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Teológiai békekutatás
A béke minden keresztény közösség számára tagadhatatlanul nagy
értéket jelent. Ezek után azt várhatnánk, hogya tudományos poli
tikai békekutatás fokozott érdeklődéssel fordul a keresztény egyhá
zak s általában a vallás felé. Ez azonban egyáltalán nincs így. A
békekutatás ebben a tekintetben kezdettől fogva krónikus felisme
rés i zavarban szenved. Más szóval, a teológia területén alig szület
nek olyan nagyobb tanulmányok, amelyek az egyházzal és a val
lással foglalkoznának. Ez a vakság - amelyen el kellene gondol
kodniuk a teológusoknak - főként a békekutatás keletkezésének
feltételeiből és politikai kísérőjelenségeibőlmagyarázható, és bizo
nyítja, hogy a tudomány is az emberi megismerés folyamatának
törvényei alatt áll.

Az Egyesült Államokban és Európában az első tudományos
béke-tanszékeket közvetlenül az első világháború után létesítet
ték, mégpedig az általános politikatudományon belül a nemzet
közi kapcsolatok tanulmányozásának szerves részeként. Ekkortájt
az úgynevezett negatív békefogalom dominált: a békét háború
nélküliségként fogták fel, a háborút pedig az államok közötti
ügyként. A kutatás következetesen a nemzetállamra mint fősze

replőre irányult, s a nem-állami intézmények, így az egyházak is,
szükségképpen kikerültek a figyelem középpontjából, vagy egyál
talán figyelembe sem vették őket. A pozitív békefogalom szűksé

gességéről a második világháború után, (főként Skandináviában
és Németországban) hosszú vitát folytattak, de gyakorlatilag sem
mi sem változott. Neomarxista irányítással az lényegileg arra kor
látozódott, hogy a tartós béke szükséges feltételeként az igazsá
gosságot hangsúlyozzák, s ezzel a figyelmet mind nemzeti, mind
nemzetközi vonatkozásban a gazdasági struktúrákra terelték. Az
egyházak és a vallási közösségek megint csak kirekedtek belőle,

kivéve azt a szerepet, amelyet a harmadik világ úgynevezett fel
szabadítási harcaiban játszottak.

Hasonló volt a helyzet a szocializmus országaiban is, ahol a
'80-as évek elejéig nem folyt önálló békekutatás. A marxizmus-Ie
ninizmus - mint ismeretes - eo ipso mindenestől magát tartotta
a béke tudományának, s a nyugati békekutatást teljesen fölös
legesnek tekintette. A vallás szerepét elméletileg már Marx és En
gels is elintézettnek vélték, s ezért azt várták, hogya vallások a
szocializmus beteljesedésének állapotában társadalmi jelenségként
eltűnnek. A szocialista államok vallás- és egyházpolitikájának az
tán mégiscsak tudomásul kellett vennie a vallások továbbélését.
Magatartása a brutális elnyomás és üldözés, illetve az úgyneve
zett haladó békeerőkként elfogadott egyházi csoportokkal és in-
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tézményekkel szembeni korlátozott türelem és taktikai szövetség
politika között ingadozott. Minden egyéb különbség ellenére té
mánk szempontjából egy döntő ponton mégiscsak megegyezett a
marxista-leninista társadalomtudomány a nyugati politikai tudo
mánnyal: a kutatás középpontjában itt is, ott is az állami politika
állt; az egyik oldalon a szocialista államok békepolitikája, a másik
oldalon a kapitalista-imperialista államok agresszív politikája.

A marxizmus-leninizmus ma már a múlté, s lassanként Nyuga
ton is megváltozik a helyzet. E változást egyaránt a fundamenta
lista irányzatok erősödése okozza a világvallásokban, kűlőnősen

az iszlámban, másrészt pedig a keresztényegyházaknak Kelet
Európa békés átalakulásában játszott szerepe.

