
SZÖKE PÉTER

1966-ban született. 1990
ben szerzett jogi doktorá
tust az ELTE-n. 1991 óta
a külügyminisztériumban
dolgozik. Bécsben és Ró
mában teljesített diplomá
ciai szolgálatot. 1989 óta
tagja a Sant'Egidio közös
ségnek.

1J.-D. Durand: LD "spirito
di Assisi". Discorsi e

messaggi di Giovanni
Paolo /I alla ComunitiJ di
Sant'Egidio: un contributo

alla storia della pace.
Leonardo Intemational,

Milano, 2004, 47.
211. János Pál levele Ed

ward Cassidy bíboros
hoz az assisi találkozó
ra, 1994. szeptember 7.
I. m. 111. II. János Pál

pápa személyes küldöt
tei útján évről évre üze

netben köszöntötte a bé-
ketalálkozók résztvevőit.

Az ídézett kötet 2003-ig
valamennyit közli, vala-

mint a találkozókon elfo
gadott békefelhívásokat.
31z 2,3. II. János Pál le-
vele Roger Etchegeray
bíboroshoz az aacheni

találkozóra, 2003. szept. 5.

Emberek és vallások
találkozása
A béke zarándokútján Assisiből II. János Pál pápa
nyomában

Idén októberben volt húsz éve annak, hogy II. János Pál pápa Assisibe
hívta a keresztény egyházak és a világvallások képviselőit. A Sani'Egidio
közösség az ő bátorítására azóta évró1 évre rendez hasonló találkozókat
Európa és a Medíterráneum városaiban. Jean-Dominique Durand Assisi
szellemecímű könyvében írja: "Ha egyszer egy történésznek lenne bátor
sága a háborúk helyett a béke történetét megírni, a Sant/Egidio közösség
kezdeményezéseinek bizonyára fontos hely jutna benne,"! Ez az írás meg
kísérli felvillantani ennek a két évtizede tartó zarándokútnak néhány vo
nását.

Assisi, 1986

1986. október 27-én II. János Pál pápa Assisi városába hívta a ke
resztény egyházak és a nagy világvallások számos tekintélyes kép
viselőjét. Később így írt erről: "A történelemben először, különbö
ző vallású és hitű emberek voltak együtt velem Assisi szent he
lyén azért, hogy közösen kérjék a béke ajándékát az egész világ
számára. Nagyon vágytam arra a találkozásra, (...) hogy egy
megosztott, a háború irtózatos veszélyeinek kitett világban min
den hívő szívéből közös kiáltás törjön fel ahhoz az Istenhez, aki
az ember lépteit a béke ösvényeire vezeti.r" Majd így idézte fel az
eléje táruló képet: "Izajás próféta hatalmas látomása tárult sze
mem elé: a világ valamennyi népe útra kel a Föld minden tájáról,
hogy egyetlen, nagy, sokszínű családként Isten köré gyüljön.":'A
pápa intuíciója húsz év elteltével profetikusnak bizonyult. Az as
sisi találkozó idején a világ sorsát kizárólag a két politikai-kato
nai tömb közötti hatalmi játszmák és egyensúly látszottak meg
határozni. A vallások, bár kűlőnbözómódon és okból, de Európa
keleti és nyugati felén egyaránt a magánélet, a kultúra és helyen
ként a folklór sáncai mögé szorultak vissza. A szekularizáció a
pánarab nacionalizmus hullámain az arab világot is régóta elérte.
Khomeini ajatollah iráni iszlám forradalma elszigetelt kivételnek
tűnt. II. János Pál gesztusa azt üzente a világnak, hogya vallási ha
gyományok mélyéből, a hit és az imádság által a béke történelem
formáló energiái szabadulhatnak föl.
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4A Sant'Egidio közössé
get 1968-ban. Rómában
alapította az akkor tizen-

nyolc éves Andrea
Riccardi, gimnazista tár

saival. A jelenleg mint
egy hatvan országban

jelen lévő közösség tag
jai jórészt világi keresz
tények, akik a minden-

napokban igyekeznek az
evangéliumot megélni és

továbbadni a közös
imádság és a szegé
nyekkel való barátság

által. A közösségről lásd
J.-D. Durand et

R. Ladous: Sant'Egidio,
Rome et le mande.

Entretiens avec Andrea
Riccardi. 8eauchesne,
Paris, 1996. Olasz ki

adás: Sant'Egidio, Roma
e il mondo, Edizioni San

Paolo, Milano, 1997.
5J.-D. Durand: i. m. 17.

BA vallások állandó,
ENSZ-hez hasonló fóru

mának ötletét - jeru
zsálemi székhellyel 

Vona Metzger, Izrael
askenázi főrabbija is fel
vetette a 2004-es milá

nói találkozón, majd
idén, Assisiben

megismételte.
7Louis Massignon nevét

viseli az a római nyelvis
kola, ahol a Sant'Egidio
közösség ingyen tanítja

olaszra a rászoruló
bevándorlókat. köztük

sok muzulmán\.
BMassignon az elsők

között, évtizedekkel
Huntington előtt,

1952-ben vetette fel

A folytatás

A római alapítású Sant'Egidio közösség kezdettől fogva az assisi
békeimádság leglelkesebb befogadói között volt. A közösség tagjai
azon az októberi napon maguk is közreműködtek a lebonyolítás
ban, a vendégek fogadásában. A közösség alapítója, a történész
Andrea Ríccardi" azonban úgy vélte: lehetséges a folytatás, assisi
szellemének recepciója keresztények és nem keresztények számá
ra. E felismerés jegyében a Sant'Egidio közösség már egy év múl
va, 1987 októberében találkozót hívott össze Rómában, Az imád
ság a béke gyökere mottóval olyan vallási vezetők részvételével,
akikkel a korábbi évekből barátságot ápolt. Az azóta évente leg
alább egyszer, Európa és a Mediterráneum más-más városában
megrendezett találkozók mozgalommá terebélyesedtek Emberek
és Vallások néven.

