
SEREGÉLY IS1VÁN

Az etnocentrizmusról és az idegengyú1öletról

Napjaink egyik leginka'bb riasztó és nyugtalanító társadalmi jelenségét vizsgálták a fenti
írások és a kerekasztal-beszélgetés résztvevŐI. A jelenségek elemzése közben elsősorban

arra keresték a választ: mit tehetnek az egyfuiZilk a kiengesztelődésért, a társadalmi,
nemzeti ésnemzetiségi megbe'kélésért. Mindnyájunkat továbbgondolásra, állásfoglalásra,
talán vitára is késztethetnek a fölvetett gondolatok, szempontok. 10bb vélemény is meg
fogalmazódott, amelyekkel szerkesztőségünk nem tud azonosulni. A tisztánlátás végett
megkértük Serege1y István érseket, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnökét, hogy fo
galmazza meg állásfoglalását e kérdésekkel kapcsolatban.

Mindig zavarban vagyok, ha az etnocentrizmus, a rasszizmus, a zsidók, a
keresztények vagy a kisebbségek ellen irányuló idegengyűlölet riasztó híreit
hallom. Tény ugyanis, hogy közvetlen környezetemben nem találkozom eme,
századunk történelmében annyi tragédiát előidéző emberi torzulásokkal.
Ugy látszik, ezek a torzulások tényleg távol vannak a keresztény módon
gondolkozó emberektől, noha ezen túl, a média tanúsága szerint újra és újra
felütik fejüket.

Mint Krisztus-hívő ember, mint katolikus püspök soha nem tanultam
mást, és nem hirdetek mást, mint az emberek egyenértékűségét Isten és a
valóság mérlegén. Semmit sem tettünk azért, hogya világra jöttünk, itt élhe
tünk és munkálkodhatunk boldogulásunkon és üdvösségünkön. Ezért csak
hála ébredhet szívünkben, főleg, ha keresztény hittel valljuk, hogy ugyan
azon sorsnak részesei lehetünk, amit Isten is vállalt Jézus Krisztusban. Ha
ezenkívül hiszek Jézus Krisztus minden embert megváltó művében, és nem
felejtem el, hogy ítéletünk óráján embertársainkkal azonosítja magát, hogy
tetteinket lemérje, akkor Krisztus-hívő ember sem magát, sem népét nem
tarthatja többre másnál, és senkivel szemben nem engedhet meg gyűlöletet,

mert akkor önmagát tartaná többre Jézus Krisztusnál, illetve Jézus Krisztust
gyúlölné embertársában. Aki ezt a hitet őrzi szívében, és e hithez igazítja
gondolatait és tetteit, bűnnek tekint minden önimádatot, népének túlértéke
lését, így az etnocentrizmust és az idegengyúlöletet is.

Mint igehirdető pap és most mint az apostolok késői utóda nem tudom
elképzelni, hogy ezt másként hirdessem szószéken, katedrán, hivatalos vagy
magánjellegű, szóbeli vagy írott megnyilatkozásban.

Természetesen meg vagyok győződve, hogy vannak e téren is súlyos em
beri bűnök, és vannak tömegesen elkövetett bűnök. Ezek ellen minden esz
közzel küzdeni kell minden jószándékú s még inkább az örök élet ítéletében
hívő embemek. Védekeznie kell ellene minden társadalomnak.

- Milyen lehetőséget lát a küzdelemre, illetve védekezésre az Érsek Úr által is
bűnnek minősített etnocentrizmus, idegengyu1ölet és a hasonló bűnök ellen?

Maga a keresztény élet következetes gondozása és az elkötelezett keresz
tény életre való nevelés minden időben része ennek a küzdelemnek. Ha az
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én egyházam negyven esztendő elnyomásából hatékonyan fel tud kelni, ami
személyi és anyagi feltételektől is függ, ezt fogja tenni a legkisebbek hitokta
tásától kezdve minden igehirdetésben és a nem közvetlenül egyházi megnyi
latkozásokban is. Erre ügyel az egyház tanítóhivatala kerek e világon.

Az egyház nem kapott hatalmat arra, hogy felfogását rákényszerítse az
emberekre. Arra sem kapott küldetést, hogy meggyőzze a világot. Azt sem
tudjuk megakadályozni, hogy visszaélve a keresztény névvel gazemberség
szószólői legyenek gonosz emberek. Csak tanúságtételre szól a küldetés!
Tény azonban, hogya keresztények egyben a rendezett társadalom alkotói
is, és a társadalomban arányukhoz mérten kell kivenniük részüket a minden
embert veszélyeztető tévedések és bűnök elleni küzdelemben. S a rendezett
társadalomnak s benne minden államnak van viszont hatalma, hogy polgárai
felfogásának és magatartásának tisztaságát védje és javán munkálkodjék. Je
lenleg Európában, ahol a rendezett társadalom a demokrácia szabályai sze
rint működik,minden parlament és demokratikusan megválasztott kormány
választói előtti felelősséggel köteles érvényre juttatni a többség szándéka sze
rint minden ember javának védelmét. Ezért rendelkezik a rendfenntartás esz
közeivel. Kötelessége a hatalom igénybevételével is féken tartani az emberből

és az emberiségből sajnos kiirthatatlan, de hála Istennek mindenkor kisebb
ségben lévő gonoszság szellemét és annak megnyilvánulásait. Csak emberi
nemtörődömségnyomán, mely megnyilvánul a helyes meggyőződésűek el
maradásában a demokratikus választások alkalmával, vagy képviselők lelki
ismeretlensége esetén, vagy nagyhatalmi erőszak által juthat gonosz kisebb
ség hatalomra és érvényre.

