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Kötetünk annak az elõadássorozatnak a tanulmányait tar-
talmazza, amely 2004. november 4-én került megrende-
zésre „Szabadulni az erõszaktól – Keresztyén megközelí-
tések” címmel az Evangélikus Hittudományi Egyetemen.
A tudomány napja alkalmából összehívott konferencia kap-
csolódott az erõszak leküzdésének évtizedéhez (2001–
2010) – amelyet az Egyházak Világtanácsa (EVT) hirde-
tett meg –, nem csupán témájával, hanem a konferencia
szervezõin keresztül is, hiszen a rendezõk között az MTA–
EHE Szociáletikai és Ökumenikus Kutatócsoport mellett
ott található a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Ta-
nácsának szociáletikai bizottsága is. Kettõjük közös mun-
kájának eredménye az EVT által készített tanulmányi se-
gédanyag magyar nyelvû megjelenése1 is, amely segítséget
nyújt az erõszak kérdéseinek feldolgozásához. Kötetünk
második része bepillantást enged az erõszak és az erõszak-
mentesség témakörében megjelent egyházi nyilatkozatok
egy részébe, segítve ezzel nem csupán a témában való tá-
jékozódást és ismeretszerzést, hanem az erõszak leküzdé-
sére irányuló törekvést is.

ELŐSZÓ

1 A megbékélést és békét keresõ egyházak. Tanulmányi vezérfonal. Az
MTA–EHE Szociáletikai és Ökumenikus Kutatócsoport munkájának
keretében angol eredetibõl fordította Szentpétery Marianne. Magyaror-
szági Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Budapest, 2004.



8 A társadalomban alacsony szintû a tolerancia, érzéke-
nyebbek az emberek, nehéz odafigyelni a másikra, és a
mindennapok velejárójává lett az erõszak. Ugyanakkor az
erõszaktól való szabadulás, a másik emberre való odafigye-
lés és törõdés a lelkészi szolgálat elengedhetetlen része –
mutat rá Szabó Lajos írása, amely a konferenciát köszön-
tõ beszédként hangzott el.

Dialógusra hív Bagdy Emõke, a Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetem tanárának dolgozata is. Rámutat, hogy „a pszi-
chológia üzenete: nem ellene, hanem vele”. Vagyis arról
szól, hogy miként lehet olyan „fondorlatokat” találni, ame-
lyek az erõszak erejét jó célra fordítják. Rossz stratégiának
bizonyul, ha valaki az erõszakra erõszakkal válaszol, mert
aki kardot ragad, kard által vész el. Kiemeli a behaviorizmus
megállapítását, miszerint az erõszak tapasztalása lehetõvé
teszi, hogy valaki elsajátítsa az erõszakosságot, vagyis a
szociális tanulás során az erõszakos modell azt tanítja, mi-
ként legyünk a másik kárára agresszívek. Mi az, ami jobb
az erõszaknál? Miben árt nekem az erõszak? Többek kö-
zött ezekre a kérdésekre keresi Bagdy Emõke a válaszo-
kat munkájában.

Az erõszak kérdését a teológia szemszögébõl közelíti
meg Tarr Zoltán református zsinati tanácsos írása. A bib-
liai helyzetkép alapos ismertetése végén kiemeli: „Isten
erõszakos világba küldte Fiát. A rendszer erõszakos, és az
erõszakosság újratermelését hozza. Isten tudta, hogy Jé-
zus küldetése nem érhet más véget. Jézus halála azonban
új utat mutat.”

Buzogány Dezsõ kolozsvári egyháztörténész legfrissebb
kutatási eredményekkel illusztrált írásában bõséggel szol-
gáltat a 17–19. századi „erõszakossággal” kapcsolatos eset-
tanulmányokat. Egyháztörténeti visszatekintése során ír az
agresszió verbális formájáról, egymás káromlásáról, majd
az exkommunikációról, a zsarolásról, a meghurcolásról és
a fegyveres erõszakról. Összegzésképpen kifejti: „Egyhá-
zunk mindig bölcsen rendezte az effajta gondokat, min-



9dig a törvényesség keretei között maradt, tudván, hogy az
erõszak újabb erõszakot szül. (…) Ha egy kicsit is magunk-
ba szállunk, hogy múltunk tükrében szemléljük jelenbeli
arcunkat, és legalább két napra megjavulunk, akkor sze-
rintem már megérte.”

A család, az iskola, az utca és a média az a „hálózat”,
amelyben a gyerek tapasztalatot szerez az agresszióról.
„Ezek összefüggésében, cirkulációjában hat az erõszak a
gyerekekre, és válnak maguk is annak részesévé” – állapí-
totta meg Szabóné Mátrai Marianna tanulmányában. „Az
erõszak kezelése a hitoktatás anyagában” címû munka azt
a kérdést teszi fel, vajon kínál-e ellenstratégiát a hittanóra
tananyaga. Egyfajta módszer lehet a szelekció, de veszélyt
is rejt magában, hiszen ha számûzzük az erõszakot, akkor
„ideális, erõszakmentes, ám irreális világot teremtünk meg”.
Léteznek alternatív utak is, például a bibliai ábrázoláshoz
hû istenkép átadása, amely „érzelmekkel teli, szenvedé-
lyes istenképet közvetít”, azonban olyan Isten képét, aki
a legvégsõkig életpárti, aki az áldozat, a szenvedõ mellé áll.
A lelkigondozás szempontjairól szólva így fogalmaz a szer-
zõ: „Minden ember hallatlan mennyiségû teremtõerõt bir-
tokol. A fiatalok többet megõriztek eredendõ kreativitá-
sukból, mint a felnõttek… [Evangélikus] egyházunk új
hittankönyvei olyan szemléletet tükröznek, amely ápolni,
kibontakoztatni, mûködtetni szeretné a fiatalokban rejlõ
teremtõerõt.”

Sárkány István rendõrtábornok az idõsek viktimológiá-
járól, azaz áldozattá válásáról ír. Emlékeztet rá: az idõsko-
rúak, vagyis a hatvan év felettiek száma Magyarországon
eléri a húsz százalékot. A problémák egyik gyökere az, hogy
hazánkban az idõskorhoz negatív sztereotípiák társulnak,
ez pedig hosszú távon – a társadalomból érkezõ megerõsí-
tés következtében – izolációhoz, számûzetéshez vezet.
Ennek következtében ez a korosztály könnyebben áldozat-
tá válhat hazánkban, mint a fejlettebb szociális kultúrával
bíró nyugati országokban.



10 Mi készteti az embert arra, hogy az erõszakmentes ma-
gatartást válassza? Milyen eszközök állnak rendelkezésre
ahhoz, hogy az ember másokat is erõszakmentes magatar-
tásra késztessen? E két kérdés megválaszolására tesz kísér-
letet Réz-Nagy Zoltán debreceni evangélikus lelkész Mo-
handász Gandhi példáján keresztül. Dolgozatában markáns
álláspontként jelentkezik a következõ megállapítás: „Az
erõszak elutasítása, még annak árán is, hogy elszenvedjük
magunkon, feltételezi a nyilvánosságot, azt, hogy lehetõ-
séget kapunk arra, hogy szóljunk a nyilvánosság elõtt.”

Az elõadások summáját Fazakas Sándor debreceni teo-
lógiai professzor összefoglalójában olvashatjuk. Tanulmá-
nya utolsó pontjában így határozza meg az egyház felada-
tát az erõszak leküzdésében: a reménység ébrentartásával
és a realitásérzék megõrzésével célunk erõszakmentes „szi-
getek” létrehozása az agresszivitás ingoványában.

Jelen kötet elsõ része annak a sorozatnak, amelynek az
Eszme-csere címet adtuk. Kiadványaink célja a társadalmi
felelõsségvállalás és a szolidaritás erõsítése a józan megfon-
tolás és az evangéliumban feltáruló reménység eszmecse-
réjén keresztül. Bízunk abban, hogy a szociáletika és az
ökumené kérdéseit felölelõ kiadványaink elérik ezt a célt,
és hozzájárulnak az általuk megszólaltatott témák alapos
tanulmányozásához, bátorítást és szempontokat adnak a
felekezetek közötti és társadalmi párbeszédhez.

Az MTA–EHE Szociáletikai és Ökumenikus Kutatócso-
port kiadványainak elsõ kötetét munkatársunk, Andorka
Eszter emlékének ajánljuk, aki erõszak áldozatául esett
kutatócsoportunk létrejöttének évében.

REUSS ANDRÁS OROSZ GÁBOR VIKTOR

kutatócsoport-vezetõ tudományos munkatárs



TANULMÁNYOK

1.
rész







Jó dolog, hogy egy nem megszokott témát, nem is egysze-
rûen a hagyományos egyházi környezetben kezdünk el
boncolgatni a mai konferencián. Különleges a téma, az
erõszak kérdése, és amikor valaki belepillant a meghívó
programjába, felfedezheti, hogy érdekes az elõadók név-
sora is. Örömmel nyitottuk meg az Evangélikus Hittudo-
mányi Egyetem kapuit a mai rendezvény számára. Külön
öröm számunkra, hogy ezt az egyetemünkön helyet talált
MTA–EHE Szociáletikai és Ökumenikus kutatócsoport tá-
mogatásával és számos más külsõ kapcsolat segítségével
tehetjük.