Az előfutárok

Miközben az ötödik keresztes hadjáratban a nyugati seregek
1219-ben az egyiptomi Damietta városát ostromolták, Assisi Szent
Ferenc az ellenség táborába ment, hogy Melek el Kamel szultánnal
beszéljen. Isten "szegénykéje" számára az övéivel való katonai
szolidaritásnál fontosabb volt az evangélium terjesztése a konflik
tus helyett dialógus, konfrontáció helyett találkozás útján. Szent
Ferenc több életrajzírója, Giotto pedig az assisi Basilica superiore
freskósorozatában örökítette meg az eseményt. A katalán filozófus
és misszionárius, Raimundus Lullus a három egyistenhívővallás
párbeszédéről álmodott: 1275 és 1277 között keletkezett, Liber de
gentili et tribus sapientibus című értekezésében egy pogányról ír, aki
az élet kérdéseire a végső válasz, az igaz vallás keresésére indul.
Útközben egy keresztény, egy zsidó és egy szaracén bölcs alkalmi
társaságával találkozik. A velük folytatott derűs beszélgetés hatá
sára megvigasztalódott lélekkel a pogány megtérni készül: ám mi
előtt eldöntené, melyik vallást válassza a három közül, a bölcsek
továbbmennek. A középkor alkonyán, Konstantinápolyelestekor
Nicola Cusano, Bressanone püspöke újabb keresztes hadjárat he
lyett a találkozást és a párbeszédet ajánlotta La pace della fede (A hit
békéje) című művében.5 Újabb, mára szinte elfeledett kezdemé
nyezés volt 1893-ban az amerikai katolikus püspökök és a presbi
teriánus egyház által összehívott"vallások világparlamentje" Chi
cagóban." A tizenhat különböző vallási hagyomány mintegy négy
száz képviselőjénektanácskozását a nacionalizmusok lázában égő

európai közvélemény és a Kúria is értetlenül fogadta. A 20. szá
zadban nem hiányoztak a párbeszéd időnként magányos úttörői:

az algériai sivatagban mártírhalált halt Charles de Foucauld atya,
a "tuaregek apostola", és a hozzá hasonló szellemi gyökerekkel
rendelkező Louis Massígnon" francia iszlamológus, aki egy 10.
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a .kultúrák összecsapá
sának" lehetöségét,

ám a problémára
az amerikaitól eltérő

választ adott.
9A. Riccardi - I.

Piersanli (szerk.): Girgio
La Pira: Beatissimo

Padre. Lettere a Pio XII.
Mondadori, Milano,

2004. Egy apró magyar
vonatkozás: 1998-ban

Göncz Árpád akkori ma
gyar köztársasági elnök

és Andrea Riccardi
egyszerre vehették át

Pistoiában a rangos
La Pira-díjat.

1DAthenagorász alakjáról
lásd Olivier Clément:

Dialogues avec le
patriarche Athénagora.

Librairie Arthéme Fayard,
Paris, 1969-1979.

11XII. Piusz pápa rádió
üzenete, 1939. augusz

tus 24. Idézi: P. Blet:
Pio XII e la Seconda

Guerra mondiale.
Edizioni San Paolo,

Milano, 1999, 38.
(Magyarul: XII. Piusz és

a második világháború
a Vatikán archivumai

alapján. Új Ember,
Budapest, 2003.)

A Sant'Egidio közösség
által folytatott békeimád

ságok a piuszi formula
parafrázisaként is felfog
hatók: senki sem veszít

het a párbeszéddel.
J.-D. Durand: i. m. 15.
12VI. Pál pápa beszéde

az ENSZ közgyűlése

előtt, New York, 1965.
október 4.

századi muzulmán misztikus vértanú, al-Halladzs hatására is tért
vissza katolikus hitére." Az előfutárok sorába illeszkedik Firenze
szentéletű polgármestere, Giorgio La Pira, aki hitt az "imádság
történelmi erejében". La Pira városát az 1958-tól megrendezett
"mediterrán kollokviumokkal" több évre a kultúra, a politika és a
vallás európai, izraeli és arab személyiségeinek találkozóhelyévé
tette, és olyan államférfiakkal volt kapcsolatban, mint Ben Curion.
Husszein király, Nasszer vagy Ho Chi Minh.9 A párbeszédnek
nem csak a katolikus egyházban akadtak szószólói. Meg kell emlé
keznünk Athénagorasz ökumenikus pátriárkáról, aki VI. Pál pápá
val közösen visszavonta Róma és Konstantinápoly 1054 óta ér
vényben lévő kölcsönös kiközösítését.'? A nem keresztények közül
említést érdemel [ules Isaak, a családját Auschwitzban elvesztett
francia zsidó történész; egy vele folytatott hosszú beszélgetés után
törölte XXIII. János pápa a nagypénteki szertartásból a perfidi iudei
kifejezést. Muzulmán részről V. Mohamed marokkói király La
Pirával együtt álmodott a Mediterráneumról mint a párbeszéd ki
tüntetett színteréről. A dialógus hívei számára örök példa marad
Gandhi, akiben az erőszakmentességeszméje a hegyi beszéd elol
vasása után fogant meg. A párbeszéd teológiájának és tapasztala
tának kibontakozása elválaszthatatlan a békéről szóló tanítás el
mélyítésétől a 20. század pápáinak magisztériumában. Az I. világ
háborút "értelmetlen vérontásként" elítélő XV. Benedek, a II. vi
lágháborút a "semmit sem lehet veszíteni a békével, de minden el
veszhet a háborúval"!' kétségbeesett kiáltásával feltartóztatni aka
ró XII. Pius, a Pacem in terris-ta hidegháború egy vészterhes órájá
ban kiadó XXIII. János, a nemcsak Róma, de a nyugati keresztény
ség határait merészen átlépő apostoli utazások korszakát "a la
recherche d'un colloque avec le monde entier,,12 megnyitó VI. Pál, vé
gül pedig II. János Pál egész pápasága mind abba az irányba mu
tatnak. amit XVI. Benedek 2006. január l-ére, a Béke Világnapjára
Igazságban a béke címmel közzétett felhívásában így fogalmaz meg:
"Ismét tudatosítanunk kell, hogy ugyanaz a végső soron transz
cendens sors köt össze bennünket, hogya saját történelmi és kul
turális különbségeinket a legjobban juttathassuk érvényre, nem
szembehelyezkedve más kultúrák képviselőivel, hanem egységre
jutva velük. Ezek az egyszerű igazságok valósítják meg a békét... "

