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AZ EMBERISÉG
TÉTJE
Tiltakozó demonstráció Sopronban
„Az emberiség tétje” elnevezéssel imádságos, erõszakmentességet hangsúlyozó demonstrációt szerveztek közösségeink a közel-keleti konfliktus tartós, párbeszéden alapuló megoldásáért. A szélsõséges gondolatoktól mentes demonstrációra, egy szál gyertyával, minden békeszeretõ soproni polgárt és templomi hívõt szeretettel meghívtunk.
Fõhajtás és köszönet jár annak a kb. 50 soproni polgárnak, aki 2009. január 14-én összeszedve erkölcsi bátorságát, kijött a térre, s azonosulva az erõszakmentesség igényét nyíltan kimondó közösségünkkel, a nagy hideg ellenére, együtt demonstrált velünk Sopron Fõ terén! Tettük, mert hisszük: kiállásunkkal talán még idõben megállíthatjuk a Közel-Keleten
most még szemben álló felek háborúját, ha kimondjuk, hogy csak szelídséggel és szeretettel lehet jó megoldást elérni.
Tettük, mert elfogadhatatlannak tartjuk a konfliktus mindkét oldalon emberáldozatokat követelõ erõszakos rendezési
szándékát. Tiltakozásunk egyedi üzenete, hogy egy dúló háború közepén eredménytelenek az olyan megoldáskeresések, amelyek az egyik vagy másik fél „nagyobb igazságára” építenek. Konstruktív javaslatunk, hogy elõ kell mozdítani
a felek közötti párbeszédet, s a harcok helyett késlekedés nélkül a dialógus útjára kell térni! Köszönetet mondunk a helyi történelmi egyházak és a zsidó hitközség vezetõinek, hogy a téren elmondott gondolataikkal, s közösségünk szándékaival való azonosulásukkal nyilvánosan adtak példát. Megmutatták, hogy van esélye a kiengesztelõdésnek és a bizalom
újraépítésének. A békeszimbólummal ellátott fehér szalagot a konfliktus végéig viseljük, ami így összetartozásunk, tiltakozásunk és közös reményünk jelévé vált.
Tapasztalatainkat szívesen átadjuk mindazoknak, akik hasonló rendezvényeket terveznek (30/351 76 64).
A Soproni Bokor Közösségek képviseletében:
Csizovszki Sándor

A SOPRONI BOKOR KÖZÖSSÉGEK KOMMÜNIKÉJE
1) Valljuk, hogy szeretet az Isten, és az ember erkölcsi törvénye is a szeretet. Ez a szeretet az ellenségszeretetet, a teljes erõszakmentességet állítja szembe az erõszak
és a gyûlölet világával. A Hegyi beszéd „aranyszabálya”
egyértelmû: „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük” (Mt 7,12)! Csak az szeret, aki
ad. Csak az szeret, aki szolgál. Csak az szeret, aki nem üt,
nem üt vissza és megbocsát az ellene vétõnek. Példaképeink, Jézus, Assziszi Szent Ferenc, Tolsztoj, Gandi, Torreau, az erõszakmenteség nagy prófétái számára a békességteremtés egyben aktív cselekvést is jelent: „Tedd viszsza hüvelyébe kardodat, mert aki kardot ragad, kard által
vész el” (Mt 26,52)! Vagy másutt: „Szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok üldözõitekért” (Mt 5,44)! Õk
mindannyian csak az osztozásban és a szelídségben hittek.
Nem hittek a tulajdonban, az önzésben, és nem hittek az
erõszak, az erõalkalmazás semmilyen formájában.
2) Vannak tehát olyan élethelyzetek, amelyek nyílt kiállást követelnek tõlünk, s ilyenkor gyáva cinkos-véteknek minõsül lapulásunk, tétova bátortalanságunk. Kiállásunkkal talán még idõben megállíthatjuk a Közel-Keleten
egymással most még szemben álló felek háborúját, ha hitet teszünk amellett, hogy csak szelídséggel és szeretettel
lehet jó megoldást elérni, ha politikai rendszerektõl függetlenül, pusztán erkölcsi alapon elvetjük az erõszak minden formáját, és a teljes erõszakmentességet képviseljük.
Talán még megakadályozhatjuk mindkét oldalon sok ártatlan polgári személy, sok ártatlan gyermek értelmetlen
halálának folytatódását, ha meggyõzõdésünkké válik,
hogy az erõszak minden formája erkölcstelen, ha meggyõzõdésünkké válik, hogy az erõszak erõszakot szül, és a világban tapasztalható igazságtalanságnak és erõszaknak
sohasem lehet megoldása a viszonterõszak.

3) Közösségünk, a több mint 60 éves BOKOR,
egyedüli magyar katolikus csoportként minden idõben kiállt a tényleges erõszakmentességért, és tagjai a rendszerváltás elõtti évtizedben jelentõs számban a börtönbüntetést
is vállalva elutasították a katonai szolgálatot. A egyéni,
lelkiismereti okokból meghozott döntések akkor „csepp a
tengerben” döntéseknek tûntek, most azonban már tudjuk, hogy személy szerint az õ döntéseiknek – és közösségileg a Bokornak is – nagy érdeme volt abban, hogy a lelkiismereti okokból történõ katonai szolgálatmegtagadást
késõbb emberi jognak ismerték el Magyarországon, továbbá abban, hogy bevezették a polgári szolgálatot, majd
pedig megszüntették az általános hadkötelezettséget. A
Soproni Bokor Közösségek mai demonstrációja is ennek a
folyamatnak része.