Nem kell ma messzire menni azért, hogy felfedezzük,
milyen fontos beszélni az erõszak elleni lépésekrõl és az
agresszív magatartáshoz való viszonyulásról Magyarorszá-
gon. A társadalomban nyilvánvaló az alacsony szintû tole-
rancia. Sokkal érzékenyebbé váltak az emberek, mint akár
csak néhány éve. Nehézzé vált az odafigyelés a másik em-
ber életére. Ki-ki teljes erõbedobással próbál a saját érvé-
nyesülése, fennmaradása és kisebb-nagyobb sikerei érde-
kében küzdeni. A küzdelem azonban sokszor alapjaiban
sérti a másik – sok esetben gyengébb, erõtlenebb – ember
életét és pályafutását. A mindennapok velejárója lett a hét-
köznapi erõszak. Ugyanakkor ezen a helyen, ahol a jövõ
magyar társadalmának lelkészeit, hittantanárait képezzük,
nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy az erõszaktól való

Boldogok a szelídek…

SZABÓ LAJOS



14 szabadulás és a másik emberre való odafigyelés és törõdés
a lelkészi és hitoktatói szolgálat elengedhetetlen része.
Hallgatóinknak meg kell tanulniuk, hogyan neveljék majd
ebben a szellemben a következõ nemzedéket.

Nem marad magára a teológiai tudomány ma ebben a
kérdésben. Új távlatokat nyit elõttünk az, hogy interdisz-
ciplináris módon közelítjük meg témánkat. Bõséges elõ-
adási anyag áll elõttünk a nem teológiai tudományok kép-
viselõitõl is.

Nem mehetünk el ma innen egy õszinte és szívünk mé-
lyérõl fakadó, csendes megemlékezés nélkül, hiszen egy-
kori doktoranduszunk, Andorka Eszter emlékét is idézi ez
a mai rendezvény. A másfél éve erõszakos cselekmény ál-
dozatául esett, ígéretes életû fiatal kutatónknak szívügye
volt a mai témánk. Hányszor hangsúlyozta Eszter, hogy a
társadalom életének legnehezebb kérdései mellett nem
mehet el a teológiai gondolkodás! Fel kell vállalni a súlyos
kérdéseket, és ahogy sokszor vallotta: nem csupán szólni
kell és véleményt nyilvánítani, hanem tenni is kell valamit
az elesettekért, a peremre kerültekért, a különbözõ krízis-
helyzetekben élõkért. Az õ szavai csengenek most is a fü-
lemben, amikor így summázta véleményét: „Ha nem is
tudunk sok mindent elvégezni vagy megoldani, legalább
legyünk párbeszédben egymással egy-egy súlyos kérdés
körül, mert amíg tudunk róla dialógust folytatni, addig
jó…” Vajon merre tartana ma már kutatásaival, és hány
újabb izgalmas kérdést vetett volna fel számunkra, ha még
közöttünk lenne? Rá is emlékezve végezzük most itt, ezen
a tudományos konferencián munkánkat.

A gyakorlati teológia számára a témánkkal kapcsolatos
legfontosabb bibliai alapvetés a boldogmondásokban talál-
ható. Ezért is tartom fontosnak, hogy elhangozzék közöt-
tünk ez a szakasz a mai napon.



15Boldogok a lelki szegények,
mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak,
mert õk megvigasztaltatnak.
Boldogok a szelídek,
mert õk öröklik a földet.
Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra,
mert õk megelégíttetnek.
Boldogok az irgalmasok,
mert õk irgalmasságot nyernek.
Boldogok a tiszta szívûek,
mert õk meglátják az Istent.
Boldogok, akik békét teremtenek,
mert õk Isten fiainak neveztetnek.
Boldogok, akiket az igazságért üldöznek,
mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek

titeket,
és mindenféle rosszat hazudnak rólatok.
Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bõséges a meny-

nyekben,
hiszen így üldözték a prófétákat is, akik elõttetek éltek.
(Mt 5,3–12)

Arra a két mondatra szeretném felhívni a figyelmet, amely
a szelídekrõl és a béketeremtõkrõl beszél (5. és 9. v.). A
mai keresztény életforma számára is eligazítóak ezek az õsi
igék. Bonhoeffer úgy határozza meg a tanítványok külde-
tését, hogy azzá kell válniuk, akik a rosszat jóval gyõzik le,
és létrehozzák a békét.

„Jézus tanítványai azáltal becsülik meg a békét, hogy
inkább maguk szenvednek, semhogy másoknak szenvedést
okozzanak, megõrzik a közösséget, ahol a másik szétrom-



16 bolja, lemondanak az önérvényesítésrõl – és eltûrik a gyû-
löletet és jogtalanságot. Így a rosszat jóval gyõzik le: isteni
béke létrehozói a gyûlölet és a háború világának kellõs
közepén.”*

Ha megnézzük környezetünk életét, és egy kicsit távo-
labbra is tekintünk, akkor azt hiszem, nagyon hamar be-
látjuk ennek a bibliai gondolatnak a mai aktualitását. Az
erõszak és az agresszió ellen szólni, az általa szenvedõk
számára kinyitni a templomok és egyházi szolgálatok ajta-
ját alapvetõ lépésünk ma is. Ehhez azonban újra és újra
szükségünk van ismeretünk és tudásunk bõvítésére és arra
a közös gondolkodásra, amelyre esélyt ad ez a tudományos
konferencia.

Ezt a küzdelmet minden területen az igazságosság érvé-
nyesüléséért folyó fáradozás részének tekinthetjük. Errõl
nem mondhat le egyetlen kor teológiája sem. Erre figyel-
meztet minket Wolfgang Huber német püspök egy mon-
data napjainkból: „Igazságosságról csak akkor lehet beszél-
ni, ha a leggyengébb méltóságát is ugyanolyan tisztelet
övezi, mint a legerõsebbét. Hogy milyen mértékben kell
tekintettel lenni az emberek közötti egyenlõtlenségre, azt
mindig a leggyengébbek helyzete határozza meg egy tár-
sadalmon belül.”**

Legyen ezért a konferencia mottója a Hegyi beszéd már
idézett boldogmondása: Boldogok a szelídek, mert õk örök-
lik a földet. (Mt 5,5)

* Dietrich Bonhoeffer: Követés. Budapest, Evangélikus Sajtóosztály,
1996. 54. o.
** Wolfgang Huber: Az egyház korszakváltás idején. Kálvin Kiadó,
Budapest, 2002. 171. o.





Keresztény közelítésünk közös vezérgondolata az, mikép-
pen lelhetjük fel az erõszakkal szembeni aktivitáshoz utat
nyitó cselekvési irányvonalakat.

A „vele szemben” megfogalmazás azonban eleve meg-
kérdõjelezhetõ. Nem az agresszió ellen kell ugyanis erõ-
inket mozgósítani, hanem a benne rejlõ erõ átalakításának,
az energiák átfordításának, megszelídítésének és elaborá-
ciójának módozatait szükséges felismernünk, alkalmaz-
nunk, tanítanunk és általános „harcmodorként” a kultúra
részévé tennünk.

A továbbiakban ez a célkitûzés vezeti szellemi utunkat.
„Aki kardot ragad, kard által vész el” – az ige üzenete

mélyen igaz. A talio-elv, vagyis a fogat fogért, szemet sze-
mért elve az emberiség történetében járványszerûen ter-
jedt és ismétlõdött, pusztító lavinaként rombolt országo-
kat, népeket, kultúrákat, embereket. A gyilkos erõszak ön-
gerjesztõ erõként mûködik, fölé tud kerekedni minden
rációnak, törvénynek, közakaratnak. Nincs szentesíthetõ,
jogos agresszió, ha az – mint a terrorizmus, a fanatizmus –
ártatlanokat pusztít el.

A szociálpszichológia alaptétele, hogy a világot két nagy
erõ mozgatja: a hatalom és a szeretet (Hewstone, 1995).
A két erõ szövetsége, a maszkulin és feminin princípiumok
békéje világépítõ erõvé válhat, ahogyan a férfi és a nõ gene-
rativitása is továbbviszi az emberi létezést. Egyik erõ sem

Erőszak az emberben – A pszichológia
nézőpontja

BAGDY EMŐKE



18 elég önmagában, a hatalom szeretet nélkül pusztítóvá vál-
hat. A mások feletti uralomra törekvõ, kényszerítõ és
destruktív erõt joggal nevezhetjük agressziónak, sõt a lé-
lektan megkívánja a fogalom pontos jelentéshatárainak
megadását.

A hatalom a hatni tudás, hatással lenni, hatékonynak,
kompetensnek lenni képességét jelöli meg: azt az erõt és
potenciált, amellyel birtokba vehetjük a dolgokat, és „ha-
talmunkban áll” bánni, valamit kezdeni velük. Elõjel nél-
küli fogalom, amelyet célja és mikéntje minõsíthet. Az
agresszió viszont olyan kényszerítõ, károsító, destruktív
hatalomgyakorlás, amelyrõl elmondható, hogy
 a bántás szándéka vezéreli,
 ténylegesen sor kerül a károsító eseményre,
 a cselekmény normasértõ (nem jogos, például nem

önvédelembõl eredõ destrukció), ezek alapján a ne-
gatív következmények (szankció, büntetés) az elkö-
vetõvel szemben jogosak, helyénvalóak (Mummendey,
1995).

A pszichológia tudományának fejlõdését a kezdetektõl
végigkíséri az agresszió mibenlétének, eredetének és ter-
mészetének kutatása. Hat fõ elméleti megközelítés kínál-
ja magyarázó rendszerét.