A katolikus egyház és a más vallások közőtti kapcsolatban a
II. Vatikáni zsinat által elfogadott Nostra aetate kezdetű nyilatko
zat volt a fordulópont, a "vallásközi párbeszéd teológiai statútu
ma" .n A dokumentum egy-egy rövid bekezdésben fogalmazza
újra a katolikus egyház viszonyát a világvallásokhoz. Az iszlám
ról, és még inkább a zsidóságról különösen meleg hangon szól
va utal a közös ábrahámi gyökerekre.

II. János Pál e tekintetben is a zsinat művének folytatója ma
radt. Az Assisihoz vezető út ugyanakkor kevésbé lenne érthető

Karol Wojtyla néhány más tapasztalata, a shoah-hoz és a zsidók-
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J.-D. Durand: i. m. 11.
13J.-D. Durand: i. m. 11.
,,Az egyház (...) buzditja

tehát gyermekeit, hogy
okosan és szeretettel

folytatván a párbeszédet
és együttműködve más

vallások követőivel,

tanúskodjanak a keresz
tény hitről és életről; s

ismerjék meg, becsüljék
és támogassák a náluk

található lelki, erkőlcsi

és társadalmi-kulturális
értékeket." (Nostra

Aetate, n. 2.)
14Chesterton szerint

a nagy történelmi egybe
esések a Gondviselés

szójátékai. Andrea
Riccardi hívja fel

a figyelmet arra, hogy
II. János Pál megválasz

tásának napja, 1978.
október 16. a római zsi

dók 1943-as elhurcolá
sának évfordulójára

esett. A. Riccardi:
Governo carismatico, 9.
15"La guerra e la madre

di tutte le povertá":
a génuai békeimádságon

elfogadott felhívásból,
1999. november 14.

J-D. Durand. i. m. 81.
16A. Riccardi bevezető

elődadása, Aachen,
2003. szeptember 7.

I. m. 25. Durand könyvé
nek megirásához nagy

ban támaszkodott a
Sant'Egidio közösség

archívumára. A béketalál

kozók anyagainak
jelentős részét a közös

ség közzétette
www.santegidio.org című

hoz fűződő mély és személyes kapcsolata nélkül. Assisi egyik
közvetlen előzményének tekinthető 1986. április B-án tett, pre
cedens nélküli látogatása a római zsinagógában, pápasága sokak
szerint "leghosszabb utazása"." A pápa egyébként maga is újra
és újra merített Assisi lelkületéből: 1993 januárjában európai ke
resztény, zsidó és muzulmán vezetőket hívott a városba, hogya
Balkán békéjéért imádkozzanak; 2002 januárjában pedig az
1986-os találkozóhoz hasonlót hívott össze, sajátos válaszként
2001. szeptember ll-re.

Csak a béke szent

A Sant'Egidio közösség számára a békeimádságok folytatása nem
akadémikus vagy diplomáciai megfontolásból született választás.
A szegényekhez való mindennapi hűség segít felismerni, hogy ők

a háborúk első áldozatai. "A háború minden szegénység szülő

je."IS A békeimádságok első tanulsága, hogy lehetséges a "vallási
hagyományok és a háború ösztönei közti szolidaritás megtöré
se"." A vallásháború mint képtelen önellentmondás elutasítása a
találkozók egyik vezérmotívuma: nincs szent háború, egyedül a
béke szent." mert Isten neve a béke." A hívők nem adhatják áldá
sukat az identitások konfliktusát.

