
HIT ÉS ÉLET

ELÖfTÉLETESSÉG VAGY BOTRÁNYOS
NYITOTTSÁG?
Az anekotabeli oxfordi diák kijelenti, hogy minden amerikait utál, de az "igazság
kedvéért" hozzáteszi, még nem találkozott olyannal, akit ne kedvelt volna. Egy
fehér gépkocsivezető tétlenül lődörgő bennszülöttek mellett elhajtva, azt mor
mogja magában: "lusta barmok". Néhány órával később más bennszülöttekkel
találkozik, akik ritmikus munkadalt énekelve mázsás gabonazsákokat hordanak
egy teherautóra. "Vadak ~ dörmögí magában -, 'mit is várhat tőlük az ember!"
"Nekem az égvilágon semmi bajom sincsen a cigányokkal, mint egyénekkel, de
valahogy nem bírom őket elviselni tömegben", mondja egy fiatal magyar újság
író, aki nem sokkal ezelőtt jót nevetett egy idős kunsági parasztemberen, aki azt
magyarázta neki, hogy ő szereti a port, ,~ert valahogy tisztítja a levegőt". A
szellemi népbetegségünknek tekinthető előítéletesség is azon negatívumok egyi
ke, amiben élenjáró ország vagyunk 'Európában. Ebben mi keresztények is luda
sak vagyunk. Elég csupán a mi köreinkben tipikus, a nem hivőkre, a más vallá
súakra és a más felekezetűekre ráaggatott-címkékre gondolunk.
Bűneink vagy csak rossz szokásaink közé soroljuk előítéleteinket? Mentsé

günkre szolgálhatnak-e "rossz tapasztalataink"? ElőítéletéÍnkmeg nem erősített

előzetes ítéleteink. Ezek nélkül nem tudnánk megismerni, gondolkodni, létezni.
Mondhatnánk, előítéleteinkmi vagyunk. Ennek torzult formája, az előítéletesség
és az előítéletes viselkedés viszont ön- és közveszélyes lehet: a lekicsinyléssel és
negatív indulattal is járó beskatulyázás. A valamilyen csoporthoz mindenképpen
tartozó ember mí-tudatában természetesen felértékelődik az a csoport, az a kö
zösség, amellyel azonosnak érzi magát, és szinte automatikusan leértékelődika
többi, a máshová tartozó, a körön kívüli ember. Ez még szinte természetesnek is"
vehető. De hogyan lesz az, aki nem igazhitű muzulmán hitetlen gyaur? Hogyan
lesz a többi, a másmilyen "koszos", "rohadt", "büdös" vagy legjobb esetben is
"szegény szerencsétlen"? Figyeljük meg magunkat! Milyen könnyen rokonszen
vezünk az igazságszolgáltatás ellenfeleivel, a "rokonszenves" gazfickókkal mint
tévénézők, krimiolvasók, és milyen könnyen válik ellenszenvessé valaki, akár a '
mi köreinkből is, egyetlen rossz szokása, egyetlen mássága miatt!

Hogyan szabadulhatnánk meg előítéleteinktől? Egyáltalán megszabadulha
tunk-e tőlük? Vagy meg kell-e szabadulnunk tőlük? Vagy csak meg kellene tanul
nunk megfelelően élni velük, hogy ne váljanak ön- és közveszélyessé? Végűl is
mi a rosszabb: az előítéletesség vagy a közömbösség? Nem azokban keletkeznek
elsősorban'előítéletek, akik hisznek valamiben, akiknek van véleményük, akik
féltenek valami értékeset, akik mernek állást foglalni valami mellett? Ebben is
van igazság, hiszen a tüntetően előítélet-mentes emberek olykor feltűnően kö
zömbösek, Nemcsak a hibák mellett rnennek el nagyvonalúan, hanem az értékek
mellett is. Csak bonyolítja a helyzetet az, hogy az előítéletesség könnyen össze
téveszthető a kritikussággal, á demagógiával, a tekintélyelvűséggel, a hagyo
mánytisztelettel, a viccelődéssel, az iróniával, a makacs következetességgel. Ter
mészetesen akármelyikkel szövetkezhet, ötvöződhet. Ha ez így van, nevethet-e
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egy jó érzésű keresztény az anyós-vicceken? Lehetünk-e türelmetlenek az elö
ítéletes emberekkel?

