
Felszólalás a temesvári 
felkelés kezdete évfordulóján

1989 decemberében éppen 
ezen a napon vette kezdetét 
Temesváron az a megmozdu-
lás, mely tüneményes gyorsa-
sággal, egy hét leforgása alatt 
a Ceauşescu-féle, hírhedt naci-
onalista-kommunista-ateista 
diktatúra bukásához vezetett.

December 15-én reggel az 
egyházuk és annak lelkipász-
tora védelmében kiálló ma-
gyar református hívek megle-
pő bátorsággal kergették el a 
Szekuritáté és a Milícia pribék-
jeit, majd élőláncot alkottak a 
templom körül. Órák alatt ro-
mánok, magyarok, németek, 
szerbek – katolikusok, baptis-
ták, evangélikusok, ortodoxok 
és zsidók – százai csatlakoztak 
az ellenállókhoz. A békés meg-
mozdulás estére rendszer- és 
kommunistaellenes tüntetés-
sé alakult át. 1989-ben az er-
délyi Temesvár lett Románia 
első szabad városa.

Isten kegyelméből a cselek-
vő hit kivívta a szabadságot.

Áldott legyen a hősök, a 
mártírok és az áldozatok em-
léke!

A demokratikus rendszer-
változást tovább kell folytat-
nunk!

Romániából Temesváron át 
vezet az út – Európába.

Strasbourg, 2008. december 15. 

ÉVVÉGI KIADÁS

2008

Temesvártól

Európáig
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„Az imént rájöttem, hogy 
Isten minden nyelven beszél, 
de ma kiemelten magyarul” 
– kezdte megnyitó beszédét 
Hans-Gert Pöttering, az Eu-
rópai Parlament elnöke az „A 
Könyv” címet  viselő európai 
Biblia-kiállításon 2008.decem-
ber 9-én az Európai Parla-
ment épületében. Az EP el-
nöke ezzel visszautalt a Tőkés 
László püspök, európai parla-
menti képviselő köszöntő be-
szédében idézett Reményik 
Sándor-verssorra, amelyben 
a bibliafordítók munkája kap-
csán szól így a költő: „Az örök 
Isten beszél – magyarul”.

Hans-Gert Pöttering több-
ször is eltért előre megírt szö-
vegétől, egyfajta párbeszédet 
folytatva Tőkés László gondo-
lataival. Az Európai Parlament 
elnöke kifejtette: „Európát 
nem lehet megérteni keresz-
tény gyökerei nélkül. Partium 
ennek a változtathatatlan iga-
zságnak élő példája. Élő pél-
dája annak is, hogy a világot 
Krisztus szellemében kell for-
málni, amiképpen ezt XVI. Be-
nedek pápa is leszögezte. Na-
gyon köszönöm Tőkés László 
püspöknek, hogy beszédében 

II. János Pál pápáról is meg-
emlékezett, hiszen nélküle ma 
nem lehetnénk itt együtt. II. 
János Pál pápa arra biztatta a 
lengyeleket, hogy ne féljenek, 
és így elindulhatott a Szolda-
ritás szabadság-mozgalom. 
Ugyanígy tett Ön is, Tőkés 
László püspök úr, amikor saját 
országában küzdött az ellen a 
rendszer ellen, amely Német-
ország keleti részében is léte-
zett...”

Az Európai Unió összes hi-
vatalos, illetve az „országok 
néküli nemzetek” nyelvén 
(mint például a baszkok, kata-
lánok, frízek, skótok, velsziek, 
lappok, cigányok stb.nyelvén) 
kiállított Bibliák között külön 
teret kapott a magyar Bib-
lia-örökség, tekintettel arra, 
hogy Partiumot akár a „Biblia-
földjének” is nevezhetjük az 
ott született Biblia-fordítások, 
vagy azok szerzőinek kötődé-
se révén. Tőkés László, a Ki-
rályhágómelléki Református 
Egyházkerület püspöke be-
szédében ehhez kapcsolódva 
zárta le a történelmi idő ívét: 
„Ezelőtt alig több, mint húsz 
esztendővel az én erdélyi – ro-
mániai – egyházamban, volt 

püspököm hathatós közre-
működésével, még papírma-
lomban zúzták be a nyugati 
Testvéreink ajándékaképpen 
érkezett, mintegy tízezer bibli-
át, és WC-papírt gyártottak be-
lőlük. Istennek csodája, hogy 
ilyen előzmények után, most 
egy nemzetközi bibliakiállí-
tás szervezésében vehet részt 
kétszeres kisebbségben élő, 
elnyomott – királyhágómellé-
ki – református magyar egyhá-
zam és az a Nagyvárad, mely 
a »magyar Biblia földjének« 
központja, és amelynek ne-
véhez az egyik legértékesebb 
magyar nyelvű bibliakiadás: 
az 1660-ban megjelentetett 
Váradi Biblia fűződik.”

A Bibliáról a kiállítás fő-
védnöke, Sólyom László, a 
Magyar Köztársaság elnöke a 
megnyitóra összegyűlt népes 
közönséghez intézett levelé-
ben a következőképpen fogal-
mazott: „A Biblia a hívő ember 
számára Isten szava. Mindaz, 
amit jelent, amit képvisel, de 
még az is, ahogyan megszólít: 
évszázadok alatt az európai 
kultúra szövetébe fonódott. A 
Biblia ezernyi módon van je-
len még a nem hívő emberek 
tudatában is. A tízparancsolati 
»ne ölj«, a »ne lopj«, a »ne ha-
zudj« az élhető világ elemi épí-

„És az Ige testté lett...”

»
z
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tőkövei. Károli Gáspár, az első 
teljes magyar nyelvű biblia-
fordítás készítője egy írásában 
kenyérnek, vagyis tápláléknak, 
az élet elemi szükségletének 
nevezte a könyvek könyvét. 
A Biblia olyat tud mondani, 
amire mindenkinek szüksége 
lehet.” 

A kiállításra készült könyv-
jelzőn mottóként az „És az Ige 
testté lett…” klasszikus alapige 
szerepelt (János 1,14), Európa 
nyelveinek változatosságá-
ban. 

Tőkés László, az erdélyi ma-
gyarok európai képviselője az 
1660–1661-es Váradi Biblia 
fakszimile kiadásával aján-
dékozta meg Hans-Gert Pöt-
teringet, az Európai Parlament 
elnökét. 

A kiállítás alkalmából látott 
napvilágot egy másik, nagyon 
fontos magyar bibliatörténeti 
„mérföldkőnek” számító bib-
liafordítás: a Méliusz Juhász 
Péter néhai debreceni refor-
mátus püspök Szent Jób Köny-
vének 1565-ben készített ma-
gyar fordításának hasonmás 
kiadása, Ötvös László profesz-
szor szerető gondozásában, 
amely kiadványt a megnyitón 
be is mutattak.

A Belga Királyi Könyv-
tár által biztosított tárlókban 

mindezek mellett még helyet 
kaptak az ún. „Képes Bibliák”, 
valamint a holland nyelvű 
Rembrandt Biblia (Remrandt 
Bijbel), a Chagall képeivel il-
lusztrált Biblia, illetve egy 
Braille-írásos magyar Újszö-
vetség is. 

A maga nemében páratlan 
kiállítás főszervezője és min-
denese Hermán M. János 
egyháztörténész volt. Ferenc-
zy Miklós kolozsvári lelkész, a 
hagyaték gondnokának hoz-
zájárulásával a gazdag Biblia-
gyűjteményt szerencsés mó-
don egészítették ki Gy. Szabó 
Béla János Jelenéseiből ihle-
tődött remek fametszetei. A 
kiállítást Hévézi Ö. Endre ma-
gyar származású, ma London-
ban élő képzőművész „Képek” 
című animációs trilógiájának a 
folyamatos vetítése tette még 
gazdagabbá, amelynek képi 
üzenete a maga elvontságá-
ban kitűnő lehetőséget bizto-
sított az elmélyedésre.

Tőkés László megnyitó be-
szédében megemlékezett 
II. Alekszej pátriárkáról, II. 
János Pál pápáról, valamint 
a Dalai Láma brüsszeli láto-
gatásáról. A kiállítás lelki véd-
nökségét Bartholomeiosz 
ökumenikus pátriárka vállal-
ta. Európai parlamenti kép-

viselőnk ennek a széles körű, 
ökumenikus „együttállásnak” 
az összefüggésében hirdette 
meg a Keresztény Európára 
néző programjának a tovább-
vitelét. 

Ugyanezen program to-
vábbi kiemelkedő állomását 
képezte a másnapi, 2008. de-
cember 10-i Kereszténység és 
Európa című nemzetközi kon-
ferencia, amelyet ugyancsak 
az Európai Parlament brüsszeli 
épületében tartottak. Mind a 
kiállítás, mind pedig a konfe-
rencia jól illeszkedik a magyar 
keresztény egyházak által Kár-
pát-medence szerte megren-
dezett Biblia Éve (2008) kere-
tébe.

Az Európai Parlament épü-
letében igencsak rendhagyó 
módon: az ökumenikus érte-
kezlet Sipos Miklós esperes, 
az Esperesek Kollégiuma el-
nökének nyitóáhítatával kez-
dődött, és Püsök Csaba lel-
kipásztor, a Lelkészértekezleti 
szövetség elnökének igehir-
detésével végződött. 

A nyitóáhítatot követően 
Tőkés László rövid felvezető 
előadásában vázolta azt az 
eszmei-lelki erőteret, amely 
alapján sor került a Keresztény 
Európát! program meghirde-
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tésére. Az erdélyi magyarok 
európai képviselője a követke-
zőképpen fogalmazott: „Euró-
pai parlamenti képviselőként 
vegyes érzésekkel kellett ta-
pasztalnom, hogy az ideológi-
ai alapokon álló ateista mate-
rializmus – keleti – világából a 
szekularizálódott, nyugat-eu-
rópai fogyasztói társadalom 
vulgáris materializmusának a 
világába csöppentem. 1989 
után, egyházi kapcsolataink 
terén is ugyanennek a valóság-
nak a sokkoló hatásával kellett 
szembesülnöm. Ez azonban 
még nem minden. A kép tel-
jességéhez az, a francia forra-
dalom hagyományaira vissza-
vezethető, liberális vétetésű 
keresztényellenesség is hozzá 
tartozik, mely intoleráns mó-
don a politikai és a közéletből 
is messzire száműzné az Egy-
házat, és valahol a civil szféra 
és a társadalmi élet perifériájá-
nak a határán jelölné ki annak 
helyét. Ezen a ponton viszont 
már egymásra is talál, ami egy-
máshoz illik, és a keresztényel-
lenesség nyugati hagyomá-
nya, valamint a kelet-európai 
diktatúrák harcos egyházelle-
nessége anakronisztikus ösz-
szhangban találkozik egymás-
sal.” Ebben a sajátosan ellent-
mondásos helyzetben tűzte ki 
hivatásául – mondotta Tőkés 
László – „hogy keresztény hi-

tünk és értékeink szószólójává 
váljak ebben a kétszeresen ke-
resztényietlen európai uniós 
légkörben”.  

A továbbiakban jeles meg-
hívottak tartottak előadáso-
kat. Név szerint: Prof. dr. Piotr 
Mazurkiewicz, az Európai Kö-
zösség Püspökkari Konferen-
ciái Szövetségének (COMECE) 
főtitkára, Hannu Takkula eu-
rópai parlamenti képviselő, 
Fejes Anzelm Rudolf, a Pre-
montrei Rend nagyváradi fő-
apátja, Gál Kinga és Surján 
László európai parlamenti 
képviselők, valamint Rüdiger 
Noll, az Európai Egyházak 
Konferenciájának társult főtit-
kára.

A konferencia alcíméhez il-
lően – „Európai keretek és helyi 
távlatok” – Antal János mode-
rátor, a KREK külügyi előadó-

tanácsosa szót adott a külön 
ezen alkalomra kiutazott egy-
házi delegáció több képviselő-
jének, úgymint Dr. Anca Tibor 
ökumenikus referensnek, aki 
Csűry István helyettes püspök 
hozzászólását tolmácsolta, 
Incze Zsolt sepsiszentgyörgyi 
lelkipásztornak, Forró László 
előadótanácsosnak, valamint 
Csiki Sándornak, az Erdélyi 
Nagycsaládosok Szövetsége 
képviselőjének.

A konferencia résztvevői 
Zárónyilatkozatban összegez-
ték az elhangzottakat.  Ebben 
– kapcsolódva a 2008. októ-
ber 17–18-án, Nagyváradon 
tartott nemzetközi ökumeni-
kus értekezlet javaslatához – 
a résztvevők indítványozták, 
hogy „a krisztusi szeretet hiva-
talos formában is váljon az eu-
rópai oktatás részévé és egyik 
alapvető értékévé”.

Tőkés László püspök, EP-
képviselő a konferencia utáni 
sajtótájékoztatón bejelen-
tette, hogy kezdeményezi 
egy Keresztény Frakcióközi 
Munkacsoport megalakítását 
a „Keresztény Európát!” prog-
ram szellemében.

Az utazócsoport azzal az 
érzéssel távozott Brüsszelből, 
hogy a romániai forradalmi 
változások érvfordulóján „Te-
mesvárról megérkeztek Euró-
pába.”
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Sólyom László köztársasági 
elnök üzenete
az Európai Parlamentben 
megrendezésre kerülő
Európai Biblia Kiállítás 
ünnepélyes megnyitója 
alkalmából
Brüsszel, 2008. november

A magyar nyelvterülete-
ken 2008 a Biblia esztendeje. 
Szerte a Kárpát-medencében 

− a keresztény felekezetek 
közös felhívása nyomán − ki-
állításokon, képzőművészeti 
tárlatokon, koncerteken és 
tudományos konferenciákon, 
kis közösségekben és nagy-
szabású rendezvényeken em-
lékeznek meg a legismertebb 
könyvről. Történetéről, sor-
sáról, hatásáról. Kórusművek 
csendültek a Művészetek Pa-
lotájában, gyerekek rajzoltak a 
könyvtárakban, tudósok cse-
réltek eszmét.

A Biblia hívő ember számá-
ra Isten szava. Mindaz, amit je-
lent, amit képvisel, de még az 
is, ahogyan megszólít: évszá-
zadok alatt az európai kultúra 
szövetébe fonódott. A Biblia 
ezernyi módon van jelen még 
a nem hívő emberek tudatá-
ban is. A tízparancsolati „ne 
ölj”, a „ne lopj”, a „ne hazudj” az 
élhető világ elemi építőkövei. 
Károli Gáspár, az első teljes 
magyar nyelvű biblia-fordítás 
készítője egy írásában kenyér-
nek, vagyis tápláléknak, az élet 
elemi szükségletének nevezte 
a könyvek könyvét. A Biblia 
olyat tud mondani, amire min-
denkinek szüksége lehet.

Az Ó- és Újszövetség nem 
kizárólag vallási dokumen-
tum, hanem nyelvi, fi lozófi ai, 
művészeti forrás, amelyből 
gazdagon merítettek Európa 
népei. A magyar nyelv külö-
nösen sokat kapott a Bibliától: 
magyarul a kételkedés egyik 
szinonimája Tamás apostol 
történetéből ered („tamásko-
dik”), és a „júdáspénz” jelen-
tését sem kell senkinek elma-
gyarázni.

Ez a kiállítás példázza, 
hogy a magyar kultúra az első 
nemzeti fordítások óta eleven 
szellemi-lelki párbeszédben él 
a Bibliával. A történelmi szö-

vegek mellett most Gy. Szabó 
Béla erdélyi fametsző grafi kái 
kaptak helyet, és zene segíti 
az elmélyülést. Általuk az In-
terkulturális Dialógus Évében 
bárki meggyőződhet a közös 
európai örökség összekötő 
erejéről.

Sólyom László

Sólyom László köztársasági elnök üzenete
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Tisztelt Elnök úr!
Főtisztelendő Püspök 
és Főapát urak!
Nagytiszteletű Szolgatársaim!
Tisztelt Képviselő hölgyek 
és urak!
Hölgyeim és uraim! 
Kedves Testvéreim!

Nemzetközi Biblia-kiállítá-
sunk megnyitásánk beveze-
téseképpen engedjék meg, 
hogy rendkívüli módon, min-
denekelőtt az Orosz Ortodox 
Egyház most elhunyt elöljáró-
járól, II. Alekszej pátriárkáról 
emlékezzem meg, és mind-
annyiunk őszinte részvétét 
és együttérzését fejezzem ki 
Oroszország hívő népe iránt. 
Moszkva és „minden oroszok 
pátriárkájának” nagy érdemei 
voltak az ateista-kommunista 
diktatúra bukását követő egy-
házi és polgári igazság- és jó-
vátételben.

E jeles alkalommal arról is 
szólni kívánok, hogy az Euró-
pai Parlamentben egy hónap-
pal ezelőtt emlékeztünk meg 

a boldog emlékezetű II. János 
Pál pápa megválasztatásának 
30. évfordulójáról. Az emlékét 
idéző, rangos kiállítást szintén 
Hans-Gert Pöttering elnök 
úr nyitotta meg. A lengyel 
pápa örökre beírta a nevét a 
történelembe, egyebek mel-
let azáltal, hogy kiemelkedő 
szerepet vállalt az istentelen 
totalitárius szovjet birodalom 
hatalmának megdöntésében, 
valamint az európai egység 
építésében.

Múlt héten, az évvégi Eu-
rópai Imareggeli keretében 
szintén Hans-Gert Pöttering 
elnök úr köszöntötte a sokféle-
ség egységében egybegyüle-
kezett vendégsereget, keresz-
tény hitünk és közösségünk 
szellemének és szerepének 
fontosságát hangsúlyozva az 
egységes, új Európa kialakulá-
sának folyamatában. 

De a Kultúrák Közötti Párbe-
széd Európai Esztendejében a 
Dalai Láma brüsszeli látogatá-
sa is ideillik ebbe a felsorolás-
ba, hiszen az elnyomott tibeti 
nép és annak vezetője szintén 

a tolerancia és a párbeszéd 
erőszakmentes eszközeivel 
folytatja hősies felszabadító 
harcát az egyetlen, még léte-
ző kommunista világhatalom 
– a kínai birodalom – ellen.

Istennek adjunk hálát, hogy 
közel húsz esztendővel a kelet- 
és közép-európai rendszervál-
tozás kezdete után, íme, a fél 
évszázadon át mesterségesen 
megosztott Kelet és Nyugat 
népeinek, országainak és egy-
házainak közösségében, a mai 
napon együtt hajolhatunk kö-
zös kincsünk, a Szent Biblia 
fölé, töretlen hittel bízva az 
örök isteni igazságban és ke-
gyelemben.

Ezelőtt alig több, mint húsz 
esztendővel az én erdélyi – ro-
mániai – egyházamban, volt 
püspököm hathatós közre-
működésével, még papírma-
lomban zúzták be a nyugati 
Testvéreink ajándékaképpen 
érkezett, mintegy tízezer bib-
liát, és WC-papírt gyártottak 
belőlük. Istennek csodája, 
hogy ilyen előzmények után, 
most egy nemzetközi biblia-
kiállítás szervezésében vehet 
részt kétszeres kisebbség-
ben élő, elnyomott – király-
hágómelléki – református 
magyar egyházam és az a 
Nagyvárad, mely a „magyar 
Biblia földjének” központja, 
és amelynek nevéhez az egyik 
legértékesebb magyar nyel-
vű bibliakiadás: az 1660-ban 
megjelentetett Váradi Biblia 
fűződik.

 
Tisztelt Elnök úr!

Ezúton is megköszönöm, 
hogy személyes jelenlétével 
tiszteli meg Biblia-kiállításunk 
megnyitóját.

Tőkés László püspök, EP-képviselő megnyitó beszéde

fö
ö
g
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Köszönöm, hogy közvetlen 
munkatársaival együtt támo-
gatásában részesíti Keresz-
tény Európáért indított prog-
ramunkat.

Ezen a helyen mondok kö-
szönetet ugyanakkor Sólyom 
László államelnök úrnak azért, 
hogy kiállításunk fővédnöksé-
gét elvállalta. 

Keresztény egyházaink 
ökumenikus közösségében 
szintén köszönettel tartozom   
I. Bartolomeiosz konstanti-
nápolyi pátriárka lelki védnök-
ségéért, valamint Kiss-Rigó 
László magyarországi me-
gyéspüspök, Fazekas László 
felvidéki református püspök 
és Fejes Anzelm nagyváradi 
premontrei főapát, továbbá 
európai testvéregyházaink 
és ökumenikus szervezeteink 
képviselőinek erkölcsi támo-
gatásáért.

Nem utolsósorban illesse 
köszönet a kiállítás valameny-
nyi szervezőjét, kedves mun-
katársaimat és barátaimat, 
akik önzetlen odaadással járul-

tak hozzá ennek a „pünkösdi 
csodának” a létrejöttéhez, 
melynek révén valamennyi 
európai nép és nemzet a saját 
nyelvén hallja Isten Igéjét szó-
lani.

A világ első nyomtatott 
könyve volt: a Guttenberg-
féle Biblia. A Szentírás a világ 
legtöbb nyelvére lefordított, 
legnagyobb példányszámban 
megjelentetett könyveként 
ölel bennünket egységbe: Is-
ten gyermekeinek közösségé-
be. 

A Guttenberg-galaxis har-
móniájában a mai napon az 
ország nélküli népekkel is ta-
lálkozunk – a skótok, a velszi-
ek, a katalánok, a baszkok, a 
frízek, a lappok és a cigányok 
nyelvén megszólaló Ige által. 

Engedjék meg, hogy külön 
is szíves fi gyelmükbe ajánljam 
Méliusz Juhász Péter néhai 
debreceni református püs-
pök Szent Jób Könyvének 
magyar fordítását, melynek 
hasonmás kiadása erre a jeles 
alkalomra készült el.

„Ez a könyv a könyvek köny-
ve, / Szegény ember drága 
gyöngye” – írta nagy regény-
írónk, Gárdonyi Géza egyik 
versében.