De többről van szó, mint a szembenállástól való puszta tar
tózkodás. A béke szerzője Isten, a béke egyedül az ő ajándéka
ként, nem pedig emberi erőfeszítés eredményeként lehetséges. A
béke ajándéka azonban olyan örökség, amely kötelezettséget is
ró az emberre, talentum, amelyet kamatoztatni kell. II. János Pál
szavai így ragadják meg e kettősséget: "a vallásoknak ma job
ban, mint a múltban, meg kell érteniük történelmi felelősségüket

az emberiség családjának egységéért való munkálkodásban" /9
mert a "béke Istennek az ember kezébe helyezett ajándéka.20 (. .. )
El kell távolodni a háború kultúrájától, kialakítva a béke kultú
ráját", amihez a hívőknek különösen "hozzá kell járulniuk".21 A
békeimádságok e húsz éve tartó zarándoklata történelmi kor
szakváltás tanúja volt. Kezdetekor két szuperhatalom és a köré
jük szerveződő tömbök rivalizálásától függött háború és béke
sorsa. A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján az új remények
új kihívásokkal jártak együtt. Az új világrendben háború és béke
immár nem a nagyhatalmak monopóliuma: kis államok, fegyve
res csoportok, egyének is képesek háborút viselni, de békét is te
remteni.v'

A párbeszéd geográfiája

A helyszínek egy részére vallási jelentőségük miatt esett a válasz
tás. Róma három alkalommal adott otthont a találkozónak: Az
imádság a béke gyökere, 1987.; Az imádság emberei a békét kere-
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internetes honlapján
17A. Riccardi zárszava.

Milánó, 1993. szeptem
ber 22., valamint csak

nem ugyanígy egy évre
rá az assisi találkozón

elfogadott záró felhívás.
I. m. 26., 73.

1BBékefelhívás, Róma,
1996. október 10.,

valamint Velence, 1997.
október 7. I. m. 76-77.

1911. János Pál levele
Edward Cassidy bíboros
hoz a Brüsszel-Leuwen-i
találkozóra, 1992. szep-

tember 10. I. m. 25.
2011. János Pál levele

Edward Cassidy bíboros
hoz a milánói találkozó

ra, 1993. szeptember
16. I. m. 25.

2111. János Pál levele
Roger Etchegeray

bíboroshoz a Pádua
Velence-i találkozóra,

1997. október 1.
I. m. 121.

22VÖ. A. Ríccardí meg
nyitó előadása, Milánó,

1993. szeptember 19.
I. m. 22. A Sant'Egidio

kezdeményezése és
közvetítése, évekig tartó
tárgyalások eredménye
ként írták alá 1992-ben,
Rómában a másfél évti-

zedes mozambiki polgár
háborút lezáró békeszer
ződést, amely a délke

let-afrikai országot a de
mokrácia és a fekete

földrészen gyorsnak szá
mító fejlődés útján elin

ditotta. Részletesen lásd
Paolo Morozzo della

Rocca: Mozambico. Una

sik, 1988.; A béke Isten neve, 1996. Milánóba, Szent Ambrus váro
sába a világ legnagyobb egyházmegyéjének két egymást követő

főpásztora,Carlo Maria Martini, majd Dionigi Tettamanzi is meg
hívta a vallási vezetőket: 1993-ban "Az emberek Földje, fohászko
dás Istenhez", 2004-ben "Vallások és kultúrák: egy új humanizmus
bátorsága" mottóval. Lyon, ahol a legutóbbi találkozót rendezték
"A béke humanizmusának bátorsága" címmel, a legősibb gallikán,
prímási szék. Assisi, ahová Szent Ferenc hívők és nem hívők millió
it is vonzza, 1994-ben látta vendégűl i.Isten barátait, a béke tanúit".
Az idei évfordulóra is aligha lehetett volna jobb helyszínt választa
ni, mint a hegyre épült umbriai várost, szeptember 4-S-én: "Egy bé
kés világért - vallások és kultúrák párbeszédben". Egyedülálló je
lentősége volt az 1995. augusztusi, rendkívüli találkozónak Jeruzsá
lemben, a közel-keleti békefolyamat reményt keltő szakaszának ide
jén. A zsidó, keresztény és muzulmán résztvevők a Siratófal, a
Szent Sír és az Al-Aksza mecset közelében lévő örmény pátriárka
tus kertjében közösen ültettek el három olajfát, a béke jelképét.

A zarándokút állomásai között ott vannak a háborús szenve
dés, újra megtalált béke városai is. Varsó, ahol 1989-ben, a II. vi
lágháború kirobbanásának ötvenedik évfordulóján került sor a
békeimádságra: War never again! Ez alkalommal keresztény, zsi
dó és muzulmán résztvevők közösen látogattak el a közeli
Auschwitzba és rótták le kegyeletüket az elpusztított emberek
emléke előtt. A gesztus példa nélküli volt, figyelemmel az isz
lám világban a holocaustot övező gyanakvásra: a résztvevők ma
is emlékeznek a muzulmán vallási vezetők megdöbbenésére a
haláltábor láttán. Bukarest a kegyetlen diktatúra, egyházüldözés
és a véres forradalomrnal megvalósult felszabadulás fájdalmas
emlékeit őrzi. A román főváros 1998-ban, Constantineseu elnök
és Teoctist pátriárka meghívására rendezte a békeimádságot "A
béke Isten neve. Isten, az ember, a népek" mottóval. A román
pátriárka ez alkalommal először volt jelent görög-katolikus litur
gián, és szólította a híveket ezen a néven az addigi "uniati" he
lyett. 23 E találkozó nagyban hozzájárult a pápa következő évi ro
mániai látogatásának sikeres előkészítéséhez is.24 A 2002-es
palermói találkozó - "Vallások és kultúrák konfliktus és dialó
gus közőtt" - Dalla Chiesa csendőrtábornok meggyilkolásának
huszadik évfordulójával esett egybe. A maffia más áldozatainak,
köztük Puglisi atyának az emléke a háború utáni olasz történe
lem katolikus és nem hívő demokraták számára közös öröksége.
Brüsszel, 1992., az Európai Uniót létrehozó maastrichti szerződés

éve: "Európa, a vallások, a béke." Az európai integráció a sza
badság és a jólét programja, ám legfontosabb küldetése mégis a
béke megteremtése és fenntartása saját tagállamai, és exportja a
világ más népei számára. A gazdag Európának a szegény Dél,
különösen Afrika iránti felelőssége a brüsszeli béketalálkozónak
és általában a békeimádságok egyik vezérmotívuma." A megbé-
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pace per I'Africa. Leo
nardo International, Mila

no, 2002. A közösség
nevéhez sok más,

kisebb-nagyobb béke
kezdeményezés fűzödik

Guatemalatól Ruandáig,
Algériától Koszovóig.