Az előítéletesség nem egyszeruen kellemetlen vagy rossz szokás, hanem Isten
műve terjedésének, Istentől kapott feladataink elvégzésének egyik legfőbb aka
dálya. Előítéleteinktől vezérelve vagy fékezve nem tudjuk sem a földet uralmunk
alá hajtani, sem Krisztus tanítványaivá tenni a népeket. "Végezzetek imát, kö
nyörgést minden emberért. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, aki azt
akarja, hogy minden ember üdvözüljön", halljuk a tanítást, de még imádkozás
közben is azon kapjuk magunkat, hogy azt bizonygatjuk; mi nem vagyunk olya
nok, mint a vámosok. Legalább olyan fontos tudatosítanunk előítéleteinket, mint
"küzdelmet indítani" ellenük. Az önmagunk ellen indított boszorkányüldözés
azért nem segít, mert köz- és önveszélyes előítéleteinkkel együtt könnyen eléget
hetjük ártalmatlan előítéleteinket, sőt kritikusságunkat, határozottságunkat, ön
magunkkal váló azonosságunkat is: Fontos tudnunk, hogy az adott ellenszenvnek
az oka valaminek a helytelenítése vagy csupán az, hogy nem azonosulunk vala
mivel, valakivel. Az előítéletesség sok esetben helytelen módszer. Ahelyett, hogy
a bűnt rosszallanánk, nemegyszer a bűnöst ítéljük el. Ahelyett, hogy nemtetszé
sünk kinyilvánítását és megítélésünket is magában foglaló pérbeszédetkezde
nénk előítéletünk tárgyával vagy tárgyáról, kizárjuk őt szeretetünkból. Ha ala
pos okunk van a nemtetszésre. a bírálatra, akkor is célszerű önvizsgálatot tar
tani, mert ilyenkor is rajtakaphatjuk magunkat, hogy biztonságunkat féltjük,
hogy gőgösek és képmutatók, vagyis előítéletesek vagyunk, igazságunk előítéle

tességgel szennyezett. A legalaposabb emberismeret és a legkipróbáltabb türe
lem sem elég. Még a vallásosság sem garancia, hiszen a lélektani kutatások elég
gé'egyértelműen bizonyították, hogy a vallásosság egyidejűleg oldja és köti is az
előítéleteket. A megoldás: el kell jutni Szent Pállal oda, ahol "nincs többé zsidó
vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő", mert mindannyian eggyé let
tünk Krisztusban. Ahhoz, hogy ártalmatlanná tudjuk tenni kapcsolatellenes,
vagyis bűnös előítéleteinket, az Istenembert használva mércéül, meg kell újíta-

.nunk emberképünket. ,
Az "előítélet" szó ugyan nem fordul elő a Bibliában, de magára a jelenségre

mégis világos tanítást olvashatunk ki belőle. Az Oszövetség is lépten-nyomon
hangoztatja az emberi természetre jellemző idegengyűlölettelszemben az idegen
különleges védelmét, valamint azt, hogy "ítéletkor ne nézzétek a személyt, a ki
csiket éppúgy hallgassátok meg, mint a nagyokat". Jézus különleges vonzaimat
érez a korabeli előítéletek céltáblái: a bűnösök, a vámosok, a szegények, a nők

iránt. Az embert a törvény fölé helyezve, botrányosan nyitott volt azokkal szem
ben, akiket a tisztességesnek, istenfélőnek tartott zsidók is lenéztek. A papokat
és a levitákat is megszégyenítve, egy félig pogány szamaritánus.t állít az irgalmas
ság példaképül.

Fontos persze a szakszerű lélekismeret, az elfogultság homályát eloszlató józa.n
ész, a "türelemjátékokban" megedzett türelem, de Krisztus botrányos nyitottsá
gát is fel kell vállalnunk. Ez lényegét tekintve ugyanaz, mint a gyenneki nyitott
sag, amelynek alapja a bizetom; a szorongást okozó ismeretlen bizalommal való
elfogadása, az az érzés, hogy végső soron semmitől sem kell félnünk. Ez a gyer
meki, vagyis krisztusi nyitottság felment minket az igazsághoz való görcsös
ragaszkodástól, mert ennek, a felnőtt számára mindig kockázatos nyitottságnak
nem az igazságok, nem a törvények, hanem az Igazság a garanciája. Csak ennek
az Igazságnak a tudatában lehetünk nagyvonalúak, csak ez elé térdepelve válha
tunk előítéletes farizeusokból megnyíló vámosokká.
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