A bibliafordítók jóvoltából, 
Luther Mártonnak, Károlyi 

Gáspárnak és társainak kö-
szönhetően: „Az örök Isten 
beszél – magyarul”, és a világ 
minden nyelvén –, mondhat-
juk Reményik Sándor erdélyi 
költővel, az Európai Parlament 
soknyelvűségének szellem-
ében.

Azért szintén egy erdélyi 
költő, Kiss Jenő szavával ad-
junk hálát Istennek a bibliafor-
dítók maradandó munkájáért:

„Fennen dícsértessék a 
Fordító,
A vágó fegyver nélkül 
hódító!
Dícsértessék a szent, 
dicső idő,
Mely fénylő könyvek által 
lett dicső,
A lélek által győző és 
gyarapító!”

Végezetre pedig engedjék 
meg, hogy korunk és társa-
dalmunk erkölcsi válságában 
John Thissen vallomásával 
emlékezzem meg Édesanyám-
ról – a bibliás Édesanyákról: 
„Anyám volt a legjobb biblia-
fordító. Ő az élet nyelvére for-
dította le a Bibliát.”
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Tisztelt Tőkés László Püspök 
úr, tisztelt Kiss-Rigó István püs-
pök úr, tisztelt Kollégák, Hölgye-
im és Uraim!

Az imént rájöttem, hogy Is-
ten minden nyelven beszél, de 
ma kiemelten magyarul. Nagy 
öröm és megtiszteltetés szá-
momra, hogy ma, e csodálatos 
kiállítás megnyitóján szólhatok 
Önökhöz. Gratulálok és meg-
köszönöm kollégámnak, Tőkés 
László püspöknek, hogy az Eu-
rópai Parlamentbe hozta ezt a 
kiállítást. A valódi európai mű-
vészet és lelkiség számos ki-
emelkedő példája, amelyet ma 
itt megtekinthetünk, Európa 
egy olyan régiójából érkezett, 
a Partiumból, amelynek népe 
évszázadokon át harcolt a val-
lási és személyi szabadságáért.

Külön köszönöm Tőkés 
László püspöknek, hogy a Da-
lai Lámát is említette, aki egy 
buddhista vezető. Úgy gondo-
lom, nekünk, keresztényeknek 
minden vallási meggyőződés 
védelmében kötelességünk ki-
állni, hiszen az minden ember 
méltóságához hozzátartozik. 
Mindenkinek joga van saját hi-
téhez – nekünk azt védelmez-
nünk kell. Ez a Biblia-kiállítás, 
karácsony előtt néhány héttel, 
kiválóan alkalmas arra, hogy a 
kiállított könyvek által emlé-
keztessen bennünket az Euró-

pai Parlamentben a Könyvek 
Könyvének példamutató érté-
kére.  Mi, az Európai Parlament-
ben  a mindennapi munkában 
hosszú és bonyolult szövege-
ket fogalmazunk, különböző 
megfogalmazásokkal küszkö-
dünk, körültekintően mérle-
geljük a szavakat. Óriási kihívá-
sokkal szembesülünk, és fon-
tos döntéseket kell hoznunk a 
jövő érdekében. Igen gyakran 
megfeledkezünk azonban ar-
ról, hogy Európai Uniós mun-
kánkra nézve is számtalan mély 
igazság rejlik a Bibliában.

 Európát nem lehet megérte-
ni keresztény gyökerei nélkül. 
Partium ennek a változtatha-
tatlan igazságnak élő példája. 
Élő példája annak is, hogy a vi-
lágot Krisztus szellemében kell 
formálni, ahogyan ezt XVI. Be-
nedek pápa is leszögezte. Na-
gyon köszönöm Tőkés László 
püspöknek, hogy beszédében 
II. János Pál pápáról is meg-
emlékezett, hiszen nélküle ma 
nem lehetnénk itt, együtt. II. 
János Pál pápa arra biztatta a 
lengyeleket, hogy ne féljenek, 
és ilyenképpen indulhatott el a 
Szoldaritás szabadság-mozga-
lom. Ugyanígy tett Ön is, Tőkés 
László püspök úr, amikor küz-
dött saját országában az ellen 
a rendszer ellen küzdött, amely 
Németország keleti részében 

is létezett. Mi, keresztények és 
azok is, akik nem hisznek, ösz-
szefogunk itt, Brüsszelben.

Keresztény hitünk ereje for-
málta kontinensünk arculatát.

Isten a saját képére terem-
tette az embert – ezért is véde-
nünk kell minden ember mél-
tóságát. Ebben a szellemben 
védjük mi is politikánkban az 
emberek elvitathatatlan jogát 
a méltósághoz. Semmilyen 
más vallás vagy spirituális erő 
nem hagyott ránk ilyen erős 
hagyatékot, olyan örökséget, 
amely felszabadít és egyben 
kötelez is bennünket.

Nekünk, keresztényeknek, 
tovább kell dolgoznunk Eu-
rópa egységén az ökuménia 
jegyében. Ezt az egységet Eu-
rópa egyesülése révén érhet-
jük el, még akkor is, ha mindez 
csak nagy erőfeszítések árán 
sikerülhet.

Európa jövője a keresztény 
gyökereken alapszik, amelyek-
nek letéteményesei vagyunk. 
Ebből az európai identitásunk-
ból fakadó hivatásunkat kell 
teljesítenünk, függetlenül at-
tól, hogy katolikusok, protes-
tánsok, anglikánok, ortodoxok 
vagy más valláshoz tartozók 
vagyunk. Keresztény gyökere-
ink nagyon erősek, és köteles-
ségünk azokat védelmezni.

Ne a világot kritizáljuk, hogy 
milyen rossz lett – rajtunk áll, a 
mi hozzájárulásunkra van szük-
ség, hogy jobbá tegyük. 

Mi kitartunk elkötelezettsé-
günk mellett, ezért a legjobb 
úton haladunk közös Európánk 
jobb jövője irányába.

Ebben az értelemben újból 
szeretném megköszönni Tő-
kés László püspöknek az erő-
feszítéseit, és hozzájárulását 
az emberek szabadságának ki-
vívásához saját országában és 
összeurópai viszonylatban.

Hans-Gert Pöttering EP-elnök megnyitó beszéde

Ti l Tőké Lá ló Pü ök
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Európai kereszténységünk 
mai helyzetének az általá-
nos jellemzésére – a Kelet és 
Nyugat viszonyát jellemző 
hagyományos különállás to-
vábbélésének a körülményei 
között – egy távoli történelmi 
analógia kínálkozik. A török 
és a Habsburg birodalom ve-
télkedésének színterévé vált 
Kárpát-medencében a kora-
beli Magyarország – a króni-
kás megfogalmazása szerint 
– „két pogány közt” őrlődött. 
Más szóval szólva: a keresz-
ténység „bajnokának” számí-
tó Habsburg-ház “apostoli” 
császáraitól sem számíthatott 
jobb bánásmódra, mint a létét 
fenyegető „pogány” törökök 
részéről. 

Mutatis mutandis: a kom-
munista-ateista diktatúra ke-
gyetlen vallás- és egyházelle-
nessége alól szabaduló kelet-
közép-európai – kis – nemze-
tek a Berlini fal leomlása és a 
mesterségesen megosztott 
Európához való visszacsatla-
kozásuk után, egy kis túlzással 

szólva, vallási szempontból 
úgy érezhették, hogy „cseber-
ből vederbe estek”. 

A volt kommunista tábor 
vallási tilalmát és keresztény-
üldözéseit elszenvedő keresz-
tény egyházak és a hitükben 
megalázott hívő emberek a 
lelkiismereti és vallásszabad-
ság eszményi világát látták a 
nyugati demokráciákban, 
és nemes irigységgel néztek 
fel reájuk. Az igencsak korlá-
tozott, de mégiscsak létező 
kelet-nyugati egyházi kapcso-
lataink évtizedeken át az ateis-
ta diktatúra alóli felszabadulás 
ígéretét hordozták magukban, 
és ennek reménységét éltet-
ték bennünk.  Utóbb azonban, 
a kommunista diktatúra buká-
sát követően, a szabad nyugati 
kapcsolattartás viszonyai kö-
zött hamar rá kellett jönnünk, 
hogy az eszményeinkben élő 
„szabad világ” vallásszabad-
ságának nem sok köze van az 
– egykori – “keresztény Euró-
pához”; hogy az a szabadság 
inkább jelenti a vallástalan-

ság, mint a vallás szabadságát; 
inkább, mintsem a nagy múltú 
nyugati kereszténység nemes 
örökségének a folytatását. 

Európai parlamenti képvi-
selőként vegyes érzésekkel 
kellett tapasztalnom, hogy az 
ideológiai alapokon álló ate-
ista materializmus – keleti – 
világából a szekularizálódott, 
nyugat-európai fogyasztói 
társadalom vulgáris materi-
alizmusának a világába csöp-
pentem. 1989 után, egyházi 
kapcsolataink terén is ugyan-
ennek a valóságnak a sokkoló 
hatásával kellett szembesül-
nöm. Ez azonban még nem 
minden. A kép teljességéhez 
az, a francia forradalom ha-
gyományaira visszavezethető, 
liberális vétetésű keresztény-
ellenesség is hozzá tartozik, 
mely intoleráns módon a poli-
tikai és a közéletből is messzire 
száműzné az Egyházat, és vala-
hol a civil szféra és a társadalmi 
élet perifériájának a határán 
jelölné ki annak helyét. Ezen a 
ponton viszont már egymás-

„Két pogány közt”
Elhangzott a Kereszténység és Európa című konferencia megnyitása alkalmából
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Kereszténység és Európa – Nemzetközi konferencia
Európai keretek és helyi távlatok
Brüsszel, Európai Parlament, 2008. december 10.

A magyar keresztény egyházak által meghirdetett Biblia Éve 
(2008) keretében megrendezett európai parlamenti Nemzetkö-
zi Biblia-kiállítás, valamint az ehhez kapcsolódó Kereszténység 
és Európa című ökumenikus konferencia alkalmából Istennek 
adunk hálát nagy ajándékáért: a világ összes népének nyelvén 
szóló isteni igéért, a nagyvilág és Európa közös kincsének szá-
mító Szentírásért. Az Európai Unióban érvényesülő sokféleség 
és multikulturalitás szellemében az első Pünkösd csodáját lát-
juk abban, hogy a Szent Biblia egyetemes üzenetét “mindenki a 
maga nyelvén hallja szólani” (Csel. 2, 6-11). 

Adventi várakozásunk idejében Karácsony ünnepének cso-
dáját készülünk ünnepelni. “Az Ige testté lett, és lakozék mi kö-
zöttünk” – mondja az Írás (Jn. 1, 14).

Istennek a Bibliába foglalt szent Igéjére, valamint Jézusnak, 
“a testté lett Igének” a szavára fi gyelve – kinyilvánítjuk a követ-
kezőket: 

1. Jézus példázatos tanítása szerint: a bölcs ember kősziklá-
ra építi az ő házát, hogy azt ne döntsék össze az idő viszontag-
ságai (Mt. 7, 24-27). 

Ezzel egybehangzóan az Európai Unióról szóló – lisszaboni 
– szerződés preambuluma is annak “szükségességére” mutat 
rá, hogy “a jövő Európájának kialakításához szilárd alapokat 
teremtsünk”. 

Meggyőződésünk, hogy az Európai Unió nem lehet csupán 
egy gazdasági szövetség, hanem ezzel együtt mindannyiunk 
történelmi, kulturális és vallási értékekben gazdag, közös ott-
hona, melyben a közös vagy éppenséggel egymással szembe-
állító gazdasági érdekeken túlmenően az egymással egyesítő, 
közös értékeknek kell érvényesülniük. 

Konrad Adenauer 1952-ben – az Európai Unió születése-

Keresztény Európát!

Zárónyilatkozatra is talál, ami egymáshoz il-
lik, és a keresztényellenesség 
nyugati hagyománya, vala-
mint a kelet-európai diktatú-
rák harcos egyházellenessége 
anakronisztikus összhangban 
találkozik egymással. Európai 
parlamenti képviselőként eb-
ben a sajátosan ellentmon-
dásos helyzetben ébredtem 
rá annak szükségességére és 
tűztem ki hivatásomul, hogy 
keresztény hitünk és értéke-
ink szószólójává váljak ebben 
a kétszeresen keresztényiet-
len európai uniós légkörben. 
Ebből az alapvető előzmény-
ből és felismerésből kiindulva 
hirdettem meg a Keresztény 
Európát! elnevezésű prog-
ramot – és ennek a missziói 
tervnek a mentén és részeként 
kerül sor 2008 Adventjében 
brüsszeli nemzetközi Biblia-
kiállításunkra, valamint Ke-
reszténység és Európa című 
európai parlamenti konfe-
renciánkra. Honi egyházi éle-
tünk ökumenikus összetételű, 
népes küldöttsége – ebben 
az összefüggésben – a nacio-
nál-kommunista diktatúrában 
megpróbált keresztény hitünk 
ügyében vállal követséget az 
Európai Parlamentben. Talán ez 
az a többlet, mellyel az elvallás-
talanodott Nyugat-Európának 
mi szolgálhatunk. Ez lehet a mi 
“gazdag szegénységünk” szelle-
mi-lelki hozzájárulása – apport-
ja – az egyesült Európához. Ezzel 
együtt igaz szövetségeseket ke-
resünk és találunk magunknak 
a szekularizáció lélektelenségét 
túlélt és a jóléti társadalmak 
anyagiasságán felülemelkedni 
képes, nyugati egyházainkban 
és Testvéreinkben – akikkel ösz-
szefogva, ilyenképpen most 
már végképp reménykedni és 
cselekedni merünk és tudunk 
egy lélekben megújuló, más 
Európáért. 

Tőkés László
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kor – elhangzott szavai csak 
ilyenképpen válhatnak valóra, 
melyek értelmében: “Remény-
ségünk szerint földrészünkön 
egy új korszak kezdődött el, a 
békének, az egyetértésnek és 
egy újfajta jólétnek a korsza-
ka...”

2. Ésaiás próféta jövendö-
lése arról szól, hogy: “lakozik a 
pusztában jogosság... és lesz 
az igazság műve békesség, 
és az igazság gyümölcse nyu-
galom és biztonság mind-
örökké” (És. 32, 16-17). 

Ezzel egybehangzóan, a lisz-
szaboni szerződés az európai 
országok azon elhatározását 
mondja ki, hogy: “közös kül- 
és biztonságpolitikát valósít-
sanak meg, ... Európa és a világ 
békéjének, biztonságának és 
fejlődésének előmozdítása ér-
dekében”, és hogy “egy, a sza-
badságon, a biztonságon és 
a jog érvényesülésén alapuló 
térséget hozzanak létre”. 

A prófétai ige, másfelől az 
európai szerződés szellem-
ében – az európai Ökumeni-
kus Charta szavaival valljuk 
és vállaljuk, hogy: “az Evangé-
lium segítségével lépünk fel 
az emberi személy, mint Isten 
képmása méltóságáért, egy-
házakként pedig közösen kí-
vánjuk elősegíteni a népek és 

kultúrák közötti megbékélést”. 
– Ez az elkötelezettségünk kü-
lönösen időszerű éppen most, 
A Kultúrák Közötti Párbeszéd 
Európai Esztendejében. 

3. Pál apostoli igéjével vall-
juk továbbá azt, hogy: “Senki-
nek semmivel ne tartozzunk, 
hanem csak azzal, hogy egy-
mást szeressük; mert aki sze-
reti felebarátját, az a törvényt 
betöltötte” (Rm. 13, 8). Megy-
győződésünk, hogy a béke, a 
biztonság, az igazság és a jo-
gosság alapértékeinél is fonto-
sabb a szeretet evangéliumi 
törvénye.  A lisszaboni szer-
ződés preambuluma “Európa 
kulturális, vallási és humanista 
örökségének”, “a népek közöt-
ti szolidaritásnak”, “a sokféle-
ségben való egyesülésnek” 
a fontosságát hangsúlyozza. 
Ezen túlmenően valljuk, hogy 
a kölcsönös tiszteletnél és 
toleranciánál is fontosabb a 
testvéri szeretet. Éppen ezért, 
az idén októberben tartott, 
nagyváradi – romániai – öku-
menikus értekezlet javaslatá-
nak értelmében indítványoz-
zuk, hogy: “a krisztusi szeretet 
hivatalos formában is váljon 
az európai oktatás részévé és 
egyik alapvető értékévé” (idé-
zet az értekezlet zárónyilatko-
zatából). 

4. A Cselekedetek Könyvé-
nek tanúsága szerint Troász-
ban – éjszakai látásban – egy 
makedón férfi  jelent meg Pál 
apostol előtt, és ekképpen 
szólott hozzá: “Jer által Ma-
kedóniába, és légy segítségül 
nékünk” (Csel. 16, 9). 

A régi múltra visszanyúló, a 
II. világháborút követő hideg-
háborús viszonyok között pe-
dig végletesen elmélyülő ke-
leti-nyugati megosztottság 
mindmáig érezteti hatását 
Európában. Hitbeli, szellemi 
téren az ideológiai alapokon 
nyugvó, keleti ateista mate-
rializmus, másfelől a nyuga-
ti fogyasztói társadalmakat 
jellemző vulgáris materia-
lizmus viszont egyként fejti 
ki romboló hatását Európa 
mindkét részén. 

Meggyőződésünk, hogy a 
Kelet- és Nyugat-Európa kö-
zötti megosztottság visszahú-
zó örökségét csak olyankép-
pen tudjuk leküzdeni, hogyha 
keresztény hitünk és értékeink 
ökumenikus közösségében – 
az Európai Unió keretében – a 
két szembenálló térség lelki-
szellemi egységének a kiala-
kításán fáradozunk.  

Jelképes értelemben ezért 
kívánjuk ma is, hogy Pál apos-
tol jöjjön át Európába, hogy: 
nemes európai törekvéseink 
megvalósításában Isten Igéje 
és Anyaszentegyháza “legyen 
segítségül nékünk”. 

Az Ökumenikus Charta sza-
vaival szólva, Egyházaink “min-
den ember előtt bizonyságot 
kívánnak tenni a szeretetről 
és a reménységről, mégpedig 
úgy, hogy közösen hallga-
tunk Istennek a Szentírásban 
hangzó Igéjére, és elkötelez-
zük magunkat közös hitünk 
megvallására és az együttes 
cselekvésre”. 

A Konferencia előadói 
és résztvevői

k l

té
n
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Tőkés László püspök, EP-kép-
viselő a keresztény gyökerekhez 
való visszatérés szellemében 
hirdette meg a Keresztény 
Európát!-programot, amelynek 
korábbi állomásához, az április-
ban Temesváron rendezett öku-
menikus kerekasztal-beszélge-
téshez kapcsolódva a következő 
lépését jelentette a nagyváradi 
központi EP-iroda által szervezett 
Kereszténység és Európa című 
konferencia. A nemzetközi érte-
kezlet hangsúlyos témái: a ke-
resztény értékek az európai köz-
tudatban, a gazdasági életben és 
a felső szintű politikai döntésho-
zatalban való újbóli megszilárdí-
tása és képviselete, az egyházak 
ez irányú együttműködési lehe-
tőségeinek a keresése. A Lorántf-
fy Zsuzsanna Református Egyházi 
Központban a konferencia részt-
vevői emellett az egyházak romá-
niai együttműködési lehetősége-
iről tanácskoztak, a Charta Oe-
cumenica jövőbeni aláírásának 
a szükségességéről és – remélt 
– jótékony hatásairól. A konfe-
rencia nyitónapján a „keresztény 
Európa” és a Charta Oecumeni-
ca kérdésének határainkon túli, 
illetve a kereszténységhez való 
viszonyulás Európai Parlament-i 
helyzetével ismerkedhettek meg 
a résztvevők. Tőkés László, a 
Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület püspöke, európai 
parlamenti képviselő kiemelte, 
hogy egy frakcióközi keresztény 
csoport egyrészt méltó európai 
parlamenti képviselője lehetne 
kontinensünk keresztény érté-
keinek és polgárainak, másrészt 
pedig érdemi fórumává válhatna 
közös keresztény erőfeszítéseink 
és célkitűzéseink legfelsőbb szin-
tű megtárgyalásának.

Dr. Bóna Zoltán, a Magyar-
országi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsának főtitkára magyaror-
szági összefüggésben tárgyalt a 
Charta Oecumenica egyházveze-
tői szintű aláírása és a gyülekezeti 

életbe való beiktatása közötti sza-
kadékról, a gyakorlatba ültetés 
nehézségeiről. Nicodim Bulzesc 
román EP-képviselő a keresz-
ténység civilizációt teremtő és ci-
vilizációt formáló erejéről tartott 
előadást. A baptista EP-képviselő 
az Európai Néppárt (EPP-ED) tag-
jaként teljes körű támogatásáról 
biztosította Tőkés Lászlónak a 
keresztény integroup létrehozá-
sát célzó kezdeményezését. Dr. 
Dieter Brandes németországi 
evangélikus lelkész, a Healing of 
Memories in Romania program 
felelős koordinátora a romániai 
egyházi együttműködésnek a 
történelemben gyökerező nehé-
zségeiről, ezek feldolgozásának 
fontosságáról tartott előadást.

