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PAX rOMAnA
BOÓR JÁNOS

SIONTÓL SZÁRSZÓIG

A Magyar Pax romana (kMEM, kMÉM, MPr) öt Magyar 
Ökumenikus Találkozó rendezésében vett részt protestáns 
testvérszervezeteivel, az Európai Magyar Evangéliumi Ifjú-
sági konferenciával (EMEIk) és az Európai Protestáns Ma-
gyar szabadegyetemmel (EPMsz) együtt. A svájci sionban 
1971-ben (240 résztvevôvel); Fuschl am see-n, Ausztriában 
1976-ban (350); a belgiumi nassogne-ban 1984-ben (280); 
Borken-Gemen-ben, a németországi szövetségi köztársaság-
ban 1990-ben (300) és hazánkban elôször Gyulán 1995-
ben találkoztunk  (több mint 500 résztvevôvel). E találko-
zókon elhangzott elôadások, viták és nyilatkozatok szöve-
gei elôször rómában, ill. Pannonhalmán a P. Békés Gellért 
OSB által szerkesztett Katolikus Szemle c. évnegyedes folyó-
iratban, majd külön kötetekben jelentek meg nyomtatásban. 
Az érdeklôdôk figyelmébe ajánljuk a következô kiadványo-
kat (a kiadványok írásmódját követve): 
1. MÖT: »…hogy mindnyájan egyek legyenek«, Közös felelôsség 

népünkért, Magyar Ökumenikus Találkozó, 1971. április 12–
18., szerkesztette P. Békés Gellért OsB, róma, katolikus 
szemle kiadása, 1971, 160 l.
2. MÖT: Miért éppen Jézus? második magyar ökumenikus 

találkozó, Fuschl am see, Ausztria, 1976 április 19-25, Beve-
zette kalniczky György, róma, 1978, katolikus szemle ki-
adása, 160 l.
3. MÖT: A Lélek erôterében, Harmadik Magyar Ökumeni-

kus Találkozó, nassogne-Belgium, 1984 április 23-28, szer-
kesztette Békés Gellért és Cseri Gyula, Bevezette Boór János, 
róma, katolikus szemle kiadása, 1985, 136 l.
4. MÖT: Keresztény felelôsségünk Magyarországért, 4. Magyar 

Ökumenikus Találkozó, 1990. április 16–22., Borken-Gemen, 
németország, Programszerkesztôk: Balla Bálint (EPMsz); 
Gémes István (EMEIk) és Horváth árpád (kMÉM-Pax 
romana), csak a Katolikus Szemle 1990/2. és 3. számában je-
lent meg nyomtatásban.
5. MÖT: Az Evangélium: közös szolgálatunk ma, Kiengesztelôdés 

és megbékélés, 5. Magyar Ökumenikus Találkozó, Gyula, 1995. 
április 17–23., szerkesztette és bevezette Balla Bálint és Bé-
kés Gellért, Pannonhalma, katolikus szemle, 1995, 228 l.
E találkozókat ismertette és értékelte Békés Gellért OSB, a 

Magyar Pax romana három évtizeden át, elhunytáig tevé-
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keny lelkésze (1969–1999, vö. Mérleg, 99/3. Isten veled, Bé-
kés Gellért OsB) „krisztusban mindnyájan egy, A kereszté-
nyek egysége – utópia?” c. gyûjteményes kötetében (Pan-
nonhalma, Bencés kiadó, 1993), továbbá Gémes István né-
metországi evangélikus lelkipásztor, nyugdíjaztatása óta is 
a stuttgarti magyar evangélikus gyülekezet gondozója, az 
EMEIk volt lelkésze, a külföldön Élô Magyar Evangélikus 
lelkigondozók Munkaközösségének (kÉMElM) tíz éven át 
volt elnöke „… Bojtárok voltunk mindnyájan…” c. tanulmá-
nyában az általa szerkesztett Koinonia c. internetes folyóirat-
ban 2010-ben, a 78. számban, 34–51. l.   

2011 húsvét hetében tartottuk meg „kihívások és felelôsségek” 
címmel a 6. Magyar Ökumenikus Találkozót, amely egyút-
tal az 53. Magyar Pax romana kongresszus és az EPMsz 
42. Akadémiai napjai voltak, mintegy 140 résztvevôvel 
(ld. www.epmsz.org, www.magyarpaxromana.hu, http://
church.lutheran.hu/emeik/index.htm). A szellemi program 
elôkészítésében kezdettôl fogva végig részt vett Boór János 
és Márta, Demeter Gellért, Hampel Márta, Horányi Özséb, ifj. 
Bibó István, Kamarás István, Kôszegi Ábel, Puskás-Vajda Zsu-
zsa és Varga Pál, akik öt megbeszélésen figyelembe vették 
az esetenként hozzászóló munkatársak (Csákvári Dánel, Gaál 
Enikô, Jaskó Irén és Scharle Péter) és más barátok (Aszalós Já-
nos, Balla Bálint, Debreczeni Zsuzsa, Medgyesi György, Pfitzner 
Rudolf, Szöllösy Pál, Takács Zsuzsa és Törzsök Erika) javaslatait 
is. Összegezve a következô vonalakon láttuk a legfontosabb 
kihívásokat világszerte és hazánkban a kereszténység és a 
magyarság számára, amelyekkel a találkozón felelôsséggel 
szembesülnünk kellene:
1. Az ökumenizmus egykori lendülete és mai megakadása.
2. A természettudományok és a szellemtudományok, a 