23Bár a kommunista dik
tatúra az ortodoxokat is
üldözte, a görög-katoli-

kus egyházat egyszerű

en betiltották, illetve
beolvasztották a román

ortodox egyházba.
Az .uniaü" a breszti uni

óra utal, míg a "gö
rög-katolikus" önmegha

tározás elfogadása az
egyház legitimitásának

elfogadásával ér fel.
24A pápára mély benyo
mást tett, hogya tömeg
Bukarestben az "Unitate,
unitate!" szavakat skan

dálva adott hangot
az egység iránti vágyá

nak. Vö. II. János Pál
levele Edward Cassidy

bíboroshoz a lisszaboni
találkozóra, 2000.

szeptember 21.
J.-D. Durand: i. m. 129.

25"Európa csak akkor
lesz képes saját jövőjét

felépíteni, ha képes lesz
saját határain túl tekinte

ni, mindenekelőtt a ha
talmas déli féltekére,

melynek talajából a
konfliktusok többsége

(...) előtör, amelyre az
igazságtalanság elvisel
hetetlen súllyal neheze

dik." II. János Pál levele
Edward Cassidy bíboros

hoz a Brüsszel-Leuveni

kélés és az európaiság gondolatát magas hőfokon őtvőzi Firenze
(A béke ege és földje, 1995) és Aachen (Béke és háború között:
vallások és kultúrák találkoznak, 2003), Nagy Károly székvárosa
is. A földrajzi helyzetüknél fogva kultúrák találkozását jelképező

városok Bari (Kelet és Nyugat között: a béke tengere, 1990),
vagy a Jeruzsálem és az Atlanti-óceán között é~pen félúton fek
vő Málta (A vallások a béke tengeréért, 1991),6 valamint olyan
nagy múltú kikötők, mint Velence (A béke Isten neve. Konflik
tus vagy találkozás: kultúrák és vallások válaszúton, 1997),
Génua-Velence (Az egyházak nővérek, a népek testvérek, 1999),
Lisszabon (A béke óceánjai. Vallások és kultúrák egymás mel
lett, 2000) és Barcelona (A párbeszéd határain: vallások és civili
zációk az új évszázadban, 2001). A tenger is szimbólum: a talál
kozás, az egyetemességre nyitottság révén túláradhat a békesség
édes vize, kioltva az erőszak tűzfészkeit a világban.

II. János Pál öröksége: a zarándoklat folytatódik

A békezarándoklat húsz év után átlépte az Óvilág határát. 2006
áprilisában a washingtoni főegyházmegyeés a Georgetown Egye
tem a házigazda, a résztvevők pedig elsősorban amerikai zsidó,
keresztény és muzulmán személyiségek voltak. A színhely jelentő

ségét aligha kell külön hangsúlyozni: szeptember 11. után "nem
lehetett nem eljönni" az amerikai fővárosba."Vallások és kultú
rák: a párbeszéd bátorsága volt a mottó abban az országban,
amely fennállása óta arra tanított: lehetséges különbözö kultúrájú
és hitű emberek együttélése békében, a béke pedig csak szabad
ságban virágozhat. A párbeszédhez bátorság is kell. Ma, amikor a
"világ legismertebb terroristája" arra szólítja fel híveit, hogy "a
párbeszédre halállal kell válaszolni, (... ) mi párbeszéddel akarunk
válaszolni a halálra" .28 Szükség van azonban intellektuális bátor
ságra Nyugaton is, ahol a dialógus időnként szintén csak árral
szemben folytatható.

Erről már a legutolsó, szeptember 4-S-én, Assisiben rendezett
béketalálkozó záró ünnepségén szólt Riccardi professzor. A gyű

lölet és megvetés mai publicisztikája a béke keresőit veszélyesen
naiv emberekként állítja be, akik képtelenek szembenézni azzal a
valósággal, hogy a konfliktus a kultúrák és vallások természetébe
van írva. De lehet-e az összetűzés az emberiség "metafizikai vég
zete,,?29 Assisi szelleme, a húsz éve zajló békeimádságok cáfolják
ezt az új, a 20. század meghatározó gazdasági-társadalmi determi
nizmusa nyomában megjelenő kulturális-vallási determinizmust.
XVI. Benedek pápa a találkozó résztvevőinek küldött üdvözleté
ben arra figyelmeztetett az emberi szív döntő szerepére: a szívből

fakadó érzések táplálhatják és építhetik. vagy éppen fojthatják és
rombolhatják le a békés eszméket. A találkozók a "béke redagó
giájává" váltak. A pedagógia pedig feltételezi a türelmet.3
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találkozóra, 1992.
szeptember 10.

J.-D. Durand: i. m. 106.
26Andrea Riccardi,

Giorgio La Pira nyomán,
a Mediterráneumot,
s azon belül Itáliát,

teraszhoz hasonlítja,
ahonnan szemlélni lehet

a történelmet, ellátni
Keletre és Nyugatra,

Északra és Délre
egyaránt.