1. McDougall (1908) ösztönmodellje szerint tizenhat
alapvetõ biológiai indíték határozza meg az emberi visel-
kedést, közülük az egyik az agresszivitás, amely életvédelmi
és létfenntartó szerepet tölt be.

2. Freud (1920/1994) az Erósz és Thanatosz (szexuá-
lis ösztön és halálösztön) ellentétpárjában az életre, túl-
élésre, fajfenntartásra és örömre törekvést, Erószt állít-
ja szembe a szervetlen állapotba való visszatérés ösztön-
zõ erejével (Thanatosz). Élet és halál erõi kerülhetnek
ezáltal egyensúlyba. A pszichoanalízis feltevése szerint
az emberben eredendõen létezõ destruktív erõket célsze-
rû kifelé irányítani, hogy ne válhassanak önpusztítóvá.
József Attila ezt páratlan ráérzéssel üzeni nekünk: „Még



19jó, ha az ember haragja nem magát az embert harapja,
hanem valaki mást…”

3. Az etológiai magyarázatok Darwin nyomdokain ha-
ladva a fajfenntartó és létfenntartó szükségletekkel hoz-
zák összefüggésbe a harcra, túlélésre, létért való küzdelem-
re és természetes kiválogatódásra irányuló, autogén gerje-
désû belsõ „harckészültségi” erõket. Konrad Lorenz (1995)
például azt állítja, hogy az agresszió automatikusan ben-
nünk termelõdõ energia, amely ott fut ki cselekvésbe, ahol
van kiváltó inger. Ha ilyen nem érkezik, akkor az energia
spontán kitörések formájában kisül, akárcsak a hidraulikus
elven mûködõ túlnyomásos kuktafazék gõze. A férfi nemi
hormonok fokozzák a harckészültséget, a tesztoszteron
teljesítmény- és agresszív készségfokozó (a testépítõk tesz-
toszteronszedése ezért életveszélyes, brutalizálja a visel-
kedést).

4. A viselkedéselméleti (behaviorista) irányzat jelesei,
Dollard és Miller (1939) az agresszív viselkedést a meg-
hiúsuló (frusztrált) szándék tehetetlenségi és dühreakció-
jaként értékelik. A frusztrációt követõ domináns válasz-
tendencia az agresszió – állítják. Berkowitz (1974) szerint
az agresszió kulcsingerekhez kötõdõ tanult programként
mûködik (például a puska „rendeltetése”, hogy lõjenek
vele). Így lehet érvényes az a csehovi állítás, amely szerint
ha a színpadon egy puska lóg a falon, az el fog sülni.

5. Az ún. szociális tanuláselmélet (Bandura, 1973) a
modellkövetõ (eltanult) viselkedésben látja megragadha-
tónak az agresszivitást, amely nem velünk született, mint
az ösztönmodellek állítják, hanem mások viselkedésének
utánzása révén tanult magatartásforma. Annak a megfigye-
lése (obszerváció), hogyan teszi a felnõtt a dolgát bizonyos
helyzetekben, a belsõleg kopírozó-utánzó tanulás, vikariáló
kondicionálás, azaz késleltetett válaszkészség kialakítása –
mindezek együttesen késszé tesznek a látotthoz hasonló
viselkedésre, ha a modellszemély (például szülõ, nevelõ,
tanár, tekintélyszemély) elég vonzó és az akciója sikeres.



20 Ha a modell agresszív, és destruktív viselkedésének nincs
látható-tapasztalható következménye, akkor a hozzá ha-
sonló gyermeki viselkedés esélye megsokszorozódik. A (vár-
ható, sejthetõ) büntetés elmaradása ugyanis tanulás-lélek-
tani szempontból jutalomértékû.

6. Végül a kognitív modellt kell megemlítenünk, amely
a szándékfeltételezést és a helyzetmegítélést tekinti meg-
határozónak (Kelley, 1973). Az ún. kauzális attribució,
amely a beható ingertõl a rá vonatkozó megítélésig zajló
mentális „értelmezési utat” jelenti, magában foglalja a sze-
mély elõzetes elvárásait, azaz hogy mit feltételez, mit vár
és vél arról, hogyan fog hozzá viszonyulni a partner. Ha
például támadástól félünk, akkor annak véljük a másik
közeledési szándékát, és (félelmünkben) esetleg elõre tá-
madunk, mégis a másikat tesszük érte felelõssé. A stressz-
helyzet biológiai feszültsége az „üss vagy fuss” parancsát
indítja be a szervezetben, ez a „stressztörvény”. A megküz-
dõ hormonok (kortizol, adrenalin, noradrenalin) akcióger-
jesztõ állapotot idéznek elõ, a támadó cselekmény tehát a
másik fél viselkedésének vélelmétõl függõen könnyen vál-
hat agresszívvé, támadóvá. Ha az izgalmi feszültség nem
kaphat szabad utat kifelé, akkor más hasonló (idõben, tér-
ben közeli) helyzetben fog levezetõ csatornát találni. Az át-
vitel annál valószínûbb, minél hasonlóbb a késõbbi hely-
zet,és minél veszélytelenebb, azaz ha nem félünk a megtor-
lástól. Ezért gyakori a kiszolgáltatott gyermekeken „kiélt”
düh a szülõk részérõl.

Az ember párhelyzetben nagyobb biztonságot él át és
kevésbé agresszív másokkal (a rendõrök is párban vannak
szolgálatban). Csoporthelyzetben viszont az egyén agresszí-
vebb mer lenni kifelé, ezt az együttesség erõfölénye és ha-
tása indukálja (a kriminális cselekedeteket gyakorta anti-
szociális kiscsoport követi el, 3-7 fõ részvételével). A tö-
meghatás a legveszélyesebb, itt ugyanis „eléntelenedés”
(dezidentifikáció) történik, az egyéni erõk és hatások ösz-



21szeolvadásából születhetnek a „feszítsd meg õt!” típusú
tömegagressziók.

A fent említett hat magyarázó rendszerbõl ezúttal azt a
kettõt emeljük ki, amelynek elméleti jelentõségén messze
túlmutat gyakorlati hasznossága, a nevelésben és a maga-
tartás-szabályozásban betöltött szerepük kimagasló.

A szociális tanuláselméleti és kognitív lélektani kutatá-
sok mutattak ugyanis kivezetõ utat, fényt a sötét alagút-
ban, ha már csak a pesszimista rezignáció maradt volna ne-
künk az „állat lakik az emberben”, „ember embernek far-
kasa” ösztöntani magyarázatoknak köszönhetõen.

Bandura (1977) amerikai viselkedéskutató bizonyította
be kísérleteivel, hogy nincs ab ovo támadó agresszivitás az
emberben, hanem azt (el)tanuljuk, lemásoljuk. Utánoz-
zuk a „vágyott”, azaz sikeresnek tûnõ (jutalomértékû) vi-
selkedést, az agresszívat is, ha általa erõsnek, többnek érez-
zük magunkat. Kisiskolás gyerekekkel nézetett agresszív
jeleneteket (viselkedést) ábrázoló filmet, majd követte
(rejtett megfigyeléssel) ezeknek a gyermekeknek a viselke-
dését a film megtekintése után. Jellemzõnek találta a durva
viselkedési aktusok szaporodását a gyermekek közt, ami
több órán át fennmaradt. Másik kísérletében felnõttek in
vivo (élõben, közvetlenül) megvertek egy játékbabát óvo-
dások szeme láttára. Utána nem volt következmény, sen-
ki sem kérte számon rajtuk az agressziót. Az óvodások – e
jelenetet követõ – egész napi viselkedését videón rögzítet-
ték és elemezték. Az agresszív viselkedés gyakoribbá vált,
a gyermekek verekedõsek lettek. Amikor pedig ugyanezt
a kísérletet a verekedõs felnõtt elismerésével (ügyességét
dicsérve) valósították meg, az óvodások rendkívül agresz-
szívvá váltak. Ha viszont a felnõttet elmarasztalták, meg-
szidták, akkor a gyermekek nem utánozták a fenti gya-
korisággal a verekedõs viselkedést. (A mesékben is van
agresszív cselekmény, de a „rossz mindig elnyeri méltó
büntetését”, ezért erkölcsileg nevelõ hatásúak.)



22 Tömegkommunikációs hatások mérésére végezték az
USA-ban és Európában (Belgiumban) azt az összehason-
lító vizsgálatot, amelyben szadisztikus jeleneteket tartal-
mazó akciófilmet, valamint szelíd, szerelmes, lírai gyen-
gédségû filmet nézettek elítélt kriminális agresszorokkal
(fiatalkorú bûnözõk csoportja) és kontrollcsoportként szol-
gáló, azonos életkorú fiatalokkal (In: Tv elõtt védtelenül.
Pont Kiadó, 1998). A film megnézése után 48 órán át kö-
vették (megfigyeléssel) a nézõk hétköznapi viselkedését.
Az eredmény nem lephet meg bennünket. Rendkívül erõs
durvaságnövekedés volt tapasztalható a fiatalkorú bûnö-
zõknél az agresszív szcénájú film megtekintését követõ
kétnapos megfigyelési idõszak alatt, de a normál kontroll-
csoport viselkedése is eltért a korábban „bemért” alapér-
téktõl. Az amerikai és belga kísérleti csoport eredményei
között nem találtak jelentõs eltérést. A szerelmes film nem
gyakorolt számottevõ befolyást egyik csoportnál sem. Ezt
követõen a kriminális és a kontrollcsoport tagjait egy ag-
resszív film levetítése után olyan szituációba vezették be,
ahol másoknak – hibázó cselekedetük esetén – áramütést
adhattak. Mindkét csoport tagjai erõsen büntetõvé váltak,
sõt a túlbüntetõ viselkedést „jogosnak” állították, és ide-
ológiát is gyártottak erõszakosan túlbüntetõ viselkedésük
megindokolására.