modernség és posztmodernség kihívásai a hívô gondolkodás 
számára: a világegyetem esetleges örökkévalósága; az atom-
energia békés felhasználhatóságának a megkérdôjelezése a 
2011. március 11-iki fukusimai atomerômû-katasztrófa mi-
att megbeszéléseinken még nem volt számunkra olyan 
szembeötlô, mint németország és egyházaik azóta bekö-
vetkezett pálfordulása után; fejlôdéselmélet és teremtéshit; 
ôssejtkutatás; génsebészet; agykutatás és akaratszabadság; 
történeti-kritikai bibliamagyarázat és krisztológia.  
3. Társadalmi, történelmi és lélektani kihívások: történel-

mi múltunk feldolgozatlansága; továbbélô feudalizmus; a 
trón és oltár szövetsége a konstantini fordulat óta a ró-
mai birodalomban és az utódállamokban napjainkig, kivé-
ve a laicista Franciaországot; hazai társadalmunk fájdalmas, 
gyûlölködéssé fajuló megosztottsága; szexuális forradalom; 
ifjúsági szubkultúrák; szexuális és fegyelmi nevelôi vissza-
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élések világszerte; az elviselhetetlen mélyszegénység; lesza-
kadó cigány testvéreink és a mentálhigiénés helyzet a mai 
Magyarországon.     
E sok mai kihívással nem nézhettünk szembe lényegé-

ben négy nap alatt. különbözô indítóokok alapján alakult 
ki a következôképpen megvalósult programunk. Alábbi be-
számolónkban az elôadók és korreferensek összefoglalásaira 
támaszkodhattunk, ha elôre vagy utólag megküldték. Hiá-
nyukban ismertetésünk is sajnos hiányos és aránytalan.  

„Az ökumené egykori lendülete és mai értelme” c. találko-
zónk húsvétkedd délután Horányi Özséb egyetemi kommuni-
kációelmélet-tanár (MPr) és Varga Pál ref. lelkész (EPMsz) 
elnöki megnyitójával kezdôdött. Polgári Sándor János, a ven-
déglátó Balatonszárszó polgármestere is köszöntette az 
egybegyûlteket. Az ünnepséget megszépítették Marosné Ko-
vács Tünde és fiatal tanítványai fuvola-zenéjükkel. A megnyi-
tó istentiszteletet két püspök, Steinbach József, dunántúli re-
formátus püspök és Bíró László r.k. tábori püspök vezette, a 
húsvéti evangéliumot hirdetve. 
A konferencia elsô elôadását Lukács László SP, rk. teológia-

professzor, a Vigilia fôszerkesztôje tartotta. Így kezdte: „Az öku-
menikus mozgalom elmúlt évtizedeirôl és jelen állásáról so-
kan meglehetôsen pesszimistán nyilatkoznak. Az egykori len-
dület mára alább hagyott, fogalmaznak egyesek, mások pe-
dig egyenesen fagyos télrôl beszélnek az ígéretes ökumeni-
kus tavaszt követôen. A képeknél maradva helyesebb volna ta-
lán hullámhegyek és -völgyek egymást követô változásáról be-
szélni.” Majd számba vette az ökumené jelen állásából adó-
dó kihívásokat, és vázolta az innen nyíló távlatokat. A legna-
gyobb feszültséget keltett 2000. évi Dominus Jesus k. nyilatko-
zattal kapcsolatban mind Josef Ratzinger, a Hittani kongregáció 
akkori bíboros prefektusa, mind Walter Kasper bíboros, a ke-
resztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának akkori titkára, majd 
prefektusa elismerte a kommunikációs hibákat és hogy „job-
ban érthetôen és barátságosabban is lehetett volna fogalmazni”. 
Az elôadó egyetértôen idézte az utóbbit: „nem az a kérdés, 
hogy »Ökumené: igen vagy nem?«. Vita egyedül a hogyanról, 
az ökumené konkrét útjáról folyhat.” Evangélikus elôadó társa, 
Szabó Lajos teológiatanár inkább az egyházak diakóniai szolgá-
latát taglalta. Így a teljes egyetértést és együttmûködést jelentô 
területen maradva kikerülte a teológiai párbeszédet. Ennélfog-
va a konferencia résztvevôi nem ismerhették meg a protestáns 
ellenvetéseket a hivatalos katolikus ökumenizmussal szemben. 
Az elôre felkért hozzászóló, Balla Bálint ev. szociológiaprofesz-
szor a Magyar Ökumenikus Találkozók általa kezdettôl fogva 
átélt történetét felelevenítve tanúsította az ökumenikus mozga-
lom biztató példaként szolgáló gyümölcsét, hogy egyházaink 
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az évszázados ellenségeskedés után felfedezték testvéri össze-
tartozásukat.   

