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Szenvedéllyel vagy gyűlölettel?

HaZJinkban járó külföldiekt61 mostanában többször hallottam az észrevételt: mindig tud
taK, hogy a magyarok szenvedélyes emberek, ígyvitatkoznak és tárgyalnak is. Ami meg
döbbenti 6ket, hogy közben mekkora gyúlölet is lobban bennük egymás iránt.

A jelenséget nap-nap után tapasztaljuk mindnyájan - olykor talán gerjesztjük is saját köre
inkben. ld om-e ez így? Szükségszerű ve/ejárója-e a szahldságnak? Nem lehetne másképpen,
szelidebben, tü:relmesebben kifejteni ve1eményünket, képviselni érdekeinket, biráini másokat?

Az angol iskolákban tanítják a vitatkozás kultúráját. Azt is, hogy mindenki alakítsa
ld önállóan, a lehet6 legtöbb szempont mérlegelésével a saját véleményét. Azt is, hogy
tudja világosan, érthet6en és meggy6z6en előadni nézeteit. De azt is, hogy meg kell
hallgatnia másokat is, tapintattal és tisztelettel, hogy érdemes komolyan végiggondolnía
az éivét61 eltérő nézeteket. Az igazi szellemi teljesítmény pedig ezután következik: szin
tézisbe hozni az elhangzottakat; az ütköző vagy legalábbis eltérő nézetekből, kinek-kinek
saját igazából kihámozni az igazságot. -

Három alapvető belátásnak kellene megszületnie alakuló magyar demokráciánkban is.
EI6ször is: önmagát pusztítja el az a társadalom, amelyben mindenki harcol mindenki
ellen, illetve a piIlimatnyi el6nyök ezerini kapcsolódnak össze különböző érdekcsoportok,
és szövetkeznek a másik, az elpusztítandó, az ellenség ellen. Thrténelmünk során szinte
mindig ellenséges hatalmak szorításában, gyakran elnyomása alatt éltünk. Felszabadul
tunk - de mi lesz a bennünk bujkáló ellenséges indulatokkal. a magunk gyártotta, belsó
ellenségekkel? A demokrácia nemcsak szabadságot jelent, hanem összefogást is,az egyéni
érdekek mellett a közjó tiszteletben tartását, az ahhoz szükséges alkalmazkodással, önzet
lenséggel, hűséggel, hazaszereteuel, humanizmussal.

Másodszor: minden versenynek megvannak a játe'kszabályai. Sőt minél veszélyesebb
következménnyel járó, minél nagyobb indulatokat kavaró a verseny, annál szigorúbb
smbályok kötik a feleket. Kultúrája, szabályrendje kell legyen a versengésnek, még a
háborúnak is. A sportszerű, fair, becsületes játe'k nagyobb érte'k, ha tetszik eredmény is,
mint a bár látványos, de tisztességtelen eszközökkel kiotoou győzelem. Nem lehetne-e a
sportszerúségért járó díjat többre becsülni aranyérmeknél?

Harmadszor: a pogány görögök és rómaiak is tudták, hogy nemes emberség csak
önfegyelemb61 születhet meg. Az ember csak úgy válhat igazán emberséges emberré, ha
megfe'kezi alantas indulatait, ha nemesebb célok szolgálatába emeli föl őket, ha az igazi
érte1cek szerint rendet teremt önmagában. A vállalkozo1c, a szabadverseny korában ki
törődik még erkölccsel, aszkézissel - mondidk, akik még egyáltalán ismerik e szaoakat.
Pedig a fejlett világ gazdasági szakemberei szerint az üzleti élet is működőképtelen er
kölcs, megbízhatóság, fegyelem nélkül.

Jézus szembefordult minden gyúlölettel és megkülönböztetéssel, s tudatos, mondhaini
elfogult gyöngédséggel fordult a megvetettekhez, az elnyomottakhoz, az emberi gonosz
ság dldcaataihoz. A szeretet parancsát hagyta ránk. A keresztények között nem lehet
nézeteltérés, pörösködés - egybe kell forrn unk a szeretetben. Szent Pál a galatáknak, a
kolosszeieknek is elmondja: itt "nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad,
férfi vagy nő, mert ti mindnyájan egyszemély vagytok Krisztus Jézusban."

Nem kis feladatok várnak ránk - emberként és keresztényként egyaránt, ebben _a ha
zdban és széles e világon.

481