27A. Riccardi beszéde a
washingtoni békeimád

ság megnyitóján:
www.santegidio.org/uer/

2006/washington/inC106
8JThtm

281d.
29WWW. santegidio.org/

uer/2006/assisi/int1349_
IThtm

30XVI. Benedek üzenete
az assisi békeimádság

résztvevöihez. Olvasható
a Sant'Egidio közösség

honlapján:
www.santegidio.org/uer/
assisiIint1333JThtm.
Egyes részletei és az

assisi találkozón elfoga
dott felhívás teljes szö

vege magyarul olvasható
a Magyar Kurír 2006.

szept. 5-i számában
a honlapon.

31Fabianus Tibo,
Dominggus da Silva

és Marinus Riwu Poso
a vallásilag vegyes

lakosságú Poso vidékén
élö tanulatlan paraszt

emberek voltak. A
terhükre rótt ottani

A mostani assisi találkozó is szolgált újdonságokkal. Két ál
lamfő is részt vett rajta. Blaise Compaoré, a muzulmán többsé
gű, stabilitására és gazdasági fejlődésére büszke Burkina Faso
keresztény elnöke méltatta a Sant'Egidio szerepvállalását az afri
kai konfliktusok rendezésében. Giorgio Napolitano olasz köztár
sasági elnök pedig a záró ünnepségen maga is aláírta a békefel
hívást. A plenáris megnyitón egyaránt felszólalt Yona Metzger,
Izrael askenázi főrabbija és Ahmad AI-Tajeb, a kairói Al-Azhar
egyetem rektora, a szunnita iszlám egyik legmértékadóbb hang
ja. Drámai gesztusként a békeimádság muzulmán résztvevői kö
zül néhányan - köztük Tashkiri iráni ajatollah - levelet intéz
tek Indonézia, a világ legnépesebb iszlám országa elnökéhez,
kegyelmet kérve három katolikus halálraítéltnek."

A huszadik évforduló az átmenet érzékeny pillanatára esett.
A világsajtó a közelmúltban olyan feltételezéseknek adott teret,
miszerint az új pápa elődjénél keményebb vonalat képviselhet az
egyház és az iszlám világ kapcsolataiban. Mások azt várták,
hogy Assisi folytatását sem fogja bátorítani. Ám XVI. Benedek
csöppet sem formális üzenete valóságos himnusz a párbeszéd
hez. Miközben azonban átveszi a wojty-ai örökséget, a Hittani
Kongregáció egykori elnöke újra kijelöli a vallásközi dialógus és
a békeimádság teológiai alapjait. Isten, mindenki Atyja az embe
rek között csakis az egyetemes testvériség kötelékeinek erősödé

sét kívánhatja. Már az Ószövetség tanúsítja Isten szeretetét min
den nép iránt. Az Újszövetségben pedig a szeretet egyetemes
terve a húsvéti áldozatban éri el kinyilatkoztatása csúcspontját,
amikor Isten Fia az egész emberiségért vállalt szolidaritásból ál
dozza fel magát a kereszten. Így mutatja meg Isten, hogy termé
szete a szeretet. Deus caritas est: ez az állítás nem csak Isten ter
mészetére világít rá, de beragyogja az emberek közötti
kapcsolatokat is, arra hívva mindenkit, hogy a szeretet parancsa
szerint éljen. Mivel a "szív Isten beavatkozásainak színtere" is,
ezért fontos a "vertikális" dimenzió, minden egyes ember kap
csolata Istennel. Innen az autentikus imádság értéke, amelyben
nem csak keresztények, de más vallású hívők is különleges ta
pasztalatot szerezhetnek Istenről, és ösztönzést nyerhetnek a
béke iránti elköteleződéshez. A különböző vallású emberek
imádságának azonban a különböző utak szerint kell történnie,
elkerülendő minden szinkretista és relativista értelmezést, amely
tagadja az igazság fogalmát és azt, hogy abból meríthetünk. A
vallási párbeszéd kríszfológiai alapjainak merész hangsúlyozása
ugyanakkor rámutat a ratzingeri teológia fontos vonására: a ki
nyilatkoztatott és felismert igazság nem privilégiumok, hanem a
felelősség és a szolgáló szeretet forrása a keresztények, az újszö
vetség népe számára, az egész emberiség javára.
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zavargásokban muzul
mánok veszítették életü
ket, és a per minden jel
szerint koncepciós volt.

A perújrafelvételt tekinté
lyes indonéz muszlimok,
köztük az ország volt el-

nöke, Abdurrahman
Wahid is kérte, valamint

az Európai Unió és
maga XVI. Benedek

pápa is szót emelt
érdekükben. Szeptember

21-én mégis
kivégezték öket.

32XVI. Benedek üzenete
az assisi békeimádság

résztvevőihez. (Lásd 30.
lábjegyzet.)

33A 20. századi új márti
rakról magyarul is meg

jelent részletes össze-
fogla/ó mü A. Riccardi:

Keresztények a vértanú-
ság századában. Új

Ember, Budapest, 2002.
34Békefelhívás, Barcelo

na, 2001. J.-D. Durand:
i. m. 83-84.

35"A párbeszéd nem
hagy védtelenül, hanem
megvéd ..., segít a má

sikban észrevenni a leg
jobbat és segít neki gyö
keret verni ebben a leg-
jobban. A párbeszéd ba

ráttá változtatja az ide

gent. Soha semmi nem
veszett még el a párbe-

széddeI. Orvosság,
amely a mélyben gyó

gyít, mely megszabadít
a kóros emlékezettől

és megnyit a jövőnek."

Békefelhívás, Palermo,
2002. J.-D. Durand:

i. m. 39.