4) Az erõszakmentességet hangsúlyozó demonstrációnk célja a közel-keleti konfliktus párbeszéden alapuló
tartós megoldásának elõmozdítása. Demonstrálnunk
kell, mert elfogadhatatlannak tartjuk a konfliktus mindkét
oldalon emberéleteket és polgári áldozatokat is követelõ
erõszakos rendezési szándékát. Demonstrálni kívánjuk
azonban azt is, hogy konstruktív javaslataink vannak a szilárd és tartós béke megteremtésére. Minden elvesztegetett
perc súlyos következményekkel járhat.
5) Szervezõ közösségünk azonosul a Közel-Kelet békéjét felelõsen keresõ neves személyek nyilatkozatával,
amelynek egy részét most idézzük. (Az emberiség tétje c.
nyilatkozatot, mely rendezvényünk elnevezésévé is vált,
az alábbi személyek fogalmazták: Václáv Havel, a Cseh
Köztársaság egykori elnöke, Hassan bin Talal, a Vallások
a Békéért Világkonferencia nyugalmazott elnöke, Hans
Küng teológiaprofesszor, a Globális Etikáért Alapítvány
elnöke, Desmond Tutu, Nobel-békedíjas érsek és Karel
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Schwarzerberger cseh külügyminiszter.) Pontos idézetek
a nyilatkozatból (6-11. pont):
6) „Az elvesztegetett idõ mindig sajnálatos. Az izraelieknek és a palesztinoknak is meg kell érteniük, hogy csupán az erõ alkalmazása nem lesz elég hosszú távú céljaik
eléréséhez. A másik oldal számára elfogadható, életképes
opciót kell felvázolni annak érdekben, hogy elkerüljük az
erõszakot. Szilárd és tartós béke csakis egy befogadó,
kompromisszumos megoldás által jöhet létre. A sikeres
békefolyamathoz arra van szükség, hogy a konfliktus által generált energiákat konstruktív és erõszakmentes alternatívákba tereljük..”
7) „Az izraeliek és a palesztinok közötti megállapodás létrehozására irányuló összehangolt erõfeszítés az,
ami a hozzánk hasonló, nemzetközi válságok megoldásán
dolgozó szakértõk szerint hiányzik. Egy struktúra, amelynek befogadó, interdiszciplináris és rendszerelvû hozzáállás az alapja, amely kimozdíthatja a változókat, és olyan
békét hozhat, amelyet mindkét nép egyenlõnek és igazságosnak tart.”
8) „A békéltetési struktúra kiépítésének egyik kulcsfontosságú eleme a gazdasági növekedés. Amint azt a Világbank is többször hangsúlyozta, szoros összefüggés van
a szegénység és a konfliktusok között. Tehát az emberi
méltóság-deficit javítása, a jómódúak és a kevésbé jómódúak közötti különbség csökkentése elengedhetetlen lesz
bármiféle életképes politikai megoldás létrehozásához a
palesztinok és az izraeliek között.”
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9) „A palesztinoknak és az izraelieknek párbeszédet
kell indítaniuk az õket elválasztó szociális szakadékokon
keresztül, valamint párbeszédet kell indítani a hatóságok
és az átlagemberek között is, akik össze vannak zavarodva, és nem értik, mi mindent tesznek az õ nevükben. Újjá
kell építeni a bizalmat, ha segíteni szeretnénk a feleknek
megérteni azt, hogyan gyõzhetik le a múltbeli gyûlölködést.”
10) „Amire most leginkább szükség van, az egy egyértelmû üzenet. Arról, hogy a párbeszéd, nem pedig az erõszak a megoldás ezekben a nagyon feszült idõkben.”
11) „Gázában az emberiség alapvetõ erkölcse a tét. A
szenvedés és az emberek életének felelõtlen rombolása, a
kétségbeesés és az emberi méltóság hiánya a térségben
már túl régen folyik. Ha nem akarjuk, hogy a Termékeny
Félhold ’Terméketlen Félholddá’ változzon, fel kell ébrednünk, és összeszednünk erkölcsi bátorságunkat és
politikai képességeinket, hogy jelentõs lépést tehessünk
elõre Palesztinában.”
12) Ki kell tehát mondanunk: a háború és a gyûlölet nem
lehet konfliktusok megoldásának eszköze. Segítenünk
kell abban, hogy a jelenleg még szemben álló két nép képes legyen az egymás iránti bizalom újraépítésére.
13) Felhívjuk az egyházak, a világ- és európai szervezetek, valamint a világbékét elõmozdítani képes hiteles és
nagy tekintélyt képviselõ vezetõk figyelmét, hogy nem
késlekedhetnek a konfliktus általunk is megfogalmazott
irányú megoldásának kimunkálásában és elõremozdításában!
Sopron, 2009. január 14.
Soproni Bokor Közösségek