A vallási ellentétek okai Bármennyire örvendetes is ez a változás teológiai szempontból,
egy fontos ok miatt nem lehet teljesen megnyugtató. Ez főként a
vallási konfliktusok elemzésekor mutatkozik meg. A tudományos
politikai kutatás felismerés-elméleti feltételezései szerint ugyanis
a különböző vallások igazságának ütközése nem vehető komo
lyan. Más szóval a kutatás arra hajlik, hogya vallási meggyőző

désből származó konfliktusokat más, állítólag korábbi, nem vallá
si okokra vezesse vissza. Ennek illusztrálására a reformáció törté
netének értelmezésére hivatkozom. A marxista történettudomány
a reformáció és az ellenreformáció közötti vitát sohasem tekintet
te igazán vallási motívumok következményének, hanem a feltö
rekvő polgárság és a középkori feudalizmus képviselői közötti
alapvető társadalmi ellentét kísérőjelenségének és kifejeződésé

nek. Ezzel kétségtelenül rávilágított az események egyik valós vo
nására - amelyet már régen elfogadott az egyháztörténeti kuta
tás is -, az összkép mégis a vallási elem önálló voltának tagadá
sát sugallja.

Ökumené és békekutatás

A keresztény
közösségek együttélése

Magától értetődő, hogy az egyházak erre másképpen reagáltak.
Számukra valóban fontos volt maga a vallási összeütközés. Mi
után a vallási viták kudarcot vallattak, a teológiában évszázado
kon át a polémia uralkodott, s II katolicizmussal való teológiai
foglalkozást egy Tschackert nevű evangélikus szerző még a 19.
században is nyíltan "háborús tudomány"-nak nevezhette. Ezzel
szemben már a klasszikus kontroverz-teológia is azt kísérelte
meg, hogy a konfliktust tárgyilagosan a dogmatikai alapkérdések
szempontjából vizsgálja. A teológiai konfliktus feldolgozásának
módszertanában azonban csak a mi századunkban, az ökumeni
kus mozgalom keretében következett be alapvető változás.

A felekezetközi kapcsolatok javulása e század közepétől kezd
ve három feltéteIre támaszkodhatott: a keresztény közösségek
mindenekelőtt egyfajta békés együttélésben egyeztek meg, amely
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A keresztény
közösségek együttélése

Konfliktus kutatás az
ökumenéért

Az egyházon belüli
konfliktusok

főként az Egyházak Világtanácsa megalapításában konkretizáló
dott; másodsorban kijelentették készségüket a prozelitizmusról
való lemondásra; végül pedig elkötelezték magukat a párbeszéd
re, mint a teológiai eszmecsere módszerére. Azóta az ökumenikus
kutatás a teológia valamennyi területén bámulatos eredményeket
ért el az egyháztörténetben, az egzegézisben, és nem utolsó sor
ban a dogmatikában is.

Az ökumenében tett előrehaladás mindenesetre elég korán ve
tette fel az elemi erejű kérdést: Mi akadályozza tulajdonképpen
az egyházak egyesülését? Ez először a Hit és Egyházalkotmány
1937. évi edinburghi második világkonferenciájára készített előta

nulmányban merült fel, s a konferencia zárójelentése az olyan
szociálpolitikai és kulturális tényezőkön kívül, mint amilyen a
nemzetiség vagy a faj, az egyházak rest önelégültségét nevezte
meg fő akadályként. Ez a probléma "nem teológiai tényezőként"

a 70-es évek végéig újból és újból fölvetődött, s főként az ameri
kai tanulmányok mutatták ki ambivalenciáját. Egyes esetekben
ezek valóban az ökumenikus megértést akadályozzák, máshol vi
szont éppen ösztönző hatást fejtenek ki.