szerdán Bibó István (1911–1979), egyik legnagyobb politi-
kai gondolkodónk magyar lelkiismeretvizsgálatra indító 
életmûvébôl kiindulva fia, ifj. Bibó István mûvészettörténész 
vezetésével vetettünk számot mai helyzetünkkel, amelyet a 
súlyos politikai megosztottság és a mentálhigiénés hiányos-
ságok mellett harmadikként a nemzeti öntudat, illetve iden-
titás válsága jellemez (az elôadás kiegészített és javított szö-
vege leghamarabb a Holmi 2011. augusztusi számában ol-
vasható). „Bibó István magyar önértelmezésének alapja egy 
olyan nemzetfogalom, amely szerint a (modern, európai) 
nemzet elsôsorban és döntôen politikai közösség, amelyet 
folyamatosan történelmi és politikai élmények és tapasztala-
tok alakítanak és tartanak össze; de hogy ez a folyamat jól 
vagy rosszul, kedvezôen vagy kedvezôtlenül, szerencsésen 
vagy szerencsétlenül, harmonikusan vagy torzan, egészsé-
ges módon vagy betegen alakul, abban a külsô erôk és kö-
rülmények mellett változó arányban, de döntô szerepe van 
az adott politikai közösség belsô erôinek, köztük is kitünte-
tetten a tudatos és kritikus önreflexiónak. Bibó István ma-
gyar önértelmezésének legfeltûnôbb jegyei – különösen a 
ma forgalomban lévô hasonló önértelmezésekkel összevetve 
– az alábbiak: … 1. aktuálpolitikai céloktól és viszonyoktól 
független belsô koherencia … ; 2. kiegyensúlyozottság: nem 
esik végletességbe, öntudat és önkritika egyensúlya; az ér-
telmi megközelítések mögött megérezhetô az érzelmi elkö-
telezettség, de a más irányú érzékenységek megértése és fi-
gyelembe vétele is. utóbbiakkal kapcsolatban a szókimondás 
és tapintat egyensúlya, etc; … 3. az önértelmezésen, önref-
lexión belül a további „ön-” elôtagú alkatrészek tekintetében 
jellemzô: az önbecsapás, önfelmentés, önigazolás, öndoku-
mentálás, önmarcangolás, önpocskondiázás hiánya, önisme-
ret, önirónia, önmérséklet jelenléte. nem másokban keresi a 
hibát (nem mintha nem látná, hanem mert mások hibáján 
nem tudunk segíteni, a magunkén igen); 4. hazaszeretete 
nem felületi érzelmek és elfogultságok gyûjteménye, hanem 
féltés a haza/nemzet jövôjét fenyegetô veszélyektôl, melyek 
közül a legsúlyosabbnak az erkölcsi züllést és a külsô-belsô 
szabadság-deficitet tartotta (Ezzel kapcsolatos politikai ve-
szélyérzete kiválóan mûködött, és veszély-elôrejelzései – saj-
nos – nagymértékben igazolódtak.); büszkeség … a haza/
nemzet valódi teljesítményei fölött, és szégyenkezés a szé-
gyenei miatt; 5. nyugalma és türelme, bonhoefferi értelemben 
vett optimizmusa mögött nem vallásos tisztelôi is megérzik 
a hit jelenlétét; 6. A ma nálunk közforgalomban lévô ma-
gyar önértelmezésekre (még ha nem is a szomorúan vagy 
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nevetségesen anakronisztikus szélsôségesekre gondolunk) ál-
talában a fentiek hiánya, ill. ellenkezôje jellemzô…” 
ketten szóltak hozzá elôre felkért korreferensként. Nagy 

Endre szociológiaprofesszor „Megszüntetve–megôrizve: a 
nemzet, Bibó István nemzetkoncepciója” c. – szinte – tanul-
mánya szerint „már a gyerek és kamasz Bibó életében van 
két »elmozdulás« a szociokulturális és társadalomstrukturális 
mezôben, amelybe beleszületett. Egyfelôl a család a 
dzsentroid életvitelû keresztény középosztálytól elmozdul 
egy általunk másutt nemzeti urbánus rétegnek nevezett tár-
sadalmi képletbe, másfelôl a tradicionálisabb keresztény val-
lási ethosztól elmozdulás van egy – ma így mondanánk – 
»szegények melletti opció» felé, ami az apa parasztszolida-
ritásában s a fiúnak az üldözött zsidókkal való szolidaritá-
sában öltött testet. Maga Bibó öregkori visszatekintésében 
precízen leírja ezeket a finom elmozdulásokat, melyek ifjú-
kori világnézetét jellemzik. »Távolról sem volt meg bennem« 
(1934 elôtt!) »az a fajta teljes idegenség az úri világgal szem-
ben, ami Erdeiben… nos, pontosan ez a finom elmozdulás: 
a nemzeti urbánus ethoszban, hogy pl. azt tartották az em-
berek, hogy a parasztot kigúnyolni bûn, hogy zsidó bántani 
nem szabad stb. De hogy a parasztgúnyoló és zsidócsúfoló 
világot forradalmi úton kell felszámolni: ez még itt hiányzik 
Bibó világnézetébôl. Ahhoz elôbb még meg kellett térnie… 
ugyanis »megtérése« e területen – a nemzeti azonosulás te-
rületén – nála azt jelentette, hogy feladta a partikuláris magyar-
ság szemléletet, de-partikularizálta, és felemelkedett egy általáno-
sabb, egy közép-európai regionális szemlélethez, mindezt úgy, hogy 
belágyazta az egész európai fejlôdésbe... Összefoglalva az eddig 
elmondottakat, rá kell mutatnunk arra a mély és radikális 
világnézeti váltásra, amely Bibó Istvánban 1935-ben végbe-
ment, beleértve a nemzeti kérdést is. láttuk, hogy miként 
jutott el egy tisztességes, de nacionalista, függetlenségi, ku-
rucos etnocentrikus világnézettôl a nacionalizmus elvetésén 
át egy de-partikularizált, a szabadságeszmét a nemzeti esz-
mével szervesen összefoglaló demokratikus patriotizmusig.” 
Hasonló megtérés kegyelméért fohászkodhatnánk sok értel-
miségi honfitársunknál. 
A másik korreferens, Kende Péter politológus „Bibó, a 