- A hatalom érvényesítése, még ha ilyen nemes cél érdekében veszik is igénybe,
nem sérti-e az ember szabadságát?

Az a kérdés, mit értünk szabadságon. Ennek a világnak szilárd fizikai,
biológiai és erkölcsi rendje van. Ezeket a törvényeket nem lehet megváltoz
tatni, legfeljebb figyelmen kívül hagyni, ami súlyos következményekkel jár
hat. A felvilágosodás korában, az egyháziassággal alig vádolható Voltaire is
hirdette, hogya "szabadság azt jelenti, hogy az embert a mindenkire érvé
nyes törvényen túl más nem kötelezi." A kívánatos társadalom rendje viszont
éppen ezt a mindenkire érvényes törvényt szolgálja. Ha valaki, mint ma,
szerencsétlen Európánkban a gátlástalanságot érti a szabadságon, és az ön
törvényúséget követeli minden ember számára, akkor a közérdeket védő ha
talom köteles fellépni ez ellen a szabadságnak csúfolt embertelenség ellen.

- Értesült Érsek Úr a Vigilia szerkesztásége által e témában szeroezeit kerek
asztal-beszélgetés során megfogalmazott véleményekro1? Ezek a vélemények részben
nincsenek megelégedve az egyhtiz teve1cenységével.

Sajnos. Ez napjaink közéletének velejárója. Az elmúlt negyven év során az
egyházról igen sokan az egyháztól függetlenül alakították ki saját felfogásu
kat Istenről, vallásról, emberről. Sokan valami evilági varázsszert várnak az
egyháztól. S most ezt akarják rajtunk behajtani.

Az egyház mindig a saját korának embereiből áll. A magyar egyház ma a
negyven év alatt kommunista szellemben nevelt emberekből tevődik össze.
Még mi papok sem tudjuk függetleníteni magunkat a szinte túlélésre össz-
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pontosított papi élet negyven esztendejének hatása alól. Még inkább érvé
nyes ez azokra a másként gondolkozókra, akik valami érintetlen, tökéletes
szellemi hatékonyságot várnak Isten megnyomorgatott magyar népétől, aki
nek ezen felül sem médiát, sem más nyilvánosságot nem is akarnak adni.
Ahhoz idő kell, hogy az egyház, állampolgárokból álló világi hívein keresztül
tudjon is, merjen is, és módja is legyen arra, hogy álljt parancsolhasson a
parlamentben, a kormányban, az önkormányzatban és a közélet más terén
az embertelenségnek és a gazemberségnek, többek közt az etnocentrizmus
nak és idegengyűlöletnek. Addig ezt tanítja, hirdeti és éli elzártságában.

Ez azonban erősen várat magára, hiszen információs eszközeink alig írnak
a jóról, de annál többet a rosszról, s ezzel nevelik fel a szerencsésebb sorsra
érdemes új nemzedéket.

Ennek ellenére nem félek a jövőtől, mert ez a világ sohasem fogja igazolni
a gonoszságot. Ez a világ jóra van teremtve. Ebben a világban a világ rend
jével szembeszegülőt morzsolták fel eddig és ezután is Isten malmai. Ez nem
azt jelenti, hogy a sok gonoszság ésgátlástalanság nem pusztítja el és keseríti
meg közben megannyi ártatlan életét is.

Végül is szeretném, ha nyilatkozó keresztények nem kívülről néznék az
egyházat, hanem belülről, mint önmagukat. Szeretném, hanem felejtenék el
a szálkáról és gerendáról szóló figyelmeztetést.

- Mi a szerepe ebben az ökumenizmusnak?
Amennyiben az emberi esendőséggel együtt járó keresztény megosztott

ságban mégis egyetértünk az alapvető emberi értékek védelmében, a katoli
kusok természetesen más keresztényekkel együtt és közösen küzdenek az
embergyűlölet minden formája ellen. (Néhány destruktív, magát hamisan ke
reszténynek nevező mozgalom kivételével.)

- Miként fáradozik az egyház a cigányság sorsának javításán?
Az egyház a cigányság sorsának javításán mindenekelőtt azzal a nemze

dékekkel számoló türelemmel fáradozik, mely minden keresztény missziós
területen nélkülözhetetlen. Nagy baj, hogy önzéssel máris erősen megfertő

zött napjainkban egyre kevesebb ember vállalkozik arra az evangéliumi, má
sokért életet adó életformára, ami mindenkor szükséges volt népek és nép
rétegek felemeléséhez. Könnyebb és gyorsabb megoldást nem ismerek. De
nincs is. Tény azonban, hogy az egyház nemcsak hitéből, de történelmi ta
pasztalatából is tudja, hogy eddig is, ezután is ilyen nehéz az ember küzdel
me az emberért, s a Krísztus-hívő vesződsége Isten tervei megvalósulásáért.
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