Krebs (1981) német gyermekekkel végzett longitudiná-
lis vizsgálatot. Azt találta, hogy az óvodában (már) agresszív
gyermek 8 éves korában, de 18 évesen is egyképpen dur-
va és kegyetlen volt, míg az óvodában szelíd és alkalmaz-
kodó, nem agresszív gyermek hasonlóképp nem volt ag-
resszióra provokálható 8, de 18 éves korában sem. Megál-
lapítása szerint a korai (kisgyermekkori) szocializáció során
eldõl, kibõl lesz agresszív felnõtt. Akit arra szocializálnak,
az agresszív viselkedésmintát továbbviszi felnõttkorában
is. Ahogyan a gyermek növekszik, az erõszakos viselkedést
kedveli is, sõt „igazságosnak” ítéli más ember(ek) megbün-
tetését, fontosnak tartja a társadalomban a büntetés elvé-



23nek gyakorlati érvényesítését. Hermann (2003) szerint az
agresszióra szocializált gyermekbõl hiányzik az irgalom, a
szánalom és a gyengékkel való együttérzés készsége, viszont
fokozott az erõkultusz és az érzelmi hidegség (könyörte-
lenség). Nem nehéz ebben a jellemzésben felismernünk
jelenünk ifjúságának sajátos mentalitását!

E kísérleti eredmények elgondolkodtató üzeneteket kül-
denek a szülõknek és nevelõknek mind saját – mintaadó –
magatartásuk hatására vonatkozóan, mind a telekommu-
nikáció viselkedésformáló szerepérõl. Hogyan tanuljunk
könnyen, gyorsan agressziót? Mutassunk belõle eleget, ne
legyen büntetése, sõt dicsérjük meg az „ügyes” terroris-
tát, orgyilkost, és kezdjük elég korán a látvánnyal történõ
beetetést, az agresszív viselkedéslehetõségek bemutatását.

Ma már tudjuk, hogy az agresszió puszta látványa im-
mungyilkos hatásokat gerjeszt. A pszichoneuro-immuno-
lógiai kutatások igazolták, hogy véres-naturális, destruk-
tív jelenetek hatására 20 perc alatt immunszupresszió
(-gyengülés) áll elõ, ugyanez altruista viselkedést szemlélve
fordított hatású. Egy amerikai kutatócsoport (McClelland,
Harvard egyetem, 1997) kísérletben ellenõrizte, hogyan
hat az agresszió látványa az immunrendszerre, egyszers-
mind (ugyanazoknál a kísérleti személyeknél) miképp hat
a szeretetadó viselkedés látványa az immunaktivitásra.
McClelland professzor „Attila, hun király” címmel egy
vérfürdõt vetített a nézõinek. Elõtte és utána nyálminta-
elemzéssel vizsgálta az IgA (immunglobin alfa) szintjét,
amely az általános immunállapot jó paramétere. A beme-
neti szinthez képest szignifikáns IgA-szint-csökkenés je-
lezte a vérfürdõ látványának immunszupresszív hatását.
Ezután Teréz anyáról mutatott be egy rövidfilmet, amely-
ben az általa alapított lepratelepen betegeket ápol. Az elõ-
és utóvizsgálatok rendkívül meglepõ eredménnyel szolgál-
tak. Az IgA-szint minden nézõnél emelkedett, azoknál is,
akik egyébként nem voltak megérintve Teréz anya szemé-
lyiségétõl, sõt negatíve minõsítették. Biológiai rendszerünk



24 felülírja a kognitívet is, a „jótett” puszta látványa is „meg-
ajándékozza” a nézõjét, hát még azt a személyt, aki a jó cse-
lekedetet szívbõl mûveli! Tégy jót mással, tiéd lesz a leg-
nagyobb jutalom – üzeni a „Teréz anya-effektus”-nak ne-
vezett kísérleti eredmény!

Ez pedig már átvezet bennünket a bevezetõben ígért fõ
célkitûzés felé: azt szeretném bizonyítani, hogy nem az ag-
resszió ellen, hanem vele kell dolgoznunk, erõibõl meríte-
nünk; szövetséget köthetünk vele, hogy hasznot húzzunk az
energiáiból.

Ehhez azonban korunk egészség-lélektani optikáját szük-
séges kölcsönvennünk, és ezen szemlélettel azt kérdez-
nünk: mit tesz velünk saját agresszív viselkedésünk? Meg-
éri-e agresszívnek lenni? Mitõl „nem agresszív” az ember
ugyanolyan frusztrációs helyzetben, amiben a másikat szét-
veti a düh, vagy letámad és destruál másokat? Hogyan
bánik (el) a belsõ, indulati késztetéseivel és hogyan dol-
gozza fel (vagy át) a negatív feszültségeit az ilyen „békés”
személyiség?

Mivel tanuláslélektani törvény, hogy a sikeres (jutalom-
értékû) viselkedés megtanulása igen gyors folyamat, ezért
feltehetõ, hogy az „agressziókontrolláló” és „agressziófel-
dolgozó” „-átdolgozó” magatartásformákat még szíveseb-
ben és gyorsabban „eltanuljuk” (ellessük, leutánozzuk,
megtanuljuk, megszokjuk, alkalmazzuk), mint a kedvezõt-
lenebb kimenetelûeket.

Tegyük hát fel kérdéseinket:
Megéri-e agresszíven viselkednünk? Mit tesz velünk sa-

ját dühünk, indulatunk? Elsõsorban a szívkoszorúereket
pusztítja, szaporítva bennük a plakkokat, a stresszmérgek
kártékony hatásaiként. Az indulatosság, mérgesség való-
ban méreg a szívnek, míg a szeretet érzésének felébredé-
se (szeretteinkkel együttes örömeink) növelik a szívkoszo-
rúerek volumenét, lazító és értágító hatásúak (Bagdy E.,
2004). Robert J. Tamasy USA-ban élõ hazánkfia foglalta
össze 2003-ban „Agresszió és indulatok: veszélyes és nem



25nélkülözhetetlen eszközök” címû írásában a Példabeszé-
dek könyve „újabb tanácsai” alapján, mit idéz elõ a harag,
indulat, agresszió.
 A harag meggondolatlanságot szül. Az ösztönszerûen

impulzív reagálás kiszámíthatatlan következmények-
kel jár(hat). A bölcs fél a rossztól, és elkerüli, az osto-
ba féktelen és elbizakodott. (Péld 14,16)

 Az indulatosság vonzza a bajt. A düh láncreakciót in-
dít – ingerültséget és feszültséget generál. A szén pa-
rázslik, a fa lángol, a viszálykodó ember pedig perpat-
vart szít. (Péld 26,21) A haragos ember viszályt szít,
az indulatos ember sok bûnt követ el. (Péld 29,22)

 A düh kontrollálható. A méreg kifakadása után gya-
korta elhangzik: „Nem tehetek róla, ilyen vagyok”. Va-
lójában „tehetünk róla”, megtehetjük, hogy fékezzük
magunkat, és megfelelõ formában adjunk kifejezést
indulataink okának. Távol maradni a perpatvartól:
dicsõség, a bolond mind belekeveredik. (Péld 20,3)

 A harag fertõzõ: az indulatos magatartás által terem-
tett légkör parázslik, és a tûz átterjed minden jelen-
lévõre. Ne tarts barátságot a haragos természetûvel, és
ne járj együtt a heveskedõvel, mert megszokod ösvényeit,
és magadnak állítasz csapdát. (Péld 22,24–25)

 A harag nem tartozik a kedvelt személyiségvonások
közé. Vajon kit követnének szívesebben, aki szabad-
jára engedi dühét, vagy azt, aki fegyelmezett tud ma-
radni a nagy feszültségek idején is? Többet ér a türel-
mes ember a hõsnél, és az indulatán uralkodó annál,
aki várost hódít. (Péld 16,32) Az öntelt emberek fel-
lázítják a várost, a bölcsek pedig lecsillapítják a ha-
ragot. (Péld 29,8)

Nem kétséges, hogy nem éri meg agresszívnak, dühös-
nek, támadónak, ellenségesnek lenni, jogtalanul másokkal
bántóan viselkedni.

Mitõl és hogyan nem agresszív az egyik ember ugyan-
olyan frusztráló és bántó helyzetben, amelyben a másik „ki-



26 borul”, sértõ és bántó módon viselkedik? Az egészséglélek-
tan a kognitív pszichológiai szemlélettel karöltve felku-
tatta azokat a lelki megküzdési módokat, amelyek elõse-
gítik az agresszió átalakítását, erõinek átformálását, hasz-
nos mederbe terelését, lelki megmunkálását. A megküzdési
lehetõségekben öt jellemzõ lelki és viselkedésbeli mûkö-
désmódra találtak rá, ezek átsegítik az elemi düh (indu-
lat) krízisén az egyént, és segítik fel-, illetve megszaba-
dulását.