magyar lelkiismeret” c. hozzászólásában Bibó európaisá-
gát és magyarságát elemezte. szerinte mint moralista volt 
elsôsorban európai. Morális princípiumának a keresztény 
erôszaknélküliségre késztetô krisztusi szeretetgyakorlást te-
kintette. „Mint a liberális szabadságelveket az európai civi-
lizációval összekapcsoló »nyugatos«, Bibó István különleges, 
úgyszólván teljesen egyedi helyet foglalt el a huszadik szá-
zad közepei magyar népi mozgalomban… A »harmadik út« 
Bibó használatában nem valami magyar vagy kelet-európai 
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külön utat jelöl, hanem azt az irányt, amely felé haladva 
a hagyományos (rendi, stb.) világból kiemelkedett modern 
társadalmak, a szabadság és az egyenlôség elve mellett ki-
tartva elkerülhetik ennek olyan tévútjait, mint a mértékte-
len vagyonosodás vagy az állami zsarnokság. Olyan igaz-
ságosabb rend keresésérôl van szó, amely mértékletes, er-
kölcsös és ember-központú. Ha úgy tetszik, ez volt Bibó 
krisztusi ihletésû »szocializmusa« (amelyet csak azért teszek 
idézôjelbe, mert magát a szót Bibó sohasem használta)” – 
tette hozzá a korreferens, majd így folytatta: „Bibó István 
magyarságát két tulajdonságban foglalnám össze: Az egyik 
a közösség sorsa iránti aggódó felelôsségérzet. A másik a 
mindenkor adott körülményekkel való reális szembenézés 
igénye. Még tömörebben úgy fogalmazhatnék, hogy a 20. 
század közepén Bibó István volt a magyar lelkiismeret… Bibó 
magyarságképérôl szólva természetesen nem hagyhatom ki 
1956-ot … rendkívüli, nemzetközi hatásában is egyedülál-
ló forradalomnak tartotta. Olyan eseményt látott benne, 
amellyel a magyarság túllépett: nemcsak a kommunizmu-
son, hanem azokon a százados megosztottságokon is, ame-
lyek mindaddig megbénították vagy tévutakra terelték. Bibó 
ettôl a forradalomtól azt várta, hogy magabiztos modern 
nemzetté kovácsolja össze a magyar társadalmat… Bibónak 
ezek a várakozásai azonban a körülmények további alaku-
lása miatt nem teljesültek, s errôl magának is számot adott. 
Meglehet, hogy ez a csalódás is egyik magyarázata annak 
a történetfilozófiai és moralista irányvételnek – váltásnak –, 
amely munkásságában a hatvanas évektôl kezdve bekövet-
kezett. nagy Endrétôl eltérôen én tehát két irányváltást lá-
tok Bibó szellemi útján: az elsôben a jogászt a politikus 
gondolkodó váltja fel (ebben egyetértek naggyal), a máso-
dikban pedig a tudós gondolkodó egyre inkább az univer-
zális és morális problémák felé fordul.” Hozzászólása végén 
kende saját szemszögébôl így szólt a jelenkori Magyaror-
szágról: „1989 után volt egy történelmi pillanat, amikor úgy 
látszott, hogy kis hazánk a Bibó István által remélt útra lép. 
1989-et írtunk ekkor. De hamarosan kiderült, hogy ez a vá-
rakozás is illúzió volt. Annak ellenére, hogy sokan – igenis 
– sokat tettek azért, hogy az ország visszataláljon az euró-
pai társadalomfejlôdés fô ösvényéhez, azaz a szabadságelvû 
demokráciához. Most 2011-et írunk, újabb nagy változás 
kezdetén tartunk, amely a kétharmados többséggel megvá-
lasztott új hatalom legfôbb mozgatói szerint a nemzet igazi 
akaratát kívánja érvényesíteni minden elképzelhetô módon, 
sôt még azon túl is. Arra azonban semmi jel nem mutat, 
hogy közelebb kerültünk volna a nyugatias értelemben sza-
bad és bibói értelemben igazságos társadalom eszményéhez, 
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mint amely felé 1989-ben és az azt követô években igyekez-
tünk. Bibó tanítása és példája tehát továbbra is idôszerû.”
Este mély szellemi élményt nyújtott Visky András „Júlia” c. 

monodrámája Dér Denisa színésznô elôadásában.

Csütörtök este a tihanyi hajókirándulás után Boór János tu-
dományfilozófus munkatársunk vezetésével zajlott le a test-
vérszervezetek vetített képes fóruma, amikor hazai, kisebb-
ségi és nyugat-európai, valamint kanadai közösségeink meg-
jelent képviselôi vagy távollétükben ismerôi számoltak be 
tevékenységükrôl. Figyelemre méltó megjegyzés volt a múlt-
ra való emlékezéskor, hogy szervezeteink 1956 után mind a 
MEFEsz/uFHs-ben (és a Pax romana az emigráns katolikus 
Diákszövetségben is) gyökereztek, majd tovább elágazódtak. 
A Pax romana nyugaton megalapította a Mérleg c. folyó-
iratot. Az EMEIlk-bôl hajtott ki az EPMsz, a kMÉM-bôl a 
hazai és a kisebbségi Magyar Pax romana. Mindnyájan igé-
nyelték az élénkebb kölcsönös együttmûködést, amelyre jó 
példa a budapesti MPr zsinati klub és az EPMsz Egye-
sület rendszeres összejövetele. Az a javaslat is elhangzott, 
hogy a kisebbségi Pax romana-közösségek teremtsenek kap-
csolatot a többségi nemzet Pax romana-szervezeteivel róma 
békéjének szolgálatában.