A konferencia második nap-
jána Szlovákiai Református Ke-
resztyén Egyház képviselői, az 
akadályoztatott dr. Erdélyi Géza 
püspök küldöttei, Újlaki Ferenc 
és Porubán Ferenc szombaton 
számoltak be szlovákiai ökume-
nikus tapasztalataikról. Tempfl i 
József római katolikus megyés-
püspök előadásában konkrét 
módon szemléltette a konferen-
cia kérdésének aktualitását, éspe-
dig Törökország EU-tagságának 
problematikája mentén. A Nagy-
váradi Román Ortodox Püspök-
ség részéről dr. Ioan Codorean 
kulturális tanácsos (Sofronie Dri-
ncec üdvözletét átadva) tartott 
előadást az egyházak szerepéről 
Európa spirituális identitásá-
nak kialakításában. Előadásának 
egyik fi gyelemreméltó eszme-
futtatása a „laicisztikus Európa” 
fogalmának abszurditásával fog-
lalkozott. A Balázsfalvi Görög Ka-
tolikus Érsekség tanácsosa, Nico-
lae Anuşca a vallásszabadságot 
szabályozó európai irányelvekről 
és azok romániai alkalmazásáról 
szólt. Ebben a vonatkozásban 
kiemelten kezelte az egyházi in-
gatlanok visszaszolgáltatásának 
a felgyorsítását, amely nélkül 
nem beszélhetünk valódi vallász-

szabadságról. Előadásának egy 
másik fi gyelemre méltó követ-
keztetésében azt szögezte le, 
hogy a vallásszabadság romá-
niai helyzetében lényeges elő-
relépést jelentene az egyház és 
állam közötti kapcsolatok teljes 
transzparenciája, főleg az állami 
támogatások terén.

Mátyás Attila, a Romániai 
Evangélikus-Lutheránus Egyház 
kolozsvári egyházmegyéjének 
alesperese az egyház társadalmi 
szerepéről szólva a gyakorlati 
szolgálat felől tekintett a keresz-
tény értékhordozás kérdésére, 
különös hangsúlyt fektetve a fe-
lekezeti oktatás szerepére a tár-
sadalomban. A gyakorlati vona-
lon továbbhaladva Vincze Judit, 
a Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület diakóniai és misz-
sziói előadótanácsosa az egyhá-
zi diakónia szerepét emelte ki. 
Előadásában röviden kitért a nők 
ökumenében betöltött sajátos 
szerepére, rámutatva ezzel az 
egyházi/közéleti kelet-európai 
gondolkodás egyik nagy hiányos-
ságára. Az előadások rendjén 
utolsóként került sor Csűry Ist-
vánnak, a Királyhágómelléki Re-
formátus Egyházkerület helyet-
tes püspökének az előadására, 
amely az egyházak tanítása felől 
közelítette meg a Charta Oecu-
menica lehetőségének a kérdé-
sét. Előadásában érintőlegesen 
kiemelte az egyházi tanítás azon 
elemeit, amelyek egyszerre szim-
bolizálják az egyházak közötti 
egységet és különbözőséget.

A tanácskozás végén született 
közös ajánlásokat magába fogla-
ló dokumentum-tervezet képezi 
a mostani konferencia ikerren-
dezvényének a kiindulópontját. 
Erre a második konferenciára, 
ugyancsak „Kereszténység és Eu-
rópa” elnevezéssel, 2008. decem-
ber 9-én kerül sor, Brüsszelben.

Kereszténység és Európa
Nemzetközi ökumenikus konferencia, 2008. október 17–18.
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Az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács 2008. november 15-i, 
kolozsvári plenáris ülésén ha-
tározati úton kérte fel Tőkés 
László európai parlamenti 
képviselőt, hogy „a Gyulafe-
hérvári Római Katolikus Érsek-
ség  vezetőivel való egyezte-
tés nyomán” az Európai Par-
lamentben kezdeményezze 
a Gyulafehérvár székhelyű 
Erdélyi Főegyházmegye 
megalakulásának millenniu-
máról való hivatalos megem-
lékezést. 

Az EMNT határozatának 
indítványozója az Erdélyi Ma-
gyar Kezdeményezés keresz-
tény-nemzeti RMDSZ-plat-
form volt. 

A Gyulafehérvári Érseki Hi-
vatallal való előzetes egyez-
tetés nyomán Tőkés László 
az Európai Parlament 2008. 
december 3-i plenáris ülésén 
elmondott felszólalásában 
ő maga emlékeztetett a jeles 
évfordulóra, és tett javaslatot 
a nemzetközi viszonylatban is 
jelentős történelmi esemény 
európai megörökítésére néz-
ve. 

A millenniumi évforduló 
nem csupán a Római Katolikus 
Egyház, hanem az egész erdé-
lyi magyarság és a történelmi 
testvéregyházak számára is 
fontos üzenetet hordoz. 

Ezt szem előtt tartva, üdvös 
volna, hogyha erdélyi egy-
házaink közös gyökereikre 
és múltjukra való tekintettel 
és az erdélyi tolerancia szel-
lemében együtt ünnepelnék 
a 2008 szeptemberétől 2009 
szeptemberéig tartó Millenni-
umi Emlékévet.

Tőkés László brüsszeli fel-
szólalását mellékelve közöl-
jük.

A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye Milleniumáról

Felszólalás
a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye Millenni-

uma alkalmából

Szent István első magyar királyunk, ezer évvel ezelőtt, az 
Úr születésének 1009. esztendejében, az akkor létrejövő tíz 
püspökség között alapította meg a Gyulafehérvár székhelyű 
Erdélyi Püspökséget. Ez a nagy horderejű egyháztörténelmi 
esemény a keresztény hitre tért Magyarországnak a – korabeli 
– Európához való csatlakozását jelképezi.

A XVI–XVII. században Gyulafehérvár az önálló Erdélyi Fe-
jedelemség fővárosa volt, s mint ilyen, az európai jelentőségű 
erdélyi tolerancia szellemét idézi fel, annak köszönhetően, 
hogy 1568-ban az Erdélyi Országgyűlés – világviszonylatban is 
páratlan módon – foglalta törvénybe a vallásszabadságot.

1918-ban, a gyulafehérvári román nemzeti gyűlés határo-
zatban mondta ki az utóbb Romániához csatolt Erdély magyar-
ságának és többi nemzeti közösségének a kollektív önrendel-
kezéshez való jogát. Európa előtt Románia ma is adós ennek a 
határozatnak a végrehajtásával.

Gyulafehérvár sokrétű történelmi üzenetének szellemében 
javasolom, hogy Főegyházmegyéje Millenniumi Emlékévének 
2009. szeptember 29-i zárónapját az Európai Unió iktassa be 
jövő évi nemzetközi eseménynaptárába (1). Ezzel együtt, ez-
úton is kezdeményezem az ősi gyulafehérvári székesegyháznak 
és az érseki palotának a kulturális világörökség részévé való 
nyilvánítását (2).

Brüsszel, 2008. december 3.
Tőkés László
EP-képviselő
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Az Európai Egyházak Konfe-
renciájának Egyház és Társada-
lom Bizottsága 2008. novem-
ber 18-20-án Brüsszelben tar-
tott értekezletet, Az egyházak 
szerepe a közéletben: törvényi 
keretek és lehetőségek címmel. 
Az európai egyházak mintegy 
negyven küldötte vett 
részt a tanácskozáson. 
A Királyhágómelléki 
Református Egyház-
kerületet Antal János 
külügyi előadótaná-
csos képviselte. 

A küldöttek négy 
munkacsoport ke-
retében összegezték 
tapasztalataikat, a kö-
vetkezők szerint: egy-
házak és a civil szféra 
(I), egyházak és auto-
nómia (II), egyházak és 
közpénzek (III), illetve 
többségi és kisebbsé-
gi egyházak viszonya 
(IV). 

Az egyházak és au-
tonómia munkacso-
port tagjaként Antal 
János az elhíresült gen-
csi üggyel szemléltette 
a Királyhágómelléki 
Református Egyház-
kerület – alkotmány által sza-
vatolt – autonómiáján esett 
sorozatos sérelmeket napja-
ink Romániájában. Európai 
testvéregyházaink képviselőit 
különösen megdöbbentették 
a fegyveres karhatalom és az 
anti-terrorista kommandók 
gencsi bevetéseiről készült 
fényképfelvételek.    A konfe-
rencia munkálatai tájékoztató 
és vitaindító jellegű plénum-
előadások keretében folyta-
tódtak, a következő „műfa-
jokban” és témakörökben: 

szociológiai felmérések ered-
ményei, az Európai Unió diszk-
riminációellenes törvénykezé-
se, a transzparens egyház és 
politikum közötti párbeszéd 
szükségessége, a többségi és 
kisebbségi egyházak törvény 
előtti esélyegyenlősége. 

Alexandru Gherasim bu-
karesti román ortodox teoló-
giai professzor előadása is na-
pirenden szerepelt, Vallássza-
badság és integráció címmel. 
Az ígéretes téma ellenére a 
dolgozat lényegében a román 
állam vallásszabadságot és 
egyenlőséget hirdető alkot-
mányi és törvényi kereteinek 
ismertetésében merült ki. 

A hozzászólások rendjén 
Antal János előadótanácsos 
rámutatott, hogy a kelet-kö-
zép-európai – különösképpen 

pedig a romániai – gyakorlat-
ban a törvényi szabályozásnak 
és az egyházi valóságnak alig 
van köze egymáshoz. A min-
denkori román államhatalom 
által favorizált Ortodox Egy-
ház 1989 óta, hathatós állami 
támogatással több mint 2.000 

templomot tudott Erdély 
többnyire magyarlakta 
vidékein felépíteni. Ez-
zel szemben az erdélyi 
magyar egyházak még 
mindig nem vehették 
birtokba a kommuniz-
mus idején elkobzott in-
gatlanaik többségét, sőt 
műemléktemplomaik 
kijavítására is alig-alig ju-
tott állami támogatás. 

A konklúziók rendjén 
Tőkés László püspök, 
európai parlamenti kép-
viselő Keresztény Európát! 
című egyéni program-
jának főbb motívumait 
ismertette az előadóta-
nácsos, amely éppen az 
egyházak felelős közéle-
ti szerepvállalását gátló 
nyugat-európai szeku-
larizáció, másfelől pedig 
a kelet-európai kommu-
nista ateizmus romboló 

hatásainak ellensúlyozására 
született. A Keresztény Euró-
pát! program keretében ha-
marosan sorra kerülő, európai 
parlamenti Biblia-kiállításról 
szólva Antal János arra emlé-
keztette a jelenlévőket, hogy 
Tőkés László személyében a 
keresztyén egyházaknak köz-
vetlen képviselőjük van az Eu-
rópai Parlamentben. 
2008. november 20.

A KREK Külügyi 
és Ökumenikus Osztálya

Az egyházak szerepe a közéletben: törvényi
keretek és lehetőségek

Keresztény Európát!
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2008 szeptemberében Tőkés 
László európai parlamenti képvi-
selő csatlakozott Urszula Krupa és 
Witold Tomczak lengyel EP-képvi-
selők Hans-Gert Pöttering EP-el-
nökhöz intézett azon indítványához, 
amelyben egy emléktábla elhelye-
zését kezdeményezték az Európai 
Parlamentben, II. János Pál pápa 
tiszteletére, ekként állítva emléket a 
Szentatya Európa kettészakítottsá-
gának megszüntetésében és az eu-
rópai egység kialakításban játszott 
kiemelkedő szerepének.

Szeptember végén képviselőnk 
újabb keresztény vonatkozású ügy-
ben szállt síkra lengyel képviselőtár-
saival, amikor is a hozzájuk csatla-
kozó képviselőkkel közös levelet in-
téztek India európai uniós nagykö-
vetéhez, az országában zajló véres 
keresztényüldözések beszünteté-
sére, az emberi jogok tiszteletben 
tartására szólítva.

Ugyancsak a legalapvetőbb ke-
resztény és európai érték, a szolida-
ritás szellemében adta támogatását 
Tőkés László ahhoz a közös akcióhoz, 
melyet Johannes Blokland, Bastia-
an Belder és Kathy Sinnott EP-kép-
viselők az Unió 2007–2013 közötti 
költségvetésének a kohéziós alapra 
vonatkozó módosítását kérik. Az 
aláírók a gyermekgondozási segély, 
különösképpen a kisebbségekhez 
tartozó és az elhagyott gyerekeknek 
járó segélyek megemelését szorgal-
mazzák.

Mindezek újbóli bizonyságul szol-
gálnak arra nézve, hogy az orszá-
gonkénti kezdeményezések mellett 
fontos az európai parlamenti képvi-
selők összefogása, sőt az összes eu-
rópai parlamenti képviselő egyként 
léphet fel az egyenlőség, az emberi 
jogok és a keresztény szellemiség 
védelmében. Tőkés László épp e há-
rom alapérték európai képviseletét 
vállalta fel, a nemzeti kisebbségek 
védelme és a kommunista múlttal 
való szembenézés sürgetése mel-
lett. 

Keresztény Európát! nevű önál-
ló képviselői programja értelmében 
Tőkés László továbbra is elkötele-
zett támogatója a keresztényellenes 
megnyilvánulások visszaszorításá-
nak. A keresztény értékrend európai 
hagyatékának megőrzése mellett e 

program a keresztény identitás szé-
les értelemben vett érvényesítésére 
is kedvező keretet teremt. 

Ennek szellemében vett részt 
európai parlamenti képviselőnk 
október 14-én a II. János Pál pápa 
megválasztásának 30. és európai 
parlamenti látogatásának 20. évfor-
dulója alkalmából rendezett Közös 
európai szellemiség című kiállítás 
megnyitóján, és ezen alkalomból 
rendezett konferencián. Áldott alka-
lomnak számított az esemény, hiszen 
a keresztény értékrend tisztelete 
országhatárokon felülemelkedve is-
mételten egybegyűjtötte a különbö-
ző európai országok személyiségeit 
és EP-képviselőit. Az Európai Nép-
párt és a Nemzetek Európai Uniója 
védnöksége alatt álló rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével Lengyel-
ország prímása, Jozef Glemp bíbo-
ros, és Tadeusz Pieronek püspök, 
a krakkói Teológiai Pápai Akadémia 
rektora is. Rocco Buttiglione olasz 
keresztény-demokrata politikus elő-
adásában úgy fogalmazott, hogy a 
rendezvény sikeresen mutatta be II. 
János Pál párbeszédközpontú szol-
gálatát, mellyel hidakat teremtett 
népek és kultúrák között. Az emlék-
kiállítást Hans-Gert Pöttering, az 
Európai Parlament elnöke nyitotta 
meg, II. János Pál pápa európai jó-
szolgálati útjait méltatva. 

Mindezen törekvésekkel szöges 
ellentétben, az Európai Parlament-
ben nem ritkán komoly ellenállás 
tapasztalható a keresztény értékek-
kel szemben. Egyesek sajnos egyér-
telmű tiszteletlenséggel fogadják 
képviselőtársaiknak a keresztény 
szellemiség megerősítésére irányu-
ló igyekezetét. Ez alkalommal is 
döbbenettel kellett tudomásul ven-
nünk egy szocialista EP-képviselő Já-
nos Pál pápa emléke ellen irányuló, 
szentség- és kegyeletsértő támadá-
sát.

Említésre méltó, hogy néhány 
hónappal ezelőtt Tőkés László püs-
pök az Európai Parlament plenáris 
ülésén volt kénytelen állást foglal-
ni XVI. Benedek pápa mellett, akit 
akkor éppen a család védelmében 
való kiállása miatt ért nemtelen tá-
madás.

Brüsszel, 2008. október 16.

A keresztény értékek védelmében

„Annak idején, a múlt század 
nyolcvanas éveiben az Arad 
központú Temesvári Reformá-
tus Egyházmegye lelkészeinek 
memoranduma az egyetlen 
helyi, szervezett, nyilvános és 
testületi fellépés volt a nem-
zetközi felháborodást kiváltó 
romániai, ún. területrendezési 
és -szisztematizálási tervvel 
kapcsolatban. Joggal lehetne 
büszke rá mind a romániai 
református egyház, mind az 
erdélyi magyarság.
A felhívást megszavazó 
lelkészek, egy közösség 
vezetőiként, igaz, nem túl nagy 
egyházmegye magyar re-
formátusait képviselve hozták 
meg bátor döntésüket. Ennek 
ellenére (vagy épp ezért is?), a 
közelmúltról alkotott történeti 
képből szinte teljesen hiányzik 
mind Magyarországon, mind 
Romániában.
Hogy a dolgok mikor kerülnek 
helyükre, mikor sikerül leszá-
molni a történelmi-politikai 
torzulásokkal és torzításokkal, 
azt ma még csak találgatni 
lehet. De annyi bizonyos, sokat 
tehetne ezért a kortárs törté-
netírás.”

Molnár János: Az Aradi 
Állásfoglalás. Partium Kiadó, 
Nagyvárad, 2008.
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Az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) híradása 
nyomán a közvélemény megdöbbenéssel szerzett 
tudomást arról, hogy az iszlám lázadók kezében lévő, dél-
szomáliai Kismayo városban egy 13 éves kislányt ástak 
a földbe és köveztek halálra amiatt, hogy − az elvadult 
háborús viszonyok között − három férfi  megerőszakolta. 
A helyi milícia iszlám bírósága ekképpen büntette az 
áldozatot, miközben az erőszak elkövetőinek még csak a 
haja szála sem görbült. 

Történetesen szintén az iszlám követőihez, az iraki 
siítákhoz kapcsolódik a Moszulban és környékén élő, 
ősi keresztény közösség kegyetlen üldözése. A Le Monde 
híradása szerint október hónap folyamán mintegy 2400 
családot, összesen több mint tízezer embert űztek 
el szülőföldjükről, és az erőszakos cselekményeknek 
tizenöten estek áldozatul. A központilag irányított 
erőszakhoz feltehetőleg az Al Qaida terrorszervezetnek 
is köze van. Az üldözöttek vallási vezetői az iraki 
kormány beavatkozását kérték, mivel a helyi rendőrséget 
szintén a siíták irányítják. Október végén a Vatikán is 
felemelte a szavát a megfélemlített iraki őskeresztények 
védelmében.

Tőkés László európai parlamenti képviselő az isteni 
irgalom és a krisztusi szeretet, az európai tolerancia és a 
keresztény szolidaritás szellemében szólalt fel az Európai 
Parlament plenáris ülésén az áldozatok és az üldözöttek 
védelmében, a vallási fanatizmus és idegengyűlölet 
ellen − az Európai Közösség állásfoglalását és cselekvő 
fellépését sürgetve a felvetett esetekben.

Felszólalás a vallási fanatizmus áldozatai és 
üldözöttei védelmében

„Irgalmasságot akarok és nem áldozatot” – visszhangzik 
a lelkünkben Jézus szava (Mt. 9,13), amikor a világban 
elharapózott sok erőszakossággal és kegyetlenséggel 
találkozunk. A terror és az erőszak még fájdalmasabb, 
hogyha azt a fundamentalista vallásosság vagy a vallási 
kizárólagosság jegyében követik el – hiszen Isten szeretete 
kizárja a kegyetlen erőszakot és az idegengyűlöletet. 

Éppen ezért tiltakoznunk kell annak a dél-szomáliai, 
tizenhárom éves gyermeklánynak a brutális kivégzése 
ellen, akit minekután három férfi  megerőszakolt, a lázadók 
iszlám bíróságának az ítélete alapján megköveztek – 
miközben a bestiális erőszaktevőket futni hagyták. 

És tiltakoznunk kell az iraki kisebbségi keresztények 
üldözése ellen, akiknek ezreit űzték el lakóhelyükről – 
Moszulból és vidékéről – a militáns siíták, és tartják 
félelemben és gyilkolják őket. 

Európai kereszténységünk, a vallási tolerancia és 
az ökumenikus testvériség szellemében az Európai 
Közösségnek fel kell emelnie szavát és cselekednie 
kell a vallási erőszak áldozatainak és üldözötteinek a 
védelmében!

A vallási fanatizmus áldozatai védelmében Levél Hans-Gert Pötteringhez

Tisztelt Elnök úr!
A magyarajkú római katolikus, református 

és evangélikus egyházak a 2008. esztendőt a 
Biblia Évének nyilvánították. A Partiumi Régió, 
melyben püspökként szolgálok, a „Biblia 
földjének” tekinthető, hiszen azon túlmenően, 
hogy az első teljes magyar nyelvű Biblia-
fordítás, amelyet mind a mai napig használ 
Egyházunk, 1590- ben a mi térségünkben 
született − ráadásul szintén régiónkhoz 
kapcsolódik még három másik korai Biblia-
kiadás (1541, 1661, 1685), melyek kivételes 
művelődéstörténeti jelentőséggel bírnak. Mi 
büszkén őrizzük ezen könyvritkaságok eredeti 
példányait, és ezúton ajánljuk fel és javasoljuk 
idei bemutatásukat az Európai Parlamentben, 
egy nemzetközi Biblia-kiállítás keretében.

Ennek kapcsán hadd emlékeztessem Önt 
arra, hogy az 1568-as Tordai Országgyűlés 
révén, melyen a kort megelőzve, kikiáltották 
a vallásszabadságot és törvénybe iktatták a 
vallási toleranciát, Erdély élenjáró szerepet 
vállalt az állam és az egyház viszonyának 
mértékadó rendezésében.

A javasolt kiállítás áldott alkalmat kínálna 
arra, hogy bemutassuk nem csupán saját 
− magyar − örökségünket, hanem az Unió 
tagországai is kiállítsák legkiemelkedőbb 
Biblia-fordításaikat és kiadásaikat. Ez a közös 
Biblia-ünnep − most, a Kultúrák Közötti 
Párbeszéd Európai Esztendejében − minden 
bizonnyal nagy mértékben elősegítené a 
különböző vallások és kultúrák egymáshoz 
való közeledését, és tovább építené Európa 
sokszínű egységét.

Másodsorban szintén indítványozom 
egy konferencia megrendezését az Európai 
Parlamentben: Kereszténység és Európa 
címen, az európai keresztény egyházak 
képviselőinek részvételével. Meggyőződésem, 
hogy egy ilyen párbeszéd közös európai 
önazonosságunk keresésében útmutató 
volna, keresztény gyökereinknek és 
értékeinknek pedig a megerősödésére 
szolgálna. Végül, de nem utolsó sorban, 
európai identitásunk keresztény 
dimenzióiban gondolkodva, engedje meg, 
hogy ezúton szorgalmazzam XVI. Benedek 
pápa Európai Parlamentbe való meghívását, 
ennek az esztendőnek az Adventjében. Az 
erdélyi vallási együttélés, valamint országunk 
egyházainak ökumenikus jókapcsolatai 
szellemében rendkívül fontosnak tartom 
az egyesülő Európa keresztény hitünk általi 
építését.

