
Magyarország keresztény szemmel

- idegengyűlölet, etnocentrizmus -

Hazánk és térségünk egyik sokszázados adottsága, hogy sokfe1e nyelvű, nemzetiségű ember él a
Kárpát-medencében és körülötte. Gyakran volt ez feszültségek, gyu1ölködések, ellenségeskedések
forrása a múltban, napjainkban azonban új fenyegetésként találkozunk vele. Szeretnénk tisztábban
látni e bonyolult jelenséghalmazban, s választ kapni arra a kérdésre is: mit tehet a keresztény
ember, az egyház a megbékélésért és a kiengesztelődésért. Kiss Gy. Csaba cikke vitaindít6ként a
problémakör történeti hátterét és mai állását vázolja. Ez a tanulmány szolgált a kerekasztal-be
szélgetés kiindul6pontjául. Hazánkon belül a cigány-kérdés, a Kárpát-medencén belül a szlovák-,
illetve román-magyar viszonykieme!kedően fontos. Az elo1Jbivel Elmer István riportja, az utoö
bival Kafer István ésCs. Gyimesi Eva esszéjefoglalkozik. Pe1daértékű lehet a nemzetiségi kérdés
sikeres rendezése Karintiában a szlovénok ésaz osztrákok között - erro1számol be Ernst Wald
stein. Fontos tanulságokkal szolgál a Szentágothai János akadémikussal s Alois Mock osztrák
külügyminiszterrel folytatott beszélgetés, végül pedig a téma lezárásaként mindnyájunknak eliga
zítástadhat Seregély István érseknek, a magyar püspöki kar elnökének állásfoglalása.

KISS Gy. CSABA

Előítéletek, nacionalizmus és az egyházak

Bizonnyal látom, hogy nem személyválogató azIsten.
Hanem minden nemzetben kedves őel01te,
aki 01 féli és igazságot cselekszik. (ApCsel 10,34-35)

Hogyan látom az egyházak szerepét napjainkban, mit tehetnek az idegengyű

lölet, az etnocentrizmus megnyilvánulásaival szemben? Tudom, beszélni kell
erről, mert máris elkéstünk vele.

Engem hosszabb ideje foglalkoztatnak a magyar nép és szomszédaink
kapcsolatai, ellentétei, kölcsönös előítéleteink: s jól emlékszem, milyen
óvatosan kellett kerülgetni az előítéletek témáját. Hamar megkapta az em
ber a kioktatást, nyilvánosan vagy fülbe súgva, hogy nemkívánatos erről
a beszéd. Azt hiszem, ezt a mozzanatot nem szabad kihagyni a fejtegetés
ből; a kommunista diktatúra - még puhuló alakjában is - az elfojtás, az
elkendőzés taktikájával az agresszív hajlamokat, az indulatokat növelte eb-
ben a kérdésben. .

Nem árt rögtön a bevezetőben leszögezni, olyan sokféle irányban szétága
zó kérdéskörről van szó, hogy csak néhány gondolatot lehet fölvetni. azt is
inkább csak vázlatosan s bevallottan kétkedéssel. Kérdezni szeretnék inkább,
mint határozott válaszokat papírra vetni.

Szükség van óvatosságra is, hiszen maga a problémakijelölés sem egyszerű.

A sajtónak és a politikának a stílusa gyakran bántóan harsány. Ráolvasások és
türelmetlen kífakadások fül- és szemtanúi lehetünk nap mint nap a tömegtájé
koztatást figyelve. Es mintha ebben a témakörben - előítéletek, nemzet, kisebb-

322



ségek - még az átlagosnál is nagyobb volna a zaj. Hogy milyen fogalmakkal
érvelünk, mi!yen szavakat használunk, már az is besorolhatja az óvatlan köz
beszólót egyik vagy másik szurkolótáborba. Ehhez pedig azért sincs kedvem,
mert úgy tapasztalom, az egyik szélsőség táplálja a másikat, sértésre, félre
magyarázásra még durvább kifakadás és csúsztatás a válasz.