Pénteken a fôelôadást Tölgyessy Péter politikai elemzô tar-
totta „Az utolsó két évtized közéleti hisztériája és an-
nak társadalmi okai (Elsô megközelítés)” címmel. kiin-
dult a magyar nemzet kilencvenes évek óta feltûnô 
elégedetlenségébôl, a közhatalom és az állampolgárok meg-
romlott viszonyából, az öntevékenység hiányából, az intéz-
mények iránti bizalmatlanságból, az adótudatosság hiányá-
ból, a piacosodás okozta keserves újraproletariazálódásból, 
a jövedelmi és vagyoni különbségek megugrásából, a fo-
gyasztásközpontú gondolkodásból, az ebbôl fakadó csekély 
megtakarításokból és a magyarok feltûnô mozdulatlanságá-
ból. A humán értelmiség és általában a közalkalmazottak 
az átmenet vesztesei lettek, csak a dinamikus és tehetsé-
ges közgazdász, jogász, orvos, egyetemi és médiaelitek tar-
toznak a nyertesek közé. „Az emberek a nyugati fogyasz-
tási minták elérésének reményében elfogadták, de többsé-
gében igazából sose kívánták a versengô többpártrendszer 
és piacgazdaság eljö vetelét. Orientációját és hagyományait 
sokban elvesztett közvéleményünk nagyra nôtt vá gyaihoz 
képest távolról sem becsüli valóságos értékén a nyugat-
hoz való újra csatlakozás esélyét. reform az elmúlt negy-
ven évben mindig csak végsô esetben következett, ami-
kor már súlyos megszorításokkal társult. Így a magyarok 
évtizedes tapaszta lata, hogy a reformok szinte csak ronta-
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nak helyzetükön… A 89-es fordulat igyekezett a régi ma-
gyar parlamentáris alkotmányos hagyományokat feléleszt-
ve modern nyugatos politikai szerkezetet intézményesíteni. 
Az intézményes átalakulás gyorsan megvalósult, ám azon-
nal kiderült, a régi par lamentáris tradíció megszakadt, vi-
szont erôteljesen tovább él a kései államszocializmus gon-
dolkodása… A magát állandóan becsapottnak érzô ország 
a demokrácia intézményeit talán még kevésbé érzi magá-
énak, mint a kádár-korszak politikáját…  Az évszázados 
orientációzavar közepette továbbra sem egyértelmû, mi az 
érték és mi a bûn, kik a jók és a rosszak hazánk jelenkori 
és huszadik századi történel mében… A gyûlölkö dés nagy-
ban az értelmiségbôl áradt szét a politikába. A táborelvû 
gondolkodás szabályosan elbutította hivatására olyan büsz-
ke értelmiségünk jelentôs hánya dát. 89-ben a magyar po-
litika talán még az ország elôtt járt, ám pártjaink ha-
marjában elles ték egymástól, hogy az átmenet rettentô 
megpróbáltatásaitól szenvedô országban mit is akar halla-
ni a közvélemény. Egyre inkább azok kapták meg a vá-
lasztók támogatá sát, akik együtt tudtak álmodni közönsé-
gükkel. Pártjaink politikájukat túlságo san is a magyarok 
ellentmondásos, sérült értékvilágának árnyékosabb felére 
alapoz zák… A politikai piac kíméletlen versengésében tal-
pon maradni kívánó pártok gyor san tapasztalhatták: kö-
zönségük legkevésbé társadalom-átalakító programok ról kí-
ván hallani. Inkább reményt óhajt kapni a kényelmes és 
gyors megoldás ról, az állam gondoskodásáról. Arról, hogy 
a hibát hibára halmozó, gyarló kor mányzat elkergetésé-
vel egyszerre jobb lesz… ám illúziók keltésével bizonyí-
tottan lehet választásokat nyerni, de aztán annál bajo-
sabb kormányozni. Az állandó túlzások a szélesebb válasz-
tóközönség elôtt gyorsan felfalják politikusaink hitelessé-
gét, és ezen keresztül cselekvôképességü ket… Pozitív mon-
danivaló hiányában mindinkább a rémisztôre festett ellen-
ségkép meg rajzolásával lehetséges a legbiztosabban elhi-
tetni, hogy a saját tábor kor mányzása minden nyilvánva-
ló tökéletlensége ellenére kívánatosabb, mint az el lenoldal 
megrögzött elvetemültsége. A módszeresen ördöginek gon-
dolt vetély társ megállítása így már olyannyira közérdeknek 
tetszhet, amelyért szinte bármit meg kell és lehet tenni. 
A hideg polgárháborúban egymással szembenálló két tá-
bort alapvetôen nem ér tékeik különbözôsége állítja szem-
be, azok bizony sokban hasonlóak, hanem a kultúrájúk el-
térései, a magyar történelem elmúlt évszázadának végle-
tes megí télésbeli különbözôségei mozgatják. A korai tö-
megdemokráciák csaknem minden betegsége elôjött ha-
zánkban. A há borús észjárás örvénye mélyre húzta a 89-
ben helyreállított parlamentariz must. Ha a külvilág is ezt 
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bátorítaná, már alighanem vége lenne az új demokráci-
ának, és elkezdôdött volna valamilyen keleties rendterem-
tés. A magyar állam egyre tehetetlenebb…” – diagnoszti-
zálta az elôadó.
ki és mi a felelôs? Az elemzô válasza: „A hetvenes évek 