Annak reményében, hogy javaslataim 
elnyerik az Elnök úr tetszését és támogatását, 
tisztelettel küldöm jókívánságaimat.

Brüsszel, 2008. január 28. 
Tőkés László
EP- képviselő

„

„
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Autonómiát szeretnénk 
Tibetben, nem teljes füg-
getlenséget, és lemondunk 
az erőszakos megoldás-
ról - mondta a dalai láma az 
Európai Parlament ünnepé-
lyes brüsszeli plenáris ülésén 
csütörtökön a kultúrák közötti 
párbeszéd éve alkalmából. A 
láma beszélt az emberi érté-
kek fontosságáról és a vallások 
békés együttéléséről is.

Az Európai Parlament el-
nöke, Hans-Gert Pöttering 
köszöntötte a dalai lámát, és 
elmondta, a zsidó, az iszlám 
és a keresztény vallás képvi-
selőit követően most a budd-
hizmus jeles képviselője is 
tiszteletét teszi a parlament-
ben. Pöttering a mumbai és 
a márciusi tibeti események 
kapcsán arról szólt, milyen 
fontos a békéért és megbé-
kélésért küzdő vallási vezetők 
fellépése a világban. Csakúgy, 
mint az Európai Parlamenté - 
folytatta az elnök, - amely kész 
arra, hogy a világon minde-
nütt, így Tibetben is fellépjen 
az emberek jogaiért és mél-
tóságáért. „Kínával való kap-
csolatainkban kötelességünk, 
hogy őszintén és nyíltan a de-
mokrácia, a jogállamiság, az 

emberi jogok és a vélemény-
szabadság értékei mellett fog-
laljunk állást” - fogalmazott az 
EP-elnök. 

Emberi értékek és vallá-
sok közötti béke

A dalai láma felszólalásában 
beszélt két legfontosabb elkö-
telezettségéről: az emberi ér-
tékek hangsúlyozásáról, vala-
mint a vallások közötti egyet-
értés és béke elősegítéséről. 
„Az emberi értékek azok, ame-
lyek boldoggá teszik az egyén, 
a család és a közösség életét” 
- mondta -, „a mai időkben 
viszont úgy tűnik, nem szen-
telünk elegendő fi gyelmet 
ezeknek a belső értékeknek”. 
Ehelyett túl sok hangsúlyt fek-
tet a társadalom a materiális 
javakra és a stressz, a gyanak-
vás, a törtetés és a kapzsiság a 
jellemző - tette hozzá. 

A láma fontos értékként 
emelte ki a melegszívűséget, 
amely véleménye szerint fő-
leg a nők erénye. Szavai sze-
rint örömmel töltötte el, hogy 
az Európai Parlament soraiban 
sok női képviselő található.

A politikában és a demok-
ráciában a pluralitás szüksé-
gességéről beszélünk, a hit és 
a vallás kérdésében azonban 

mégsem akarjuk a különbö-
zőséget elfogadni - folytatta 
beszédében a láma. „Pedig 
különböző elveik és fi lozófi -
ájuk ellenére minden vallás 
ugyanazt az üzenetet közvetí-
ti: a szeretet, a megbocsátás, a 
tolerancia, a megelégedés és 
az önfegyelem üzenetét” - fo-
galmazott. 

Tibet: békés autonómiát 
szeretnénk, nem teljes füg-
getlenséget

A dalai láma beszéde máso-
dik részét Tibet kérdésének és 
jövőjének szentelte. Elmondta, 
a tibetiek célja a Kínán belüli 
békés autonómia, a gazdasági 
élet modernizálása, az embe-
rek alapvető jogainak biztosí-
tása, és nem a kínai hatóságok 
által feltételezett elszakadás. 
„Teljes mértékben lemondunk 
az erőszakról és nem akarunk 
teljes függetlenséget” - fogal-
mazott.

A láma szerint az általa vá-
lasztott erőszakmentes út 
Kína számára is a legkedve-
zőbb lenne, hiszen „az általá-
nos harmónia és egység csak 
a kölcsönös bizalmon és tisz-
teleten keresztül érhető el”. 

A buddhista vezető arra kér-
te az Európai Uniót, továbbra is 
maradjon aktív Tibet ügyének 
támogatásában. Az Európai 
Parlamentnek, különösen a 
parlament Tibet-csoportjának 
megköszönte az eddigi támo-
gatást, és bejelentette, csatla-
kozik az EP-képviselők által a 
tibetiekkel vállalt szolidaritás 
kifejezéseként tartott böjthöz. 

2008. december 14.

Kép és szöveg:
www.euparl.europa.eu

Tibeti autonómiát, erőszakmentesen – A Dalai Láma 
az Európai Parlamentben

k é él é
d
jö
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A Dalai Láma – polgári ne-
vén: Tenzin Gyatso –, Tibet 
indiai száműzetésben élő val-
lási és politikai vezetője 2008. 
december 3–4. napjain láto-
gatást tesz Brüsszelben, az Eu-
rópai Parlamentben.

Rendkívüli érdeklődés által 
kísért látogatásának első nap-
ján – egyebek mellett – szűk 
körű találkozón vett részt az EP 
Tibeti Frakcióközi Bizottsá-

gának szervezésében. A meg-
hitt hangulatú megbeszélésre 
elkísérte őt Samdong Rinpo-

che professzor, az emigráns 
tibeti kormány vezetője.

A Dalai Láma megnyitó tá-
jékoztató beszédében beszá-
molt a márciusi zavargások 
véres elfojtását, valamint az 
idei pekingi nyári olimpiát kö-
vetően kialakult tibeti helyzet-
ről.

Mélységes csalódottságá-
nak adott hangot amiatt, hogy 
az olimpiát megelőző és az 
azt követő kétoldalú tárgya-
lások nyolcfordulós sorozata 
eredménytelenül végződött, 
és ezzel együtt Kína tovább 

fokozta az elnyomást és a ter-
ror uralmát országában. Az 
ilyenképpen kialakult, jelenle-
gi helyzet szinte reménytelen 
– mondotta a vallási vezető, 
aki ugyanakkor őszinte köszö-
netét fejezte ki támogatóinak, 
köztük is kiemelt módon az 
Európai Parlamentnek, illetve 
a fogadására egybegyüleke-
zett EP-tibeti bizottság tagja-
inak.

Samdung Rinpoche az 
emigrációban élő tibetiek 
2008. november 17-én tartott, 
dharamszalai tanácskozásáról 
nyújtott tájékoztatást, melyen 
a világ 19 országából összesen 
560 küldött vett részt. A bámu-
latos összetartásról, kitartásról 
és önszervező erőről bizony-
ságot tevő tibeti „parlament” 
„a száműzött ország” függet-
lenedésének alternatívájával 
szemben, továbbra is a tibeti 

területi autonómia kivívása 
mellett foglalt állást, és ennek 
képviseletére – további – teljes 
felhatalmazásáról biztosította 
a Dalai Lámát, valamint saját 
– választott – emigráns kor-

mányát. A képviseleti testület 
továbbá „száz százalékosan 
egyetértett az erőszakmentes-
ség elvét illetően” a folytatódó 
küzdelemben.

A világszerte rendkívül 
népszerű Dalai Lámát az egy-
begyűltek nevében Thomas 

Mann EP-képviselő, az eu-
rópai tibeti bizottság elnöke 
üdvözölte. Tájékoztatta a ven-
dégeket arról, hogy decem-
ber 3-án és 4-én az Európai 
Parlament mintegy négyszáz 
képviselője és munkatársa 
rendkívüli böjttel és imádság-
gal, valamint fehér sál jelképes 
viselésével juttatja kifejezésre 
a tibeti nép iránti elkötelezett 
támogatását.

Hozzászólásában Astrid 

Lulling luxemburgi EP-képvi-
selőasszony az európai orszá-
gok és az uniós intézmények 
„gyengeségét és gyávaságát” 
bírálta Tibet ügyében, pél-
dának okáért a pekingi nyá-
ri olimpia összefüggésében. 
Ugyanakkor egy tibeti EU-
képviselet felállítását javasolta 
– támogatásképpen.

Tőkés László európai kép-
viselő erdélyi egyházi ember-
ként és az erdélyi magyarság 
képviselőjeként üdvözölte a 
Dalai Lámát. „Erdélyből jö-
vök, arról a földről, ahol Kőrösi 
Csoma Sándor, a tibeti tudo-
mányosság megalapítója, az 
első tibeti-angol szótár meg-
alkotója született. Szülőföldjé-
ről, Székelyföldről, Románia 
„»Tibetjéből« érkezem, amely 
éppen úgy területi autonómi-
ájáért küzd, miként Őszentsé-
ged országa” – mondotta. A 
püspök, a jelen lévő dél-tiroli, 

Temesvár szellemében

Tőkés László találkozója a Dalai Lámával
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illetve olaszországi EP-képvi-
selők támogatói szerepét is 
méltatva, Dél-Tirol modell-
értékű autonómiáját állította 
a tibetivel párhuzamba. Be-
fejezésképpen európai képvi-
selőnk erdélyi magyarságunk 
szolidaritásáról biztosította a 
Dalai Lámát, és Remény és Va-
lóság című könyvének angol 
nyelvű kiadását, valamint egy 
erdélyi látogatásra szóló 

meghívást is tartalmazó leve-
lét nyújtotta át neki. 

Zárószavaiban a tibeti 
emigráns kormány vezetője a 
Dalai Láma vezetésével foly-
tatott szabadságküzdelem 
időszerű célkitűzéseit foglalta 
össze. Miként előbb a láma is, 
Samdong Rinpoche kiemelten 
szólt a tibeti ügy nemzetközi 

támogatóiról, akiknek rész-
vételével jövőre egy világgyű-
lést terveznek, Európában.

Holnap délben a Dalai Láma 
az Európai Parlament plénu-
mán fog beszédet mondani.

Alább Tőkés László levelét 
olvashatják:

Őszentsége, a Dalai Láma 
kezébe 

Őméltósága! 
Szoros fi gyelemmel követtem 

az idén az Ön arra irányuló erő-
feszítéseit, hogy párbeszédet 
folytasson Kínával, a tibeti nép 
autonómiájának megszerzé-
se érdekében. Aggodalommal 
látom, hogy a kínai hatósá-
gok fi gyelmen kívül hagyják a 
tibetiek szabadságvágyát, és 
továbbra is elnyomják az Ön 
népét. A márciusi lhasai és más 
városokbeli brutális események 
nyomán abban a reményben 

kerestem meg Önt – megelőző 
– együttérző levelemmel, hogy 
a 2008-as Olimpiai Játékok há-
zigazdájára nehezedő nemzet-
közi nyomás történelmi esélyt 
nyújt Kínának Tibettel kapcso-
latos politikájának megváltoz-
tatására, és arra, hogy az Ön 
népének alapvető jogait szava-
tolja. 

Nagy hatással volt reám az 
Európai Néppárt lengyel kül-
döttsége szervezésében júli-
usban rendezett fotókiállítás, 
mely a „TIBET: utazás az olimpi-
ai úton, és a tovább vezető út” 
címet viselte. Anna Posluszna 
fényképész feltárta előttünk az 
ősi Tibet elbűvölő szépségeit és 
napjaink Tibetjének megrázó 
tragédiáját. Ott helyben eldön-
töttem, hogy a kiállítást szülő-
hazámba, Erdélybe is meghí-
vom.  

Talán Ön is tudja, hogy Er-
dély Románia „Tibetje”. Az er-
délyi magyarok, Kőrösi Csoma 
Sándornak, a tibetológia meg-
alapítójának, a legelső tibeti–
angol szótár megalkotójának 
a népe saját tapasztalatából 
igen jól tudja, hogy mit ért Ön 
„kulturális népirtáson” és „de-
mográfi ai agresszión”. Ennek 

ellenére, megadatott nekünk 
az áldás, hogy megtapasztal-
juk a békés ellenállás erejét és 
hatalmát, 1989-ben, amikor az 
én kicsiny temesvári keresztény 
gyülekezetem hitbéli bátorsága 
a romániai kommunistaellenes 
forradalom kirobbanásához 
vezetett. 

Kértem felvételemet az Euró-
pai Parlament Tibet Intergroup 
frakcióközi csoportjába azért, 
hogy népének ügyét közvetle-
nül is támogathassam. 

Szeretném megragadni az 
alkalmat, hogy meghívjam Önt 
Erdélybe. A Tibetről szóló, terv-
be vett fotókiállítás megnyitó-
ja kiváló lehetőséget nyújtana 
arra, hogy Önt lakóhelyemen, 
Nagyváradon üdvözölhessük. 
Ugyanakkor örömmel mutat-
nám meg Önnek az erdélyi Cso-
makőröst, azt a kis falut, ahol 
225 esztendeje Kőrösi Csoma 
Sándor meglátta a napvilágot, 
valamint egykori, nagy múltú 
iskoláját, a nagyenyedi kollégi-
umot.

T i s z t e l e t t e l:  

Tőkés László püspök,
EP-képviselő
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2008. december 17-én dél-
ben, az Európai Parlament ün-
nepélyes ülése keretében ad-
ták át jelképesen a Szaharov-
Díjat Hu Csia kínai emberi jogi 
harcosnak. Azért „csak” jelké-
pesen, mivel maga a kitünte-
tett nem lehetett jelen, mivel 
éppen egy pekingi börtönben 
sínylődik.

Az alkalomnak különleges 
fontosságot kölcsönzött az 
a körülmény is, hogy maga 
a Szaharov-Díj éppen most 
érkezett el a 20. évfordulójá-
ra. Az évfordulói rendezvény-
re a Díj eddigi kitüntetettjei 
is meghívást nyertek, akiket 
nagy lelkesedéssel ünnepelt 
a Parlament. Többen közülük 
éppen hatalmi akadályozta-
tásuk miatt nem jöhettek el. 
Szolidaritásuk kifejezésekép-
pen az európai képviselők 
őket is hangos ünneplésben 
részesítették. 

Hans-Gert Pöttering EP-
elnök meghatódott méltatása 
nyomán a jelenlévők megren-
düléssel hallgatták végig és 
tekintették meg a fogságban 
lévő Hu Csia feleségének 
– titkos úton eljuttatott – vi-
deoüzenetét. A kínai helyzet-
ről szólva, a törékeny asszony 
arról is beszámolt, hogy súlyo-

san beteg férje életveszélyben 
van, egy esztendős kisgyerme-
kük pedig még jóformán nem 
is látta az apját. Férje azon 
vallomását is idézte, hogy „az 
emberi jogokért – úgy érzi – 
még mindig nem tett eleget”. 
Hu Csia azt reméli és akarja, 
hogy: „ő legyen az utolsó fo-
goly Kínában, akit a lelkiis-
mereti szabadság elnyomása 
miatt vetettek börtönbe”.

A díjátadó ünnepély dísz-
vendégeként jelen lévő Elena 
Bonner – a Béke Nobel Díjas 
Andrej Szaharov özvegye és 
harcostársa – mintegy a Díj 
névadójának politikai hitvallá-
sát idézte, amikor annak a kö-
zös meggyőződésüknek adott 
hangot, hogy: „egy politikai 
döntés soha sem lehet helyes, 
amennyiben nem erkölcsös”. 
„Az emberi jogok terén nem 
tehetünk engedményeket, hi-
szen ezeken alapul az európai 
civilizáció” – mondotta Bonner 
asszony.

Említésre méltó, hogy a 
Szaharov-Díjnak nem Hu Csia 
az egyetlen kínai kitüntetett-
je. 1996-ban Vej Csing-seng 
részesült ebben az elismerés-
ben, akit „a kínai demokrácia 
atyjának” szokás nevezni. A 
reá irányuló európai közfi gye-

lemnek jelentős része volt ab-
ban, hogy a jeles kommuniz-
mus-ellenes harcost 1997-ben 
a börtönből szabadon bocsá-
tották, majd az Egyesült Álla-
mokba engedték távozni.

Nem sokkal az európai par-
lamenti esemény után, a fő-
épület közvetlen közelében 
került sor a különféle nem-kor-
mányzati szervezetek (NGO) 
által megszervezett tüntetés-
re – „Fórum a Szabadságért 
és az Emberi Jogokért Kíná-
ban” címen. A szervezők fel-
kérésére három európai parla-
menti képviselő is felszólalt az 
ember- és polgárjogi szerve-
zetek képviselői sorában.

Szent-Iványi István liberá-
lis EP-képviselő szolidaritásá-
ról biztosította a kommunista 
diktatúra elnyomottait, és a 
kínai hatóságok azon ígéreté-
re emlékeztetett, mely szerint 
az idei Nyári Olimpiai Játékok 
nyomán javítani fognak az 
emberi jogok terén fennálló 
helyzeten. Mivel ez nem tör-
tént meg, erkölcsi kötelessé-
günk az ígéretek teljesítését 
számon kérni – hangsúlyozta 
a képviselő.

Helga Trüpel EP-képviselő 
(Zöldek frakciója) szuggesz-
tív módon számolt be arról a 
kínai látogatásáról, melynek 
alkalmával az akkor még házi-
őrizetben lévő Hu Csiát kísérel-
te meg – végül is sikertelenül 
– felkeresni. A képviselő asz-
szony empatikus beszédében 
az emberi jogok egyetemes 
voltára helyezte a hangsúlyt, 
és Kína mellett a más orszá-
gokban elszenvedett sérel-
mek orvoslását sürgette.

Tőkés László EP-képviselő 
alkalmi beszédében a „kultu-
rális forradalom” borzalmainak 
országa és a Ceaușescu-féle 

„... a szabadság mindennél fontosabb...”

rá
or
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falurombolás Romániája, ezen 
összefüggésben pedig a tibeti 
nép és az erdélyi magyarság 
sorsa között vont párhuzamot 
– az 1989-es Tiananmen-téri 
lázadás, valamint a temesvári 
felkelés közelgő 20. évfordu-
lója viszonylatában. Európai 
képviselőnk egyebek mellett 
azt is fontosnak ítélte, hogy a 
fennálló kommunista rezsimek 
elleni közös fellépés mellett az 
Európai Parlament a szovjet 
típusú totalitárius diktatúra 
feletti történelmi ítélet kimon-
dásával is törlessze adósságát.

A meghívott vezérszóno-
kok mellett felszólalt – többek 
között – a Vietnámi Szervezet 
a Demokráciáért és az Embe-
ri Jogokért vezetője, továbbá 
felolvasták az Emberi Jogok 
– Határok Nélkül elnevezésű 
brüsszeli, valamint a Kínai Em-
beri Jogok Támogatói nevet 
viselő svédországi szervezetek 
állásfoglalásait.

Remélhető, hogy a Szaha-
rov-Díj fi gyelemfelkeltő hatá-
sának, valamint a Dalai Láma 
nemzetközi szolgálatának kö-
szönhetően, belátható időn 
belül javulás fog beállani a kí-
nai, illetve a tibeti helyzetben.

Mellékelve közöljük Tőkés 
László európai képviselő be-
szédét.

„Kegyelem néktek és békes-
ség Istentől!”

Hölgyeim és uraim!
Kedves kínai és európai Test-

véreim!
Közel kétezer esztendővel 

ezelőtt Jézus Krisztus az isteni 
igazságért és az emberi sza-
badságért szenvedett kereszt-
halált. Éppen ezért, az emberi-
ség Szabadítójaként imádjuk 
és tiszteljük Őt.

A Dalai Láma brüsszeli lá-
togatásakor, és a mai napon, 

Hu Csia kitüntetésekor, vala-
mint a Díj névadójának, Andrej 
Szaharovnak az említésekor 
Jézus példája jutott eszembe, 
aki a Békesség Fejedelmeként 
áldozta életét az emberekért. 
Hogyha ma élne, egészen bizo-
nyos, hogy Őt is száműzetésbe 
kényszerítenék, miként a Dalai 
Lámát. Hogyha most feszítenék 
keresztre, akkor Ő érette is itt 
tüntethetnénk, mivel a szólás 
szabadságának a gyakorlása 
és az igazságért való békés kiál-
lása miatt üldözték és végezték 
ki ártatlanul.

A Tiananmen-téri tünteté-
sek, majd ezek véres elnyomá-
sának 20. évfordulója közeled-
tén a szintén húsz éve végbe-
ment romániai felkelésre is 
emlékeznünk kell. Húsz évvel 
ezelőtt a kínai kommunista ve-
zérek „nagy” barátja, Ceaușes-
cu 7000 falut akart eltörölni 
a föld színéről, és a kegyetlen 
kínai „kulturális forradalom” 
mintájára próbálta a társada-
lom „börtönévé” átalakítani 
egész Romániát.

Mi, erdélyi magyarok a kínai 
tibeti néphez hasonlóan fog-
tunk békés ellenállásba a ro-
mán diktátor ellen. Igazság- és 
szabadságszerető román Test-
véreinkkel együtt lázadtunk fel 
az ateista-kommunista elnyo-
más ellen, és szálltunk síkra em-
beri és kisebbségi jogainkért. A 
gondolat és a szólás szabadsá-
gáért léptünk fel, lerombolva 
a félelem és a hallgatás falát, 
mely „Kínai falként” magaso-
dott előttünk, és a „Berlini Fal-
hoz” hasonlóan választotta el 
Kelet- és Közép-Európa – a volt 
szovjet birodalom – leigázott 
népeit Európa másik részétől, a 
„szabad világtól”.

Most, Hu Csia kitüntetésekor, 
az Ő bátor példáját látva és kö-
vetve, az Európai Unió népei 
iránta, Kína elnyomott népe, va-

lamint a burmai diktatúra és a 
kubai kommunista uralom alatt 
szenvedők és a – szintén Szaha-
rov-díjas – Aung Szan Szú Csi, 
valamint Oswaldo Payá iránti 
együttérzéssel és szolidaritással 
állnak ki az emberi jogok és a 
szabadság mellett.

Hu Csia – kínai létére – bát-
ran felemelte szavát Tibet kör-
nyezeti katasztrófával fenyege-
tő elsivatagosodása ellen. Mi se 
hagyjuk, hogy Isten teremtett 
világát a társadalmi-politikai 
elsivatagosodás sújtsa!

