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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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A körkérdés még személyes vonatkozást is kér. Emlékezést
arra, hogya szeretet és megbékélés eszméje a feleletet adó szemé
lyes életében miképpen érvényesül. Amennyire éveim számának
növekedésével gyarló emlékezetem gyengül, valami nagyon sú
lyos visszavonásra felebarátom és magam közőtt nem emlékszem.

Egy ilyen eset él tudatomban, de legjobb meggyőződésem

szerint reálisan olyképpen, hogya barátság helyreállítására nem
az én részemről kell a kezdeményezésnek megtörténnie. Ausch
witzban meggyilkolt Édesapám már kisdiák koromban a latin
leckék kikérdezése közepette igyekezett tudatosítani bennem a
latin szentenciát: honeste vivere... élj becsülettel, senkit meg ne
bánts, s mindenkinek add meg az őt megillető tiszteletet.

A továbbiakban mellőzném a Szentírás tárgyunkra érvényes
megnyilatkozásait, minthogy ezeket minden Biblia-ismerőember
kis utánajárással megismerheti. Inkább a zsidó irodalom egyes
kevéssé ismert, témánkba tartozó tanításáról szólnék.

A görög filozófusok közül kiváltképpen Platón, majd a zsidó
filozófus Philo foglalkoznak a rabbinikus koncepcióval hasonló
módon az Imiatio Dei fogalmával. Philo irataiban az Istenhez
való hasonlatosság platóni ideáljával találkozhatunk. Ez a nézet
hasonlóság a Talmud rabbijainak Isten útjairól vallott felfogásá
val. A klasszikus felfogás szerint Isten ruhával látja el a ruhátlan
ősszülőket, meggyógyítja a beteg Ábrahámot, majd eltemeti Mó
zest (Talmud Bavli Sota 14a). Ember által is követhető tettek ezek.
Jótétemény, élőkkel és holtakkal.

A középkori irodalomból a legnagyobb gondolkodót, Maj
muni Mózest idézzük, mégpedig a törvénykezésről szóló trak
tátusból, mivel az ott megkívánt erények, tulajdonságok általá
ban mindenki részéről követhetőek: törekvés a bölcsességre a
tanulás útján, a magatartásban szerénység, korrektség és az igaz
ság tisztelete, az embertárs szeretete. Mindezen elvek Majmuni
gondolkodásában a Tórából eredeznek, s a mózesi tanból világo
san következnek. Mind az ókori, mind a középkori béke és szere
tet eszményegybecsendül az idézett talmudi klasszikus forrással,
s annak párhuzamos helyeivel a talmudi és midrási irodalomban.

A 16. század hatalmas törvénykódexe, a Sulchan Aruch szerint a
szülőtisztelet parancsát, tehát a tízparancsolatból az ötödiket, szülő

ivel szemben a zsidó vallásra betért személynek is őriznie és gya
korolnia kell. A modern időkben, főleg a neokantiánus filozófia kö
vetői tanúsítanak nagy megbecsülést az Imitatio Dei fogalma iránt.

A zsidó tanítás szerint Isten az Ideál. A Summum Bonum. Ek
képpen el nem érhető, de megközelíthető. Így cselekedetei is kö
vetésre hívnak fel, emberi mértékeink lehetőségei szerint a hu
mánus, igazságos, szeretetteljes élet iránt az élőkkel s a kegyelet
tetteivel a holtakkal szemben. Mindezeket sokkal könnyebb
bölcs elődök, szellemóriások tanításai nyomán leírni, semmint
gyenge emberségünk tudatában megvalósítani.
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SKRABSKI ÁRPÁD 
KOPP MÁRIA

Szociológus 
Pszichológus

Ám ha a 20. század rettenetes méretű borzalmai sokféle el
lentmondásra ingerelnek is, hitünk mégis azt sugallja, hogy bár
mennyire gyengék vagyunk is, a Mindenható követése nem re
ménytelen.

A közös értékrend
elfogadásának
összetartó ereje
A társadalom egészséges működésének az alapja évezredeken át
az volt, hogy az ember valamilyen közösséghez tartozott. Tarto
zott a családhoz, a lakóhelyéhez, a vallásához, a nemzetéhez. Ez
azt is jelentette, hogy bízhatott azokban, akikhez tartozott, hogya
társadalom működése nagy vonalakban kiszámítható volt. Ezt ne
vezzük társadalmi tőkének, bizalmi tőkének. Tehát például azt, ha
egy építési vállalkozóval megegyezünk, aki azt mondja, hogy ek
kor és ekkor jön - megkezdi a munkáját, és épít, mondjuk, vakol
ja a házat -, akkor el is jön abban az időben, amikorra ígérte. Állí
tólag valamikor, szüleink tanúsága szerint ilyenek voltak a ma
gyar mesteremberek. Ma bizony sajnos azt tapasztaljuk, hogy en
nek pontosan a fordítottja igaz. A társadalomban alapvető feltétel
az is, ha például utazni szeretnénk, és ezért felkeresünk egy utazá
si irodát, akkor, ha azt ígérik, hogy egy paradicsomi szigetre repí
tenek el bennünket, akkor nem visznek egy szeméttelepre. Sajnos,
manapság még ez is gyakran megtörténhet.

Korábban egy falu, egy kisváros közösségét közös erkölcsi el
vek, normák kötötték össze, és komolyan szankcionálták, ha va
laki ezeket nem tartotta be. A 19. század végén és a 20. század
elején regények sora szólt arról, hogy sokan próbáltak lázadni e
kötöttségek ellen. Ez aztán a következő évszázadban alaposan
sikerült, és így a modern társadalomban a korábbi évszázadok
hoz képest már teljesen más lett a helyzet. Márpedig ma is
ugyanilyen fontos volna számunkra, hogya közös erkölcsi el
vek, a közös normák tartsák össze a társadalmat, mert hiszen ez
jelenti számunkra azt, hogy egységes világban, egységes, kiszá
mítható jövőképpel tudjunk élni.

Az utolsó évszázadban társadalmi méretűvé vált az úgyneve
zett anémiás állapot. Andorka Rudolf professzor élete vége felé
szinte minden írásában azt fejtette ki, hogya magyar társada-
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