közepe óta ismétel ten túlköltekezik az államháztartás…  
A joggal, intézményekkel szemben bizalmatlan közvélemény 
a »jó vezetô höz« menekül. ám közéletünk vezérei általá-
ban fél lábon álló istenek, karizmá juk csak politikai tábo-
ruk határig terjed… Társadalmunk utolsó tíz éves teljesít-
ményhiányához jócskán hozzátette a maga ré szét a hazai 
politika. közéleti nyilvánosságunk kiáltóan alkalmatlan arra, 
hogy a közvélemény széle sebb része megérthesse a valósá-
gos bajokat. Pártjaink meg se nagyon próbálnak kitörni a 
hazugságcsapdából. nem bíznak választóik belátásában, in-
kább módszeresen kerülik az alapkérdések szóba hozata-
lát. Ha ezt nem tehetik, akkor vádaskodnak és hazudnak 
végeér hetetlenül…
Ennyi baj együttállása mellett mit lehetne mégis tenni? 

Elôször meg kell találni a végre elôre vivô új magyar mo-
dellt: nincs egyetlen minta, amelynek egyszerû másolásával 
megtalálhatnánk a megoldást… A politika nem rendelheti 
el felülrôl az értékvilág változását. A felülrôl való hittérítés 
inkább csak árthat. Példamutatásra, a közhatalom gyakorlá-
sának kiszámíthatóságára, a bizalom folyamatos felépítésére 
volna szükség. nehéz évek vannak elôttünk, de egyre töb-
ben tudják, így nem mehet tovább” – fejezte be elôadását 
Tölgyessy.
A fiatalabb tudós nemzedékhez tartozó elsô korreferens, 

Pogátsa Zoltán közgazdász, szociológus azt vetette ellen, hogy 
szociológiailag elégtelenül ismerjük a magyar társadalmat. 
nem derült ki azonban, hogy mire alapozza ezt a hiány-
érzetét. A magyar értelmiség „nagy öregje”, Hankiss Elemér 
szociológus (aki 1987-ben Einsiedelnben a 29. Magyar Pax 
romana kongresszuson érvekkel alátámasztva elôre meg-
mondta egy rendszerváltozás eljöttét) itt összefoglalhatatlan, 
széleskörû társadalom-, szellem-, sôt tudománytörténeti át-
tekintésében azt hangsúlyozta, hogy a megosztottság szinte 
örök és gyakran nagyon is teremtô jelenség. Joggal kifogá-
solta a megújult modern katolikus és protestáns teológia ha-
tásának elsekélyesedését hazánkban is külföldön is. utolsó 
mondatai arról szóltak, hogy a magyar értelmiség még nem 
fogta fel a kvantumfizika által megújított világképünket.   
A vacsora után Kányádi Sándor költôvel és a kaláka Együt-

tessel töltöttük az estét.
 

szombaton elsôként Kopp Mária orvos, pszichológus, egye-
temi tanár a kérdés legkiválóbb szakértôjeként ismertette a 
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mentálhigiéniás helyzetet a mai Magyarországon. kiindult a 
lelki (mentális) egészség legújabb meghatározásából (WHO, 
Egészségügyi Világszervezet, 2010), miszerint a lelki (mentá-
lis) egészség a jól-lét állapota, melyben a személy megvaló-
sítja képességeit, meg tud küzdeni az élet átlagos stresszei-
vel, produktívan és eredményesen képes dolgozni és hozzá-
járulni a közösség mûködéséhez. Hangsúlyozta, hogy a tár-
sadalmi fejlôdés központjában a harmonikus, hosszú távú 
tervezésre, valódi kapcsolatokra képes emberi személyiség, 
tehát a pozitív életminôség kibontakoztatása, a lelki egész-
ség kellene, hogy álljon. A fôelôadó a nemzetközi kutatá-
sokkal párhuzamosan végzett, a teljes magyar népességre 
kiterjedô hazai kutatások (Hungarostudy 1988, 1995, 2002 és 
HEP 2005) szociológiai, pszichológiai, egészséggel kapcsola-
tos életminôségének interdiszciplináris, egységes modellbe fog-
lalt vizsgálatát taglalta régiók (megyék, kistérségek) és tár-
sadalmi rétegek (gazdasági aktivitás, ágazat, munka jellege) 
szerint, majd az életminôséget meghatározó társadalmi, pszi-
chológiai és életmódtényezôket mutatta be. A hazai kutatási 
adatokat a nemzetközi kutatások elméleti keretében elemez-
te. Ismertette a lelki egészség zavarainak típusait, azok ismert 
okait és a lehetséges védô tényezôket. Bemutatta a hazai és 
külföldi, a mentális egészséget segítô akcióprogramokat, a 
megelôzés, valamint a közösségi segítségnyújtás országosan 
és helyileg kidolgozott módozatait. Evolucionista szempont-
ból úgy is mondhatnánk, hogy a kiegyensúlyozott, a közös-
ségi és az élet értelmét látó, valamint spirituálisan fogékony 
embertípus evolúciós elônyeit szemléltette, ami tapasztalatilag 
akkor is igaz lehet, ha túl szépen hangzik. 
Ehhez a fôtémához is két korreferens szólt hozzá. 