Ne felejtsük, hogy a világ sok 
részén, valamint a legnagyobb 
országában, Kínában még 
mindig a tömeggyilkos kom-
munizmus van uralmon. Addig 
nem ülhetünk nyugton és nem 
maradhatunk tétlenül, amíg ki 
nem vívjuk az egész világ sza-
badságát, másfelől az Európai 
Parlament idehaza, a totalitá-
rius kommunista diktatúrára is 
ki nem mondja – húsz éve halo-
gatott – történelmi ítéletét.

Nagy magyar költőnk, Petőfi  
Sándor másfélszáz évvel ez-
előtt ekképpen szólt a szabad-
ságról: „Szabadság, szerelem! 
/ E kettő kell nekem. / Szerel-
memért föláldozom / Az életet, 
/ Szabadságért föláldozom / 
Szerelmemet.” 1989 forró nya-
rán, a Tiananmen-téren ezt a 
gyönyörű és igaz verset szaval-
ta az a kínai diák, akit halálra 
tapostak a tüntetők ellen felvo-
nuló tankok.

Igen, a szabadság minden-
nél fontosabb. Olyan, mint a 
természet számára a napfény, 
az ember számára a világosság. 
Nélküle nem lehet élni. Szabad-
ság nélkül még a szerelem is ér-
tékét veszti.

Ennek tudatában emeljük fel 
szavunkat Hu Csia és sorstársai, 
szeretett népe szabadságáért!

Strasbourg, 2008. december 17.

Temesvár szellemében
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Társadalmi visszarendező-
dés, megalkuvás, a decemberi 
eszmékről való lemondás jel-
lemzi a forradalom óta eltelt 
időszakot – fi gyelmeztetett 
szombaton Tőkés László EP-
képviselő az 1989-es esemé-
nyek évfordulója alkalmával 
szervezett Hittel, megalkuvás 
nélkül című sajtóbeszélge-
tésen, amelyet a Temesvári 
Református Egyházközség Új-
várossy Ernő gyülekezeti ter-
mében szerveztek az 1989-es 
forradalmi események évfor-
dulója alkalmával.

A tizenkilenc évvel ezelőtti 
események egyik főszerep-
lője elmondta: még ma is so-
kan megkérdőjelezik az 1989 
decemberében a református 
templom előtt történtek hi-
telességét. „Vannak, akik egy-
szerűen puccsnak minősítik az 
ott” történteket, és úgy vélik, 
hogy ahhoz csak egy eszköz 
voltam csupán. Temesváron 
‘89-ben egy spontán, valódi 
ellenállás bontakozott ki. Az 
viszont elmondható, hogy en-
nek elfojtására valóban egy-
féle puccsot rendeztek meg a 
városban, ami aztán az egész 
országra kiterjedt” – hangsú-

lyozta beszédében Tőkés, aki 
szerint fennáll a veszélye an-
nak, hogy feledésbe merülnek 
az eredeti forradalmi célok és 
eszmények.

A püspök szerint a poszt-
kommunista korszakot sajná-
latos módon társadalmi visz-
szarendeződés, megalkuvás, 
a decemberi eszmékről való 
lemondás jellemzi.

„Lehangoló tapasztalataink 
szerint a meghátrálás kísér-
tése és veszélye a diktatúra 
bukása óta is éppen olyan 
nagy és éppen olyan súlyos 
következményekkel járhat, 
mint annak előtte. Tulajdon-
képpen erről is szól az egész 
posztkommunista korszak és 
társadalmi visszarendeződés: 
az opportunista megalkuvás-
ról, az eredeti forradalmi célok 
és eszmények feladásáról. Ro-
mánia félrevezetett népének 
a meghátrálásáról. Sokak fél-
reállásáról, beletörődéséről. 
Akik egykor a szabadságért, az 
igazságért halni mertek volna, 
most élni nem tudnak, nem 
mernek érte” – fogalmazott az 
EP-képviselő.

A nyílt sajtótájékoztató for-
májában meghirdetett ren-

dezvényen Toró T. Tibor, az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács alelnöke házigazdaként 
köszöntötte a meghívottakat: 
Nicolae Corneanut, Bánát or-
todox metropolitáját, Nicolae 
Teodorescu görög katolikus 
püspökhelyettest, Paul Costin 
professzort, a Temesvári Zsidó 
Hitközség elnökét, Florian Mi-
halceat, a Temesvári Társaság 
elnökét és Ligia Dugulescut, 
a Jézus Románia Reménysége 
Egyesület elnökét, az áldott 
emlékű Petre Dugulescu volt 
baptista prédikátor leányát. 

Az igazi ökuménia szellem-
ében egymással párbeszédet 
folytató rövid előterjesztése-
ket követően a megemléke-
zők megkoszorúzták a temp-
lom falán található, a forrada-
lom kezdetére emlékeztető 
márványtáblát és Csizmarik 
László karnagy emléktáblá-
ját, akit 1989. december 17-én 
gyilkoltak meg Temesváron, 
miközben a „Deşteaptă-te, ro-
máné”, azóta államhimnusszá 
választott dal szövegét oszto-
gatta. Végezetül fejet hajtot-
tak, és elhelyezték a kegyelet 
koszorúit Újvárossy Ernő sír-
jánál, akit Temesvár első ha-
lottjaként tartanak számon. 
Tőkés László akkori temesvári 
lelkész mellett kiálló Újvárossy 
Ernőt 1989 szeptemberében 
gyilkolták meg, máig kiderí-
tetlen körülmények között.

Krónika,
 2008. december 22.

Főhajtás a temesvári hősök előtt
Temesvár szellemében

bapt
Az
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1. Megboldogult Édes-
anyám születésének mai, 90. 
évfordulóján a közel húsz év-
vel ezelőtti temesvári ellenál-
lás emberi dimenziói kíván-
koznak előtérbe.

Az elmúlt évek folyamán 
többen is feltették nekem azt 
a kérdést, hogy: nem érez-
tem-e lelkiismeret-furdalást 
akkor, amikor a korabeli ható-
ságokkal való szembeszegülé-
semmel családom, feleségem, 
a kicsi Máté fi am életét veszé-
lyeztettem.

A nem minden alapot nél-
külöző, már-már provokatív 
kérdésre nagyobb Családom, 
Édesanyám példájából és ma-
gatartásából merítettem a vá-
laszt. Szerető szívű Szüleimnél 
jobban bizonyára senki sem 
féltett engem és kicsiny Csa-
ládomat. Ennek ellenére, sem 
Anyám, sem Apám soha nem 
mondta, hogy küzdelmemben 
meghátráljak, hanem éppen 
ellenkezőleg − Feleségemmel 
együtt − egész Családom egy 
emberként állt ki mellettem. 
Szélesebb összefüggésben 
ugyanez mondható el egész 
zaklatott és megfélemlített 
Gyülekezetemről.

Hogyan is mondhatták 
volna, hogy másképpen cse-
lekedjem? És ők maguk is 
miképpen cselekedhettek 
volna másképp? Mindvégig 
kitartottunk, és félelmeinket 
leküzdve kiálltunk igazunk, 
egyházunk és népünk ügye 
mellett − nem csupán azért, 
mert meg voltunk győződve 
magatartásunk helyességé-
ről, hanem éppen azért is, mi-
vel tudatában voltunk annak, 
hogy amit teszünk, az éppen 
féltve szeretett és veszélyezte-
tett családjaink, gyermekeink 
és szeretteink javát szolgálja 
hosszú távon. A vívódásokkal 
teli, nehéz kérdésre ez hát a 
helyes válasz. Éppen a saját 
gyermekeink azok, akik meg-
érdemelték, hogy kockázatot 
és veszélyt vállaljunk értük, 
mert végképp nem tűrhettük, 
hogy egy Isten- és emberte-
len, testet-lelket nyomorító 
diktatúrában éljenek tovább.

Adassék tehát tisztelet az 
Édesanyáknak, Édesapáknak 
és Testvéreknek, akik 1989 
szabadító Karácsonyának ha-
vában életüket adták vagy 
kockáztatták Szeretteikért, kö-
zös jövendőnkért!

2. A felvetett kérdésre ha-
sonló értelemben adhatunk 
választ a hit dimenziójában. 
A Biblia Esztendejében (2008) 
hadd idézzük az igaz hit pél-
daképeinek apostoli evangéli-
umát a Zsidókhoz intézett le-
vélből: „Az igaz pedig hitből él. 
És aki meghátrál, abban nem 
gyönyörködik a lelkem. De mi 
nem vagyunk a meghátrálás 
emberei, hogy elvesszünk, ha-
nem a hitéi, hogy életet nyer-
jünk” (Zsid. 10,38−39).

1989 villany- és lélekoltó 
sötétségében ennek a megy-
győződéses hitnek az erejé-
vel kellett szembenéznünk a 
Ceauşescu-diktatúrával és át-
törnünk a félelem és a hallga-
tás áthatolhatatlannak tűnő 
falát.

De lehangoló tapasztalata-
ink szerint a meghátrálás kísér-
tése és veszélye a diktatúra bu-
kása óta is éppen olyan nagy, 
és éppen olyan súlyos követ-
kezményekkel járhat, mint 
annak előtte. Tulajdonképpen 
erről − is − szól az egész poszt-
kommunista korszak és társa-
dalmi visszarendeződés. Az 
opportunista megalkuvásról. 
Az eredeti forradalmi célok 
és eszmények feladásáról. Ro-
mánia félrevezetett népének 
a meghátrálásáról. „Temesvár 
szellemének” a hanyatlásáról. 
A Temesvári Kiáltvány 8. pont-
jának a cinikus kijátszásáról. 
Sokak félreállásáról, beletörő-
déséről vagy ”dezertálásáról”. 
Akik egykor a szabadságért, az 
igazságért halni mertek volna 
− most élni nem tudnak, nem 
mernek érte.

1989 szabadító Karácsonya, 
az ateista-kommunista rezsim 
bukásának közelgő 20. évfor-
dulója eluralkodó kicsinyhitű-
ségünkben hitünk igazságára 

Hittel, megalkuvás nélkül

j
ségün
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emlékeztessen bennünket − 
arra, hogy: „mi nem vagyunk a 
meghátrálás emberei, hogy el-
vesszünk, hanem a hitéi, hogy 
életet nyerjünk”!

3. Strasbourgban, az Euró-
pai Parlamentben a napokban 
osztották ki az idei Szaharov-
díjat. Ez az ese-
mény hajdani kiál-
lásunk, valamint a 
mindenkori − he-
lyes − politizálás 
erkölcsi dimenzió-
it illetően igazít el 
bennünket.

A világ legna-
gyobb országában 
mindmáig a leg-
nagyobb a kom-
munista terror − 
és ennek börtön-
ében sínylődik a 
bibliai ”kicsiny Dávid” módjára 
Hu Csia emberjogi harcos.

A nyári olimpia megrende-
zésével kérkedő kínai kom-
munista állam, pontosabban 
a mindenható kommunista ál-
lamrezon igazolva érzi szabad-
ságharcosai üldözését, a tibeti 
nép brutális jogfosztását vagy 
a Dalai Láma száműzetését.

Minderre a helyes választ a 
Béke Nobel Díjas Andrej Sza-
harov orosz tudós szavaival 
adhatjuk meg, akit a díjátadó 
ünnepségen özvegye és har-
costársa, Jelena Bonner asz-
szony idézett. „Egy politikai 
döntés soha sem lehet helyes, 
amennyiben nem erkölcsös” 
− mondotta.

Egy totalitárius diktatúra: 
az elnyomás, az emberi vagy 
a kisebbségi jogok eltiprása 
soha sem igazolható vagy fo-
gadható el − tehetjük hozzá 
−, mivel Isten- és embertelen 
voltában erkölcstelen. Ez az 
a meggondolás, amelynek 
alapján, két évtized után, to-
vábbra is állhatatosan sürget-

jük az Európai Parlamentben 
a kommunizmusnak a nem-
zeti szocializmushoz hasonló, 
azonos mértékű elítélését, Ro-
mániában és a többi volt kom-
munista országban pedig az 
igazság- és jóvátételt, poszt-
kommunista társadalmaink 
erkölcsi megtisztulását.

Szaharov aka-
démikus idé-
zett kijelenté-
se értelmében 
megalapozott 
fenntartásokkal 
követjük a ha-
zai belpolitikai 
v iszonyoknak 
a legutóbbi vá-
lasztások utáni 
alakulását − pél-
dának okáért a 
Romániai Ma-
gyar Demokrata 

Szövetség gátlástalan hata-
lomvágyát vagy egyes egy-
házi köröknek a hatalommal 
való elvtelen megalkuvását. 
Csak remélni lehet, hogy az 
ún. nagykoalícióból nem válik 
posztkommunista „szörnyszö-
vetség”...

4. (Epilógus) Most, ezen 
a kevésbé jeles 19. évfordu-
lón hadd idézzük végül Péter 

apostolnak azt a bizonyságté-
telét, mely annak idején mind-
végig egyik vezérigéje volt a 
kicsiny és kiszolgáltatott te-
mesvári református gyüleke-
zetnek: „Istennek kell inkább 
engedni, hogynem az embe-
reknek” (Csel. 5,29).

A ’80-as években a Ceauşes-
cu-rezsim még papírmalomba 
küldte és WC-papírt gyártott 
abból a tízezernyi bibliából, 
melyeket Egyházunk nyuga-
ti Testvéreinktől kapott ado-
mányként. Kezdeti elvárása-
inkhoz képest bármennyire is 
elégedetlenek volnánk a jelen-
legi helyzettel − ennek ellené-
re, mégiscsak a jövőbe vetett 
reménységgel adhatunk hálát 
Istennek azért, hogy − rövid − 
két évtized leforgása után, a 
múlt héten a brüsszeli Európai 
Parlamentben rendezhettünk 
világra szóló nemzetközi Bib-
lia-kiállítást.

„Isten szava megáll min-
denha” − tartja egy reformá-
tus ének.

„Isten malmai lassan, de 
biztosan őrölnek” − állítja egy 
bölcs népi mondás.

Tőkés László

Elhangzott Temesváron, 2008. 
december 20-án.

„Akik egykor 
a szabadsá-
gért, az igaz-
ságért halni 
mertek volna 
– most élni 
nem tudnak, 
nem mernek 
érte”
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Írásbeli kérdés ez EB-hez a romániai átvilágítási törvény kapcsán

Európai Bizottság
Jacques Barrot alelnök, 
a jogérvényesülésért, sza-

badságért és biztonságért fe-
lelős biztos úr részére

Tisztelt Biztos Úr!

A 20. század folyamán a ke-
let-közép-európai országok a 

náci és a kommunista totali-
tárius rendszerek borzalmait 
élték át. A kommunista ön-
kény tombolása tízszer annyi 
ideig tartott, mint a nácizmu-
sé. Minkét diktatúra lábbal 
tiporta az emberi jogokat és 
szabadságjogokat, népirtást, 
háborús bűnöket és emberi-
ség elleni bűntetteket követ-
tett el. 

Kirekesztő ideológiájukat 
és bűntetteiket szem előtt 
tartva, közös európai törté-
nelmünk egyik dicstelen ré-
szeként, azonos súllyal kell 
megítélnünk mindkét rend-

szert. Ugyanakkor nevelő-

eszközként kell használni e 
történelmi tapasztalatot, az 
emberi jogok, az alapvető sza-
badságjogok, a törvényesség 
és egyéb olyan értékek védel-
mében, amelyek európai ér-
tékrendünk alapját képezik. A 
felnövekvő nemzedékekben 
tudatosítani kell, hogy meglé-
vő értékeink nem automatiku-

sak, és nem lehet természetes-
nek venni őket. A kirekesztő 
megnyilvánulások újkori tér-
nyerése is szükségessé teszi a 
múlt feltárását és tárgyszerű 
bemutatását.

A legutóbbi időkben az 
Európai Unió intézményei, az 
egyes tagállamok és a civil 
szféra szereplői is fontos és 
követendő lépéseket tettek a 
totalitárius rendszerek bűntet-
teinek feltárására és megítélé-
sére – a következők szerint:

 Az Európai Parlament 2005. 
május 12-i határozata a II. vi-
lágháború 1945. május 8-i eu-
rópai lezárásának 60. évfordu-

lója alkalmából;
Az Európa Tanács Par-��

lamenti Közgyűlésének 
1481/2006. január 26. számú 
határozata, a totalitárius kom-
munista rezsimek által elköve-
tett bűnök nemzetközi elítélé-
sének szükségességéről; 

Az Európai Bizottságnak ��
a deportálásokkal kapcsolatos 

honlapok és irattárak megőr-
zését, és/vagy a nácizmus és a 
sztálinizmus áldozatairól való 
megemlékezést célzó projek-
tekre nyújtott anyagi támoga-
tása, az „Európa a Polgárokért” 
című program keretében;

Az Európai Néppárt XVI. ��
kongresszusának 2004. feb-
ruár 5-i határozata, amelyben 
független szakértői testület 
létesítését indítványozzák 
az emberi jogok totalitárius 
kommunizmusbeli megsérté-
sére vonatkozó információk 
összegyűjtésére és értékelésé-
re, valamint A Kommunizmus 
Áldozatai Emlékmúzeumának 
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létrehozását sürgetik; 
Egyes nemzeti parla-��

mentek által a kommunizmus 
bűntetteivel kapcsolatosan el-
fogadott határozatok (Romá-
niában például a Vladimir Tis-
măneanu vezette államelnöki 
bizottság jelentése alapján, 
2006. december 18-án Traian 
Băsescu államelnök „illegitim-
nek és kriminálisnak” nevezte, 
és elítélte a román kommunis-
ta rendszert); 

A 2008. június 3-i Prágai ��
Nyilatkozat az európai lelkiis-
meretről és a kommunizmus-
ról.

A kommunista önkényural-
mi rendszer által elkövetett 
emberiség elleni bűntetteket 
ugyanolyan mértékben kell 
tudatosítani minden európai 
elmében, mint a náci rezsim 
bűntetteit. Elfogadhatatlan-
nak tartjuk, hogy a kommu-

nizmus nevében elkövetett 
bűnök elkövetőit még nem 

idézték az igazságszolgál-

tatás elé, és áldozataikat, il-
letve azok hozzátartozóit nem 

kárpótolták, holott a kom-
munizmus sok millió áldozata 
és azok családjai éppen úgy 
jogosultak az igazságtételre, 
a rokonszenvre, a megértésre 
és szenvedéseik elismerésére, 
mint a nácizmus áldozatai.

Nem szabad tovább halo-
gatni a kommunista időszak 

történelmének teljes körű 

feltárását. Ezért feltétlenül 
szükséges, hogy egy adott 
ország valamennyi állam-
polgárának a kommunista 
diktatúrát hathatósan segítő 
tevékenysége felderíthető, 
indokolt esetben büntethető 
legyen.

Tisztelt Biztos Úr!

Engedje meg, hogy a kom-

munista múlttal való szem-

benézés romániai vonatko-
zásában külön is kitérjek egy 
sajátos, egyházi vetületű kér-
désre. 

A kommunista rendszer 
hivatalosan ateistaként ha-
tározta meg magát, de nem 
tett le arról, hogy az egyháza-
kat saját céljaira használja fel. 
Megmagyarázhatatlan, hogy 
24/2008. számú sürgősségi 

rendeletében a román kor-

mány – talán azért, hogy a 
küszöbön álló parlamenti vá-
lasztásokon az ügyben érde-
kelt egyházak rokonszenvét 
és támogatását megnyerjék – 
úgy döntött, hogy az egyházi 

szolgákat kivonta a Securi-

tate Irattárát Vizsgáló Orszá-

gos Tanács (Consiliul Național 
pentru Studierea Arhivelor 
Securității – CNSAS) hatáskö-

re alól. Az eredeti, alkotmány-
ellenesnek minősített román 
átvilágítási jogaszabályozást 
helyettesítő, 293/2008. szá-

mú törvény értelmében pe-
dig az egyházi szolgák csakis 
a saját felekezetük vezetőinek 
kérésére világíthatók át.

Ezt, a demokratikus egyen-
lőség elvét sértő, részrehajló 
elbírálást nem hagyhatjuk 
szó nélkül. Ez a döntés alkot-

mányellenes, mivel áthágja 
a törvény előtti egyenlőségnek 
a 16. szakaszban, valamint az 
információhoz való jognak a 
31. szakaszban rögzített elvét. 
A törvény előtti egyenlőség 
elve annál is inkább sérül, mi-
vel a közlemúltban a Securita-
te Irattárát Vizsgáló Országos 

Tanács több főpapról is meg-
állapította, hogy együttmű-
ködtek a hírhedt román poli-
tikai rendőrséggel. Márpedig, 
hogyha ez a parlamenti sza-
bályozás érvényben maradna, 
akkor eme főpapok hasonló 
tevékenységet folytatott – 
kollaboráns – társai büntetle-
nül mentesülnének az erkölcsi 
felelősségrevonás alól. 

Annak ellenére, hogy a gyó-
nási titkot megsértő pap saját 
egyházának a törvényeit is 
megsértette és annak hitelét 
is rombolta – az államvallás-
nak számító Román Ortodox 

Egyház mindent elkövet an-

nak érdekében, hogy papjai 

ne feleljenek kollaboráns 

tevékenységükért.
Az Európai Unió nyomás-

gyakorlása nélkül Romániában 
a törvényhozás tovább fogja 
akadályozni a múlt totalitári-
us rendszerei bűntetteinek a 
tényleges feltárását, és ekként 
az emberi jogok megsértése 
elleni hatékony harcot. Éppen 
ezért tisztelettel kérem, hogy 
európai biztosi jogosítványai-
val élve, járjon közben e diszk-
riminatív és méltánytalan tör-
vény visszavonása érdekében.

Egyházi emberként – a 
múltban sokat szenvedett 
Romániai Református Egyház 
püspökeként – külön is vissza-
utasítom az Egyház és a hívő 
emberek méltóságát sértő, az 
egyházakat antidemokratikus 
módon privilegizáló, jogelle-
nes állami törvényt. 

