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1931-ben született Nagy
kőrösön. Nyelvész, a Ja
nus Pannonius Tudo
mányegyetem tanszékve
zető egyetemi tanára.

1995. augusztus 21. és
27. között rendezte meg a
Magyar Katolikus Püspöki
Kar és a Magyarországi
Egyházak Ökumenikus
Tanácsa A keresztény hit
és az emberi ellenséges
kedés című nemzetközi
konferenciát. Aszervezési
munkát a budapesti Öku
menikus Tanulmányi Köz
pont végezte Dr. Tóth Ká
roly ny. református püs
pök vezetésével.
Szépe György írása be
mutatja a tanácskozás
során felvetődött legfonto
sabb gondolatokat. Akon
ferencia elfogadott egy a
Közép-, Kelet- és Délke
let-Európa keresz
tényeinek ésegyházainak
címzett levelet, ezt a Do
kumentumok alatt közöl
jük. Ugyancsak e szá
munk tartalmazza Dr.
Heinz-Günther Stobbe
münsteri római katolikus
teológia professzorának,
valamint Norbert Ropers
berlini protestáns konflik
tuskutatónak a konferen
cián elhangzott előadásait

is.

A béke fénye felé
Tudomásom szerint régen volt együttes akciója a Magyar Kato

likus Püspöki Karnak és a - protestáns, valamint ortodox egyhá
zakat egybefogó - Magyarországi Egyházak Ökumenikus Taná
csának. A béke ügyében fogtak össze.

Kecskeméten, ebben a túlnyomórészt római katolikus városban
az ottani református kollégiumban és annak konviktusában ülése
zett egy héten át az a közel húsz országból származó, csaknem
kétszáz meghívott, aki időszerűnek tartotta a keresztény j keresz
tyén eszmecserét a békéről.

Kecskeméttőllégvonalban 300 kilométernél közelebb már békét
lenség található: sem béke, sem háború. S nem sokkal távolabb,
Boszniában a konferencia ideje alatt is tombolt a testvérháború. A
résztvevők tudták, hogy a boszniai háborúban résztvevőhárom fél
vallás szerint válik szét; noha nyilvánvalóan nem "vallás-hábodi"
vagy "dzsihád" folyik (hanem inkább valamilyen területi célú Kul
turkampf).

Ebben a történeti pillanatban zajlott le A keresztény hit és az em
beri ellenségeskedés című konferencia. A pillanatnak mindig vannak
történeti előzményei: az ökumené és a béke egymással összefüggő
gondolata évezredes a kereszténység történetében. Ez akkor is így
van, hogyha a második világháború után az őszintén békére törek
vő hívőket és egyházi személyeket néha a "Pax Sovietica" szolgá
latába próbálták is állítani.

Nekem, mint a kevés civil résztvevők egyikének fiatalságom ba
latonszárszói Soli Deo Gloria-konferenciáinak légkörét idézte Kecs
kemét: előadások és bibliamagyarázat együttes hallgatása, közös
áhítatok és éneklés, csoportos viták, társas étkezések és közösen
eltöltött szabadidő. A megnyitó és a záró ülés is jelképes volt. A
tanácskozás Dr. Harmati Béla evangélikus püspök, a Magyarorszá
gi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke igehirdetésével indult
a kecskeméti öreg református templomban. Utána gyertyával a ke
zükben vonultak fel a város főterén - békés demonstrációra - a
résztvevők. Az egész heti közös munkát záró istentiszteleten pedig
Dr. Békés Gellért pannonhalmi bencés professzor szolgált ugyanott.
Azt hiszem, ebben a templomban ilyesmi nem fordult elő évszáza
dok óta.

A keretekhez - mégpedig a szokásos szimbolikusnál emlékeze
tesebb keretekhez - tartozik az is, hogy a köztársaság elnöke, a
Országgyűlés elnöke, a prímás, a református egyetemes zsinat el
nöke, valamint Kecskemét város polgármestere is személyesen és
érdemben köszöntötte a konferenciát.
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A konferencia központi
gondolata

A különböző egyházak
párbeszéde

A következőkben - saját magam, egy kálvinista iskolázottsá
gú pacifista civil szemszögéből - próbálom meg bemutatni a
konferenciát.

Mint nyelvész két dolgot kerestem: egy alapstruktúrát, vala
mint a kommunikációs sajátosságokat (az utóbbiakat nem külön
választva, hanem állandó szempontként próbálom érvényesíteni).

Az alapstruktúra feltevése volt a könnyebb: a középpontot kel
lett meglelni; ezt én az aktív megbékélésben véltem megtalálni.
Ezt a központi gondolatot több - nem feltétlenül koncentrikus
- körben próbálták elősegíteni a résztvevők.