Topolánszky Ákos, szociálpolitikus, ev. teológus és drogterape-
uta „Egy összerendezett szenvedélyügyi (addikciós) szakpo-
litika kialakításának szükségessége és esélyei” címmel fejtet-
te ki meglátásait. szerinte „a magyarországi egészségállapo-
tok negatív mutatói mögött széles oki összefüggésrendszer 
húzódik meg, amely sok áttéten keresztül hat, jelentôs szak-
mai és üzleti érdeket érint, másrészt megváltoztatása erôs 
politikai akaratot, forrásokat és egységes szemléleti keretet 
igényelne. A szenvedélybetegségek esetében az egészség je-
lenlegi legnagyobb azonosítható és legközvetlenebbül ható 
problémájáról van szó a legkeményebb objektíven igazolha-
tó indikátorok tükrében (halálozás, betegség, egészségkoc-
kázat, társadalmi károk), amire azonban nem létezik (szak)
politikai válasz. Magyarországon a legális és illegális szerek 
fogyasztása az elkerülhetô halálozás több mint 8/10-ét, az 
összhalálozás több mint egyharmadát adja! Évente több mint 
35 ezer ember hal meg szenvedély következtében kialakult 
betegségében úgy, hogy semmi vagy nagyon kevés támo-
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gatást és esélyt kapott sorsának, életminôségének javítására. 
Magyarországon az alkoholfogyasztás mértéke és mintázata is 
a legrosszabb szerkezetû az egész Eu-ban. A következmé-
nyes és kriminológiai összefüggések is óriásiak. 21 ezer em-
ber hal meg (hosszú és rendkívül drága betegségtörténet fo-
lyamán) dohányzás következtében évente, miközben a szer-
vezett, elérhetô és professzionális programok gyakorlatilag 
teljes hiányáról adhatunk számot a dohányzásra való rászo-
kás megelôzésére, illetve a leszokni szándékozók támogatása 
vonatkozásában. Az illegális kábítószer-használók, problémás 
használók és függôk száma a legális megfelelôikhez képest 
nagyságrendileg kisebb, de ugyanazt a fel nem ismert prob-
lémakört terheli tovább, és veszélyezteti a társadalmi integ-
rációt. A viselkedéses addikciók (étkezés-, szex-, vallási, já-
ték-, bevásárlási, internet- stb. függôségek) nagyságrendjét, 
egyéni és társadalmi kárait megbecsülni szinte lehetetlen, vi-
szont folyamatosan és bôvítetten termelôdnek újjá. 
A WHO európai térségre kialakított matematikai modellje 

szerint az addikciós problémák az éves GDP 4–6 %-át te-
szik ki, amely hazánkra vonatkoztatottan évente 1600–2400 
milliárd forint. Ennek töredéke is egyensúlyba lenne ké-
pes hozni a krízisgazdaságot. A magyar politikai elit nagy 
mulasztása, hogy felelôs és egységes szakpolitikát nem ho-
zott létre és nem valósított meg. Viszonylag kis közkölt-
ség mellett nagy társadalmi hasznot, ezen kívül pedig élet-
, életév- , életminôség-nyereséget lehetne elérni viszony-
lag rövid távon. reális, csupán 10%-os eredményesség mel-
lett 3–4 ezer ember éves szintû halálozásának elkerülése, 
jelentôs minôségi életév-növekedés, kb. 100 ezer érintett csa-
lád életminôségének növekedése, 200–240 milliárd forint tár-
sadalmi költség-, és kb. 30–40 milliárd Ft költségvetési for-
rásnyereség valósulhatna meg. Ez azonban nem történhet 
meg sem egyéni, sem döntéshozói szinten történetileg ki-
alakult téveszméink feladása nélkül.” Az elôadó dicsérte a 
törvényhozásban újonnan megjelent törekvést a legkárosabb 
szenvedélybetegség, a dohányzás visszaszorítására, ugyanak-
kor élesen bírálta a pálinkafôzés megkönnyítését, amely a 
kártékonyságban második szenvedélybetegséget, az alkoho-
lizmust mozdítja elô.
A második korreferens, Csepeli György szociálpszichológus 

Németh Lászlónak az 1942. és 1943. évi szárszói találkozón 
kifejtett gondolatait ismertette, aláhúzva azok idôszerûségét.          

Vasárnap Terenyi Zoltán pszichiáter és csoportterapeuta ve-
zetésével ún. akváriumban értékeltük ki és összegeztük a 
konferenciát, megkoronázva az addig szakszerûen folyt kis-
csoportos megbeszéléseket. Többek között e sorok írója saj-
nálkozását fejezte ki, hogy a szegénység sajnos idôszerû 
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problémáját nem beszéltük meg, pedig a jézusi igehirde-
tés mindenekelôtt a szegényekhez és elesettekhez szólt. A 
Magyar Püspöki kar 1996. évi „Igazságosabb és testvérie-
sebb világot!” c. körlevelében, amelynek elôkészítésében a 
Magyar Pax romana több szakembere is részt vett, határo-
zottan elkötelezôdött a szegények mellett (19–26. l.). Ennek 
a szellemében a jelen lévô fôpásztorokhoz és a találkozó 
résztvevôihez azt a kérést intézte, hogy emeljék fel a szavu-
kat az antiszociális (egykulcsos, ingatlan- és luxusadót nem 
kivetô) magyar adórendszerrel szemben, amely a gazdago-
kat még gazdagabbá, a szegényeket még szegényebbé teszi 
(ami sajnos a többgyermekes családokra is áll).     
A záró istentiszteletet Gáncs Péter ev. elnökpüspök és Beer 