Van Magyarországon ma idegengyűlölet,etnocentrizmus, elfogult nado
nalízmus? Kérem, várjunk. Erre a kérdésre természetesen azt kell felelni,
igen. Am így, a történeti és nemzetközi összefüggésekból kiemelve a válasz
nem sokat mond. Mert azt mondhatja bárki, ma van, de tegnap talán nem
volt, vagy ha volt, nem volt ilyen súlyos. Es működní kezd ismét az a me
chanizmus, amely eltekint Magyarország szűkebb és tágabb európai környe
zetétől. Mivel ezek a jelenségek napjainkban nemcsak nálunk aggasztóak, sőt
nem csupán a kommunizmus és a szovjet hódoltság alól rövid ideje fölsza
badult országokban, hanem az annyit emlegetett nyugati világban is.

Hogya teendőkről,a föladatokról beszéljek, ahhoz szükséges az előzmé

nyekről szólni, a történelmi háttérről, a magyarországi előítéletek szerintem
jellegzetes formaíröl, tíyuSairól, de nem lehet eltekinteni néhány, egyházain
kat illető megjegyzéstő sem.

A magyarázatok közé tartozik a nemzet és a haza magyar (közép-európai)
fogalmának néhány dilemmája. Ha tetszik, ha nem, itt megint szót kell ejteni
arról: mi a magyar. Vagyis arról, hogy nálunk sem száz éve, sem ma nem te
kinthető a nemzet állampolgárok közösségének. Igen, persze mi 1892-ben annak
tekintettük volna, de a velünk egy országban élő nem rnagyarok tekintélyes
részének épp ez volt a magyar állameszmével a gondja. Igy részben érthető,

hogy az 1918-20-as sokk (a történelmi ország összeomlása) után a nemzet fogal
mát kezdték egyesek úgy érteni: magyar az, aki magyarul beszél, s akinek ma
gyarak voltak az ősei. Hiszen így gondolkodtak a nemzetről a románok, a szer
bek, a szlovákok, s mi voltunk a vesztes oldalon, ők a győztesekén. Ha a dua
lizmus korában a liberális nemzetfogalom nyitottsága lett tragédiák forrása
(lásd: egykori nemzetiségek), 1944-ben hozZájárulhatott a magyar zsidóság tra
gédiájához, hogya származás annyira fontos tényező lett a nemzetfogalomban,
a fasizmus a "faf' biológiai kategóriájával rekesztett ki polgárokat a nemzetből,
nem is szólva a fizikai megsemmisítés következményéről.

E két történelmi sokk földolgozását mindmáig nem végezte el a magyar
társadalom. 1945 után egy-egy röpke pillanatra úgy látszott, megkezdődhet
ez a nem kevés kínos mozzanatot hozó önvizsgálat, de a megszállás "kon
szolidálódása" és a kommunista diktatúra nem tette ezt lehetövé. Vagy olyan
furcsa következményekkel járt, hogy melldöngető ínternacionalízmussal vá
doltuk magunkat a szomszédok ellen elkövetett történelmi bűnökmiatt, ami
azután hozzájárult az odaáti magyarellenes nacionalizmus növekedéséhez.

jövevényekkel, idegenekkel kapcsolatban van két mítoszunk. Az egyik, hogy
mi befogadó nép volnánk, ezer év óta bárki bebocsáttatást kért nálunk, nyitott
kapukat talált. A másik, hogy lelkünk mélyén kirekesztőkvolnánk, ázsiai türel
metlenség lappang bennünk. Mind a két mítosznak jelentős "irodalma" van.
Hányan elsorolták, csak a legutóbbi esztendőkben is, a befogadás(ok) em
Iékezetre méltó eseményeit, és hányszor olvashattunk, hallhattunk a türelmet
lenség, a kirekesztés megnvilvánulásair6I. Nyilvánvaló, mindkét mítoszban van
igazság, valóságos történefmi tapasztalatokat rögzítenek. ott kezdődik a tévút,
ahol kizárólagos érvényúnek tekintik akár az egyiket, akár a másikat.

