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Jogász

Ó, csillag, mit sírsz! Messzebb te se vagy,
Mint egymástól itt a földi szioek!
A Sziriusz van tó1em távolabb,
Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg?

Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelent!
Ó, jaj, az út lélektó1 lélekig!
Kűldozzük a szem csüggedt sugardt,
S köztünk a roppant, jeges űr lakik!

Ezt a jeges űrt tölthetjük be azzal a szeretettel, amely békességet és
a megértés harmóniáját teremti meg a családokban. Szívósan és el
tökélten kell védelmeznünk a társadalomnak ezt az alapsejtjét, hi
szen ennek érzésvilágát sugározhatjuk környezetünkbe, s egyszer
talán a nagyobb közösségbe is.

Babits Mihály léckatonákkal óvta Esztergom-Előhegyenmeg
hitt békességét. Talán ő fejezte ki leghatározottabban a békevá
gyat Húsvét előtt, amikor ki merte mondani, hogy nem a hőst,

nem a győzelemre törőt tekinti példaképének, hanem azt, "ki
először el meri mondani... a szabadító, drága szót": béke.

Ne nyugtalankodjatok, ne szorongjatok, mondta Jézus, amikor
az általa adott békességről beszélt. Mégis aggódva lépünk a csa
lád szeretetközösségébőlabba a másik térfogatba, amely szinte
bekerít békétlenségével. Ám, ha haloványan is, de pislákol még
a remény. Hisz Ő ígérte, hogy békességet hagy ránk. Neki kelle
ne hinnünk, hisz hihetünk.

Humor és távlat
A Vigilia karácsonyi körkérdése a békéről csak első látszatra
könnyű kérdés. Nem viseltem még háborút, és nem volt még ré
szem háborúskodásban, az indulatok feszülését mégis ismerem.
Mi segíthet ilyenkor? Mi előzheti meg a bajt? Hogyan lehet gyó
gyítani a sebeket? Nem önfeladással. Nem az igazság (mert van
igazság) elárulásával, alkuba bocsátásával. Nem kitérve a konflik
tusok elől. Nem a kívülálló cinizmusával. Mégis humorral, a részt
vevő iróniájával, mely sok nehéz helyzetben segíthet. A cinikus fe
lelőtlen és lenéző. Az irónia, az igazi humor alázatos és megbocsá
tó. Tud távolságot tartani. A jó humor nem komolytalanság, nem
idétlenség. Nem veszi semmibe a dolgokat, ügyeket, és még ke
vésbé a másik embert, de helyén látja, láttatja mindezeket. S min
dennapi dolgaink igazi helyét csak távlatbólláthatjuk, ha hátra lé
pünk egy lépést, és úgy tekintünk kapcsolatainkra, vitáinkra, hely
zeteinkre, egymásra és magunkra, hogy mindezt, mindezeket a
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végső kérdés mérlegére tesszük. Ez egyben a megbocsátás útja is,
ha ez tudatos döntés, nem érzelem.

Sokan fanatikusként félik azokat, akik hisznek abban, hogy
van igazság. Aki pedig találkozott az Igazsággal, magát adná
fel, ha letagadná, alku tárgyává tenné az igazságot. Valójában az
igazsággal való találkozás nem önhitté, hanem alázatossá tesz.
Nem feledteti, hogy az igazság nem birtokunk, ellenkezőleg,

végtelenségébőlmég ellenségünk is részesül. Ahogy az ökumené
sem elégedhet meg a közös minimum keresés ével, hanem a tel
jesség közös keresését kell vállalnia, úgy a világban meglévő va
lamennyi békétlenség oldásának első lépése, a másik tisztelete,
nem kompromisszumok keresése, hiszen valamennyit a másik,
valamennyit mindenki hordoz az igazságból. Tiszteljük hát azt,
ami igaz benne. Nincs béke igazság nélkül, az igazság, és nyomá
ban az igazságosság viszont békét is teremt. A béke nem öncél,
nem kivívható, megvalósítható eredmény, hanem következmény.

Gyermekkori történet: egyik testvérem a felebarát szeretetére
intő szülői szóra azzal védekezett, hogya szidalmazott nem ba
rát, csak a fele.

Az elmúlt évtizedek világszerte az emberi jogok eszméjének si
kertörténetét hozták. Nyíltan ma senki sem kérdőjelezi meg, hogy
az embernek, minden embernek méltósága és jogai vannak.
Ugyanakkor az emberkép bizonytalanná vált, evidenciák dőlnek

le, és úgy tűnik, a nyugati kultúrában az emberi élet alapkérdései
vonatkozásában uralkodóvá válik a viszonylagosság. Ebben a
helyzetben szükségképpen felértékelődnek a fogódzók, ennyivel
biztosabb alapokon áll az ember méltósága, ha nem pusztán az
emberi elme ismeri fel és törvény védi, hanem úgy tekintünk
egymásra, mint akiket Isten, személy szerint, képmására alkotott,
Isten, aki emberi sorunkban is osztozott, osztozik. A Karácsony
ennek a drámának helyettesíthetetlen és eltörölhetetlen eseménye.

Imitatio Dei
Isten követése
Megtisztelő számomra Lukács László főszerkesztő úr felkérése
részvételre a Vigilia közös karácsonyi meditációjában.

Ismeretes, hogy a karácsony nem szerepel a zsidó vallás ün
nepei között, Ám széles kultúrkőrökben vált a szeretet és a meg
békélés eszméjévé. Tudjuk, hogy még háborúk esetén is a szem
benálló felek karácsonyra fegyverszünetben állapodtak meg.
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