Az ilyen felismerésekkel az ökumenikus kutatás tulajdonkép
pen olyan kaput nyitott meg, amelyen csak vonakodva merészelt
belépni. Akkoriban a münsteri egyetemen, a Peter Lengsfeld által
vezetett Katolikus-Ökumenikus Intézet kezdeményezte, hogy az
ökumenikus teológiát az ökumenikus folyamatok tanszakközi el
méletévé alakítsuk át. Ez azonban nem talált visszhangra, s így
nem is végeztük el azt a feladatot, hogy a vallási meggyőződések
ütközésénél rendszeres kutatás tárgyává tegyük a teológiai és
nem teológiai tényezők összhatását.

Ideje, hogyamegváltozott tudományos, politikai és egyházi
körülmények között a tudományos politikai béke- és konfliktus
kutatás iránti növekvő érdeklődést az ökumené érdekében gyü
mölcsöztessük.

Bármilyen meglepően hangzik is, számos érv szól amellett,
hogya teológiai békekutatás legsürgősebb feladatai közé tartozik
a keresztény konfliktusok újra értékelése. Nem hagyható figyel
men kívül, hogy az egyházi élet minden területén határozottan
tapasztalható a konfliktusok negatív megítélése. E szemlélet sze
rint a konfliktusok a keresztény közösség kisebb-nagyobb zavará
nak, a keresztény ideáltól való elhajlásnak a tünetei. Ezzel szem
ben a tapasztalat is meg a társadalomtudomány is világosan és
egyértelműen azt mutatja, hogy a konfliktusok gyakran haszno
sak az emberi együttélés során, sőt azt is, hogya konfliktusok el
kerülésére vagy elfojtására tett kísérlet megbénítja, s végül telje
sen kioltja az életet. Le kell szögeznünk, hogy Istenünk az élet Is
tene, s ha az életnek szüksége van a konfliktusokra, akkor hitünk
azt követeli tőlünk, hogy azokra mint Isten teremtési- és üdvter
vének a részére, igent mondjunk. Persze hitünk békére való kész-
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Az ökumenikus
teológia

séget kíván tőlünk, mindig és mindenütt békeszerzőknekkell len
nünk, ám ez a parancsolat nem azt jelenti, hogy a konfliktusokat
bűnként el kellene vetnünk.

A keresztény egyház ezt elvileg mindig is tudta. A bibliai írá
sokban ránk maradt beszámoló az úgynevezett apostoli zsinat
okáról, lefolyásáról és eredményéről nem csupán a konfliktusok
létét bizonyítja az ősegyházban, nemcsak azt illusztrálja, hogy ez
az egyház mennyire nem riadt vissza a veszélyes szakírópróbák
tól, hanem még azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy az egyháznak
szüksége volt a Péter és Pál közötti konfliktusra ahhoz, hogy tu
datosítson egy alapvető keresztény igazságot.

Az ökumenikus teológia érdeme, hogy e folyamatra emlékezve
ismét felfedezte azt a sokáig eltemetett felismerést, hogy az egy
ház lényegéhez hozzátartoznak a kereszténységen belüli konflik
tusok feldolgozásának és megoldásának intézményes formái,
hogy idegenek tőle a konfliktusok letagadásának és elfojtásának
stratégiái, s ezért nem véletlenül fogalmazta meg a konfliktust
hordozni képes egyház jegyeként a konciliaritás, a zsinatelvűség

fogalmát.
Nem minden konfliktus származik tehát a Gonosztól. Néme

lyek erősítik a közösségeket, mások tönkretehetik. A béke- és
konfliktuskutatás arra keresi a választ, hogy milyen körülmények
között történik az egyik és milyenek között a másik. Az ökume
nikus kutatás ezt azzal a keresztény hitben gyökerező meggyőző

déssel végzi, hogy a konfliktus konstruktív legyőzése előfeltétele

zi a vallást és a békét akkor is, sőt éppen akkor, ha maguk a val
lások és egyházak is belesodródtak a konfliktusba. S ezzel el is
érkeztem tulajdonképpeni témámhoz: a közép- és kelet-európai
konfliktusok vallási vonatkozásaihoz.