2008. november 24.

Tőkés László püspök,
EP-képviselő
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Szemben a kommunizmussal
Az 1989-ben, Temesváron 

elkezdődött romániai népfel-
kelés közelgő 20. évfordulója 
alkalmából tartandó emlékév 
nyitórendezvényét szervez-
ték meg Aradon, szeptem-
ber 20-án a belvárosi refor-
mátus templomban. Abban 
a városban és azon a helyen, 
ahol 1988 szeptemberében 
a Temesvári Református Egy-
házmegye Lelkészi Kara Ro-
mániában elsőként – és helyi, 
szervezett, nyilvános és testü-
leti fellépésként egyetlenként! 
– emelte fel szavát az erdélyi 
magyar közösséget létében 
fenyegető ördögi terv, a falu-
rombolás ellen. A „Szemben 
a kommunizmussal” címet 
viselő konferencia és egyben 
megemlékezés szervesen il-
leszkedik a kommunista múlt-
tal való szembenézés témakö-
rébe, amelyet Tőkés László 
következetesen szorgalmaz az 
Európai Par-
l a m e n t b e n 
a keresztény 
értékek, múl-
tunk felválla-
lása mellett. 

A konferen-
cia témája is 
bizonyságot 
ad arról, hogy 
a két témakör 
szorosan ösz-
szefügg, mu-
tatott rá Tőkés 
László meg-
nyitójában. A 
szekular izá-
lódó Európában egyre nehe-
zebb a keresztény értékeket 
felvállalni, Európa mintegy 
megtagadja gyökereit, elfe-
ledkezik a múltjáról. Ugyanígy 
Közép-Kelet-Európa azon álla-
mai, melyek a Szovjet-tömb-

höz tartoztak, múltfeledő, ön-
felmentő módon nem mernek 
szembenézni közelmúltjuk-
kal, és tapasztalható, hogy a 
Nyugat sem ítéli el megfelelő 
mértékben a kommunizmust, 
márpedig ugyanolyan bűnös 
rendszer volt, mint a náciz-
mus.

A kommunizmusban az 
egyházak megtartó szerepet 
játszottak, ez olyan evidencia, 
amelyet senki sem szokott két-
ségbe vonni – ám a kép árnya-
lásra szorul. Dr. Molnár János 
lelkipásztor, egyetemi tanár e 
konferenciára megjelentetett 
Az Aradi Állásfoglalás a ma-
gyar-román diplomáciai kap-
csolatok és a „Vasile-dosszié” 
tükrében című könyvében  
írja: „A felhívást megszavazó 
lelkészek, egy közösség ve-
zetőiként, igaz, nem túl nagy 
egyházmegye magyar refor-
mátusait képviselve hozták 

meg bátor döntésüket. Ennek 
ellenére (vagy éppen ezért 
is?) a közelmúltból alkotott 
történeti képből szinte telje-
sen hiányzik mind Magyaror-
szágon, mind Romániában”. 
Ezen összefoglaló keretei nem 

engedik meg, hogy teljes rész-
letességében ismertessük a 
szerző által történészi alapos-
sággal okadatolt történetet, a 
lényegét a következőképpen 
foglalhatjuk össze: 1988 nya-
rán Molnár János megkereste 
Tőkés Lászlót, hogy emeljék 
fel szavukat a Ceauşescu-fé-
le falurombolási terv ellen. A 
Molnár János által írt terveze-
tet Tőkés László kiegészítette, 
majd vállalta, hogy eljuttatja 
minél több egyházmegyébe. 
Tervük szerint lehetőleg egy 
időben felolvasásra kellet vol-
na kerülnie lelkészértekezle-
teken, egyéb megfelelő alkal-
makkor. A Securitate besúgói 
– többnyire lelkészek, espere-
sek – útján tudomást szerzett 
a tervükről, és komplex „el-
lenstratégiát” kívánt alkalmaz-
ni a terv megakadályozására. 
Félsikerrel. 

Egyrészt az aradi gyűlés idő-
pontját „elnéz-
ték”, a protest-
irat nyilvános-
ságra hozatalát 
későbbi gyűlés-
re „várták”. Ezért 
1988. szept-
ember 6-án az 
adminisztratív 
egyházmegyei 
gyűlésen Tőkés 
Lászlónak és 
Molnár János-
nak sikerült fel-
olvasniuk a szö-
veget, amelyet 
a gyűlés négy 

tartózkodással elfogadott, és 
megszavazták, hogy terjesz-
szék a felsőbb egyházi hatósá-
gok elé. Molnár János holland 
barátai (Klaas és Ida Eldering) 
az előre megbeszélt kódolt 
távirat megérkezése után köz-

ol
ve
a
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hírré tették az eseményt, és 
rövidesen bemondták a Sza-
bad Európa Rádióban. Noha 
a kezdeményezők kemény 
megtorlásra számítottak, ak-
kor „megúszták” egy püspö-
ki írásbeli intéssel. Viszont a 
Securitatenak sikerült meg-
akadályozni, hogy máshol is 
elhangozzék a Tőkés László ál-
tal titokban eljuttatott szöveg 
(amelynek tartalmát az akkori 
sepsiszentgyörgyi esperes jó-
voltából pontosan ismerték).

Pedig, helyezte tágabb 
kontextusba Molnár János a 
történteket, az akkori magyar-
román diplomáciai viszonyok 
tükrében a magyar kormány-
nak igazán jól fogott volna egy 
„belső”, szervezett tiltakozó 
akció felkarolása. Ugyanis épp 
akkor „mélyponton” voltak a 
magyar-román kapcsolatok, a 
„be nem avatkozás politikáját” 
ekkorra már kezdte felülírni a 
magyar kisebbség érdekeiért 
való kiállás (Erre a későbbiek-
ben, Dr. Szűrös Mátyás volt 
államelnök előadása kapcsán 
még visszatérünk). Június 27-
én százvalahányezres tömeg 
tüntetett a falurombolás ellen, 
Erdély mellett Budapesten (er-
ről Dr. Zétényi Zsolt, a tünte-
tés egyik főszervezőjének elő-

adása kapcsán szólunk majd 
bővebben). A magyar „nacio-
nalizmusra és sovinizmusra” 
a válasz köztudott: a román 
kormány negyvennyolc órás 
határidőt szabva kiutasította a 
kolozsvári magyar főkonzulá-
tus egészét. A romániai ellen-
zék tiltakozó akciói miatt egyre 
nagyobb fi gyelmet kap külföl-
dön is az ún. „szisztematizálási 
terv” (lásd később Szőcs Géza 
előadásáról írtakat), a román 
emigráció is mindent bevet 
a fi gyelemfelkeltés és a tilta-
kozás érdekében (amint erről 
Dinu Zamfi rescu számolt be).  
Tiltakoznak, illetve próbálnak 
segíteni a nyugati egyházak is 
(erről, illetve a nyugati emig-
ráció, valamint más segítő 
intézmények, szervezetekről 
egyfajta keresztmetszetet 
Dr. Hermán M. János adott), 
a Szovjet-tömb több államá-
ban is tanújelét adják a szoli-
daritásnak. De a magyar kor-
mány ekkor még nem veszi 
számításba az egyházi jellegű 
megmozdulásokat, élt egyfaj-
ta kommunista klérus-ellenes-
ség (márpedig még az olyan 
kis egyházak is, mint a lengyel-
országi reformátusoké, igen-
csak kritikusan viszonyultak 
az adott pártállami időkhöz, 

amint erről Lech Tranda be-
számolt). Ugyan sor került egy 
nagyon hirtelen szervezett 
Grósz-Ceaușescu találkozóra 
éppen Aradon, 1988. augusz-
tus 28-án, de ez – amint azt az 
ominózus találkozón is jelen 
lévő Szűrös Mátyás megerő-
sítette – a magyar diplomácia 
csődjét hozta. 

A magyar kormány „bát-
rabb” tevékenységén kívül is 
egyre nagyobb nyomás ne-
hezedik a román vezetésre 
külföldről. Dinu Zamfi rescu, 
akkor Franciaországban élő 
román ellenzéki vezető élve-
zetes beszámolója szerint a 
román emigráció is mindent 
megtett a fi gyelemfelkeltés 
érdekében. A szokásos interjú-
adásokon, előadások tartásán, 
könyvek, cikkek írásán kívül 
szokatlannak tűnő eszközöket 
is bevetettek: nyugati orszá-
gok falvai „fogadtak örökbe” 
romániai – kipusztulásra ítélt 
– falvakat, fi gyelemfelkeltő 
matricákat ragasztottak ki az 
üzletek, telefonhívásokkal 
„zaklatták” a román nagy- kö-
vetségeket stb. Az Operation 
Villages Roumains (Romániai 
Falvak Akció) néven közis-
mertté vált nemzetközi meg-
mozdulás érdemi kezdetét 
Dinu Zamfi rescu Josy Dubié, 
belga újságíró Doina Corneá-
val készített televíziós interjú-
ja és riportfi lmje sugárzásának 
idejére tette (a fi lmet többek 
között sugározták Hollandiá-
ban, Norvégiában, Dániában, 
Svájcban, Franciaországban, 
Kanadában és Magyarorszá-
gon is). Ezután sikerült az 
addig esetlegesen, szétszór-
tan tevékenykedő román(iai) 
emigránsoknak eszközökhöz 
hozzájutni az üzeneteik eljut-
tatásához, a hiteles informá-
láshoz. A konkrét gyakorlati 
haszon abban is mérhető, je-
lezte Dinu Zamfi rescu, hogy 

hí é ék é é dá
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a nemzetközi sajtó folyama-
tosan foglalkozott a romániai 
állapotokkal, így megválto-
zott az addig Ceaușescu által 
gondosan ápolt „Moszkva re-
bellise” kép, és felszínre került 
a való „sztálinista diktatúra” 
megannyi visszássága.

Dr. Zétényi Zsolt a buda-
pesti „Erdély-tüntetés” egyik 
főszervezőjeként emlékeit 
osztotta meg a hallgatóság-
gal. Hiteles adatokkal támasz-
totta alá visszaemlékezését, és 
dokumentumértékű fotókkal 
kerekítette ki a kommunista 
országok egész történetében 
egyedülálló békés szolidaritá-
si megmozdulás képét. Ilyen 
tömegméretű megmozdulás 
„egy másik ország belügyei” 
miatt sehol nem volt (és Ma-
gyarországon sem – sem ad-
dig, sem azután). Apró, de 
fontos adalék: a magyar rend-
őrség nem támasztott akadá-
lyokat a tüntetés megszerve-
zése elé, sőt, azon kérésüket, 
hogy lehetőleg ne is lássanak 
rendőrt, nagymértékben telje-
sítették. Nem is történt rend-
bontás.

Szőcs Géza költő „Ellen-
gyenge idők” című szabad 
előadásában az „ellenállásban 
gyenge idők” próbálkozásit, 
kísérleteit villantotta fel. Be-
szélt az Ellenpontok című sza-
mizdat köré csoportosuló ma-
gyar ellenzékiségről, a román 
írókhoz fűződő viszonyokról, 
az ellenzékinek számító értel-
miségiek akkori lehetetlen és 
egyre lehetetlenülő helyzeté-
ről. Anekdotikus momentu-
mokban is bővelkedett az elő-
adása, talán a legjellemzőb-
bet idéznénk: Fănuș Neaguval 
egyidőben kapott irodalmi 
díjat. Hazafelé a vonaton 
Fănuș Neagu megkérdezte, 
zavarja-e Szőcs Gézát, hogy a 
románok „elvették tőlünk Er-
délyt”. Az írót zavarta, persze, 

mire Fănuș Neagu felajánlot-
ta, hogy egy fél deci vodkáért 
visszadja neki Nagyváradot. 
Szőcs Géza az úton kilenc er-
délyi nagyvárost „vásárolt visz-
sza”. A szűknek bizonyuló elő-
adásidő még arra is elég volt, 
hogy az objektív okok miatt 
távolmaradó Hámos László 
– a Magyar Emberi Jogok Ala-
pítvány (HHRF) társalapítója 
és elnöke – üzenetét röviden 
tolmácsolja, kiemelve a HHRF 
egyik kimagasló eredményét, 
amikor 1987-ben az Amerikai 
Egyesült Államok Kongresszu-
sa négy alkalommal szavazta 
le a Ceausescu-rendszert jutal-
mazó Legnagyobb Vámked-
vezményt (Most-Favored-Na-
tion status-t). Szőcs Géza arra 
is felhívta a fi gyelmet: hatal-
mas irodalma van annak, hogy 
a magyar kormány a kelet-né-
met állampolgárokat „nem 
toloncolta vissza” az NDK-ba, 
sőt, a határmegnyitással óriási 
szerepet vállalt a kommunista 
blokk megdöntésében. De an-
nak nincs irodalma, hogy en-
nek a „nyitásnak” a főpróbáját 
tulajdonképpen az jelentet-
te, hogy a magyar kormány 
a Romániából a nyolcvanas 
években érkezett menekül-
teket (akik turistaként érkez-

tek a „baráti országból”) nem 
toloncolta vissza! „A világ az 
erdélyiek példáján keresztül 
tanulta meg – fogalmazott 
Szőcs Géza –, hogy egy kom-
munista országnak nem kell 
visszaadnia a menekülteket 
annak az államnak, ahonnan 
elmenekültek.” Végezetül egy 
méltatlanul elfeledett román 
emigráns társaság, a Szabad 
Románia Csoport „tünemé-
nyes” tevékenységének állí-
tott emléket. Olyan összetartó 
erő volt ebben a csoportban, 
és olyan látványos akciókat 
hajtottak végre, hajtott főt 
előttük, melyekkel felrázták 
az egész Közép-Kelet-Euró-
pát, mi több, az egész világot 
– méltán sajnálhatjuk, hogy a 
fordulat után teljesen eltűn-
tek a színről, nem jöttek haza, 
és nem váltak a közélet alakí-
tóivá.

Lech Tranda lengyelor-
szági református lelkipásztor 
német nyelvű előadásában 
– melyet Dr. Anca Tibor tol-
mácsolt szakavatottan – a 
lengyel református egyház 
ellenálló szerepét vázolta. Ha-
bár mind- annyian hajlandóak 
vagyunk úgy tekinteni a világ-
ra, hogy mi vagyunk annak a 
közepe, például a lengyelek 
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meg lehetnének győződve 
arról, hogy az igazi ellenállást 
ők művelték (lásd Szolidaritás 
mozgalom, II. János Pál pápa 
stb.), nem szabad megfeled-
keznünk a kisebb, ám mérté-
kük szerint éppoly fontos ese-
ményekről sem, jelentette ki.

Talán ezért kezdte a nyugati 
világ szolidaritását megjelení-
tő mozgalmak, intézmények, 
egyesületek stb. feltérképe-
zését Dr. Hermán János egy-
háztörténész személyes val-
lomással, életútjának idevágó 
részeinek érintésével. 
Lélekmeleg előadásból 
egy, az egész nyugati vi-
lágot átfogó, személyes 
kapcsolatokon alapuló 
mozgalom-háló bonta-
kozott ki, csomópontja-
iban mindig egy elköte-
lezett (nem föltétlenül 
emigráns, és nem föltét-
lenül magyar!) emberrel. 
Az emigránsok története sze-
mélyek története, vonhatjuk 
le előadása alapján, de nem a 
szűkkeblű individualizmusé, 
hanem az áldozatra is képes, 
sorsunkat empátiával megkö-
zelítő barátoké.

Dr. Szűrös Mátyás, a Ma-
gyar Köztársaság volt állam-
elnöke a diplomácia háttér-
titkaiba engedett bepillan-
tást részletező előadásában. 
Tőle tudhattuk meg – amire 
egyébként többen is utaltak 
a nap folyamán –, hogyan si-
került az MSZMP-ben sikere-
ket elérnie egyfajta „nemzeti 
vonalnak”, és hogyan sikerült 
Kádár Jánost meggyőzni iga-
zukról (Kádár csak vagy leg-
inkább a „szovjetellenesség” 
vádjától félt); hogyan sikerült 
lazítani a „be nem avatkozás” 
doktrínáján, és hogy miért 
nem voltak rendőrök az Er-
dély-tüntetésen. Hiteles ké-
pet kaphattunk a már említett 
Grósz–Ceaușescu találkozóról 

is, valamint beszámolt arról is, 
hogy e találkozó eredménye-
ként született „nagy semmit” 
hogyan lehetett „realizálni” 
Sepsi- szentgyörgyön.

A konferencia lezárásaképp 
hálaadó emlékistentiszteletet 
tartottak, amelyen Tőkés Lász-
ló püspök hirdette az Igét. Az 
alkalomhoz illően Tőkés Lász-
ló a tizenkilenc évvel ezelőtt 
írt prédikációiból olvasott fel 
részleteket a szeretetről és a 
félelemről. Elemi erővel hatott 
az Újvárossy Ernő temesvári 

hős eltűnése és holttestének 
felfedezése napjain írt „Igei 
napló”. Az istentisztelet után 
köszöntötte az egybegyűlte-
ket Seres Géza aradi esperes, 
valamint Bognár Levente, 
Arad alpolgármestere is, aki 
Franciaországból, a műemlé-
kek napjának megünneplése 
alkalmából szervezett konfe-
renciáról érkezett. Rövid kö-
szöntőjében összekapcsolta a 
kettőt, rámutatva a húszéves 
évforduló aktualitására. Rend-
hagyó könyvbemutató kere-
tén belül ismertette Molnár 
János Az Aradi Állásfoglalás 
című könyvét, amelyet egy rö-
vid ünnepi műsort követően 
a templomban szép számmal 
összegyűlt hívek ajándékként 
vihettek haza.

Temesváron, 2008. szept-
ember 21-én ünnepi istentisz-
telettel folytatódott a meg-
emlékezés. Dr. Molnár János 
prédikációjában sajátos jubi-
leumról is szólt, hiszen másod-

jára állt a temesvári belvárosi 
templom szószékén – az első 
alkalomra ezelőtt huszonöt 
évvel került sor. A temesvári 
gyülekezet részese lehetett 
Isten szabadító munkájának, 
emelte ki. A 78. zsoltár 1-4-ig 
terjedő versei alapján az örök-
ségünk őrzésének fontossá-
gára hívta fel a fi gyelmet, mert 
át kell adnunk utódainknak, 
biztosítanunk kell a folytonos-
ságot, mivel ez szükséges az 
identitásunk megőrzéséhez. 
A templomi esemény Dr. Her-

mán János köszöntőbe-
szédével zárult, aki a 89. 
zsoltár alapján Újvárossy 
Ernőre emlékezve elmond-
ta: az ő halála Krisztusban 
nyereség, akkor is, ha ne-
künk fájdalmat okoz, és 
tolmácsolta Tőkés László 
püspök köszöntését a for-
radalmi gyülekezetnek. A 
megemlékezés Újvárossy 

Ernő, a temesvári ellenállás 
első áldozatának sírjánál foly-
tatódott, ahol Balaton Zoltán 
volt presbiter vallomásos be-
szédében kitért arra: Újváros-
sy Ernő tudta, hogy fontosabb 
a becsület a félelemnél, amely 
akkor bennük lakozott. És bár 
benne volt a bukás veszélye 
a lehetőségekben, mégis vál-
lalta sorsát. Barátjaként vallja, 
hogy Újvárossy Ernő halála 
nem megijesztette a gyüleke-
zetet, hanem erőt adott nekik. 
„Hálát adunk az Istennek – fo-
galmazott Balaton Zoltán –, 
hogy volt egy ilyen barátunk, 
és van nekünk egy ilyen vér-
tanúnk.” Ezután koszorúkat 
helyeztek el Újvárossy Ernő 
sírján a Királyhágómelléki Re-
formátus Egyházkerület, Tő-
kés László európai parlamenti 
irodái, a Temesvár-Belvárosi 
Református Egyházközség, 
valamint a Temesvár-Újezred-
év Református Egyházközség 
részéről.

„A kommunizmusban az 
egyházak megtartó sze-
repet játszottak, ez olyan 
evidencia, amelyet senki 
sem szokott kétségbe 
vonni”
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Temesvártól Brüsszelig
„Az Európai Unió reformját 

meghatározó és gyakorlatba 
ültető folyamat sikere azon 
is múlhat, hogy tagországai 
képesek-e szembenézni a 
mögöttünk hagyott évszázad 
történéseivel és ennek tanul-
ságait fel tudják-e dolgozni a 
jövőtervezés során, vagy ezt 
elmulasztva, megismétlésü-
ket kockáztatják. Az 1989-es 
rendszerváltoztató esemé-
nyek után közel két évtizeddel 
még mindig időszerű kérdé-
sek a kommunista örökség fel-
dolgozása, az átvilágítás és a 
lusztráció.” – írja Tőkés László 
az Unió, Erdéllyel! címet viselő 
programjában.

Ennek jegyében az európai 
parlamenti képviselő konfe-
rencia-sorozatot indított, vala-
mint egy kutatócsoport felállí-
tását kezdeményezte, hogy a 
temesvári események 20. év-
fordulóját már méltóképpen, 
valamelyest megtisztulva ün-
nepelhessük. Püspökként to-
vábbra is egyházkerülete tel-
jes átvilágítása mellett tesz hi-
tet, ebben a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület is 
támogatja (amint az olvasha-

tó a mellékelt Igazgatótanácsi 
Határozatban).

A téma súlyához mérten, 
mintegy a hely szelleme ál-
tal megkövetelten tartották a 
programsorozat nyitókonfe-
renciáját 2008. február 15-én, 
a temesvár-belvárosi refor-
mátus egyházközség gyüle-
kezeti termében, amely Újvá-
rossy Ernőnek, a forradalom 
első mártírjának, Tőkés László 
egykori közvetlen hívének ne-
vét viseli. A „Szembenézés a 
kommunizmus örökségével” 
címet viselő értekezletnek 
emellett fokozott időszerű-
séget kölcsönzött, hogy egy 
évvel ezelőtt született meg a 
Tismăneanu-jelentés, melynek 
alapján a román államfő elítél-
te a kommunizmust, másfelől 
hogy az Alkotmánybíróság a 
közelmúltban hozott határo-
zatában nyilvánította alkot-
mányellenesnek a Securitate 
Irattárát Vizsgáló Bizottság 
(CNSAS) működését, amivel 
épp a kommunista múlt felfe-
dése lehetetlenül el.