1. Humor, vicc, nevetés, „kinevetés” Cyrano módjára,
derûs lelki beállítottság. A nevetés biológiai feszültség-
levezetõ hatása bizonyított tény, a hahotaizmok és a rekesz-
izom ütemes rángásában a kacagás „zsigeri kacagássá” ala-
kítja a testbe zárt feszültségeket, a hangok kiszabadítják e
feszültségeket a szervezetbõl (Janszky–Kaszab, 1994).
Amikor nevetünk, lelki szempontból társas erõt és hatal-
mat fejezünk ki. A hatalomhoz, politikához, etikához, mo-
rálhoz, társas szabályozáshoz való konszenzusos (legalábbis
többségi) viszony kifejezõje a vicc és a humor (Bagdy–Pap,
2004). A politikai viccek például az „arcnélküli” emberek
(kisebbség, többség) veszélytelen, bár hatásos vélemény-
közvetítõi. A közvélemény „igazságosztó” szóvivõi pedig
általában hivatásos nevettetõk. A politikai kabaré tûrt, sõt
támogatott mûfaján belül a hatalom által megengedett
csatornába terelt feszültség elvezetõ zsilipjei következ-
ménymentes veszélytelenséggel vezethetik le az indulat-
áradatot. A nevetés mint hatalom szociális természete
abból is kitûnik, hogy társas szabályokhoz kötött: hol, mi-
kor és min illik/szabad nevetni. Még életkorok szerint is
különbözõ az egyes kultúrák éthosza – kinek engedi és
milyen korosztálynak tiltja a nevetést. Nem nevethettek
szabadon Spárta bölcsei, Róma patríciusai, mivel a neve-
tést méltóságcsorbítónak tartották. A Bibliában – mint
Kierkegaard értelmezte – Ábrahám és Sára sem az Úr gyer-
mekáldás-ígéretén nevettek, hanem azon a képtelenségen,
hogy a lehetetlen lehetségesbe fordulhat (Is there Humor



27in the Hebrew Bibel? Friedman, 2002). Az iszlám világban
pedig nincsenek anyósviccek, még „szamizdat” formában
sem. Nevethetünk sok mindenen, magunkon is – ilyenkor
cyranói módon megelõzzük, hogy mások nevessenek raj-
tunk. Akin, amin, amibõl következõen nevetünk, az már
ezerféle lehet, egy azonban lehetetlen: másokért nem ne-
vethetünk. Ez magában véve is bizonyítja a kinevetés „rész-
vétlenségét” és kognitív, mentális többletét. Noha az együt-
tes élmény interakciós szinkronitásában mindannyiunkból
feszültség szabadul fel és utat talál kifelé, a nevetés tár-
gyán kívül maradunk, élvezzük, hogy nem mi vagyunk ab-
ban a helyzetben, annak a személynek a lelkiállapotában,
akin/amin nevetünk. Saját dühünkön, indulatainkon, el-
viselhetetlen állapotainkon is átsegít a kívülmaradás. Ez a
mentális kiszabadulási képesség lelki feszültségeket feldol-
gozó és megküzdõ stratégiánk fontos eszköze, úgynevezett
coping-mechanizmus, amelynek lelki „trambulineffektu-
sa” van (Grünn, 1992).

2. Felülemelkedés, újraértékelés – ez a megküzdési mód
az indulatkiváltó helyzet újraértékelését kívánja meg tõ-
lünk. A kiszabadulásnak ez a lelki útja azonban csak akkor
járható, ha már a düh biológiai „méregfogát” kihúztuk. Ezt
segítik elõ bizonyos hangok, a „fújás”, a nyújtott kilégzés,
a pfujolás (mint a meccseken a „pfuj bíró” kiáltása), de az
is, ha indulatelvezetõ hangokból „ropogtatunk” néhány
szót hangosan. Egy hazai kutató, Pap János (2002) javas-
lata szerint a „bútorraktár” szóban sûrûsödõ indulatelve-
zetõ hangok jó szolgálatot tesznek a feszültség lecsapolá-
sában. Sõt feltehetõ, hogy a magyar nyelvhasználatban
megfigyelhetõ fokozódó obszcenitásnak, stílusromlásnak
is a nem szalonképes szavak indulatelvezetõ hatásában
keresendõ az oka.

Az újraértelmezés (reframing = újrakeretezés) azután
elvezet a düh okának másfajta magyarázattal való megkö-
zelítéséhez, az új látásmóddal (más szemmel) való rátekin-
tésbõl eredõ „értékcsökkentés” eléréséhez. A düh, indulat



28 mindig valaki(k) ellen irányul, aki(k)re és önmagunkra,
valamint viszonyunkra más nézõpontból is érdemes rá-
tekinteni. Csak „jelentõs” személy válthat ki agressziókész
(menetkész) haragot belõlünk, akinek érdemei is marad-
nak, azaz pozitíve is jelentõs. Ha kifújjuk magunkból az
indulat gõzét, találjuk meg újra azokat az értékeket, ame-
lyek jelentõssé teszik õt az életünkben!

3. Megbocsátás, engesztelõdés – az utóbbi évtized ki-
emelt pszichológiai témájává vált a megbocsátás (forgive-
ness) mint a lelki egészség fontos eszköze (Grom, 2003).
Bebizonyosodott, hogy a hosszú idõn át magunkban hordo-
zott sérelem, düh, indulat, megbántottság, harag megbe-
tegíthet. Elsõsorban a daganatos betegségek kórelõzmé-
nyeiben derül fény a hordozott harag kórnemzõ szerepére
(McCullough, 2000). Ne menjen le a nap a te haragod-
dal: a megbocsátás parancsa a naponta hétszeri, sõt a het-
venszer hétszeri (Mt 18,21), azaz a végtelen és korlátlan
megbocsátásra vonatkozik. A mások elleni indulat hordo-
zása önpusztító. Naturális kifejezése kapcsolatromboló és
megalázó volna ránk nézve is, így a „legtisztább” lépés a
feloldozás – feloldás, megbocsátás.

4. Ima, spirituális út az indulatok, agresszió feldolgozá-
sára: az ima egészségóvó és pszichobiológiai rendezõ ha-
tásaira csak az utóbbi évtized kutatásai nyomán ámulha-
tunk rá (Byrd, 1988). Az ima lelki feszültségoldó, bioló-
giailag az agyféltekék közti összhang megteremtésében
páratlannak bizonyuló segítõ eszközünk. Az önexploráció
legõszintébb útja, amelyben a közlést is akadályozó szé-
gyenérzet feloldódik, s mindaz, ami a „kimondás” – „meg-
osztás” hatásairól ismeretes, megsokszorozottan érvé-
nyesül Istennel való õszinte, személyes, mély kapcsola-
tunkban. Vigasz, megnyugvás, lelki béke, a helyzet feletti
kontroll átadása, a biztonságos kötõdés és szoros kapcso-
lat átélése megannyi feloldó hatást közvetít (Cseri, 2004),
amelyek együttesen megerõsítik az embert abban, hogy



29leküzdheti gyengeségeit, felülkerekedhet indulatain, legyõz-
heti önmagát, és nincs egyedül.

5. A kimondás, elmondás vállalása, nyílt megbeszélés:
nincs kedvezõbb megoldása az indulatkezelésnek, mint
annak megtanulása, hogy az érzéseinket merjük nyíltan
kimutatni, beszéljünk a másiknak vele kapcsolatos prob-
lémánkról, mielõtt agresszív kitörésekbe, nekirohanások-
ba sodródnánk. A bújtatott indulat mindaddig mérgezi az
emberi kapcsolatokat, amíg a valódi, eredeti érzéseket ki
nem mondjuk. Nem attól kell félnünk, mi lesz, ha meg-
mondjuk, mi okoz bennünk feszültséget valaki részérõl,
hanem attól, hogy ennek indulatát hordozzuk, és „akarat-
lanul” magunk vagy mások ellen fordítjuk. Az agresszió
szóbeli kifejezését megbénító félelem mindig arra vezet-
hetõ vissza, hogy attól tartunk, a kapcsolat tönkremegy, ha
nyíltan közöljük érzéseinket. A valóság az, hogy ennek el-
maradása a valódi veszély. A viszonylatokat, kapcsolato-
kat tisztázó indulatot az vezérli, hogy a másik fontos ne-
kem, érte haragszom, nem ellene. Általános szabályként
mondhatjuk az agresszióra, de ez érvényes egyéb érzése-
inkre is: aki túlzottan óvatoskodó, és habozik, ezzel azt éri
el, hogy partnere egyszer csak másfelé fog fordulni. Vé-
gül nem az a kérdés, gátolt vagy túlzott-e az agresszió,
hanem az, megtanultuk-e az idõben való jelzéseket, a ha-
rag elsõ jelentkezéseinek elvállalását és közlését, amikor
még a szeretet szállítja a másikért való haragot. Aki tud és
mer idõben haragudni, haragját nyíltan közölni, annak na-
gyon kedvezõ tapasztalatai lesznek arról, mit lehet elérni
egy érzés kimutatásával, amikor az még nem sûrít gyilkos
erõket. Kultúránk szélsõségekre nevel minket: a „mindent
vagy semmit” típusú válaszadásra. A jólneveltség és udva-
riasság kényszere egyfelõl, az elszabaduló szavak indulata
másfelõl – ezek között nincs meg az átmenet, az idõben,
kis adagokban szállított és közösen feldolgozható, megbe-
szélhetõ, õszinte indulatbevallás.



