
lUKÁCSlÁSZlÓ A gyűlölet mementói
Nemrég került kezembe egy ruandai röplap 1990-ből: "A hutuk
tízparancsolata". A tíz pontba szedett szöveg szerint a tutszik mind
becstelenek; alkalmatlanok a családi életre, az üzletkötésre. nem ve
hetnek részt a kormányzatban és a hadseregben. Áruló minden hu
tu, aki tutszi nőt vesz feleségül vagy alkalmaz az irodájában; áruló
mindaz, aki bármilyen üzleti kapcsolatba kerül tutszikkal. Minden
fontos pozíciót hutunak kell betöltenie. A tutsziknak nem lehet töb
bé irgalmazni...

A folytatást ismerjük. Az 1994-es népirtásnak Ruandában egy
millió tutszi esett áldozatul. A béke mindmáig nem állt helyre.
Folyik a fegyverkezés, Afrika számos országa lángokban áll.

Ruanda századunk félelmes mementóinak egyikévé vált. Akár
csak Auschwitz vagy a Gulág. Vagy napjainkban Koszovó.

Ki tudja megfékezni a gyűlöletkeltőket? A gyűlölködőket? Ki
tudja kordába fogni, csitítani a gyilkos indulatokat? Mit lehet ten
ni a békéért és a kiengesztelődésért? Van-e békességre hívó szava
az egyháznak ebben az iszonyatban? És van-e ereje annak, amit
mond? Lesz-e, aki hallgat reá?

A gyűlöletkeltés stratégiái jól kidolgozottak és hatékonyak. A
béketervek viszont egymás után omlanak össze. Egyrészükről ki
világlik, hogy nem segítő szándékból fakadnak, hanem hódítás
vagy nyerészkedés vezérli őket. Másik részük pedig egyszeruen
ügyetlennek, végig nem gondoltnak és hatástalannak bizonyul. A
halál gépezete szinte hibátlanul működik,

Ma már látjuk, mennyivel nehezebb igazságosságra és békére,
egymás megbecsülésére, segítésére, szolidaritásra és - mondjuk
ki a szót: - szeretetre nevelni, mint gyűlöletre uszítani. A gyűlö

let mementói nemcsak a kormányokat és a nemzetközi szerveze
teket szólítják fel azonnali és hatékony cselekvésre, hanem mind
nyájunkat. Hiszen a másikat ellenségnek, kártékony és kiirtandó
gonosznak kikiáltó önzés ott lappang mindnyájunkban. A közle
kedésben, az üzleti, sőt a magánéletben naponta találkozunk a
gyűlölet durvább vagy mérsékeltebb megnyilvánulásaival, gyilkos
indulatokkal, szavakkal, akárhányszor tettekkel is.

Jézus azt mondta övéinek, hogy ez a fajta gonosz csak imád
sággal és böjttel űzhető ki. A keresztény ember jól teszi, ha imád
kozik a fegyveres konfliktusok áldozataiért. Imádsága azonban
csak akkor válik hatékonnyá, ha közben szembesül Avval, aki
még a kereszten haldokolva is imádkozott üldözőiért. A Kereszt
refeszített Jézus nemcsak az emberi gyűlölet mementója, hanem a
minden gonoszságánál erősebb isteni szeretet bizonysága is.
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