Az első teendő volna tehát - gondolok itt mind a magyar szellemi életre,
mind az egyházakra, rájuk úgy is, mint a hívő emberek közösségeire -, hogy
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józan számvetést készítsünk az előzményekről. a mai jelenségek okairól, a
társadalmi-politikai-gazdasági összetevőkről. Szólni kella történelemről,a tra
umákr6l, a nemzetfogalom említett ellentmondásair61. Es nem utolsósorban a
kommunizmus társadalomlélektani örökségéről,arról, hogy mi maradt a lelkek
ben. Hiszen a magyar társadalom nem elhanyagolható része végül - a példát
lan terror, a nyugati világ közömbössége, majd a gulyáskommunizmus enged
ményei következtében - belülről is elfogadta a szovjet h6doltságot. Nem
könnyű visszanézni erre az ídőszakra, hiszen,- ha különböző mértékben is
mindannyiunkat korrumpált a "rendszer". Es megítélésem szerint a mai in
dulatok, gyúlölködések forrásai részben az elmúlt időszakbankeresendők.Nem
csillapítja az érzelmeket a föl nem dolgozott múlt és a rossz lelkiismeret.

A magyar közvélemény nem dolgozta föl, hogy múlt századi nagyszabású
nemzetállami kísérletünk kudarcot vallott, a történeti ország széthullott (a
velünk együtt élő nem magyarok szintén nemzetállamot akartak; látjuk,
egyik-másik napjainkban valósítja meg). Ide tartozik az a kérdés: nem jelent-e
kirekesztést, ha a közép-európai paradigmának megfelelőenmi is azt mond
juk, elsősorban a közös nyelv a nemzet alapja. Többször és világosabban el
kellene mondani, hogy a nyelv és kultúra közössége érvényes mindenkire,
aki nyelvünket beszéli, más szóval, hogy ez a nemzetfogalom is származás
tól függetlenül tekint mindenkit magyarnak. Mert máig kísért a "törzsökö
sök" -"nem törzsökösök" Közép-Európában végképp lehetetlen megkülönböz
tetése.

A szomszédok képében mintha egyre több volna az ellenséges vonás. Ez
is részben a távolabbi és közelebbi múlt öröksége. A késői kommunizmus
szívesen játszott rá propagandájában történelmi gyökerű negatív sztereotípi
ákra. Erdemes volna elemezni például a Románia-képet a hetvenes-nyolc
vanas években. Vagy azt, mit produkált a magyar tömegtájékoztatás a len
gyelekről. elsősorban a Szolidaritás első megjelenése idején.

A harmadik kérdéscsoport kapcsolódik az előbbihez, hiszen a szomszédok
megítélésében a negatív sztereotípia működtetéséhez hozzájárult a szegé
nyebb és gazdagabb népek közötti megkülönböztetés, tehát a viszonylagos
magyarországi életszínvonal féltése, illetőleg az ezzel való érvelés a propa
gandában. Minden emberi társadalomnak szembe kellett néznie a perifériák
ra kerülőkkel. a lemaradókkal. A "szocializmusnak" nevezett diktatúra tuda
tosan próbált átnézni létezésükön, így megjelenésükre igazából nem volt föl
készítve a közvélemény, ami fokozta a velük szemben megnyilvánuló türel
metlenséget. A növekvő szociális feszültségek, az egyre szélesebb rétegeket
érintő "kenyérkérdés" szélsőséges indulatok forrása lehet. .

Szintén a nem várt jelenségek sorában említhető a menekültkérdés. Az
európai átlagot tekintve, úgy hiszem, eddig nem vizsgázott ebből rosszul a
magyar társadalom. Mégis a vélekedések egyre borúlátóbbak, szinte napról
napra nő a kritikus hangok száma. Különösen, ha az újonnan érkezettek
versenytársat jelentenek a munkaerőpiacon.

Régi formája az előítéletes magatartásnak a nem európaiakkal szembeni
bizalmatlanság. Tudni való, hogya kommunizmus"védőernyője" távol tar
totta Közép-Európától a harmadik világból érkező gazdasági menekülteket,
a második világháború vége óta folyamatos és egyre növekvő ütemű nép
vándorlást az elmaradottabb kontinensekről.