A találkozó lényegét talán 
Marius Oprea, a Kommuniz-
mus Bűntetteit Feltáró Intézet 

elnöke, miniszterelnöki taná-
csos fogalmazta meg a leg-
tömörebben: a kommunista 
struktúrák, intézmények nem 
szűntek meg, hanem „privati-
zálták őket”. A volt állambiz-
tonság átmentette hatalmát, a 
„szekus-állomány” másod-har-
madvonala vezető pozíciókba 
került, és jelenleg a hatalom-
gyakorlás számos eszközével 
rendelkeznek.

Ha nem nézünk őszintén 
szembe múltunkkal, ha nem 
tárjuk a széles közönség elé az 
elkövetett bűnöket, ha nem 
hozzuk nyilvánosságra a „sze-
kus-dossziékat”, azt kockáz-
tatjuk, hogy mindez – (kissé) 
más formában, más név alatt 
ugyan, de lényegét tekintve 
változatlanul – megismétlőd-
het. Nem egyszerűen a  múlt 
árnyékáról van szó csupán, 
hanem a jelenünkről, és ami-
ről meg szokás feledkezni: 
gyermekeink jövőjéről is. Mert 
mi a garancia arra, válaszolta 
a közönség soraiból érkezett 
felvetésre Marius Oprea, hogy 
akik egykor jelentettek, ma 
ugyanúgy nem jelentenek? 
Ha elmarad a felelősségrevo-
nás, a tisztázás, akkor tulaj-
donképpen ennek engedünk 
teret, fi gyelmeztetett.

A konferencia előadói – Tő-

kés László püspök, EP-képvi-
selő, az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács elnöke, Florian 

Mihalcea újságíró, a Temesvár 
Társaság elnöke, a miniszter-
elnöki hivatal részéről Marius 

Oprea tanácsos, a Kommuniz-
mus Bűntetteit Feltáró Intézet 
elnöke, valamint Vincze Gá-el
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bor, Molnár János és Nagy 

Mihály jelenkortörténészek, 
moderátorként Toró T. Ti-

bor parlamenti képviselő, az 
EMNT alelnöke – mintegy da-
rabonként illesztették össze a 
mozaikdarabkákat. A közön-
ség hathatós közreműködésé-
vel alakult ki a történetekből 
történelem, felbújtatott pres-
biterek védték meglehetős 
vehemenciával a besúgóként 
leleplezett tiszteletesüket, 
a megbocsátás erényét és a 
gyors felejtés védekező me-
chanizmusát gyakorolva, mi-
közben az előadók az ítélkezés 
kényszere nélkül sorjáztatták 
a megdöbbentő adatokat, ku-
tatásaik részeredményeiként 
felvillantva a pártállami erő-
szakintézmények és az egy-

házi vezetés szoros összefo-
nódását, érzékletes példákkal 
mutatván meg, milyen mély-
ségekig hatolt be mindennapi 
életünkbe a kommunista tit-
kosszolgálat, hogy mai napig 
a legmagasabb szintig meny-
nyire befolyásolják a döntés-
hozókat, és hogy mennyire 
ellenőrzés alatt tarthatják a 
mindennapi életünket (lásd 
FNI-botrány).

Tőkés László európai parla-
menti képviselő újságírói kér-
désre végső célként azt jelölte 
meg, hogy végre a világ köz-
véleménye is ítélhesse meg 
a kommunizmust a maga 
teljességében, rendeljék oda, 
ahová való: a fasizmus mellé. 
Ezért tartja fontosnak a Tismă-
neanu-jelentés magyar vonat-

kozású fejezetének kiteljesí-
tését és önálló formában való 
megjelentetését, amelyen a 
Vincze Gábor-vezette kuta-
tócsoport dolgozik. És ezért 
szerveznek márciusban, Brüsz-
szelben rendszerváltó-kon-
ferenciát, ahol a volt szovjet 
tömb országainak rendszer-
váltó élharcosai váltanak esz-
mét.

„Mivel ünnepelhetnénk leg-
méltóbban a temesvári nép-
felkelés 20. évfordulóját?” – 
tette fel a kérdést Tőkés László 
püspök az értekezletet követő 
munkaebéden. „Forradalom-
mal” – hangzott a lényegretörő 
válasz a résztvevők köréből.

Temesvár−Nagyvárad, 
2008. február 15.

Tárgy: Egyházkerületi tit-
kosszolgálati átvilágítás

Egyházkerületünk a rend-
szerváltozás kezdete óta 
(1989) következetesen kiáll az 
Anyaszentegyház megújulá-
sa, fejlődése és jövője szem-
pontjából elengedhetetlenül 
fontos erkölcsi megtisztulás 
ügye mellett, és ennek céljá-
ból állhatatosan szorgalmazza 
az Egyház tiszt- és tisztségvi-
selőinek titkosszolgálati átvi-
lágítását. Egyházkerületünk 
hasonló elvárásokat támaszt 
az egész, kommunizmus utá-
ni társadalommal szemben. A 
múlt bűneinek megismerése, 
megvallása és megbánása te-
ológiai szempontból is meg-
kerülhetetlen. Enélkül nem 

beszélhetünk megbocsátásról 
és megújulásról.

1. Az Anyaszentegyház átvi-
lágításának és megtisztításá-
nak folyamata kezdettől fogva 
– külső és belső – akadályozta-
tást szenvedett. Ennek ellené-
re, a múlttal való szembenézés, 
valamint a kommunizmus ide-
jén elkövetett bűnök feltárá-
sa fontosságának tudatában, 
Igazgatótanács a tavaly újra-
kezdett úton tovább haladva 
folytatja az Egyházkerület tit-
kosszolgálati átvilágítását.

a. Az egyes egyházmegyék 
és az igazgatótanácsosok ja-
vaslata alapján elrendeli a 
hatáskörébe tartozó egyházi 
szolgák és alkalmazottak tel-
jes körű átvilágítását.

b. A múlt feltárását, az átvi-

lágítás folyamatát, a kollabo-
ránsok azonosítását és a velük 
szembeni eljárást külön ren-

deletben fogja szabályozni.
c. Felszólítja Egyházkerüle-

tünk tiszt- és tisztségviselőit, 
hogy az elkövetkezőkben ők 
maguk kérjék ki titkosszolgá-
lati iratgyűjtőiket, és azokat az 
Igazgatótanács által szabályo-
zott módon bocsássák az Egy-
házkerület rendelkezésére.

2. Az utóbbi hónapokban 
napvilágra jutott esetekkel 
kapcsolatban Igazgatótanács 
megdöbbenését fejezi ki, és 
mélységesen elítéli azokat, 
akiknek ügynöki múltja egyér-
telműen bebizonyosodott.

a. Igazgatótanács hivatalos 
formában tájékoztatja az Er-
délyi Református Egyházkerü-

Határozati kivonat a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
2008. február 14-i, rendkívüli ülésének Jegyzőkönyvéből
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letet,  valamint  a  kolozsvári  
Protestáns Teológiai Intézetet 
dr. Gálfy Zoltán ny. teológi-
ai professzor, volt zsinati tag 
és zsinati bizottsági elnök, a 
Református Szemle egykori 
főszerkesztője titkosszolgálati 
tevékenységéről. Más, idevá-
gó írott anyagokat is fi gye-
lembe véve, javasolja, hogy a 
Teológiai Intézet − lehetőség 
szerint − tárja fel a hírhedt 
Szekuritáténak az intézmény 
keretében végzett romboló 
munkáját.

b. Bányai Ferenc temesvá-
ri belvárosi lelkipásztort, volt 
temesközi esperest az életet 
veszélyeztetés súlyosságával 
bíró és az Anyaszentegyház 
ügyét eláruló Szekuritáté-
ügynöki tevékenységéért, va-
lamint az 1998. évi egyházke-
rületi választásokon az Anya-
szentegyházat hamis tanú-
ságtétellel félrevezető írásbeli 
nyilatkozata miatt Igazgatóta-
nács hasonlóképpen elítéli, és 
határozati úton felszólítja arra, 
hogy feltétel és haladék nélkül 
vonuljon vissza lelkészi szol-
gálatából. Nevezettnek ezen 
túlmenően viselnie kell súlyos 

fegyelmi vétségeinek követ-
kezményeit.

Bányai Ferenc többrendbéli 
vétségeit súlyosbítja az a kö-
rülmény, hogy a ’80-as évek 
végén a helytálló temesvári 
gyülekezet és a Ceauşescu-
féle falurombolás ellen fellé-
pő temesközi egyházmegye 
árulója lett, utóbb pedig, el-
lenforradalmi múltja ellenére 
nem átallott ezen gyülekezet 
és egyházmegye lelkésze, il-
letve esperese lenni.

3. Általános összefüggés-
ben Igazgatótanács – hitéből 
fakadóan – támogatja mind-
azokat a társadalmi és politi-
kai törekvéseket, amelyek a 
kommunista múlt feltárására 
és a titkosszolgálati tevékeny-
ség átvilágítására irányulnak.

a. Ennek értelmében nagy-
ra értékeli a kommunizmus 
bűneiről szóló ún. Tismăne-

anu-Jelentést, valamint A 

Kommunizmus Bűntetteit 

Kutató Intézet (IICC) elkötele-
zett munkáját.

b. Igazgatótanács üdvözli és 
támogatja az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács azon tervét, 
hogy a Tismăneanu-Jelentés 

mintájára és annak kiegészíté-
seképpen külön jelentésben 
foglalja össze a kommunista 
rezsim magyarságunk – és 
egyházaink – ellen elkövetett 
bűntetteit.

c. Igazgatótanács újólag a 
Zsinat elé terjeszti a titkosz-
szolgálati múlt átvilágításának 
a kérdését, annak megálla-
pításával, hogy a Zsinat által 
2002-ben elfogadott átvilágí-
tási szabályrendelet kudarcot 
vallott – márpedig a kérdés 
kezelése nem tűr kitérést vagy 
halasztást.

d. Igazgatótanács erkölcsi 
támogatásáról biztosítja Tő-

kés László püspököt, európai 
parlamenti képviselőt abban 
a törekvésében, hogy euró-
pai szinten is történjen meg 
a kommunista múlt feltárása, 
s ennek folyományaképpen 
az Európai Parlament a fasiz-
mushoz hasonlóan − ítélje el a 
kommunizmust.

4. Igazgatótanács határo-
zottan elítéli Románia Alkot-
mánybíróságának azon tra-
gikomikus döntését, mellyel 
− közel egy évtizedes fennál-
lását követően − törvényel-
lenesnek ítélte a Szekuritate 

Irattárát Vizsgáló Országos 

Tanács (CNSAS) munkáját − 
ezáltal igyekezvén megakadá-
lyozni az igazságszolgáltatás-
ban  dolgozók, valamint a kö-
zelgő választások jelöltjeinek 
a szabályszerű átvilágítását.

5. Igazgatótanács rendkívül 
fontosnak tartja mind az egy-
házban, mind a társadalom-
ban az igazságosság és a bé-
kesség evangéliumi értelem-
ben való érvényesülését. En-
nek szellemében felhívással 
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fordul az Egyházkerület hiva-
talos szolgáihoz, hogy abban 
az esetben, amennyiben elő-
életükben együttműködtek 
volna a Szekuritátéval, meg-
késve bár, de lelkiismeretük 
szerint éljenek a beismerés le-
hetőségével, és gyakoroljanak 
nyilvános bűnbánatot.

6. Igazgatótanács tudatá-
ban van annak, hogy a legbű-
nösebbek annak az isten- és 
embertelen rendszernek a 
fi zetett kiszolgálói, amely 
megfélemlítéssel vagy más 
nemtelen eszközökkel ügy-
nöki kollaborációra késztette 
vagy kényszerítette az ország 
polgárait, köztük egyházunk 
szolgáit. Ezt szem előtt tartva, 
követeli, hogy ne csak a régi 
rezsim áldozatait és kollabo-
ránsait, hanem annak igazi 
kiszolgálóit is leplezzék le és 
vonják felelősségre.

Végezetre, a történelmi 
és az emberi megértés, vala-
mint a krisztusi megbocsátás 
szellemében Igazgatótanács 
együttérzését fejezi ki a Sze-

kuritáté áldozatai, vagy-
is mindazok iránt, akik nem 
szándékos, címeres és fi zetett 
kiszolgálói voltak a régi rend-
szernek, valamint azok iránt, 
akik minden kedvezőtlen kö-
rülmény ellenére emberek 
tudtak maradni − az emberte-
lenségben.

Nagyvárad, 2008. február 14.

Csűry István h. püspök  
    
Tolnay István v. főjegyző

„Szembenézés a kommunista múlttal”
Konferencia Brüsszelben, 2008. március 5.

A Tőkés László európai par-
lamenti képviselő szervezés-
ében megrendezett konfe-
rencián a kelet-közép európai 
rendszerváltozás tanulságait 
tekintették át a meghívott elő-
adók.

Tőkés László nyitóelőadá-
sában hangsúlyozta, hogy 
a kommunizmus tovább él. 
Noha a berlini falat ledöntöt-
ték, az láthatatlanul mégis ott 
magasodik Európa keleti és 
nyugati része között. A kom-
munizmus által „elaknásított” 
közéletet meg kell tisztítani a 
múlt közvetlen veszélyt jelen-
tő „taposóaknáitól.” A hiteles 
történelmi megismerés ön-
magában még nem elegendő, 
ezt követnie kell a társadalom 
erkölcsi értékrendje helyre-
állításának, az erkölcsi ítélet 
meghozásának.

A fasizmus összeomlását a 
nürnbergi per követte. A kom-
munizmus esetében viszont 
elmaradt az erkölcsi, jogi és 
politikai igazság- és jóváté-
tel. „ Tisztán kell látni, hogy a 
német nácizmus és a szovjet 
kommunizmus embertelen-
sége azonos tőről fakad és 
éppen ezért azonos elbírálást 
érdemel” – fogalmazott Tőkés 
László.

Christopher Beazley brit 
EP-képviselő kiemlete, hogy 
a nyugatnak nem szabad el-
felejtenie a kommunizmus 
rémtetteit, a Gulágot. Ehhez 
az igazság kimondása elen-
gedhetetlen. A felnövekvő 
nemzedékkel az oktatás által 

kell tudatosítani a diktatúra 
rémtetteit, s ezért cselekedni 
kell.

Az angol képviselőt Vyta-

utas Landsbergis követte, 
aki Litvánia első szabadon 
választott elnökeként vezet-
te át országát a diktatúrából 
a demokráciába. A kommu-
nizmust a kannibalizmushoz 
hasonlította, amely „megeszi 
az embereket”. A román rend-
szerváltozásra utalva kifej-
tette: az új „kannibalizmus” a 
korrupció, Ceauşescu kom-
munizmusát Iliescu neokom-
munizmusa váltotta fel, s a 
titkosszolgálatok sem tűntek 
el nyomtalanul. Olyannak kell 
lennünk, mint a „kőre csepegő 
víz, amely cseppenként lassan 
felmorzsolja a diktatúra sziklá-
jának maradványait”. Elisme-
rését fejezte ki a konferencia 
megszervezéséért, és remé-
nyét fejezte ki, hogy Tőkés 
Lászlót rövidesen a Néppárti 
frakció színeiben üdvözölheti.

Tunne-Väldo Kelam, az 
észt rendszerváltás történelmi 
személyisége szintén nagyra 
értékelte Tőkés László kez-
deményezését. Szolzsenyi-
cint idézve elmondta: „Éljünk 
hazugság nélkül – mi ennek 
égisze alatt indítottuk az el-
lenállást”. Az erőszak és a ha-
zugság elválaszthatatlanok 
a diktatúrák esetében. Észt-
országot Szovjetunió a nem-
zetközi jog durva sérelmével 
kebelezte be. A „nácizmus és a 
kommunizmus ikertestvérek, 
kéz a kézben robbantották ki a 
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második világháborút. […] Mi 
lett volna, ha Magyarország 
segítséget kap a nyugattól 
1956-ban?” – tette fel a költői 
kérdést. A Prágai Tavasz sorsa 
is másképpen alakult volna...

A nácizmusról az általáno-
san elfogadott nemzetközi 
vélemény tizenöt évvel a má-
sodik világhá-
ború után ala-
kult ki, éppen 
ezért a kom-
munizmussal 
sem szabad 
megbocsátó-
nak lennünk 
bő másfél évti-
zeddel a rend-
s z e r v á l t á s 
után. Mindkét 
diktatúra ál-
dozatait azo-
nos módon 
kell kezelni. 
Javasolta: léte-
süljön Európai 
Kutatási Köz-
pont a kom-
munizmus fel-
tárása végett 
és Tőkés Lász-
lóval együtt 
indítványozta 
egy Európai 
E m l é k n a p 
kitűzését a 
k o m m u n i z -
mus áldozata-
inak emlékére. 
Emlékeztetett 
arra, hogy az Európa Parla-
mentben hatvan képviselő 
támogatta aláírásával az Iga-
zság, Igazságosság és Megbé-
kélés munkacsoport létreho-
zását, az Európai Néppárt pe-
dig 2004-ben dokumentumot 

fogadott el a kommunizmus 
elítéléséről. 

Schöpfl in György EP-kép-
viselő a fasizmus és a kom-
munizmus századeleji tömeg-
támogatottságáról beszélve 
kifejtette: a jelenlegi baloldal 
gyakran úgy próbálja beállí-
tani a radikalizmust, mintha 

az csak a jobboldalon létezett 
volna. A modern társadalmak 
kevésbé vannak kitéve a tota-
litárius ideológiáknak, ugyanis 
az elmaradt modernizáció te-
szi manipulálhatóvá az embe-
reket. A kommunizmus mind 

az elmélet, mind pedig a gya-
korlat szintjén teljesen elhibá-
zott volt és ellenezte a moder-
nizációt. Az erőszakot Lenin 
tudatosan illesztette ideoló-
giájába, az erőszak által uralt 
rendszer mindent központosí-
tani és uralni akart. A nyugati 
baloldal viszont gyakran köny-

nyű felmen-
tésben része-
sítette a kom-
m u n i z m u s t , 
azt mintegy a 
szocializmus 
eltorzult vál-
t o z a t a k é n t 
p r ó b á l v á n 
b e m u t a t n i . 
A kommu-
nizmus „ipari 
szintre emelte 
a gyilkolást, 
találó példa 
erre az Ukraj-
nában vég-
hezvitt nép-
irtás” – zárta 
előadását a 
képviselő.

A felszóla-
lók sorát Sur-

ján László 

EP-képviselő 
nyitotta meg, 
aki érdekes 
egybeesésről 
szólt: „Ma van 
Sztálin halálá-
nak napja. Ő 
meghalt, de 

örökösei még mindig köztünk 
vannak.” Jellemző példa a szél-
sőségek együttműködésére 
a jelenlegi szlovák kormány, 
ahol a szélsőjobb együtt kor-
mányoz az egykori kommu-
nistákkal. 
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A Washingtonból érkezett kínai ellenzéki, Sen Nieh egyete-
mi tanár felhívta a fi gyelmet arra, hogy a kommunista Kínában 
mind a mai napig tart a kommunista elnyomás. A múlt tragikus 
öröksége, hogy a kínai családok 90%-ban van valaki, akit meg-
ölt vagy meghurcolt a rendszer. 

Renate Weber, romániai EP-képviselő, aki a konferencia mo-
derátori tisztjét is betöltötte, a kollektív emlékezés szocializá-
ciós szerepét hangsúlyozva az oktatás fontosságát emelte ki. 
„Elég, ha a fasizmusról és a kommunizmusról szóló fi lmek szá-
mát összehasonlítjuk, és világosan kitűnik a kettő közötti arány-
talanság”. 

Erna Hennicot Schoepges luxemburgi EP-képviselő az eu-
rópai integráció folyamatának kételyeit megfogalmazva tette 
fel a kérdést: „Vajon ez is csak egy álom? A kultúrák közötti pár-
beszéd nem hozhat megoldást?”. 

Schöpfl in György erre reagálva elmondta: a kultúrák közötti 
párbeszédnek alapvető feltétele, hogy tisztában legyünk az-
zal, kik is vagyunk, ez pedig csakis az identitás megerősítésétől 
függ.

Zárszavában Tőkés László támogatásáról biztosította a 
kommunizmussal foglalkozó frakciók közötti munkacsoport 
felállításának tervét. Az emigrációban élő kínai ellenzéki felszó-
lalására utalva a Kínában sorra kerülő által rendezendő Olimpiai 
Játékok által nyújtott lehetőségre hívta fel a fi gyelmet a demok-
rácia és az emberi jogok érvényesítése terén. Elismerően szólt 
a Tismăneanu- jelentésről, javasolván, hogy valamennyi volt 
kommunista országban egy hasonló jelentés vegye számba a 
diktatúra bűntetteit.

A jól sikerült értekezlet annak a közös szándéknak a kifejezé-
sével ért véget, hogy a kommunizmus feltárásának megkésett 
folyamatát töretlenül tovább kell folytatni. Európai Parlamenti 
képviselőnk elkészítette az ebben a tárgyban idén megrende-
zett és tervbe vett rendezvények, valamint az idevágó tervek 
jegyzékét.

 
Brüsszel, 2008. március 5.

Új évszázadunk kezdeté-
től fogva hagyománnyá vált 
Magyarországon és a határa-
in kívülre szakadt magyarok 
között A Kommunizmus Ál-
dozatai Emléknapjának a 
megtartása. Annak kapcsán, 
hogy 1945. február 25-én a 
megszálló szovjet hatalom 
pribékjei Budapesten letar-
tóztatták és idegen fogságba 
hurcolták Kovács Béla jeles 
kisgazdapárti politikust − ezen 
a napon évről évre kegyelettel 
emlékezünk meg az Isten- és 
embertelen totalitárius dikta-
túra több tíz milliónyi, ártatlan 
áldozatáról.

