
LUKÁCSLÁSZlÓ Együttélni egymással
"Akár egy halom hasított fa, / hever egymáson a világ, / szorítja, nyomja,
összefogja / egyikdolog a másikút, / s így mindegyik determinált. / Így él
a gazdag is, szegény is, / így szenvedünk te is megén is..." (József Attila).
Európában, de világszerte is két, egymással ellentétes irányban ha
tó mozgás figyelhető meg. Egyrészt az integrációra, a nagyobb kö
zösségek létrehozására, másrészt a különválásra, a többiektől elsza
kadásra, a függetlenülésre való törekvés. Nemzetek és etnikumok,
kultúrák és nyelvek, egyének és egyéniségek találkoznak egymás
sal. Mi a folytatás? Örökös harc, a gyöngébbik kipusztítása vagy
beolvasztása az erősebb által, "békés", de időnként egymás ellen
feszülő egymás mellett élés - vagy pedig egymás gazdagítása,
boldogítása "az ajándékok cseréje által"?

A teremtő Isten nem pusztán létrehozni akarta a világot, ahogyan
egy művész megalkot valamit. Ezért nem lett volna érdemes "fára
doznia". Isten azért teremtette az embert, hogy a szeretet kapcsola
tára lépjen vele. Azért alkotta őket sokfélének, hogy egyesűlhesse

nek egymással és ővele. Az egységnek egyetlen formája van, amely
ben a benne résztvevők megtartják önazonosságukat, sőt - éppen
az odaadásban - kiteljesítik azt: s ez a szeretet.

Mindez elvont teologizálásnak hathat, pedig Magyarország és
a magyarság, Európa és a világ boldogulásának, sőt fennmaradá
sának egyik alapkérdését érinti. Hogyan tanulnak meg egymás jo
gait tiszteletben tartva, egymás javát szolgálva együttélni a kű

lönböző fajhoz, nyelvhez, kultúrához tartozók? Új, világméretű

népvándorlás indult meg, amelynek során egyre többféle ember
és népcsoport kerül egymás közelébe. Évtizedek óta tart ez a fo
lyamat Európában, s felgyorsult Magyarországon is.

II. János Pál pápa az ENSZ ünnepi ülésszakán a nemzeteknek
és a nemzetiségeknek a léthez való jogáról beszélt. Az ő indítása
nyomán születtek e szám tanulmányai, különböző szempontok
szerint vizsgálva a kisebbségek kollektív jogait. Amikor a "ki
sebbség" szót halljuk, általában a határainkon kívül rekedt ma
gyarok jutnak eszünkbe. A kérdések azonban jóval messzebbre
ágaznak, s emberi viszonyaink legmélyére nyúlnak le. Nem olyan
feladat az, amely egyszeri megoldásra vár, hogy aztán el lehessen
felejteni. Olyan adottság, amely hozzátartozik az emberléthez.
"Csak az összes ember együtt éli meg az emberit" (Goethe).

Ha keresztény szemmel tekintjük át az egy~ttélés átkait és ál
dásait, akkor nemcsak életünk jobbítására találhatunk ötletet és
indítást, de feltűnik a végső beteljesülés távlata is. Az emberek
testvéri közössége azáltal jöhet létre, hogy Isten családjává lesz
nek ~ töredékesen már itt, a földön, beteljesült-boldogan odaát.
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