A sokat sulykolt szlogen, miszerint a proletariátus uralma eltünteti a né
pek nemzeti elkülönülését, éppen ellentétes valósággal szembesítette a kö
zép-európai társadalmakat.
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Külön történet volna a magyar egyházak helyzete, ellenállása, részben sa
játos beleilleszkedése a kommunista "rendszerbe" . E folyamat alapos föltárá
sa fontos történetírói feladat. A múlt ismerete nélkül nem mérlegelhetjük a
mai teendőket sem. Hiszen ebből következik mai helyzetünk számos dilem
mája, s mindezt csak nehezíti, hogy az egyházak, a vallásosság is bizonyos
értelemben politikai kérdés lett. A politikai tagoltság egyik mutatója lett az
állásfoglalás olyan kérdésekben, mint a fakultatív hitoktatás vagy az egyházi
tulajdonok rendezése. Kétségtelen tény, hogy nem mindig könnyű a vallásos
embereknek - akik politikai tekintetben évtizedekig másodrendű polgároknak
számítottak - elfogulatlanul nyilatkozniuk a múltról. Ez megnehezíti szerintem
az állásfoglalást az etnocentrizmus vagy az idegengyűlölet kérdésében.

TIsztában kell lennünk azzal, hogy Magyarországon már a múlt század
végén is jelentős világiasodási folyamat kezdődött, s ennek a folyamatnak
egy újabb európai hullámát érzékelve alakította ki a kommunista politika
nálunk sajátos egyházpolitikáját (a hatalom szempontjából az egyik legsike
resebb modellt). Igy ma óvatos volnék annak megítélésében, társadalmunk
hány százalékban tekinthető kereszténynek-keresztyénnek.

Ugy vélem, a mai magyar társadalomban olyan egyházakra van szükség,
amelyek minden égető kérdésben, a pártpolitikán fölülemelkedve, erkölcsi te
kintélyként meg tudnak szólalni. Ha valamikor, akkor ma nagy szükség van
ilyen állásfoglalásokra az egyházak részéről. De természetesen azzal a körülte
kintéssel és érzékenységgel lehet csak megnyilatkozniuk, amely hatásában el
igazító szó, ha kell, kemény intés, de hívők és nem hívők számára is egyértel
múen védi az emberi méltóság értékeit.

A magyarországi egyházak megítélésem szerint - számos ok miatt 
jelenleg nem bírnak kellő erkölcsi súllyal a közvélemény szemében. Es arról
sem szabad megfeledkezni, a magyar társadalomban meglehetősen külön
böző értékrendszerű csoportok élnek együtt. Gyakran akkorák az eltérések,
még a szellemi életben is, hogy szinte lehetetlen a párbeszéd.

Az egyházak képviselői és a hozzájuk tartozó szellemi emberek tüzetesen
megvizsgálják ezt az egész kérdéskört. Kívánatos volna, hogya hívő értel
miségiek a józan hangnem oly szükséges terjesztésében játsszanak fontos sze
repet. Döntő kérdés az ismeretek közvetítése. Közhely, hogy az előítéleteket

elsősorban a tájékozatlanság táplálja.
Olyan kezdeményezéseket kellene szorgalmazni egyházainknak, amelyek le

hetővé tennék különböző szellemi fórumokon e kérdések megvitatását. Ismere
tes például, hogy Közép-Európában és a Balkánon milyen fontos szerepet ját
szott a modem nemzeti identitás kialakulásában a vallási identitás, sőt az egy
házak is. Ezeknek a folyamatoknak az elemzésével részben adós a hazai tudo
mányosság. Miért ne játszhatna ebben kezdeményező szerepet egyházaink ve
zetése? Pedig a tárgyilagos kutatás és a mítoszokat kiszűrő szemlélet hozzájá
rulhatna a történeti tudat oly szükséges formálásához. Hogy például
mennyi értéket is hozott magával az a tény, hogya modern magyar nem
zet megfogalmazásának volt egy katolikus és egy protestáns változata.
Amit annak idején a homogenizáló szándékú nemzeti ideológia
negatívumnak tartott, az ma tanítás lehet a türelemre és a megértésre. Vagy
számon tartja-e a mai katolikus történelmi tudat a magyarországi katolikus
egyház híveinek valamikori többnyelvúségét? A szakemberek előtt jól is
mert, hogy milyen fontosnak tartotta Pázmány Péter munkáinak szlovák
nyelvre történő fordítását abban a Nagyszombatban, amelyet "szlovák Ró
mának" is neveznek.
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De a szellemi élet, a kultúra és a tudomány csak egyik fontos terület.
Legalább ennyire fontos ma az egyházak szerepe a civil társadalom újjászer
vezésében. A kisebbségi, az "idegen", a menekült nem úgy általában találko
zik a magyar társadalommal, hanem konkrét képviselőivel,csoportjaival. A
helyi társadalom kapcsolatrendszere viszont évtizedek alatt meglehetősen
szétzilálódott, fölbomlottak a közösségi formák. Pedig ezek a hálózatok a
magatartásokat ellenőrző normáikkal jelentősen hozzájárulhatnának a fe
szültségek csökkentéséhez.