30 Talán ennyi már elég is a számunkra annak belátásához,
hogy érdemes idejekorán, frissiben, szabad lélekkel, sze-
retettõl vezérelten szóvá tennünk azt, ami sért vagy bánt.
S a méltatlanul kapott agressziót leszereli a jóindulatú
válasz. Ez az élõvilág törvénye: a támadóval szemben barát-
ságos pózt felvevõ állatot sem érheti több gyilkos indulat.
Ne felejtsük el: a kimondott, megnevezett érzés, harag,
indulat a gyilkos erõk méregfogát húzza ki! Az õszinteség
megemeli az ember értékét, növeli az önbecsülést. Ne
késlekedjünk hát agresszív feszültségeink hasznos mederbe
terelésének módjait alkalmazni, és így úrrá lenni „termé-
szetiségünk” felett a lélek, a szellem erejével.
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Az Egyházak Világtanácsa (EVT) által meghirdetett erõ-
szak leküzdésének évtizedében (2001–2010) vagyunk.1 A
2001-ben meghirdetett program célja, hogy segítsen az
egyházaknak kilépni az erõszak lelkületébõl, logikájából és
gyakorlatából, és bizonyságtételükkel legyõzni mindezt,
azért, hogy a világnak felmutathassanak egy alternatívát:
a békesség és a megbékélés kultúráját. A következõkben
– a felkérésnek megfelelõen – nem az EVT erõszakellenes
évtizedét és annak hátterét ismertetem, hanem általában
a vallás és az erõszak viszonyát vizsgálom, de természete-
sen az ökumenikus mozgalom idevágó eszmecseréi ered-
ményének legalább részbeni felhasználásával.

Tézis: Az erõszaktól megsebzett világ számára a keresz-
ten erõszakos halált halt Jézus az erõszak logikájából való
kilépés lehetõségét ajándékozta, és követõit a békesség kul-
túrájának mindennapi megélésére hívja a Szentháromság
közösségében.

Erőszak a vallásban – Az erőszakot eltűrő
kereszténység?

TARR ZOLTÁN

1 Érdemes megjegyezni, hogy már magának az évtizednek az elnevezése,
az elnevezés fordítása is óriási nehézségeket okoz, hiszen nehéz nem
„militáns” kifejezésekkel fordítani az angol Decade to Overcome Violence
elnevezést. (Az évtized teljes és hivatalos neve: Decade to Overcome
Violence: Churches Seeking Peace and Reconciliation 2001–2010. Bõ-
vebben l. www.overcomingviolence.org) Továbbá az angol rövidítésbõl ki-
olvasható DOV, amely kiejtve galambot jelent, nem minden kultúrában a
béke, békesség szimbóluma.



33ERÕSZAK A BIBLIÁBAN – ERÕSZAKOS ISTEN?

A Biblia számos esetben meglehetõsen erõszakos képeket
használ, sõt maga Isten is többször jelenik meg úgy, mint
erõszakos, erõszakot gyakorló Úr, aki kegyetlenül elpusz-
títja az útjába kerülõt. Az Ószövetségben nemegyszer olva-
sunk Istenrõl úgy, mint aki férfiként kihasználja, megszé-
gyeníti, lecsupaszítja és csoportos erõszak tárgyává teszi a
nõként megszemélyesített Izráelt. Elsõsorban a feminista
teológiában és bibliamagyarázatban találunk Isten erõsza-
kosságát igazoló olvasatokra, amelyek a használt képek és
leírások kegyetlen voltára és (kiváltképp a nõket) elnyo-
mó jellegére világítanak rá.2 A holokauszt kegyetlensége
óta az Isten erõszakosságát leíró teológia sem blaszfémia
– például David R. Blumenthal pszichológusként, teoló-
gusként kifejezetten arról ír, hogy mi módon kell szembe-
sülni Istennel, az agresszorral, aki kegyetlenkedett az õ né-
pével.3 Blumenthal a holokauszt-túlélõk istenélményét a
gyermekkorukban bántalmazást, szexuális zaklatást átélt
emberek túlélési technikáival és a helyzetükbõl való elmoz-
dítás lehetõségével azonosítja.

Már a Biblia elsõ könyveiben az erõszak számos formá-
jával találkozunk:
 erõszak mint félelembõl, gyûlöletbõl és féltékenység-

bõl fakadó emberi reakció (például Kain és Ábel tör-
ténete);

 erõszak mint ítélet vagy büntetés (például a vízözön,
Sodoma és Gomora pusztulása);

2 Az erõszakos Istenrõl szóló textusok gyûjteményét l. Gracia Fay Ell-
wood: Batter My Heart. Pendle Hill Publishers, 1988.  Az EVT a mos-
tanit megelõzõ évtizedben a nõk helyzetével foglalkozott kiemelt prio-
ritásként: Decade in solidarity with women. Az erõszakellenes évtized
több programot folytat, amelyek a megelõzõ évtizedben indultak, illet-
ve épít azoknak az éveknek a teológiai tanulságaira.

3 David R. Blumenthal: Facing the abusing God – A theology of protest.
Westminster/John Knox Press, Louisville, Kentucky, 1993.



34  erõszak mint szervezett elnyomás (például az egyip-
tomi fogság);

 erõszak mint a felszabadulásért való küzdelem része
(például a fogságból való szabadulás és hozzá kapcso-
lódó események);

 erõszak háború és hadjárat idején (például Kánaán
elfoglalása);

 erõszak mint a rendfenntartás és a törvénykezés ré-
sze (például a társadalmi törvények megtörésével kap-
csolatos büntetések);

 erõszak mint a vallásos kötelezettség vagy gyakorlat
része (például az áldozatbemutatás rendszere).4

Sokan és sokszor azonban megpróbálják elleplezni a Bib-
lia brutalitását. Blumenthal az Isten és a Biblia erõszakos-
ságának említésétõl való tartózkodásnak több „módszerét”
is felfedi, amelyek valamiféle morális megértés miatt pró-
bálják az erõszakot Istentõl távolinak, hozzá nem illõnek
beállítani.

Bár nem mindig értjük az erõszak ilyen megjelenéseit a
Szentírásban, annyit bizton mondhatunk, hogy a Biblia
reális könyvek gyûjteménye, amely nem kívánja az embert,
a világot és Istennek a teremtettséggel való érintkezését
valamiféle szemüvegen keresztül, romantikus színben lát-
tatni, hanem azt úgy és olyannak mutatja be, amilyen a
valóságban.

Az Újszövetség is számos harcos, erõszakos képet hasz-
nál (l. különösen Jel 17–19), az erõszak nyelve és az erõ-
szakos képek átszövik a Szentírás szövegét. Isten haragjá-
nak jelei, képei Jézus tetteiben, szavaiban is megjelennek.
Mindez azt jelzi, hogy Istent nem hagyja hidegen, érintet-
lenül a tõle eltért teremtett világ megannyi bûne és gonosz-
sága, valamint hogy Isten nem az embervilágot meghatá-

4 S. Wesley Ariarajah: Religion and Violence – A protestant Christian
perspective. www.wcc-coe.org/wcc/what/interreligious/cd39-04.html



35rozó valóság fölött lebeg, akinek a személyiségébe az erõ-
szakosság nem fér bele.

A Biblia mindezzel együtt számos esetben kifejezetten
elítéli az erõszak minden megjelenését és mindennemû
alkalmazását, az Ó- és Újszövetségben egyaránt (például
Ézs 58 vagy Ám 1–2). Ezek az igeszakaszok mind Isten
nemtetszését és kemény ítéletét hirdetik az erõszakosko-
dók, az igazságtalanságot cselekvõk felett. Sõt az Ószövet-
ség eszkatologikus látomásai kifejezetten erõszakmentes-
ségrõl szólnak, olyan állapotról, amelyben mindent békes-
ség és megbékélés vesz körül, amikor az addig ellenségként
szemben álló felek is összebékülnek – legszebb példái en-
nek Ézs 11,6–9 és Mik 4,3.

A KERESZTHALÁL ERÕSZAKOSSÁGA – JÉZUS
ERÕSZAKMENTESSÉGE

Emberi gondolkodásunk, kereszténységünkre rakódott (ál)-
szemérmességünk, állandó elbújásunk és menekülésünk a
valóság elõl szeretné kimondatni velünk, hagyományaink-
kal az egyedül szeretõ Istenrõl szóló bizonyságtételt, aki-
re nem jellemzõ semmi, aminek az erõszakhoz köze len-
ne. Olyan Istenrõl akarunk tudni, aki körül, aki által erõ-
szak nem történhet. Emiatt az álságos magatartás miatt is
komolyan veendõ Bibó István kritikája, amely szerint a
kereszténység is hibás abban, hogy a dolgokat nem erede-
ti értelmükben, megjelenésükben értjük és magyarázzuk,
hanem különleges sémába erõltetve.5

A dolgok „néven nem nevezése”, a valóság tompított
értelmezése, a karakteres jelleg elhallgatása, a tiszta útmu-
tatás és leírás összemosása korunk, de általában az embe-

5 Bibó István: Az európai társadalomfejlõdés értelme. In uõ: Váloga-
tott tanulmányok 1971–1979. 3. köt. Magvetõ Könykiadó, Budapest,
1986.



36 riség nagyon veszélyes, ugyanakkor általános békességet és
egyformaságot eredményezõ kísértése és túlélési techni-
kája. Pedig ahogy Blumenthalnál látjuk, az erõszak, a mo-
lesztálás feldolgozásának elsõ lépcsõje magának a megtör-
téntnek a néven nevezése, kimondása, majd pedig a vég-
rehajtó megnevezése és lehetõség szerint a szembesítés,
szembesülés. Ezzel a határozottsággal és nyíltsággal kell
kimondanunk, hogy az evangélium középpontjában álló
esemény igenis erõszakos cselekmény: Jézus keresztre fe-
szítése erõszak! E valóság kimondása és elfogadása nélkül
magát a lényeget tompítjuk, és az Isten szeretetérõl szóló
üzenetet szentimentális történetté degradáljuk. Vagy –
ami, ha lehet, még rosszabb – magát az erõszakot mások-
ra vetítjük: a zsidókra, Istenre, esetleg magunkra.