A párbeszéd szépsége

Ökumenizmus rejlik a szépség szeretetében is, mert a világot 
Dosztojevszkijjel szólva - a szépség menti meg. A találkozók az
évek során szinte liturgiává nemesedett rendben zajlanak. Főbb

mozzanatai általában az alábbiak. A város püspöke eucharisztikus
liturgiát mutat be, a nem katolikus keresztény - és nem ritkán
más vallású vendégek - jelenlétében. Az első nap délutánján ke
rül sor az ünnepélyes megnyitóra, amelyen a vendéglátó ország
vagy a nemzetközi politikai és kulturális élet képviselői, a helyi
püspök és más, nem keresztény vallási vezetők szólalnak föl. And
rea Riccardi bevezető előadása megadja a találkozó alaphangját. A
másnapi nyilvános kerekasztal-beszélgetések napirendjein szereplő

témák részben általános kérdéseket vetnek fel: a Mediterráneum
mint a konfliktus és dialógus színtere; a három "ábrahámi" vallás
kapcsolatainak alakulása; a vallás és a szegények; az imádság mint
a béke forrása; a vallási fundamentalizmusok; a keleti vallások hoz
zájárulása a békéhez; a vallások önkritikája; mit várnak a nem hí
vők a hívőktől; a halálbüntetés egyetemes eltörlése... Fontos, hogy
a békeimádság a keresztény ökumenizmus par excellence fóruma
is. Így az 1999-es génuai találkozón kivételesen csak keresztények
vettek részt, hogy az új évezredbe nagyobb egységben lépjenek be,
amottót Athénagorasz pátriárkától kölcsönözve: Chiese sorelle,
frateIli popoli, mert ahol az egyházak egymás nővérei, ott a népek
egymás fivérei lesznek. Az egység titokzatos megvalósítói a márti
rok. A 20. században az egyház ismét a vértanúk egyházává vált: a
különböző felekezetű keresztények életáldozata közös emlékezet,
amely erősebb a megosztottságnal." Az utóbbi találkozókon gyak
ran szentelnek kűlőn panelt e témának.

A pódiumbeszélgetések témái között másrészt aktualitások
szerepelnek. A párbeszéd ugyanis nem légüres térben, akadémi
ai közegben folyik, hanem a népek életében növekvő fájdalom
iránti érzékenységből születik: "művészet" és "orvosság, mely
segít megtisztítani az emlékezetet az elszenvedett sérelmektől"
és nyitottá tesz a jövő iránt" .35 Többszö: szereyeit napirenden a
Szentföld békéje, az európai integráció, Eszak-Irország, a Balkán,
Irak problémáinak és reményeinek megvitatása. Figyelemre mél
tó Afrika erőteljes jelenléte mind a résztvevők - köztük állam
fők - rangjában és számában, mind a napirenden szereplő té
mákban. Ez abból a felismerésből fakad, hogy Európának, az
európai keresztényeknek megkülönböztetett felelősségük van Af
rika iránt. A Sant'Egidio maga is markáns szerepet vállal Afrika
életében. Döntőn járult hozzá a mozambiki polgárháborút
1992-ben lezáró béke megkötéséhez. Kidolgozta és elindította az
AIDS kezelésében úttörő DREAM programot."

A harmadik esemény, a találkozó középpontja az imádság. A
párbeszéd az ember műve, hozzájárulása a békéhez. Ám a hívő
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36Drug Resource
Enhancement against

AIDS and Malnutrition.
Az új lelkiségi mozgal·

mak stuttgarti találkozó
ján 2004. május 8-án
mondott beszédében

Afrika mint a gazdag,
lakmározó Európa
küszöbénél fekvő

szegény Lázár jelenik
meg: Európának fel kell

kelnie az asztaltól, és
felsegítenie Afrikát. Lásd
www.genspace.colm/stutt

pdf/giornatajl.pdf.

37A keresztények közös,
ökumenikus igeliturgiát

tartanak.

38VÖ. A. Riccardi beve
zető előadása. Firenze,
1995. október 22. D.-J.

Durand: i. m. 39.

3911. János Pál beszéde
a résztvevökhöz, Róma,

1988. október 29.
I. m. 40.

40A "gyenge erő"

A. Riccardi által szíve
sen használt fogalom,

Szent Pál nyomán: Ami
kor erőtlen vagyok, ak
kor vagyok erös (2Kor
12,10), és lsten "gyön-

gesége" erősebb az em
bereknél (1Kor 1,23)

.41VÖ. A. Riccardi: Ke
resztények a vértanúság
századában, 388. Külön

fejezet emlékezik meg
a misszió és a párbe

széd vértanúiról.

tudja, hogy legjobb akarata is tökéletlen, hatalma véges. Az assi
si szellemében rendezett békeimádságokon a résztvevők külőn

böző helyszíneken.Y de egy időben imádkoznak. Nem együtt,
de nem is egymás ellen, ahogyan a vallásháborúkban, ahol Isten
segítségül hívása káromlássá válik. Egymás mellett, különböző

utakon, amelyek mind Őhozzá vezetnek, aki nagyobb nálunk, és
akit bár különböző nevekkel illetünk, egyedül szerezhet békét
nekűnk." Az imádság a lelki ember fegyvere, azé, aki nem a
maga erejében, hanem Istenben bízik. A "lelki ember a béke ta
núja"." Az imádságban a béke energiája szabadul fel, a hívők, a
vallások "gyenge ereje", amely, lemondva a fegyverek és az ide
ológiák hatalmáról, belülről és a mélyben képes átformálni az
embert és a történelmet.t"