Miklós rk. váci megyéspüspök tartotta. Ez és a nyitó is-
tentisztelet igeszolgálat volt, a reggeli áhítatokhoz hasonló, 
kitûnô prédikációkkal, ezek azonban mégsem tudták kielégí-
teni az asztalközösség iránti vágyunkat, amely az elôzô Ma-
gyar Ökumenikus Találkozókon már részben teljesülhetett. 
Talán a megváltozott társadalmi és kulturális-kommuniká-

ciós helyzet, talán a konferenciaház magas árai következté-
ben voltunk kevesebben, mint elôzô találkozóinkon. Fel kell 
még derítenünk, hogy mi magyarázza a helyi egyházi kö-
zösségek viszonylagos érdektelenségét és a szerény média-
visszhangot. Ennek ellenére a 6. Magyar Ökumenikus Talál-
kozó testvéri szellemével (caritate non ficta, 2kor 6,6), nagy 
intellektuális élményt nyújtó elôadásaival és hozzászólása-
ival, fegyelmezett vitakultúrájával biztató és reménykeltô 
ökumenikus találkozásnak bizonyult. 
A 2012 elejére Horányi Özséb szerkesztésében várha-

tó gyûjteményes kötet alapján majd ki-ki mérlegre teheti a 
résztvevôk számára nagy lelki és szellemi élményt nyújtó ta-
lálkozó nyomtatott dokumentumát. 

SZÁRSZÓI NYILATKOZAT 

Minden jó szándékú ember figyelmét szeretnénk ma arra 
irányítani Magyarország határain belül és kívül, hogy az 
ország hasonlóan határhelyzetben van most is, a 21. szá-
zad elején, mint volt 1942-ben és 1943-ban, amikor az ak-
kori magyar értelmiség színe-java gondolkozott itt, a ba-
latonszárszói református ifjúsági táborban a magyar tár-
sadalom jövôjérôl. Bennünket, az Európai Protestáns Ma-
gyar szabadegyetem és a Magyar Pax romana tagjait, ke-
resztény értelmiségieket, akik húsvét hetében tartottuk 6. 
ökumenikus találkozónkat, nem csak elkötelezettségünk, de 
itt eleink is arra késztetnek, hogy felemeljük szavunkat. 
Mi is a magunk és gyermekeink jövôjére kívánunk tekin-
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teni. A magyar társadalom jelenérôl és közelmúltjáról szó-
ló elemzések számunkra azt jelentik: ideje van a cselek-
vésnek. nem a panaszkodásnak, nem a puszta tiltakozás-
nak, hanem a munkának van itt az ideje. A magyar tár-
sadalom szétesettsége, a társadalom legkülönfélébb csoport-
jainak egymás ellen feszülése  immáron a továbblépés, 
a felemelkedés legfôbb akadályává vált. És semmi remé-
nyünk, hogy ez spontán módon megoldódik. Az együt-
tes cselekvésnek, a kollektív erôfeszítésnek pedig ugyan-
ez a megosztottság az akadálya: az egész közép-kelet európai 
térségben tapasztalható értékvesztés. Ezen kell változtatnunk.
Ezért mindent meg kell tennünk egy olyan magatartás tár-
sadalmi méretû elterjesztéséért, amely a Másik meghallga-
tásával, törekvéseinek komolyan vételével, ôszinte és egyet-
értésre törô megvitatásával kezdôdik és ennek állhatatos, 
soha nem lankadó akarásával folytatódik (például az évszá-
zadokon át elhallgatott, fel nem dolgozott problémák fel-
tárásával). És ez a folyamat nem szakadhat meg. Errôl a 
megtorpanásokkal szaggatott útról letérni: hûtlenség. Pon-
tosabban: letérnem róla hûtlenség, mert magunkon kell 
kezdenünk, sôt, magamon kell kezdenem, nem pedig má-
soknak adott tanácsokkal. Mindannyiunknak személye-
sen és közösségeinkkel együtt kell részt vennünk ebben. 
Támpontokat, természetesen, találhatunk ehhez a törekvés-
hez, nevezhetjük szolidaritásnak is, de most az ökumené 
eszméjére és gyakorlatára hívjuk fel mindannyiunk fi-
gyelmét. Erre a keresztény törekvésre, amely azt céloz-
za, hogy a különbözô keresztény egyházak és felekeze-
tek törekedjenek az egységre. Ami sokfélét jelenthet, a kö-
zös cselekvéstôl az együttmûködésen át a szervezeti egye-
sülésig, számtalan közbülsô állomással. Az ökumené több 
mint száz éves tapasztalata, a benne megmutatkozó igyeke-
zet és a vele kapcsolatban feltárható kudarcok mind-mind 
segítenek mindannyiunknak a magyar társadalom szétsza-
kítottságainak leküzdésében. Egyszerûen azzal, hogy min-
tát mutat fel, segít elkerülni utóbb nyilvánvalónak mutat-
kozó zsákutcákat. Meggyôzôdésünk, hogy Magyarországon 
éppen erre van most szükségünk: a sokféleségben is meg-
nyilvánuló egységre. Ezért újra össze kell hívni egy nem-
zeti kerekasztalt dolgaink megbeszélésére. Erre hívunk fel!

Ifj. Bibó István, Varga Pál 
az Európai Protestáns Magyar szabadegyetem és 
Horányi Özséb a Magyar Pax romana nevében
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