
A béke útjelzõi
Egy horvát-magyar teológus-házaspár erõfeszítései

A
z európai korforduló évében,
1989-ben kötötte össze életét
Zágrábban a Raffai házaspár,

Ana és Ottó. Ana horvát származású,
Ottó magyar parasztok fiaként Szer-
biában nõtt föl. Egyházában egzoti-
kus alaknak számított azután, hogy
kilépett a papi szemináriumból, és
mégis ragaszkodott ahhoz, hogy lai-
kusként teológussá legyen. Más fog-
lalkozás? Inkább nem. Ana a teológi-
án kívül germanisztikát is tanult, és
tanári állást talált. A diktatúrák össze-
omlásának évében egyikük sem sejt-
hette, hogy hamarosan drámai döntés
elõtt állnak majd.

Mert szûk két évvel késõbb Horvát-
ország a függetlenséget választja. A
jugoszláv hadsereg és a szerb milíci-
ák háborút indítanak Horvátország
ellen. Mivel feleségével Horvátor-
szágban él, Ottó, a szerbiai magyar is
megkapja az új horvát állampolgársá-
got, s melléje a behívót a milíciába.
„Elmentem tehát a hivatalba, és meg-
kérdeztem, létezik-e számomra fegy-
ver és egyenruha nélküli szolgálat”,
meséli. „Nem létezett.” Hát akkor?
Miközben körülöttük magától értetõ-
dõnek tûnik katonaként harcolni Hor-
vátországért, Ana és Ottó közösen
úgy dönt, hogy számukra nem jön
szóba a katonai szolgálat. A Gala-
ta-levél egyik mondata válik mércé-
jükké: „Nincs többé zsidó és görög,
rabszolga és szabad, férfi és nõ, mert
valamennyien egyek vagytok Krisz-
tusban.”

„Ha komolyan veszem ezt, akkor
nem ölhetek embert”, mondta Ottó.
Így válik Horvátország elsõ katona-
ságmegtagadóinak egyikévé, akit a
fiatal állam bizalmatlanul mustrál,
olykor zaklat, de végül is megtûr.
Mert Horvátország az Európai Unió
elismerésére vágyik, és ezért kényte-
len szavatolni a katonai szolgálat
megtagadásának jogát.

Azóta ez a döntés határozza meg a
Raffai házaspár életét. Még a háború
idején megalapítják azt az ökumeni-
kus békecsoportot, amely rövid ima-
találkozókat rendez Zágrábban, hol
egy katolikus, hol egy ortodox vagy

protestáns templomban. Németor-
szágban megismerik a Békediako-
nátusi Ökumenikus Szolgálatot, az
erõszakmentes kommunikációról
szóló tanfolyamokat végeznek, és el-
határozzák, hogy a békemunkát vá-
lasztják fõfoglalkozásul – ami persze
anyagi szempontból kockázatos.

Azóta csaknem húsz éve azzal fog-
lalkozik a házaspár, hogy összehozza
azokat az embereket, akik a háború-
ban ellenségek voltak, vagy gyermek-
ként azt tanulták, hogy õk ellenségek.
Ifjúsági csoportok találkozói, vallás-
közi tréningek tanítónõknek vagy
beszélgetõkörök szerb-horvát szom-
szédok számára – csupa olyan találko-
zás, amelyet gondosan és kitartóan
szerveznek. Egy kis szervezetet is lét-
rehoztak, neve: Az erõszakmentes cse-
lekvés regionális címei. Gyakran utaz-
nak, például Bosznia-Hercegovinába,
ahol szemináriumok és konferenciák
tartására hívják meg õket; Szerbiába
mostanság ritkán.

Magában Horvátországban gyak-
ran vonzódnak Kelet-Szlavóniába,
ahol a horvátországi szerb kisebbség
súlypontja található. Például Vuko-
várban, ahol különös hevességgel
dúlt a háború, jelenleg vita zajlik az
utcanévtáblák körül: a szerb kisebb-
ség azt követeli, hogy a helységnév-
táblák és az útjelzõk felirata cirill be-
tûkkel is megjelenjen; a horvát hábo-
rús veteránok nagy része ellenzi ezt.
Ana és Ottó megpróbálja beszélõ vi-
szonyba hozni a vitatkozó feleket.
Megkérdezik a háború résztvevõit:
„Miért harcoltak önök akkoriban Vu-
kovárban?” Az általános válasz így
hangzik: „Horvátország szabadságá-
ért.” „Rendben van”, mondja Raffai
Ottó, „de ma hogyan képzelik el a
szabadságot és a demokráciát? Vo-
natkoznak-e a jogok a szerbekre is,
akik korábban ellenségek voltak?”
Ana olykor úgy érzi az ilyen megbe-
széléseken, „mintha egy idõgép húsz
évvel korábbra röpített volna vissza”.
Erõszakoskodás ma már nincs. „De
ebbe a kávéházba csak szerbek men-
nek, a másikba csak horvátok.”

Saját programjaik kiscsoportokban
zajlanak. Ezek egyikének neve: Hí-
võk a békéért, és éppen tizenegy tagja
van a régi Jugoszlávia minden vallá-
sából. „Különben nemigen létezik
ilyen rendszeres eszmecsere az érté-
kekrõl és a párbeszédrõl”, mondja
Raffai Ottó. A baráti kör modellül
szolgálhatna. Ami katolikus egyhá-
zukat illeti, mindkettõjüket bosszant-
ja, hogy az nem használja ki a lehetõ-
ségeit: „A püspökök miért nem teszik
az egész régióra irányuló stratégiá-
jukká a kiengesztelõdést?” Ehelyett
az egyház és a pártok egyaránt az ál-
dozat szerepét játsszák. Vitathatalan,
hogy a háború nem Horvátországból
indult. Az is, hogy a szerbek nagyobb
háborús bûncselekményeket követ-
tek el, mint a horvátok és a musz-
limok. És Szerbia ortodox egyháza –
a nacionalizmus foglyaként – nem
éppen fogékony beszélgetõtársa a ka-
tolikusoknak. Ana és Ottó azonban
saját egyházuk bátor elsõ lépését hiá-
nyolja. Történelmi példa mutatja,
hogy az ilyesmi lehetséges: A lengyel
püspökök, köztük Karol Wojtyla
krakkói érsek, 1965-ben levelet írtak
német kollégáiknak, s a szenvedések-
kel teli lengyel-német történelem év-
századai után, és mindösze húsz év-
vel a második világháborút követõen
e levél a következõ bátor mondatot
tartalmazta: „Megbocsátunk és bo-
csánatot kérünk.” Ez a levél volt a né-
metek és a lengyelek kiengesztelõdé-
sének nyitánya.

2013. július 1-én az Európai Unió
28. országként tagjai közé fogadta
Horvátországot. Ana és Ottó reméli,
hogy kormányuk a szomszédok talál-
kozási programjaira is fordítja majd
az EU-ból érkezõ pénzeket. „Boszni-
ában vagy Szerbiában sokan félnek,
hogy most majd hátat fordítunk ne-
kik”, mondja Ana.

Abban a korban, amikor Európában
szinte kizárólag a pénzügyi politiká-
ról vitáznak, az olyan béketeremtõk,
mint Ana és Ottó, fontosabbak, mint
valaha – és nem csupán az EU legfia-
talabb államában.
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