
LUKÁCS LÁSZLÓ Véget ért a háború?
Ötven éve befejeződött a második világháború. Elmondhatjuk.
eredményként, hogy a harmadikat eddig sikerült elkerülni. De az
igazsághoz az is hozzátartozik, kudarcként, hogy tucatjával folynak
azóta is a háborúk szerte a Földön. Az öldöklésnek ezt a megsza
kítás nélkül tartó tébolyát úgy megszoktuk, mintha életünk elke
rülhetetlen része lenne. Népek és törzsek, társadalmi és vallási cso
portok csatáznak egymással, megszámlálhatatlanul sok halottat, se
besültet, testi-lelki nyomorékot hagyva maguk után.

S a testvérgyilkos indulat nemcsak a harctereken tombol, ha
nem a közélet szinte minden területén, sőt akárhányszor a ma
gánéletben is. A másik letiprására nemcsak aknákat és géppiszto
lyokat használ, hanem kifinomultabb, ártalmatlannak látszó,
egyéb eszközöket is. A gyilkosok új neve nem katona, hanem ter
rorista. Megjelentek a repülőtereken és az utcákon, békésen járká
ló, gyanútlan és ártatlan emberek között. A terrorizmus eluralko
dott a sajtóban is: emberek életét, becsületét, egészségét tönkre le
het tenni Újságcikkek hecckampányával is. Az erőszak befurako
dott az otthonokba: nemcsak a lakásba betörő bűnözők, hanem
az egymást agresszív indulatokkal sértő-kínzó családtagok révén
is.

A világháború befejeződött, de a háborúskodás folytatódik. Mit
tehetünk ellene mi, akik embereknek s nem vadaknak tartjuk ma
gunkat? Mit a keresztények? II. János Pál pápa nemrég tette köz
zé enciklikáját az élet védelmében. Benne az egyház tekintélyé
nek teljes súlyával szögezi le: Minden ártatlan emberélet közvetlen és
szándékos kioltása súlyos bűn. Az ENSZ az 1995-ös évet a tolerancia
évének nyilvánította. A szervezetnek - alapokmánya szerint 
elő kell mozdítania a megértést, a toleranciát és a barátságot min
den nemzet, faj és vallási csoport között. A Szentírás nemcsak a
"másik" kényszerű "elviseléséről" beszél, hanem a föltétlen, még
az ellenséget is magába foglaló felebaráti szeretetről: "Viseljétek el
egymást szeretettel."

Hogyan lehet nevelődnünk a toleranciára, egymás megértésére,
megbecsülésére, az ütköző érdekek ésszerű és igazságos egyezte
tésére? Az egyház a párbeszéd szellemét sürgeti a konfrontálódás
helyett; az eltérő nézetek, hagyományok és szokások türelmes
megismerését és megértését az egyeduralomra törés helyett; az
igazság alázatos keresését saját igazunk szenvedélyes és elvakult
hangoztatása helyett; a másik tiszteletét az előítéletek és a megve
tés helyett, a szeretetet az erőszak helyett.
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