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a Holland református egyház és az apartheid

z 1982. esztendőben a kanadai Ottawában a Református Világszövetség 
rendkívüli lépésre szánta el magát: a faji megkülönböztetést gyakorló 
dél-afrikai református egyházak – a Nederduits Gereformeerde Kerk és 
a Nederduitsche Hervormde Kerk van afrika – tagságát a szövetségben 

felfüggesztette, ezzel együtt pedig az apartheidot hivatalosan is elítélte, bűnnek 
nevezte, teológiai igazolását pedig herezisnek, tévelygésnek minősítette. Így fogal-
maztak a református nagycsalád képviselői: „A dél-afrikai fekete református ke-
resztyénekkel együtt kijelentjük, hogy az apartheid bűn, ennek morális és teológiai 
igazolása az evangélium eltorzítása, s egyben makacs engedetlenség isten igéjével 
szemben, tehát teológiai tévtanítás”.1 

a Dutch reformed church (Nederduits Gereformeerde Kerk – NGK) református 
egyházat Dél-Afrikában a 17. században erős missziót kifejtő holland misszionári-
usok alapították a déli Cape térségben (1652). Mintegy két évszázaddal később az 
ország északi részén élő telepesek kiváltak a szerintük túl liberálissá vált egyház-
testből és külön egyházat alapítottak, amelyet angolul szintén Dutch Reformed 
church-nek (Nederduitsche Hervormde Kerk van afrika – NHKa) neveztek (1857). 
Ennek az egyháznak az elvei között szerepelt, hogy „nincs egyenlőség fehérek és a 
feketék között sem az egyházban, sem az államban”, mivel nem akartak keveredni 
semmilyen tekintetben sem az őslakosokkal.2 Két évvel később újabb református 
egyház alakult meg a Transvaal térségben: a református egyház (Gereformeerde 
Kerke van Suid-afrika – GKSa). az egyházszakadást a hitvallások és a zsoltárok 
használatában bekövetkezett egyet nem értés generálta. ezáltal a 19. század ele-
jén már három fehér református egyház létezett, amelyekhez 1881-ben további 
egyházak alakultak, ezek már elsősorban az őslakósok összefogására, a Holland 
református missziói egyház (Dutch reformed mission church for “colored” South 
africans – Drcm), a 20. század elején pedig a Dutch reformed church in africa 
(Drca) (1951).

Az apartheid kialakulása egyházi szinten az 1857-es évhez köthető, amikor a 
holland református egyházakban az úrvacsorát külön osztották a fehéreknek és 
külön a feketéknek. ez a szétválasztás és megkülönböztetés volt az egyik gyökere 
a későbbi apartheid ideológiájának és még fájdalmasabb gyakorlatának. Ezzel egy 

 1 Vö. Kálvin Dél-Afrikában, elérhető: http://kalvinev2009.reformatus.hu/cikk.php?ID_cikk=56, letöltés dátuma: 
2012. augusztus 7.
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időben megjelentek olyan teológusok, akik bibliailag igyekeztek alátámasztani az 
apartheidot, gondolataikat pedig támogatták azon református közösségek, ahol 
nagyarányú volt a fehérek többsége.3 az 1960-as cottesloe-i tanácskozáson az egy-
házak Világtanácsa számon kérte a dél-afrikai holland református egyházaktól a 
faji megkülönböztetést támogató álláspontjukat. a tárgyalások eredménytelennek 
bizonyultak, a fehér, illetve a fekete reformátusokat tömörítő egyházak között meg-
szakadt a kapcsolat, két református egyház pedig kilépett az egyházak Világtaná-
csából (NHKA és NGK). 1982-ben a két egyház a Református Világszövetségből 
is kilépésre kényszerült. az egyházak Világtanácsának, és a református világcsa-
ládnak a nyomása kézzelfoghatóvá vált mind egyházi, mind társadalom-politikai 
hatásaiban Dél-afrikában. 

