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A kisebbségekről és
a keresztény megbocsátásról

- Professzor úr, mit tehetnek az egyházak az idegengyu1ölet, az etnocentrizmus
ellen?

- A kérdés napjainkban, amikor a társadalomnak jelentős rétegei kényte
lenek szembesülni az elszegényedéssel, illetve megélik a munkanélküliség
okozta nehéz helyzetet, nagyon is időszerű. 1989 óta tart ez a folyamat, s
talán csak mostanában remélhetjük, hogy az elszegényedés, a munkanélkü
liek számának növekedése valamelyest lelassul. Ilyen körülmények között az
emberek féltik egzisztenciájukat, munkahelyüket, s ez a féltés éppen az ide
genekkel szemben nyilvánul meg.

1989-ben, még Ceausescu bukása előtt megindult Erdélyből a gazdasági
menekülés, napjainkban a volt Jugoszlávia területéről érkeznek a politikai
menekültek - a bosnyákok többsége menekülttáborokban várja sorsa alaku
lását -, de jöttek és jönnek menekültek Kárpátaljáról, Ukrajnából, Oroszor
szágból, és egyre több vietnamival és kínaival találkozhatunk az országban.
Rövid idő alatt nagyarányú bevándorlás indult meg Magyarországra, ami
gazdasági helyzetünket tovább nehezíti. Különbséget kell tennünk a politikai
menekültek, az etnikai menekültek, azok között, akiket magyarságukért ül
döznek és a gazdasági okokból elvándorlók között,

A bevandorlök többsége nem a magasan képzett, műveltebb rétegekből

kerül ki. Altalában vállalkozók, zavaros elképzelésekkel, bizonytalan egzísz
tenciájú emberek, akik a harmadik vagy feketegazdaságból igyekeznek meg
élni. Körükben a bűnelkövetők száma is magasabb az átlagosnál.

Majdhogynem angyaloknak kellene lennünk, ha nem merülne föl, különö
sen a nehéz sorba jutott, munkanélkülivé vált emberekben az a gondolat,
hogy a bevándorlók egy része elveszi előlük a megélhetés lehetőségét. Ert
hető, ha el nem fogadható is a tőlük való idegenkedés, még akkor is, ha
etnikailag magyarok. A Magyarországon lévő román anyanyelvűek nagy
részt tovább szeretnének vándorolni, vagy némi magyar nyelvtudás birtoká
ban itt remélnek munkához jutni. A bűnelkövetések száma növekszik a be
vándoroltak körében.

Érthető, ha a magyarok közül sokan így teszik föl a kérdést: nekem, aki
teljes jogon élek ebben az országban, mi jut?

Ha idegengyűlöletről beszélünk, elsősorban a cigányellenességről kell
szólnunk. Demográfiai mutatói lényegesen jobbak a magyarokéinál, tehát
arányszámuk az országon belül egyre nő. Kimaradtak a nagy társadalmi
változások adta lehetőségekból - például az 1945-ös földosztásból -, de
voltak olyan ökológiai zugok, ahol valamilyen szinten mégis biztosították a
megélhetésüket: lókereskedelemmel, teknővájással. vesszőfonással. vas- és
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rézművességgel. Jogos igényként merül föl bennük, hogyan juthatnak föld
höz, avagy most is kimaradnak az osztozásból?

- A kép, amelyet professzor úr fölvázolt, meglehetósen bonyolult. Mégis, az egy
háZJlk mit tehetnek, hogy nálunk az idegengyu1ölet, ami ma még elszigetelten jelent
kezik, ne válje1c általánossá?

- A Kereszténydemokrata Néppárt a Zétényi-Takács-féle törvényterve
zettel kapcsolatban véleményem szerint nem helyezkedett keresztyén állás
pontra. Másféle állásfoglalást vártam tőlük azoknak a sérelmeknek az orvos
'lásával kapcsolatban, amelyek a rendszerváltással együtt fölszínre kerültek.
Nem hirdetett megbékélést - s a magyar népnek ma nem az igazságtétel a
legnagyobb gondja. Ha csak a személyesen megélt múltra gondolok, kezdő
dött 1939-ben a zsidókkal, egészen a vészkorszakig, majd közvétlenül a há
ború után folytatódott az ártatlanul kitelepített németekkel, azután Recsk, a
különféle intemálótáborok, kitelepítések, kuláklista és sorolhatnám. A sérel
meket semmilyen anyagi kárpótIással nem lehet orvosolni. A társadalom kü
lönböző rétegeinek kirablását mutatja, hogy Magyarország ötszáz évnyi nem
zeti összterméke sem volna elegendő ehhez.

Nagyon fontosnak tartanám, hogy az egyházak egyértelműen határolják
el a bosszút az igazságtevéstől. A bosszú lehetőségét véltem fölfedezni a
Zétényi-Takács-féle törvénytervezetben, a koalíciós pártok tagjai közül ezért
szavaztam egyedül a törvénytervezet ellen. A Politikai Foglyok Országos
Szövetsége a szavazást követően goromba hangvételű levélben kereste meg
a törvénytervezetet elutasító valamennyi képviselőt, így engem is. Válaszom
ban rámutattam: a földön nem tudunk igazságot szolgáltatni, a végső igaz
ságszolgáltatást Istenre kell bíznunk.

Igen nagy szükségünk van a megbékélésre. Gondoljuk végig saját történel
münket. A Rákóczi-szabadságharc után, a szatmári békét nem követte emberek
életére törő megtorIás. 1848-49 után volt ugyan megtorlás, de már az 1867-es
kiegyezésben a számonkérés nem szerepelt politikai feltételként, pedig akkor a
bűnök még nem évilltek el. A fehérterror a kommün alatt Szarnuelyék által
elkövetett atrocitásokra adott válasz volt; igaz, nem lehet tudni, Szarnuelyék
működése mennyi áldozatot követelt. A bosszú mértéke azonban ekkor is bizo
nyos keretek között maradt. 1945-46-ban a fehérterror és a Horthy-időszak alatti
cselekrnényekért 180 halálos ítéletet hoztak a népbíróságok. Kádárék a néhány
napos polgárháborúért, majd az orosz beavatkozástól számítva az inváziós had
sereg elleni védekezésért minimum 500-600halálos ítéletet szabtak ki.

A számok egyre növekednek. Mi jó származhat ezek után bármiféle meg
torlásból? A visszatorlás többszörösére emeli az áldozatok számát. Jó ez?
Kívánatos ez? Keresztyén ember ilyet nem kívánhat, s ezért az egyházaknak
egyértelműenés világosan, lehetőleg ökumenikus alapon, bátran ki kell mon
daniuk: semmiféle megtorlás, semmiféle bosszú nem egyeztethető össze a
keresztyén vallással.

Elmer István
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