A legelső kör a két rendező csoportnak, a Magyar Katolikus
Püspöki Kamak és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Taná
csának a békés, barátságos együtműködése: ez lényegében azt jel
képezte, hogy az ökumené és a közös békére való törekvés kere
tében sokkal fontosabb az, ami a keresztény egyházakat összekö
ti, mint az, ami őket elválasztja,

A második kör a magyarországi és a határokon kívüli magyar
anyanyelvű keresztények higgadt eszmecseréje arról, hogyan tud
nák hozzájárulásukkal csökkenteni a térségben a politikai rend
szerváltás után megerősödött etnikai ellenségeskedést anélkül,
hogy bármilyen politikai erő segédcsapatának szerepét vállalnák.
Ide kapcsolódtak a messzebbről jövő magyarok, mint például a
Pax Christi mozgalom belgiumi képviselői is.

Egy további kört jelentett a közép- és kelet-európai térségben
egymás mellett, egymással vegyesen élő embereket - azok etni
kumát is - képviselő egyházak párbeszéde. Ez persze már nem
volt olyan egyszerű, mert egyes egyházak szorosabban, mások la
zábban, ismét mások sehogy sem kapcsolódnak a politikai hata
lomhoz. Itt bizony akadtak is konfrontációk.

Ismét további kört alkottak azok a nyugat-európai egyházak
ból jövők, akik nem élték át azt a negyven éve t, ami nekünk ré
szül jutott. Nekik időnként elméleti problémának tűnt annak a
szenvedésnek a feldolgozása, ami a világnak ezen a részén való
ság volt és sok helyen még ma is az.

Az amerikaiak voltaképpen ugyanide tartoztak, azzal a kü
lönbséggel, hogy ők magukkal hozták otthoni egyházi viszonyai
kat (azok gyakran fesztelen kommunikációs sajátosságaival).

Ezek a "körök" természetesen nem voltak statisztikailag repre
zentatívak, s nem is jelentettek hivatalos képviseletet; én például
sokkal nagyobb magyarországi református részvételt is el tudtam
volna képzelni; ez a társaság azonban jó hátteret adott a változa
tos eszmecserékllez.

Mindjárt felvetődik, hogy ezek szerint a keresztények egymást
győzködik a béke fontosságáról? Voltak-e jelen más vallásúak is?
Nem, de problémáik egy része jelen volt. A konferencia címében
szereplő keresztény hit ugyanakkor nem kirekesztő jellegű megszo
rítás volt, hanem egy sokakat egyesítő különleges forrásra való
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Pünkösdi sokféleség

Nacionalizmus és
etnicitás

utalás. Nem privilégiuma, hanem kötelessége a hívőknek a béké
re, barátságra és együttműködésre való törekvés.

Felsorolható volna az egész program. Mindegyik előadáshoz

fűzhetnék megjegyzéseket is. A katalógusszerű bemutatás helyett
három témát szeretnék érinteni: a konferencia pünkösdi sokfelesé
gét, a Nacionalizmus és etnicitás témáját földolgozó munkacsoport
munkáját, végül a térség két gyújtópontjának - Boszniának és a
Duna-völgynek - vitáját.

Mit értek én pünkösdi sokféleségen? Például azt, hogya regge
li Biblia-tanulmányt és áhítatot a hét elején Dr. Paolo Ricca olasz
országi valdens teológiai professzor tartotta németül, a hét máso
dik felében pedig Dr. Jakubinyi György erdélyi római katolikus
érsek tartotta magyar nyelven. Sok egyéb nyelven - ha jól szá
moltam, 14 nyelven - beszéltek a résztvevők e három hivatalos
nyelven kívül; így például kialakult egy franciául beszélő asztal,
ahol a genfi székhelyű bölcs konstantinápolyi ökumenikus orto
dox metropolitát vettük körül. Aztán itt találkoztam először hu
szita női teológussal, kvékerekkel, ukrajnai keresztényekkel, ro
mániai ortodox egyházi vezetővel, romániai német katolikus hí
vővel, magyarországi és szlovákiai magyar ortodox pappal, aztán
a térségünkből adventistákkal, baptistákkal, metodistákkal.

A Nacionalizmus és etnicitás munkacsoportba jelentkeztem. (A
másik három munkacsoportnak a témája: Konfliktusok megoldása, a
dialógus szabályai; Nacionalista ellenségeskedések lelkipásztori megkö
zelítése; A bűnök megvallása és a felelősség uállalása.)