1982. szeptember végén a Holland református missziói egyház Belharban tartot-
ta zsinati tanácskozását. a Zsinat tanulmányozta a református Világszövetség otta-
wai döntését, elfogadta és megerősítette azt határozatával. Status confessionis-nak, 
hitvallásra késztető, kényszerítő helyzetnek minősítették a tűrhetetlen apartheidot, 
és megfogalmazták az ún. Belhar Hitvallást, amit a zsinat zárónapján egyhangúan 
elfogadtak. a hitvallásban hálát adnak a Szentháromság istennek az egység aján-
dékáért, és felszólítanak mindenkit, hogy valósítsa meg a látható egységet, az igazi 
megbékélést és az irgalmas igazságosságot. A 2. pontban kimondták: „Hisszük… 
az emberek és közösségek közötti elkülönülés, ellenségeskedés és gyűlölet bűn, 
amelyet Krisztus már legyőzött, és ennek megfelelően semminek, ami ezt az egy-
séget fenyegeti, nincs helye az egyházban, hanem ellen kell állni neki.”4 

Ez az új református hitvallás két döntő ponton támadta, és ítélte el az apartheid-
teológiát és a faji megkülönböztetés gyakorlatát:5 
1. Szembeszállt azzal a törekvéssel, amelyik úgy akarta gyakorolni és megvalósí-

tani az egyház egységét, hogy közben nem tudott bízni Krisztus megbékéltető 
hatalmában, aki egyedül képes a természeti és kulturális szakadásokat, a meg-
különböztetést legyőzni; 

2. Bírálta és visszautasította azt a mélyen gyökerező társadalmi és gazdasági gya-
korlatot, amelyik konzerválta az igazságtalanságot, ami magában hordozta az 
apartheidot. 

A belhari zsinattal, illetve hitvallással az elsősorban fekete reformátusokat tö-
mörítő egyháztestek (DRCM és DRCA) az apartheid idején és okán szétszakadt 
református egyháztestek újraegyesítése mellett kötelezték el magukat.

az egyházak apartheid elleni küzdelme 1985-ben újabb fejezethez érkezett. 
Soweto városából származó lelkipásztorok és teológusok a kontextuális-, illetve 
felszabadítás teológia példaértékű teológiai nyilatkozatát adták ki Kairos Dokumen-
tum címmel. Ebben kiemelik, hogy a kiengesztelődés és a megbékélés a keresz-
tyén tradíció része, de az elválaszthatatlan az igazságosságtól. az igazságosságot 
megkerülő megbékélés, hamis megbékélés. Az ilyen hamis megbékélés szerint az 
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 4 Vö. Belhar Hitvallás, 2§, elérhető: http://www.warc.ch/pc/20th/02.html, letöltés dátuma: 2012. augusztus 7.
 5 Vö. Kálvin Dél-Afrikában, elérhető: http://kalvinev2009.reformatus.hu/cikk.php?ID_cikk=56, letöltés dátuma: 
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egyháznak „mindkét oldalt” képviselnie kell és a megbékéltetésen fáradozni. Ott 
azonban ahol a problémák gyökere maga az igazságtalanság, a probléma megol-
dásáig nem lehet a megbékélésért küzdeni. az 1985 júliusában bevezetett, 36 tar-
tományra kiterjedő szükségállapot is azt mutatja, hogy jele sincs a megbánásnak 
és az igazságosságra törekvésnek – írják.6 a nyilatkozat felszólítja az egyházakat, 
hogy lépjenek fel az igazságtalanság minden formája ellen és konstruktív módon 
vegyenek részt a megbékélés szolgálatában. 