A kiizép- és kelet-európai konfliktusok politikai és teológiai szemmel

A kommunista uralom uniformizálta az életet, eltüntette az eredeti
sokféleséget. Az embereket Keleten és Nyugaton egyaránt évtize
deken keresztül a végső katasztrófának a tudata nyomasztotta. A
leselkedő atomveszély az ellenségeskedés ellenére is biztosította a
kölcsönös kiszámíthatóságot az emberiség életben maradása érde
kében. A keleti blokkra nézve már régóta nyilvánvaló volt a nuk
leáris béke fegyelmező hatása. A kelet-nyugati ellentét a Nyugatot
is olyan egységbe kovácsolta, amelyet egyébként csak nehezen le
hetett volna megteremteni. A Közép- és Kelet-Európában járvány
szerűen terjedő konfliktusok nem meglepőek. Hiszen még a leg
igazságtalanabb rendszerben is van némi rend. Ha e rendszerben
változás következik be, az káosszal jár. A káosz pedig bizonytalan
ságot, a bizonytalanság félelmet szül. Ez a helyzet kedvez a popu
lista politikusoknak, a szektás demagógoknak és a maffiába tömö-
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rült üzletembereknek. A történelmi tapasztalat még egy dologra
tanít meg bennünket: minél inkább kibillen egyensúlyi helyzetéből
egy társadalom, annál erősebben nő a bűnbak-és ellenségkeresés
kényszere. A mai rendszereimélet nyelvén kifejezve ez azt jelenti,
hogy az ellenségeskedés egyszerűsítia viszonyrendszert, s ez sokak
szemében vonzóvá teszi.

A kommunista rendszer váratlan összeomlása és a kelet-nyu
gati konfliktus eltűnése Keleten is, Nyugaton is bizonytalanságot
okozott. Elveszítettük régi ellenségképünket, amelyhez már szinte
ragaszkodtunk. Ilyen esetben vagy új ellenségeket kell találnunk,
vagy vissza kell térnünk a még régebbi, "bevált" ellenségekhez.
Kétségtelenül ez az utóbbi bizonyul könnyebbnek, ezért Nyuga
ton is, Keleten is ősi ellenségeinket fedezzük fel. A nyugati tudo
mányban és publicisztikában főként két ellenségcsoport jelent
meg ismét: a nacionalisták és a fundamentalisták. Esetleg a kettő

együtt. Például Németország egyik legismertebb politikai zsurna
lisztája, Peter Seholl-Latour tavaly könyvet jelentetett meg: A ha
talmak fonálkeresztjében. Kísértetek a Balkánon címmel. A kötet hátsó
oldalán az olvasókat csábítandó a következő szöveg szerepel: "Is
mét robbanással fenyeget a »balkáni puskaporos hordó"? Peter
Seholl-Latour szerint a konfliktusok igazi oka: Balkánon a kon
fessziók háborúja folyik, amelyért mindkét oldalon a »fundarnen
talisták« a felelősek."

Nem szándékozom vitába bocsátkozni a volt jugoszláviai há
ború okairól. Az azonban nyilvánvaló, hogy az ilyen szemlélet
hatása jelentkezik már a mohamedán világban. Iszlám csoportok
Törökországtól Indonéziáig úgy fogják fel a boszniai eseménye
ket, mint a keresztes háborúk folytatását, s ebből azt a kényszerű

következtetést vonják le, hogy lelkileg, politikailag és katonailag
fel kell fegyverkezniük a keresztény Nyugat ellen. Mindebből ar
ra következtethetünk, hogy egy-egy konfliktus értelmezése hozzá
tartozik magához a konfliktushoz, hogy annak bizonyos magya
rázatait tudatosan vagy öntudatlanul felhasználhalják a konflik
tus további szítására, esetleg ártalmatlanná tételére.