A szociális és a karitatív tevékenység meggyőződésem szerint ma egyhá
zaink egyik legfontosabb föladata. Vajon nem éppen az elesettek, a nyomo
rultak, akivetettek fölkarolása volna az evangéliumi üzenet működéséneka
bizonyítéka? A másság és a szegénység gyakran azonos alakban jelenik meg.
Es nem veszedelmes gondolatmenet-e az, amelyik ok-okozati viszonyba kap
csolja össze a kettőt, azt állítván, hogy azért szegény, azért nyomorult, mert
más a bőre színe, más a beszéde stb.?

Tudjuk jól, a társadalmi feszültségek növekedése idején nőni szokott a
kisebbségellenes hangulat. Mindig föltámadhat egyes politikusokban a kísér
tés, hogy bűnbakképzésrehasználják föl a kisebbségeket. Tudjuk-e pontosan,
hogy jelenleg hol tartunk ebben a folyamatban? Attól tartok, nem. Némelyek
hajlamosak ott is erről beszélni, ahol szó sincs róla. Az egymásra fenekedő

politikai publicisták az elfajuló vitákban e kérdésben is mintha szívesen haj
lanának túlzásra. Pedig amikor kiáltani kell, akkor nem lehet csöndben ma
radni, de ha akkkor is kiáltanak, amikor nem indokolt, az veszélyérzékelé
sünket tompítja. Minderről felelősséggel kell beszélniük az egyházak képviselő

inek - papoknak és világiaknak - a nyilvánosság előtt, sőt a szószéken is.
Visszakérdezhetnek persze: hogyan lássanak hozzá mondjuk gyülekezete

ink a környezetükben élő, hátrányos helyzetű cigányok fölkarolásához, ha
szociális és karitatív tevékenységükhöz általában kevés az anyagi eszközük?

Ugy tetszik, egyházaink általános helyzetének a kérdései bukkannak újra
és újra elő, szóljunk bár az idegengyűlölet, az etnocentrizmus elleni küzde
lem különböző területeiről, az egyházi tevékenység különböző köreiről. a
szellemi élettől kezdve a karitatív munkáig.

Mély meggyőződésem, hogy e bonyolult és oly sok feszültséget okozó
kérdéskörnek megfelelő helyet szükséges biztosítani az evangelizáció mun
kájában, továbbá az egyházak mindennemű tanítói tevékenységében. A nem
zeti, etnikai különbségek, a kisebbségek, a menekültek bemutatásától nem
szabad sajnálni az időt.

Föl kell használni e kérdésben azt a jelentős szellemi potenciált, amit az
egyházak tudományos, felsőoktatási,kulturális intézményrendszere jelent. Es
talán sokkal kedvezőbb eredményekre számíthatnánk, ha keressük a feleke
zetközi együttműködés lehetőségeit, továbbá a közös föllépés alkalmait nem
hívő polgártársainkkal. Léteznek előítéletek hívők és nem hívők között is a
magyar társadalomban, ezek lebontása is égetően szükséges; hiszen minden
előítélet további előítéletek melegágya, és terjedésüket elősegíti az emberek
egymástól való e1szi9,eteltsége, a társadalmi kommunikáció hiánya vagy a
nyilvánosság torz muködése.

Erkölcsitekintetben lábadozó betegnek érzem a mai magyar társadalmat. Ilyen
kor különösen veszélyes lehet a fertőzés. Mérgek pedig vannak bőven a levegő

ben, az etnikai előítéletek a gonoszabbak közé tartoznak. Azok, akik Krisztus kö
vetőiriek nevezik magukat, nem lehetnek velük szemben közömbösek.
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