A keresztény, muzulmán, zsidó, buddhista, sintoista, szikh,
hindu, zoroasztriánus és más imádságok különböző helyeiről el
indulva a résztvevők processzióban egyesülve vonulnak a záró
szertartás olyan színhelyeire, mint a brüsszeli Grand Place, vagy
a velencei Szent Márk tér. A záró ünnepség megkapóan szép, az
évek során "kanonizált" külsőségek között zajlik. A vallási veze
tők e célra felállított színpadon foglalnak helyet, néhány zárszó
és tanúságtétel hangzik el. Különösen megrendítőek voltak pél
dául 2üü4-ben, Milánóban, a kilencvenes években Ruandában és
Burundiban lezajlott népirtások egy túlélőjének szavai az átéltek
ről, de népe és egész Afrika feltámadásának reményéről." Több
nyire itt olvasta fel a pápa személyes képviseletében jelen lévő

valamelyik kúriai bíboros II. János Pál üzeneteit. A résztvevők és
a téren állók egy perces csönddel emlékeznek minden erőszak

áldozataira, majd elhangzik a békefelhívás. Az utóbbi években
olyan tanúságtévők olvasták fel, mint Rita Borsellino, a Cosa
Nostra által meggyilkolt vizsgálóbíró, Paolo Borsellino húga,
vagy Jean Vanier, a Bárka alapítója. Idén Assisiben pedig most
először nem keresztény, hanem muzulmán résztvevő, egy szo
máliai származású fiatal nő ajkáról hangzott el.

A vallási vezetők ezt követően ünnepélyesen aláírják a felhí
vást, amit azután a Föld népeit és a jövőt képviselő gyerekeknek,
ők pedig a nézők soraiban jelenlévő diplomatáknak és politiku
soknak nyújtottak át mint a vallások békevágyának manifesztu
mát a nemzetekhez. A vallási vezetők az időközben sötétbe bo
rult téren egy-egy fáklyát gyújtanak meg, egyénileg vagy kisebb
csoportokban: 2üü4-ben Milánóban egy-egy iraki síita és szunni
ta méltóság a bagdadi katolikus püspökkel közösen meggyújtott
és magasba tartott lánggal lépett a sokaság elé. A vallási vezetők

végül a béke jelével köszöntik egymást. E cikkben még részben
sem kísérelhetjük meg felsorolni azokat a személyiségeket, akik
az évek során részt vettek a békeimádságokon. A katolikus egy
házat nem ritkán tucatnyi bíboros, püspök, számtalan pap, szer
zetes és világi képviseli. Az ortodox, valamint a pre-chaleedoni
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keleti egyházak részéről olyan méltóságok vettek részt, mint a
tiranai metropolita, a kopt, etióp, és szír ortodox pátriárkák, va
lamint az örmény katholikosz. A protestánsok érdeklődését jelzi
a canterbury érsek és számtalan anglikán, evangélikus, metodis
ta személyiség rendszeres részvétele. Zsidó részről Izrael két
egymást követő askenázi főrabbija és számos nemzetközi tekin
télyű európai rabbi szerepel rendszeresen. A muzulmán világot
hit- és jogtudósok, a keleti vallásokat szerzetesek képviselik. Az
első milánói találkozó óta vannak jelen és vesznek részt a párbe
szédben a politikai és kulturális közélet gyakran hangsúlyozot
tan nem hívő reprezentánsai: Mihail Gorbacsov, Giuliano
Amato, Mario Soares, Jean Daniel. Magyarországról 1996-ban
Schweitzer József országos főrabbi, 1997-ben Várszegi Asztrik
pannonhalmi főapát, 2üü3-ban Erdő Péter bíboros prímás vett
részt előadóként.

Akinek, mint e sorok írójának, volt alkalma látni a záró cere
móniát, érezhette az erőt, mely ebből az élő ikonból árad. A
módszer és a titok XXIII. János pápa formulájának kiterjesztése
minden jóakaratú emberre: keressük azt, ami összeköt, és tegyük
félre, ami elválaszt. Nevezhetjük a barátság diplomáciájának,
vagy - Olivier Clément szép kifejezésével élve'" - a barátság
teológiájának.

Az izraeli askenázi főrabbi és egy nagy tekintélyű egyiptomi
muzulmán szerzetes békeölelése a remény jele. Milánóban a
résztvevők közös nyilatkozatban követelték az Irakban elrabolt
két olasz humanitárius segélymunkásnő szabadon bocsátását.
Elefántcsontpart polgárháború szélére sodródott lakói 2üü3-ban
televízión láthatták, amint hazájuk legfőbb keresztény és muzul
mán méltósága Aachenben békecsókot vált egy olyan találkozón,
amelyen az ország elnöke is felszólalt. De nem túl kevés ez?

II. János Pál pápa így írt: "Ezek a találkozók az idők jeleivé
váltak (... ) a harmadik évezred (. .. ) számára, (. .. ) hogy jövőjét a
(... ) testvéri párbeszéd világítsa meg és megnyíljon a békés talál
kozás előtt.,,43 Jel az, ami nem erőlteti rá magát senkire, de eliga
zítja az útkeresőt. "A sötétséget nem fegyverekkel lehet eloszlat
ni; fények gyújtásával lehet elúzni.T" Olyan világossággal, mint
a világítótorony fénye: a viharos éjszakában megannyi hajós szá
mára jelenthet biztos révbe jutást vagy tovahaladást, míg a torony
őre, aki hosszú éveken át hűségesen virraszt az éjszakában, nem
láthatja és nem számlálhatja meg azokat, akiket megmentett.
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