A konfliktusok vallási dimenziói

Véleményem szerint az egyházaknak és a vallásoknak elsőrendű

érdeke fűződik ahhoz, hogya kőzép- és kelet-európai konfliktusok
kapcsán kritikai elemzés tárgyává tegyék a nacionalizmus és a fun
damentalizmus tételét. Fel kell tennünk a kérdést, hogy mekkora
súlyt kell, illetve szabad tulajdonítanunk nekik. Meggyőződésem,
hogy semmi esetre sem igazi vallásháborúval van dolgunk, de alig
ha beszélhetünk a szó szoros értelmében vett etnikai vagy naciona
lista konfliktusokról. Szerintem ezek inkább másodlagos jelensé
gek, amelyekkelleplezzük a konfliktusok valódi gyökerét. Ezek há-
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rom komponensből tevődnek össze, amelyek keveredési arányát
országról országra és esetről esetre kell megvizsgálnunk.

Az első ok a kommunista uralomnak és hirtelen összeomlásá
nak az általános kulturális következményeire vezethető vissza. A
második összetevő az örökölt társadalmi-gazdasági teher, a har
madik a nemzeti függetlenségi mozgalmak és ezekkel kapcsolatos
kisebbségi problémák.

Józan vizsgálódás során nyilvánvalóvá válik, hogy a konfliktus
kialakulásában aránylag kis szerepet játszik a vallási tényező. Ta
lán túlzás lenne a vallási konfliktusok szerepét mellékesnek ne
vezni, de valójában veszedelmes robbanóerő alig található ben
nük. Vagy az etnikai és a vallási konfliktusok együtt különösen
robbanó keveréket hoznak létre?

Közép- és Kelet-Európában a nemzetiségi kérdés az első és
második világháborús újrarendezési kísérletek következtében
éledt újjá. A nagyhatalmak politikusai többnyire úgy vonták meg
a határokat, hogy bonyolult nemzetiségi-etnikai helyzetet terem
tettek. A kisebbségek ugyanakkor gyakran szolgálnak ürügyül te
rületi igények megfogalmazására, amely magában rejti a konflik
tus veszélyét.

Számos országban az uralkodó nemzetiségi politika megvál
toztatja egy ország nyelvi jellegét. Ilyen folyamat figyelhető meg
a balti államokban, ahol az orosz kisebbségekből toborzódott a
társadalmi-gazdasági, politikai és katonai elit. Hasonló viszonyok
alakultak ki a szerbek javára a volt Jugoszlávia részköztársaságai
ban. Ez azt jelenti, hogy egy-egy ország etnikai szerkezete hatá
rozta meg a hatalmi struktúrát. A nemzeti függetlenségre törek
vés tehát következetesen a hatalmi viszonyok többé-kevésbé radi
kális megváltoztatására irányult. Véleményem szerint az etnikai
konfliktusok fő oka ebben keresendő.

Ez a felismerés segít annak a kérdésnek a megválaszolásában
is, mekkora a vallási tényező súlya az etnikai jellegű konfliktu
sokban. A vallási kérdések jelentősége annál nagyobb a konfliktu
sok létrejöttében, minél inkább megfelel egy állam hatalmi struk
túrájának.

Aki világosan látja Közép-Kelet-Európában a nemzeti és vallási
viszonyok bonyolult rendszerét, annak kétségei támadnak, hogy
lehet-e mindenkit kielégítő megoldást találni. Lehetetlen a békés
megoldás kompromisszumkészség nélkül. A lemondás nem jelent
szükségképpen veszteséget, ha önkritikusan látjuk saját elképzelé
seinket és céljainkat. Ez azonban csak akkor sajátítható el, ha a
konfliktus valamennyi résztvevője megtanulja, hogy önmagát
külső szemszögből, a másik fél szemével is nézze.
Az Ökumenikus Tanulmányi Központ fordítása
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