önmagunkkal a
másikban, önmagunkban a másikra hagyatkozás által. Hiszen békére közöttünk
van szükség (vö. Lk 17,20–21), inkább, mint valaha (és láthatjuk, akár Kantnál,
akár Babitsnál, akármikor akárkinél, mindig ez a bizonyos „inkább, mint valaha”
az, ami ben élünk), mivel bennünk nincs meg. Bennünk és közöttünk – ugyanaz.

A béke megkötése nem az összeolvadás, nem a tagolatlan egység, nem az Egy-
nek való hamis és szolgai alárendelődés. Ellenkezőleg: a béke sohasem végállapot
(talán épp ez a keresztény-zsidó közös teológiai félreértés, mely a békét mindenes-
től az eszkatológiába helyezi, holott a hangsúly talán mégis a krisztológiára, illetve
a deuteronómikus szeretetfelhívásra eshetne). A béke nem az, ami örökkön beáll
(persze ígéretként, az idők végezetén, az Országban feltétlenül), hanem itt a földön
folytonos és természetesen folytonos háborúsággal szabdalt történéssorozat; nem-
csak a háborúknak van története, hanem a békének-békéknek is, sőt talán, a látszat
ellenére a béke az igazi történet. Hiszen hogy lehetne története az ölésnek? Ez az, ami-
ért minden egyes ember személyesen felel minden egyes emberért személyesen – a
másikért, akivel békét kell kötnie, ha meg akarja tartani a földet s az életet, s ha az
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a másik ugyanolyan, mint én, azaz a fele-barátom. Ez a feltétele, reménye annak,
hogy majd és aztán „Isten legyen minden mindenben”.

A béke (elő)feltétele éppen hogy a különbség, az egyet nem értés, a dia-logus, a
részlegesség, a másság elismerése, elfogadása, nem pedig puszta eltűrése (lásd: „to-
lerancia”). Elengedettségünk az egótól, akár a kanti értelemben felfogott önzéstől,
akár Jézus meg-megújuló követelése értelmében, hogy „hagyd el mindenedet, és kö-
vess engem”, azt is jelenti, hogy a másikat előre engedjük, nem pusztán megenge-
dünk neki ezt vagy amazt. Ahogyan alig értjük bűnvallomás és szabadság mély
összetartozását, éppúgy alig értjük „inkább, mint valaha”, lemondás és szabadság
mély összetartozását. Nem értjük az aszkézis szavát sem: eredetileg az ismétlő gya-
korlást jelentette, tehát cselekvést és nem egyszerűen a negatív-tagadó értelmű
megvonást. Ilyen értelemben a béke megkötése paradox módon – felengedés, nem
pedig hazug és rab összeolvadás. Nem felejtés, hanem jelenné tett emlékezés az ir-
galomra, mely nélkül nincsen jövőnk. A béke nem alvás, hanem ébrenlét.

Személlyé transzcendálni énemet – ez a szabadító, semmit el nem hallgató, el
nem rejtő, nem takargató bűnvallomás cselekedete, önfelülmúlás, de nem emberfe-
letti és nem is öngyilkos értelemben, ami méltóvá tehet a másikkal való béke meg-
kötésére. Emlékezhetünk Jézusnak az ökumenikusan értelmezett fölszólítására, a
főpapi imában, amely az egység tagoltságában, mintegy fiúi dialektikában mondja
el, teszi meg a békét: „Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem,
Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhiggye a
világ, hogy te küldtél engem” (Jn 17,21). Ő ugyanis az Ő békéjét hozta nekünk.

„Menj békével!” Ezt csak akkor lehet mondani, ha előzetesen már megcseleked-
tük teljes lényünkkel azt a mondatot, félelem nélkül s azon túl, hogy: én vagyok a bűnös.

(1998. december)
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