
LEHET-E? 

A Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület Klubja 
továbbra is minden hónap harmadik hétfőjén, 17 órakor tartja összejöveteleit az evangéliku-
sok Deák téri gyülekezeti termében (1052 Budapest, Deák tér 5). A klub nevét, Zsinati Klubról 
megváltoztatjuk; ezután így hivatkozunk rá: 
  

Lehet-e? 
A Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület 

fóruma 
  
A Lehet-e? fóruma mindazon lehetőségeknek a feltérképezésére, becserkészésére, megfo-
galmazására, megvitatatására és megvalósításának szorgalmazására, melyek a keresztény 

értelmiségiek, Magyarország felelős polgárai és minden jóakaratú ember számára jelenthet-
nek célokat, feladatokat és felelősségeket. Ily módon, szerencsés esetben, akár össze is kap-
csolódhat a lehet-e? és a tehet-e?, vagy is az, hogy mit is tehet az, aki szerint lehet. Lehet-e 
egy asztal mellé ültetni a különféle lehetőségekkel különböző módon számoló, különféle 
vallású, világnézetű, értékrendű, habitusú embereket; különféle politikai nézeteket valló ko-
rábbi ellenfeleket és egymás mellett elbeszélőket; vagyis lehet-e háborúzás helyett komp-
romisszumot kötni, per- helyett párbeszédet folytatni, igehirdetés helyett eszméket cserélni, 
kinyilatkoztatás helyett zsinatolni és gyűlölködés helyett megérteni a másikat? 
 
Elsősorban, továbbra is, társadalmi kérdések elemzésére kínálunk fórumot. Keresztény ér-
telmiségi identitásunkért aggódó tagjainknak pedig azt üzenjünk: a jelenlegi helyzetben ne-
künk kell szélesre tárni a mi ajtóinkat. A balatonszárszói ökomenikus konferencián meghirde-
tett és Szárszó 2011 címen olvasható zárónyilatkozat szellemében cselekszünk (amely itt 

olvasható: www.magyarpaxromana.hu). Önkritikusnak kell lennünk, mindenekelőtt és az 
ellentétes vélemények között közvetítésre késznek. Megpróbáljuk az ellentéteket abban az 
értelemben csökkenteni, hogy az ellentétes véleményekben keressük az azonosságokat és a 

hasonlóságokat is, a közös előfeltevéseket, hogy így csak az maradjon kibékíthetetlen, ami 
valóban kibékíthetetlen. Megpróbáljuk megkülönböztetni az egymástól eltérő akaratokat és 
az egymástól eltérő megértéseket, illetőleg arra törekszünk, hogy mindegyiket a maga he-
lyén lássuk, mert abban vagyunk érdekeltek, hogy növekedjen Magyarországon a közös cse-
lekvésre képes emberek száma, hogy növekedjék a társadalmi integráció. Mindezt azzal a 
feltételezéssel, hogy mindannyian ezt akarjuk. 
A Lehet-e? fórumok kép- és hang anyaga az egyhazestarsadalom.hu online folyóirat Lehet-
e? rovatában kísérhető nyomon. Itt az addig elhangzottakhoz hozzá is lehet szólni. Ugyanitt 
lehet tájékozódni terveinkről, a korábbi eseményekről is. És várjuk a tematikus javaslatokat 
is. 

 
Meghívóinkat a fórumokra ez után csak elektronikus úton továbbítjuk. Kérünk mindenkit, 
értesítsen elérhetőségeinek esetleges változásairól! Szeretnénk, ha megadná azok címét is, 
akinek jelenléte e fórum javára volna! Ha az illetőnek nincs email elérhetősége, úgy kérjük, 
gondoskodjék a meghívók kinyomtatásáról, vagy más módon való, rendszeres továbbításá-
ról! Téma-ajánlatokat és címeket Kamarás István és Kőszegi Ábel címére 
(kamarasi@upcmail.hu, abel.köszegi@gmail.com) is lehet küldeni. 

http://www.magyarpaxromana.hu/
http://egyhazestarsadalom.hu/
http://www.egyhazestarsadalom.hu/korabbi-esemenyek/
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Kamarás István és Kőszegi Ábel, 
a Lehet-e? fórum animátorai 
  
2013. június 17. Nádasdy Ádám nyelvész  
2013. május 27.  Andócsi János vajdasági történész 
2013. április 15.  
2013. március 18. A rasszizmus gyökerei 
2013. február 18. Keresztény szakkollégiumok cigánymissziója 
2013. január 17. Etnikai és / vagy társadalmi kérdés a roma-ügy? 
2012. november 19. Ki írja a történelmet? 
2010-2011 Filozófusvita 
  