Az 1990-es évekkel kezdődően az apartheid rendszer folyamatosan gyengült, 
1994-ben, Nelson mandela köztársasági elnökké választásával pedig elméletileg 
megszűnt. Ugyanebben az évben a Belharban elkezdődött egyesülési folyamat 
eredményeként megalakult az Egyesülő Dél-Afrikai Református Egyház (Uniting 
reformed church of South africa – urcSa). 1997-ben Debrecenben, a reformá-
tus Világszövetség nagygyűlésén kijelentették: a dél-afrikai holland reformátusok 
(NGK) teljes jogú tagságát akkor állítják helyre a világszervezetben, ha zsinata 
feltétel nélkül bűnnek és herezisnek nyilvánítja a faji megkülönböztetés elméletét 
és gyakorlatát.7 míg az NGK egyház 1998-ban teljesítette is ezt a követelményt,8 visz-
szanyerve tagságát a Világszövetségbe, addig a fehér reformátusok másik családja, 
az NHKa állásfoglalása a mai napig nem egységes ebben a kérdésben, tagsága 
pedig még mindig rendezetlen. 

a megbékélés és az egységesülés folyamata Dél-afrikában továbbra is igen ne-
hezen halad előre. Még mindig nem sikerült az egyházak látható egységét létre-
hozni, és az egyházi rendtartásban ezt nyilvánvalóvá tenni. még mindig nincs is-
tentiszteleti közösség és közös hitvallás. Jerry Pillay, a református egyházak Világ-
közösségének elnöke a Debreceni református Hittudományi egyetemen A múlttal 
való szembenézés és a közösség építése – Megbékélési folyamatok Dél-Afrikában 
című előadásában rámutatott az egyházaknak a megbékélés folyamatában ját-
szott pótolhatatlan szerepére, pozitív példaként említve az Egyesülő Dél-Afrikai 
református egyházat, amely ma oroszlánrészt vállal az élet bármilyen területén 
megnyilvánuló, faj és bőrszín alapján való megkülönböztetés elleni küzdelemben. 
Ehhez azonban legalább három tényező szükségeltetik – mondta: 1) a múlt igaz-
ságának megismerése; 2) az egyház egységének a komolyan vétele; 3) az igazsá-
gosság melletti elköteleződés. Vagyis: a múlttal való felelősségteljes szembenézés 
elengedhetetlen feltétele a hiteles bizonyságtételnek; az egyház, mint közösség/
communio nem csupán „együttlétet” jelent, hanem „krisztusi közösséget” kíván 
építeni; a communio és az igazságosság szorosan összetartozik a Szentírás sze-
rint: a Krisztusban megigazítottak közössége az igazságosság mellett kötelezi el 
magát.9 

a dél-afrikai reformátusok története, valamint a református egyházelnök gon-
dolatai összecsengenek a világ keresztyénségének számos olyan törekvésével, 

 6 Vö. Kairos Documentum, elérhető: http://www.sahistory.org.za/article/kairos-document-1985-0, letöltés dátu-
ma: 2012. augusztus 7, 9–11.

 7 Vö. [cím nélkül], elérhető: http://www.warc.ch/where/23gc/report/drc.html, letöltés dátuma: 2012. augusztus 7.
 8 [cím nélkül], elérhető: http://www.warc.ch/news/1998/index.html, letöltés dátuma: 2012. augusztus 7.
 9 Pillay: A múlttal való szembenézés és a közösség építése. hodossy-taKács: Szembenézni a múlttal és erősíteni a 

közösséget, 8–9.



130

Iszlai Endre Kitekintés

amelyben akár az adott helyen és időben egy-egy felekezetnek a múlttal való 
szembenézése és bűnbánattartása, vagy a különböző egyháztestek közötti kien-
gesztelődési és megbékélési folyamat lényegi szerepet kapott. Sőt az Egyesülő Dél-
afrikai református egyház példája a teológiai síkon zajló elmélkedés gyakorlati 
megvalósulásával is szembesít. a dél-afrikai protestánsok története, a múlttal való 
megbékélés folyamata és 21. századi missziója a magyar reformátusok vonatkozó 
útkeresésében iránymutatást és segítséget nyújthat.
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