Isten egy erõszakos világba küldte el Fiát, olyan világ-
ba, amely komolyan és szisztematikusan az erõszakra és
annak gyakorlására épült. Olyannyira jellemzõ ez a vilá-
gunkra, hogy már-már ez tûnik számunkra természetesnek.
A rendszer, a logika, a lelkület maga erõszakos, és az erõ-
szak újratermelõdését segíti. Ezt Isten is nagyon jól tudta
Jézus elküldésekor, így tudta azt is, hogy az õ nagylelkû,
önmagát megosztó cselekedetének sem lehet más vége,
mint erõszak. Mert ha valaki a fennálló rend és gyakorlat
(vagyis az erõszak és az erõszakra épülõ gondolkodás ma-
gától értetõdõ reakciója, logikája) ellen beszél, cselekszik,
és erre hív másokat is, akkor szükségszerûen összeütkö-
zésbe kerül a renddel, és így erõszakos cselekmények ré-
szese lesz. Isteni szükségszerûség, Isten kegyelmes, erõ-
szakmentes szeretetének jele volt, hogy Isten szeretetének
sebezhetõsége teljesen kifejezésre jutott Jézus Krisztusban.
És emberi szükségszerûség volt, hogy az, aki Isten megbo-
csátását közvetítette és Isten igazságos, szabadságos és bé-
kességes uralkodásának meghirdetõje volt, emberi erõszak
áldozata legyen. Mert veszélyeztette az erõszakra épülõ



37világot.6 Krisztus halála új jövõt mutat az emberiségnek a
világban meglévõ erõszak közepette. A feltámadás fényé-
ben a kereszt és a kereszthalál erõszakossága Isten erõszak-
mentes szeretete gyõzelmének ígérete és reménysége.

A humánetológusok szerint az emberi erõszak, erõsza-
kosság lényege éppen az, hogy különbözõ meghatározott-
ságú embercsoportok között lép föl – a csoportot belülrõl
a szeretet és az egymásra figyelés fejlettsége tartja össze,
ami kifelé megnyilvánuló agresszióval párosul.7 Jézus erõ-
szak-ellenessége meglátásom szerint abban áll, hogy nem
vett tudomást a fennálló erõszakos világrend korlátairól,
embert embertõl, Istentõl elválasztó akadályairól, hanem
szabadon mozgott azokon keresztül, eltörölve, nevetséges-
sé téve a még azóta is oly sokakat meghatározó korláto-
kat, mint faj, nem, gazdasági, politikai helyzet stb. Jézus
erõszakmentességének nagyszerûsége éppen abban állt,
hogy ahogyan a meghatározottságokon keresztül mozgott,
kilépett az erõszak logikájából, gyakorlatából. Jézus szol-
gálatának, életének, életgyakorlatának, életvitelének tanul-
sága: õ volt az, aki – Isten küldötteként – képes volt elru-
gaszkodni a bûnbe esett teremtett világ korlátoltságából,
és kimozdulva a megszokott gondolati, gondolkodási sé-
mából, alternatívát tudott felmutatni. Tette mindezt nem
erõltetett és erõszakos módon, hanem magától értetõdõ
természetességgel, könnyedséggel és meggyõzõ hitelesség-
gel, erõvel és hatalommal. Jézus ezt a korlátokat, kerete-
ket, mindennemû megosztottságot, elhatárolódást, kire-

6 Daniel L. Migliore: Faith seeking understanding – An introduction
to Christian Theology. William B. Eerdmans Publishing Company,
Grand Rapids, Michigan, 1994. 157. o.

7 Hankiss Elemér – Csányi Vilmos – Fehér Márta – Jelenits István –
Pléh Csaba: Az ember és az antilop. Helikon Kiadó, Budapest, 2001. 158–
161. o.



38 kesztést és akadályt jelentõ meghatározottságot légiesítõ
szeretetet és nyitottságot hagyta – nehéz örökségül – ta-
nítványaira, minden követõjére.

A KERESZTÉNYSÉG ERÕSZAKMENTESSÉGE –
VÁGY VAGY VALÓSÁG?

A kereszténység, de sokkal inkább az egyház nem felelt meg
ennek az isteni elvárásnak, és története során tagadhatat-
lanul összefonódott az erõszakkal. Az egyház saját mû-
ködésén belül, valamint a világban – nem egyszer hatalma
érdekében – legitimálta az erõszakot. Ezért is fontos, hogy
most egy évtizeden át önvizsgálatot tarthatunk, és meg-
kezdhetjük a köztünk, keresztények között is bizony meg-
lévõ erõszak, erõszakosság felszámolását, a negatív és pusz-
tító energiák átalakítását, kiiktatását. Hogyan várhatjuk el
a világtól, hogy erõszakmentes legyen, ha mi magunk nem
tudunk erõszak nélkül élni?

„Túlságosan könnyû vitás helyzetben arra hivatkozni,
hogy a vallás tartalma lényegében erõszakmentes, és hogy
az ember az, aki egyedül vagy közösségben, de eltéríti azt
eredeti jelentésétõl... Az erõszak gyökere éppenséggel
megtalálható a vallásosságban, ezért is szolgálhatnak a
vallások könnyen az erõszakos folyamatok továbbítója-
ként.”8 Az egyik legnagyobb feladat a kereszténység szá-
mára is szembeszállni az erõszak kultúrájával (szóhaszná-
latával), és elöl járni valami másnak, a békesség kultúrájá-
nak megvalósításával és megélésével – ezáltal a világtól
teljesen idegen és ezért ijesztõ logikát gyakorolni.

Tulajdonképpen az 1950-es évektõl kezdõdõen – a társa-
dalomtudományok párhuzamos fejlõdésével egy idõben –

8 Francois Houtart, idézi S. Wesley Ariarajah: Religion and Violence –
A protestant Christian perspective.

www.wcc-coe.org/wcc/what/interreligious/cd39-04.html



39kezdett a keresztyénség egyre több kérdést megfogalmaz-
ni saját maga felé, és ez idõtõl merték a keresztény gon-
dolkodók, de a nem keresztények is szembesíteni a keresz-
ténységet mindazzal, ami benne rossz és utálatos. Ahogy
a nyugati szekularizáció erõsödött, és az európai misszio-
náriusok munkája nyomán született afrikai és ázsiai egy-
házak egyre inkább felszabadultak „beindítóik” hatása alól,
a kritika és az önkritika hangja egyre bátrabban szólt.

Az erõszakellenes évtized célja többek között az is, hogy
az egyházak tetten érjék saját mindennapi gyakorlatukban
az erõszak megjelenésének formáit. Ezen az úton elindul-
va az egyházak megláthatják azokat a pontokat is, amelye-
ken a világ erõszakosságával érintkezve jóváhagyják azt vagy
nem emelik fel szavukat ellene. Az erõszakellenes évtized
alapfeltevése tehát, hogy az egyház maga is színtere az
erõszaknak, és eltûrõje, különösen beteg esetekben pedig
részese a világban tapasztalható erõszaknak. Ezért is a 10
esztendõre javasolt tanulmányi folyamat lépései – amelye-
ket a Hit és Egyházszervezet (Faith and Order) Bizottság
szervez és fog össze – a bûnvallástól az õszinte és teológi-
ailag megalapozott gyakorlati lépések kialakításáig terjed-
nek.9

9 A tanulmányi folyamatba várják egyházak, békemozgalmak, szer-
vezetek, teológiai intézmények bekapcsolódását. A folyamat 5 fõ lépés-
bõl áll:

1. Bûnbánat az erõszakban való részvétel és az ellenállással szembeni
érdektelenség miatt (Mt 5,9–10) – Bûnvallás, beismerés és az efölött
érzett szomorúság nélkül nem tudnánk megnyílni új megoldási lehetõ-
ségek felé, de ami még ennél is fontosabb, hitelünk visszanyeréséhez is
hibáink, mulasztásaink beismerésére van szükség.

2. Az emberi méltóság, a népcsoportok jogainak és a teremtettség in-
tegritásának megerõsítése (1Móz 1,27.29–31) – Az igazságosság kérdé-
sei. Hosszantartó békesség elképzelhetetlen igazságosság nélkül. Az erõ-
szak nem pusztán fizikai agresszióval összefüggésben jelenik meg, hanem
a másik személyének, személyiségének bárminemû korlátozásával.  Szin-
tén e témához kapcsolódóan folynak majd kutatások az erõszak és az
ártatlanság témájában.

3. A hatalom megkérdõjelezése és újradefiniálása (Mk 10,42–44)



40 A különbözõ nevesített vagy nevesíthetõ teológiai irány-
zatok (például felszabadításteológia, feminista teológia)
egyre gyakrabban és szisztematikusabban szembesítették
a kereszténységet és az egyházat az évszázadok alatt kiala-
kult, esetenként hibás, arrogáns és kirekesztõ bibliaértel-
mezésekkel. Addig tabunak tekintett témákra és összefüg-
gésekre kérdeztek vagy mutattak rá bibliaolvasó testvérek
a kereszténység történetében. Mindezek alapján határo-
zottan állíthatjuk, hogy a Krisztus-követõ kereszténység-
gel, az evangélium lelkével, lelkületével ellentétes az erõ-
szak. Az egyház feladata nem pusztán az élet teljességének
hirdetése mindenek számára, hanem az erõszak leküzdése
mindenekben.10

– A hatalom szerepe meghatározó az erõszak megértésében. Ezért is
foglalkoznak majd külön a hatalom alkalmazásának, félrevezetésének
és a hatalommal való visszaélésnek a kérdésével. Az újradefiniáláshoz
vezetõ megkérdõjelezés folyamata abban segíthet bennünket, hogy al-
ternatív paradigmákat keressünk, amelyek nélkül nem küzdhetnénk
le az erõszakot.