Az 1. számú munkacsoport az UNESCO-ban is használt mód
szerrel látott munkához, térben és időben óriási tapasztalattal. Ez
rendkívül hasznosnak bizonyult abban, hogy olyan aktuális fo
galmak tartaimát bontsuk ki, mint nemzet/nacionalizmus, etni
kum/etnicitás, nemzetiség, anyanyelv, identitás stb. - belehe
lyezve azokat ökumenikus keretbe. S mindehhez élményszerű

hátteret nyújtottak a szlovákiai magyar református lelkésztől (és
egyúttal prágai teológiai professzortól) és a Boszniában béke
misszión szolgált kvéker testvérünktől első kézből kapott beszá
molók. Egyébként hiába vált az utolsó években égetővé Közép
és Kelet-Európában a nemzeti és etnikai alapon álló ellenségeske
dés, nem lehetett megkerülni a második világháborúnak, a holo
caustnak, a hidegháborúnak és az észak-írországi vallásos alapú
polgárháborúnak a tanulságait sem.

Az én konklúzióm ezzel kapcsolatban az, hogy szükséges és
lehetséges a modem társadalomtudományi kutatások és a teoló
gia eredményeit figyelembe véve olyan vegyes modelleket létre
hozni, amelyek keretében eddig együttesen kezelhetetlennek tar
tott kérdések is tárgyalhatók a siker reményében. Ilyen például,
hogy az emberi jogok, a szabadságjogok sorába kell beilleszteni a
vallásszabadságra, a vallás gyakorlására és a hit megvallására vo
natkozó szabadságjogokat. Aztán jelen volt a magamfajta civilek
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A Duna völgye
nemzeti és etnikai

vonatkozásai

Erdély magyar nyelvű
egyházai

által is ismert "szabadság-teológia" egyik fő tétele: csak szabad
államban lehet szabad egyház. Felhívták a figyelmünket arra is,
hogya társadalom és a vallás jelen krízise között milyen szoros
összefüggés található.

A harmadik téma a Kárpát-medence volt, ahol a rendszerváltás
után előtérbe kerültek az előző korszakban "elhallgatott" nemzeti
és etnikai vonatkozások. Évtizedeken át nyugalom volt, ponto
sabban a nyugalom látszata; az elmúlt öt évben derült ki, hogy
ez a látszat-nyugalom nem igazi béke. Úgy látszik, hogya konf
liktusokkal való szembenézés nélkül nem lehetséges megbékélés.
Amikor a szlovákiai magyar anyanyelvű lelkész szóvá tette azo
kat a korlátozásokat, amelyeket híveivel együtt folyamatosan átél
mint felekezeti és nyelvi szempontból egyaránt kisebbségi, akkor
egy másik szlovákiai, szlovák anyanyelvű résztvevő (az egyik ot
tani többségi egyház sajtó-előadója) azt igyekezett bizonyítani,
hogy a kisebbségnek nincs semmi baja, minden a legnagyobb
rendben van. Ekkor hangzott el a vita során az a klasszikus
szempont. hogy afelől, hogy valahol antiszemitizmus van-e, első

sorban magukat a zsidókat kell megkérdezni; vagyis a kisebbség
a legautentikusabb tanú a saját közérzetét illetően.

A viták során többször is szóbakerült Erdély, az ottani magyar
ság, a kisebbségi egyházak sorsa. A kérdés érdemét illetően alig
ha van nagy különbség a magyarországi magyarok felfogása kö
zött, bár nem mindenkinek azonos a véleménye a követendő útra
vonatkozóan. Csakhogy ez nemzetközi konferencia volt, amelyen
részt vettek például az erdélyi román ortodox egyházi vezetők is.
S egy nemzetközi konferencia nem hivatott arra, hogy bármely
szemben álló felet elítéljen vagy épp közülük bűnbakokat keres
sen: a kommunikáció, egymás megértése, az egymással való meg
békélés, a kiengesztelődés elősegítése volt a cél.

Manapság egyre ismertebb az nézet, hogy a demokrácia volta
képpen a félelem és veszélyérzet nélküli életet jelenti. Ilyen szem
pontból egyértelmű az összefüggés a béke és a demokrácia kö
zött, akármennyire is kompromittálták ezen két szó együttes
használatát. A keresztény egyházak ehhez nyilván még sokat
hozzá tudnak tenni: talán valamilyen "boldogság-dimenziót".

A konferencia "angyali üzenete", ismétlem, messze túlmegy a
képviselt egyházak papjainak és hívőinek körén: egyetemes jelle
gű lehet vagy lehetne. Modellértékű lehet ebben a versengő világ
ban a magyarországi és távolabbi egyházak összefogása is ilyen
sorskérdésekben.
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