Ez az alkalom adta az ötle-
tet, hogy idén az Európai Par-
lamentben is megidézzük a 
kommunista elnyomás hőse-
inek és áldozatainak emlékét, 
sőt ennél tovább menve, szak-
mai jellegű konferenciát ren-
dezzünk a kommunista múlt 
tárgyában. (Kizárólag gyakor-
lati, technikai okai vannak an-
nak, hogy rendezvényünket 
végül is nem az áldozatok em-
léknapján, hanem csupán ma, 
egy hét késéssel tudtuk meg-
szervezni.)

Amikor tavaly november-
ben Románia képviseletében 
mandátumot szereztem az 
Európai Parlamentbe, elsőren-
dű feladataim között tűztem 
ki célul a kelet-közép-euró-
pai térség, a volt kommunis-
ta országok ügyének európai 
képviseletét. Egészen világos 
ugyanis, hogy a kommunista 
diktatúrák megdöntése és or-
szágaink szervezeti − formai − 
csatlakozása az Unióhoz még 
nem jelenti magától értetődő 
módon „európaivá” válásun-
kat. Másfél évtized után, lát-
hatatlan módon posztkom-
munista társadalmaink és a 

Szemben 
a kommunizmussal

36
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szabad, demokratikus Nyu-
gat-Európa között még min-
dig ott magasodik a „Berlini 
fal”. Kommunizmus sújtotta 
térségünk csak úgy és azáltal 
válhat igazán „európaivá”, in-
tegráns részévé az Uniónak, 
hogyha végérvényesen leszá-
mol a kommunista, nacionalis-
ta múlt visszahúzó örökségé-
vel, és az európai, keresztény 
értékek mentén és rendjén a 
demokratikus rendszerválto-
zást hitbeli, erkölcsi megújulá-
sa által teszi teljessé.

A romániai rendszerválto-
zás 1989 decemberében Te-
mesvári Református Egyhá-
zunknál vette kezdetét − ott, 
ahol a Ceauşescu-diktatúrát 
megbuktató népfelkelés ki-
robbant. Ott és akkor − a „hall-
gatás falának” áttörésével − az 
első lépéseket tettük meg az 
újraegyesülő Európa felé. Ezen 
az úton kell tovább halad-
nunk. „Temesvár szelleme” is 
arra kötelez bennünket, hogy 
szembenézzünk múltunkkal, 
és végképp eltávolítsuk az 
útból a régi rezsim romjait és 
mindazokat az akadályokat, 
melyek előrehaladásunkat gá-
tolják.

Brüsszelbe jövet örömmel 
szereztem tudomást azokról 
a törekvésekről, melyek a XX. 
században tragikus módon 
megosztott kontinensünk 
egységének helyreállítására, 
illetve megteremtésére irá-
nyulnak. Az Egységes Euró-
pa − Egységes Történelem 
elnevezésű munkacsoport, 
valamint az Igazság, Igazsá-
gosság és Megbékélés nevű 
parlamenti bizottság létreho-
zásának terve egyaránt előirá-
nyozza Kelet-Közép-Európa, 
a volt szovjet birodalom kö-
zelmúltjának feldolgozását és 
a totalitárius kommunizmus 
máig ható következménye-
inek a felszámolását. Ezen a 
ponton valamennyiünk szán-
dékai találkoznak. A legutóbbi 
balkáni háborúból kölcsön-
zött képpel élve: az új, egysé-
ges Európát csak úgy leszünk 
képesek felépíteni, hogyha a 
világháborúk és a hideghá-
ború elmúltával eltávolítjuk 
az útból a harcok idején el-
helyezett „taposóaknákat”, és 
kontinensünk múltban „elak-
násított” földjét megtisztítjuk 
és szabaddá tesszük a jövő 
számára − az építkezésre.

 
***

A múlttal való őszinte 
szembenézés és a kommuniz-
mus visszahúzó örökségével 
való leszámolás − az elmúlt 
közel húsz esztendőben − a 
vártnál sokkal nehezebb fel-
adatnak bizonyult. Mi, akik-

nek a kommunista elnyomás 
korszaka után a kínkeserves 
posztkommunista átmenet 
megpróbáltatásait is el kell 

szenvednünk, ezt mindenki-
nél jobban érezzük.

A puszta tényfeltárás terén 
még csak elértünk némi ered-
ményt. Az elhallgatás kénysze-
rének megszűntével emlékira-
tok, könyvek és kiadványok 
százai láttak nyilvánosságot, 
alapul szolgálva a hiteles tör-
ténelmi megismerésnek.

Ez azonban még mind ke-
vés. A megismerést ugyanis 
nem követte az erkölcsi meg-
tisztulás: a belátás, az önkriti-
ka, a bűnbánat, a bocsánatké-
rés, a megtérés − az erkölcsi 
ítélet kimondása, a társada-
lom erkölcsi értékrendjének 
a helyreállítása. Sőt, mi több, 
alattomosan, kerülő utakon, 
változatos színekben és for-
mákban − csúfos bukását túl-
élve − volt szállásterületeire 
újból visszatért a kommuniz-
mus, hatalomba és pozícióba 
visszakapaszkodott képviselői 
és tovább élő mentalitása által 
gátat vetve az igazság kimon-
dásának, a tényleges rend-
szerváltozás folytatásának, a 
társadalom átalakulásának és 
erkölcsi megújulásának.

Következtetésképpen, az 
elért eredmények és sikerek 
ellenére, az 1989 óta eltelt 
időszak legnagyobb hiányos-
sága és „defi citje”: az erkölcsi 
igazság- és jóvátétel elma-
radása, illetve végletes fo-
gyatékossága.
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A náci Németországnak és 
csatlósainak az összeomlását 
a „Nürnbergi per” követte. A 
tömeggyilkos „fasiszta kom-
munizmus” pere (József At-
tila megfogalmazása) viszont 
mindmáig várat magára. A 
volt kommunista országok 
hatalmasai kezdettől fogva 
vonakodnak szembenézni a 
múlttal. A diktatúrában szoci-
alizálódott, sokszorosan mani-
pulált posztkommunista tár-
sadalmak szintén hajlamosak 
„fátylat borítani” a múltra, sőt 
többszörös egymásutánban 
maguk segítették újból hata-
lomba régi elnyomóikat, illet-
ve azoknak jogutódait.

De a fasizmus fölött pél-
dásan ítélkező demokratikus 
világ kommunizmushoz való 
viszonyáról sem mondhatunk 
lényegesen jobbat. „Európa 
hallgat, újra hallgat” − állapít-
hatjuk meg erre nézve, a nagy 
magyar költőt, Petőfi  Sándort 
parafrazálva. 

Erdélyi Református Egyhá-
zunk − példának okáért − ki-
ábrándultan tapasztalja, hogy 
nemzetközi  felekezeti és öku-
menikus szervezeteink közel 
két évtized múltán is adósok 
az ateista kommunista dikta-
túra bűntetteinek az elítélésé-
vel. Ahhoz is több mint másfél 
évtizedre volt szükség, hogy 
az Egyesült Államok elnöke 
világos érték- és erkölcsi ítéle-
tet mondjon − Vilniuszban − a 
szovjet kommunizmus rém-
tetteiről és saját országának 
ebben hordozott felelőssé-
géről. Ugyanennyi időbe telt 
az is, hogy Washingtonban A 
Kommunizmus Áldozatai Em-
lékművének a felállításával, 
tavaly végre megkövessék a 
totalitárius világrendszer száz-
milliónyira becsült halálos ál-
dozatainak az emlékét.

Sajnos azonban a rossz pél-
dáért nem szükséges ilyen 

messze mennünk. Annyi évvel 
a bolsevista diktatúra bukása 
után ugyanis még az Euró-
pai Unió is adósa a világnak, 
a kommunizmus mártírjainak 
és túlélőinek, nem utolsó sor-
ban pedig önmagának azzal, 
hogy mértékadó határozat-
ban foglaljon állást a kommu-
nizmus ellen. Ebben a tekin-
tetben változatlanul érvényes 
az Igazság, Igazságosság és 
Megbékélés EP-munkabizott-
ság kezdeményezőinek azon 
indítványa, hogy az Európai 
Parlament − az Európai Nép-
párt 2004-es kongresszusához 
hasonlóan − határozati úton 
mondjon ítéletet a totalitárius 
kommunizmus felett.

A Parlament épületében 
tegnap megnyitott lengyel 
dokumentumkiállítás a jó 
példa erejével fi gyelmeztet 
bennünket arra, hogy végre 
szakítanunk kell a „kettős mér-
ce” használatának képmutatá-
sával, és a német nácizmus, 
valamint a szovjet kommu-
nizmus azonos tőről fakadó 
embertelenségét azonos elbí-
rálásban kell részesítenünk. 

 ***
 A „keresztény Európa” tör-

ténelmi távlatából nézve, az 
elmúlt években okkal és joggal 
érezhettük úgy, hogy keresz-
tény gyökereinknek, hagyo-
mányainknak és értékeinknek 
az Európai Alkotmányból 
való kimaradása mindnyájunk 
közös veszteségének számít. 
Az igazi baj viszont nem any-
nyira az alkotmányos megfo-
galmazásokban keresendő, 
hanem sokkal inkább abban 
az erkölcsi válságban, mely 
európai társadalmainkat és 
kultúránkat jellemzi − melyről 
az alkotmányozással kapcso-
latos viták is árulkodtak.

A II. világháború, a fasizmus 
okozta mélységes válságon 
Európa − ez utóbbi elítélése 

által − még képes volt felül-
emelkedni. Ezzel szemben vi-
szont kommunista múltjával 
nem tud mit kezdeni, és a to-
vább élő múlttal saját válságát 
hosszabbítja meg.

Mindezeket fi gyelembe 
véve, világosan kell látnunk, 
hogy a kommunista múlttal 
való szembenézés, a totalitá-
rius kommunizmus bűneivel 
való leszámolás nem csupán 
az érintett országok, hanem 
egész Európa jövője szem-
pontjából is parancsoló erköl-
csi kérdés.

Közel húsz éve tartó kitérés, 
bizonytalankodás és veszteg-
lés után a kommunizmus − 
történelmi, politikai − perét 
ideje végre újból felvennünk, 
és itt az ideje, hogy a végére 
járjunk.

A XX. század történetét be-
mutató Paul Johnson a mö-
göttünk hagyott korszakot „ a 
nagy hazugságok századának” 
nevezte. Végre a végére kell 
járnunk az öldöklő XX. század 
jelenkorunkat is megmételye-
ző hazugságainak, hogy ezt az 
új századot − ameddig még 
nem késő − „tiszta lappal” 
folytathassuk.

„Hazugsággal gyógyítgat-
ják az én népem leányának 
romlását − panaszkodik Je-
remiás próféta. Azt mondják: 
Békesség, békesség, és nin-
csen békesség” (Jer. 6,14)

Európában is megérett az 
idő az igazság kimondására. 
Békéjének és biztonságának 
csak ez lehet a szilárd alapja. 
Mert úgy igaz, amint Ésaiás 
próféta mondja: „És lesz az 
igazság műve békesség, és az 
igazság gyümölcse nyugalom 
és biztonság mindörökké” (És. 
32, 17). Úgy legyen! (Ámen)

Elhangzott Brüsszelben, 
2008. március 5-én.

Tőkés László
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Templom és Iskola
2008. november 7-én a Ki-

rályhágómelléki Református 
Egyházkerület, valamint Tő-
kés László nagyváradi Euró-
pai Parlamenti Irodája szerve-
zésében, Templom és Iskola 
címmel ökumenikus tanügyi 
konferenciára került sor Nagy-
váradon, az egyházi iskolák ál-
lamosításának 60. évfordulója 
alkalmából.

Dr. Hermán János kezdő-
áhítata után Tőkés László 
püspök, EP-képviselő nyitó-
előadásában – egyebek mel-
lett – kihangsúlyozta, hogy a 
konferencia célja nem csupán 
a történelmi emlékezés, ha-
nem sokkal inkább annak a 
jogi és politikai küzdelemnek 
az újult erővel való folytatása, 
mely az elállamosított iskolák 
visszaszerzésére, valamint a 
megszüntetett felekezeti ok-
tatás helyreállítására és újjá-
szervezésére irányul. A kom-
munizmus bűneit elítélő ún. 
Tismăneanu-jelentés csak az 
első – fontos – lépés azon az 
úton, melynek – a  történelmi 
szembenézésen túlmenően 
– a teljes igazság- és jóváté-
telig kell elvezetnie. A Traian 
Băsescu államelnök által „bű-
nösnek” és „törvénytelennek” 
nevezett, volt kommunista 
rezsim bűntetteinek helyre-
hozatala és törvénytelensé-
geinek megszüntetése nélkül 
Románia nem válhat a demok-
ratikus törvényességen és jog-
államiságon alapuló Európai 
Unió teljes értékű tagjává.

Az egyházi oktatás múltjá-
ról, jelenéről és társadalomban 
betöltött szerepéről, továbbá 
az egykori államosításról és az 
ateista-kommunista diktatúra 
kártékony egyház- és okta-
táspolitikájának következmé-
nyeiről, valamint a romániai 

felekezeti oktatás terén fenn-
álló jelenlegi helyzetről jeles 
egyházi meghívottak, törté-
nészek és tanügyi szakembe-
rek tartottak előadást, úgy-
mint: Bogárdi Szabó István 
dunamelléki püspök, Benkő 
Samu történész, Holló Lász-
ló, a Babeș–Bolyai Egyetem 
Római Katolikus Hittudomá-
nyi Tanszékének előadótaná-
ra, Somai József, a Romániai 
Magyar Közgazdasági Társa-
ság tiszteletbeli elnöke, Fleisz 

János és Kupán Árpád nagy-
váradi történészek és Papp 
Kornél, a Magyarországi Re-
formátus Egyház Zsinati Ok-
tatásügyi Irodájának vezetője. 
Az erdélyi magyar történelmi 
egyházak hivatalos képvise-
lői, illetve oktatásügyi szak-
előadói egyházaik jelenlegi 
iskolaügyi helyzetéről tartot-
tak beszámolót. A nagyváradi 
Lorántff y Zsuzsanna Reformá-
tus Gimnázium diákjai alkalmi 
műsorukkal tettek bizonysá-
got egyházi iskoláink élniaka-
rásáról. 

1948-ban, a fokozatosan 
végbemenő, erőszakos kom-
munista hatalomátvételnek 
részét képezte a felekezeti ok-
tatás megszüntetése (1), vala-
mint az egyházi iskolák állami 
tulajdonba vétele (2) – a 175. 
és a 176. törvényerejű rende-
letek által. A felszámolt fele-
kezeti tanintézetek 65%-át 
magyar iskolák tették ki, tehát 

„államosítás” helyett sokkal ki-
fejezőbb „nacionalizálásról” 
beszélnünk. A kommunista re-
zsim egyik legnagyobb bűne, 
népünknek és egyházainknak 
pedig – minden bizonnyal – a 
lehető legnagyobb veszte-
sége volt a felekezeti oktatás 
megszüntetése, aminek a ka-
tasztrofális következménye-
it mindmáig szenvedjük. Az 
egyházi iskolarendszer álla-
mosítása különösképpen sú-
lyos következményekkel járt a 

kisebbségbe taszított magyar-
ságra nézve, hiszen a román 
nemzetállami nacionalizmus 
ateista-kommunista politikája 
egyházainkkal együtt, egy-
szerre sújtott le magyar nyel-
vű oktatásunkra.

1989 után, a demokrati-
kus rendszerváltozás része-
képpen, erdélyi magyar tör-
ténelmi egyházaink, a nemzet 
védelmében és szolgálatában 
létrejött ökumenikus össze-
fogásuk két világháború kö-
zötti hagyományát követve, 
egyesült erővel szálltak síkra 
elbitorolt iskoláik visszaszer-
zéséért és a felekezeti oktatási 
rendszer helyreállításáért.

A Reményik Sándor által 
versbe öntött Templom és Is-
kola rendeltetésszerű együtt-
állásának és erkölcsi program-
jának megfelelően Egyháza-
ink képviselői és a Konferen-
cia résztvevői egyetértettek a 
következőkben:
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� Hitünknek és hagyomá-
nyainknak megfelelően, élve 
a lelkiismereti, az egyházi és a 
vallásszabadság demokratikus 
lehetőségeivel, Krisztus misszi-
ói parancsának engedelmes-
kedve valljuk, hogy minden 
egyháznak hivatásbeli köteles-
sége a tanítás. Ennek értelmé-
ben az Egyház tanítói szol-
gálatának a gyakorlását, az 
egyházi oktatás helyreállítását 
és működtetését elengedhe-
tetlenül fontosnak tartjuk.
� Egyházaink és erdélyi né-

pünk szolgálatára olyan tanin-
tézetekben kívánjuk jövendő 
értelmiségünket kialakítani, 
melyek szellemükben évszá-
zados hagyományainkat köve-
tik, az evangéliumi hit és a ke-
resztyén erkölcs szerint végzik 
nevelői munkájukat, nemzeti 
önazonosságunk, hagyomá-
nyaink és értékeink megtartá-
sát és továbbfejlesztését, vala-
mint a testvéri közösségépítést 
tartják hivatásuknak. Az egész-
séges keresztény és nemzeti 
identitástudat kialakítása és 
megőrzése mellett a feleke-
zeti oktatásnak tartalmilag 
meg kell felelnie a korszerű tu-
dományosság követelményei-
nek, ezáltal biztosítva iskoláink 
szellemi, tudományos és társa-
dalmi versenyképességét.
� Megdöbbenéssel állapít-

juk meg, hogy közel két év-
tizeddel a rendszerváltozás 
kezdete után Romániában az 
egyházainkkal és iskoláinkkal 
szemben elkövetett kommu-
nista bűnök és törvénytelensé-
gek jóvátételének, hátrányos 
és jogfosztott helyzetünk repa-
rációjának még mindig csak a 
kezdetén állunk. Nevezetesen: 
egykor elkobzott tulajdonaink-
nak még alig egy kis hányadát 
vehettük birtokunkba, illetve 
használatunkba (1); az egyhá-
zi-felekezeti oktatás jogállásá-
nak törvény általi szabályozása 

húsz év után, még mindig várat 
magára (2). Éppen ezért: a res-
titutio in integrum európai 
elve alapján követeljük elkob-
zott egyházi-iskolai tulajdona-
ink haladék nélküli, maradék-
talan visszaszolgáltatását (1), 
valamint egyházi oktatásunk 
jogi státuszának törvény álta-
li rendezését (2).
� Tekintettel arra, hogy a 

2004-ben módosított román 
Alkotmány az egyházi okta-
tást az állami és a magánokta-
tással egyenlő szintre emelte 
– négyévi indokolatlan halo-
gatás után joggal várjuk el és 
sürgetjük a közoktatási és a 
felsőoktatási törvény ennek 
megfelelő – Alkotmány szerin-
ti – módosítását.
� Ezzel együtt, Egyházaink 

kifejezik abbéli szándékukat, 
hogy az óvodától az egye-
temig terjedően, saját tanin-
tézeteket alapíthassanak és 
tarthassanak fenn. Ennek meg-
felelően követelik, hogy a fele-
kezeti oktatás – az Alkotmány 
szellemében – méltó helyet és 
súlyt nyerjen a tanügyi tör-
vénycsomagban.

A törvénynek – egyebek 
mellett – szavatolnia kell a fe-
lekezeti oktatás önállóságát és 
ingyenességét, tanintézeteink 
autonómiáját, az egyházi is-
kolák vezető testületeinek és 
személyi állományának az egy-
házak általi kinevezését, illetve 
visszahívását.

Tekintettel arra, hogy tanin-
tézeteink diákjainak szülei az 
ország rendes adófi zető polgá-
rai, jogosnak és méltányosnak 
tartjuk a romániai magyar ke-
resztény adófi zetők pénzének 
az egyházi oktatásra való rész-
arányos visszafordítását, illetve 
egyházi iskoláink állami fi nan-
szírozásának a biztosítását.
� Végül, de nem utolsósor-

ban az egyházi-felekezeti okta-
tás terén is elsőrendű követel-

ménynek tartjuk egyházaink 
Alkotmány előírta autonómiá-
jának a tiszteletben tartását. A 
túlzott állami tanügyi közpon-
tosítással és a meg-megúju-
ló nacionalista tendenciákkal 
szemben csak ezáltal lehetünk 
képesek egyházaink, híveink 
és iskoláink érdekeit és önálló-
ságát megvédelmezni.
� Ezen túlmenően az egész 

magyar nyelvű oktatás tel-
jes körű autonómiájának a 
biztosítását is szükségesnek 
tartjuk. Ennek részeképpen fe-
lekezeti iskolarendszerünk is 
törvény által szavatolt, intéz-
ményes önigazgatási jogoknak 
örvendhetne.

A rossz emlékű és kihatása-
iban mindmáig aktuális álla-
mosítás problémakörének ren-
dezése és megoldása céljából 
az érdekelt egyházak további 
szoros együttműködésére 
van szükség, amiben a konfe-
rencia résztvevői megállapod-
tak.

Az erdélyi történelmi egy-
házak elöljáróinak februári fel-
kérésével egybehangzóan a 
konferencián ezúttal is megfo-
galmazódott az az igény, hogy 
Tőkés László püspök, EP-képvi-
selő Keresztény Európát! elne-
vezésű programja keretében 
és az ökuménia szellemében 
az európai fórumokon képvi-
selje erdélyi egyházaink és a 
felekezeti oktatás ügyét.

Konkrét formában az az el-
várás is kifejezést nyert, hogy 
az Európai Unió illetékes testü-
letei kövessék nyomon, illetve 
monitorizálják a csatlakozás 
előtt támasztott feltételek ma-
radéktalan teljesülését, és ne 
hagyják, hogy a Romániáról 
szóló évenkénti országjelenté-
sek előírásai feledésbe merül-
jenek.

Nagyvárad, 2008. november 9.