4. A kölcsönösség és az egymástól való függõség felismerése (Jn 15,12–
13; Ézs 32,16–17) – Annak a felismerése, hogy a vallás és ezen belül a
kereszténység a fegyverkezési versennyel, a megelõzõ háborúval és a
szabad piaci verseny logikájával szemben tud olyan alternatívákat felkí-
nálni, amelyek az emberek egymásrautaltságára és mindennek minden-
nel való összefüggésére utalnak.

5. Elindulás a béke, az igazságosság és a megbékélés útján (Mt 5,44.
46a.47a) – A fenti állomásokon nyert tapasztalatok alapján lehetünk csak
képesek kidolgozni a békére való elhívás, a megbékélés és az erõszakmen-
tes ellenállás teológiai alapjait. A gondolkodás mellett azonban konkrét
tettekre is szükség van, ezért ez az utolsó lépés arra hívja az egyházakat,
hogy éljék meg a békesség teológiáját mint az eljövendõ Isten országá-
nak jelét.

Idézi: Nurturing Peace, Overcoming Violence. In the way of Christ
for the sake of the World. www.overcomingviolence.org/dov.nsf

10 Az önvizsgálat egyik területe, amint az a fentiekbõl is látszik, az erõ-
szakkal szembeni egyházi magatartás. Sokszor mulasztás vagy az erõszak-
kal való azonosulás terhe nyomasztja az egyházakat. Az erõszak-ellenes-
ség egyik fontos szempontja azoknak a módszereknek a megtalálása,
amelyek az erõszakkal szembeni, nem erõszakos ellenállásban segítenek.
Az erõszakmentes ellenállás története és módszerei külön elõadás témá-



41KOMPROMISSZUMRA KÉNYSZERÍTÕ
TÉNYEZÕK AZ ERÕSZAK KERESZTÉNY
MEGÍTÉLÉSÉBEN

Robert McAfee Brown így definiálja az erõszakot: „Bármi,
ami megsérti a másikat, abban az értelemben, hogy nem
törõdik, rosszul bánik vele, vagy tagadja a másikat, függet-
lenül attól, hogy történik-e fizikai sérülés vagy sem, érthetõ
erõszakos cselekményként... Fizikai erõszak alkalmazása
nélkül is sérülhet a másik személyisége, embersége.”11 Az
erõszak minden formája az élet tagadása és megbecstele-
nítése.

Mindezt a kereszténységre vonatkoztatva – ahogy az
megfogalmazódik a DOV kapcsán is – elsõsorban bûnval-
lásra és Isten elõtti alázatos megállásra kell hogy indulja-
nak egyházaink. (Ezzel összefüggésben itt nem beszélhe-
tünk ennek a hozzáállásnak és megértésnek a mélységérõl
és szélességérõl, amely a teológiai, missziológiai gondolko-
dásunkat alapjaiban változtatja meg, és a szóhasználattól a
bevett koncepciók és megközelítések használatán át az
egyházak együttéléséig, együtt munkálkodásáig hat; óriá-
si, felkavaró új folyammal állunk itt szemben!)

Az erõszak-ellenesség kulcsfontosságú momentuma és
az erõszakmentes életgyakorlat pozitív megfogalmazása az
élet és az élet minden formájának védelme. Ezzel össze-

ját adhatnák. Jim Forest (The Spiritual Roots of Protest) a következõ lé-
pésekben határozta meg az erõszakmentes ellenállás lelki hátterét:

1. az ellenség szeretete és az értük való imádság
2. jót cselekedni az ellenséggel
3. a másik orca odafordítása
4. a megbocsátás felkínálása
5. az ellenségesség megosztó falának ledöntése
6. a gonosszal szembeni erõszakmentes ellenállás gyakorlata
7. meglátni Jézust a másikban.

11 Robert McAfee Brown: Religion and Violence, 1987; idézi Nurturing
Peace, Overcoming Violence. In the way of Christ for the sake of the World.
www.overcomingviolence.org/dov.nsf



42 függésben nagy feltûnést és nem kis vitát váltott ki, ami-
kor 2002-ben I. Aram, az EVT moderátora jelentésében
az erõszak témájáról szólva „végsõ megoldásként” elfogad-
hatónak írta le az erõszak alkalmazását az elnyomással
szemben. Az elõadó sajátos kontextusából fakadó értelme-
zés, bár bizonyos fokig megértésre talált, szembenállást is
eredményezett.12 Már ez is jól példázza az erõszak kérdé-
sének nehézségét és a témával kapcsolatos különbözõ meg-
közelítések valószerûségét.

A kompromisszum kérdését csak nagyon röviden sze-
retném érinteni, fõképp azért, hogy megvilágítsam az erõ-
szak megítélésének komplexitását és nehézségét. Hiszen
a kereszténység kezdetei óta az erõszak kérdésérõl folyó
diskurzus középpontjában annak megvitatása áll, hogy van-
nak-e, lehetnek-e olyan helyzetek, amelyekben valamilyen
fokú erõszak gyakorlása mégiscsak megengedett.

Az igazságos háború megindítása hat meghatározó kri-
tériumának13 felállítása is abból a kényszerbõl fakadt, hogy
a kereszténységnek szembesülnie kellett az emberi termé-
szet és a társadalom romlottságával, gyengeségével. Továb-
bá többé-kevésbé a fennálló hatalom részeként, eszköze-
ként összhangot kellett teremteni a krisztusi tanítás és a

12 I. Aram Libanonban él, és bár sok idõt tölt távol otthonától, élete nagy
részét mégiscsak a háború sújtotta országban éli.

13   A háborút legitim hatalomnak kell meghirdetnie.
 Háborút csak jó cél – nevezetesen a béke elérése – érdekében le-

het indítani.
  A háború csak mint végsõ megoldás alkalmazható abban az eset-

ben, ha a konfliktus rendezésének minden más útja járhatatlan-
nak bizonyult.

 Háborúzni az arányosság alapelvének figyelembevételével lehet,
vagyis hogy a gonoszság és a pusztítás nem lépheti túl az ennek
eredményeképpen létrejövõ jót.

  A háborúnak esélye kell legyen a sikerre, hogy ne történjen indoko-
latlan pusztítás, ha egyértelmû, hogy a kitûzött cél el nem érhetõ.

 Háborúzni a lehetõ legnagyobb visszafogottsággal lehet, vagyis el
kell kerülni minden a harccal (valamint a háborúban részt nem vevõ
emberekkel) összefüggésben nem levõ erõszakot.



43valóságos, napi emberi gyakorlat között. A diskurzus ma
is nagyon élõ, bár kisebb vehemenciával folyik, és más fo-
galmak körüli vitákra terjedt át.

Erõszak alkalmazása „jó célok” érdekében. Szintén na-
gyon nehéz kérdés. Egyesek szerint itt sem történik más,
mint igazolható vagy kevésbé indokolható emberi célok
érdekében evangéliuminak mondott szeretettel szentesí-
tett istentelenség gyakorlása. Ezen álláspont elfogadói az-
zal érvelnek, hogy az erõszak alkalmazása csak további
erõszakot szül, tehát semmilyen körülmények között sem
jelenthet megoldást.14 Mások szerint ugyanakkor a gonosz,
az erõszak legyõzése érdekében az erõszak bevetése teljes
mértékben igazolható, elsõsorban is a keresztény mártírok
életével és halálával.

Némileg különálló problémakör azoknak az emberek-
nek és népcsoportoknak a helyzete, akik embertelen, el-
nyomó rezsimek alatt élnek. Felszabadításuk érdekében
bevethetõk-e erõszakos eszközök?

Erõszak alkalmazása az erõszak megelõzése érdekében
– ez az egyik leginkább idõszerû etikai és teológiai kérdés.
Az ún. humanitárius intervenció, a terror elleni háború
mind e témakörhöz tartozik, és jelzik a kérdéskör fájó
aktualitását.

Mindezekkel összefüggésben az ökumenikus teológiai
eszmecsere írásos megfogalmazásai hangsúlyozzák az egy-
házak egyedi szerepét és lehetõségeit a konfliktusok bé-
kés kezelésében, egyben bátorítják is az egyházakat e sze-

14 Külön tanulmánynak kellene feltárnia a történelmi békeegyházak
(mennoniták, kvékerek) e témával kapcsolatos tanításait. A DOV kez-
detén ezek az egyházak külön felkérést kaptak, hogy teológiai gondol-
kodásuk eddigi eredményeit, módszereit szélesebb körben is ismertes-
sék meg a testvéregyházakkal. 2001 óta több konferencián és szeminá-
riumon vettek részt, és nemrégiben egy kötet is megjelent, amely ízelítõt
ad teológiai vizsgálódásukból (l. Seeking Cultures of Peace – A Peace
Church Conversation. Szerk. Fernando Enns – Scott Holland – Ann Riggs.
Cascadia Publishing House, Telford, Pennsylvania – WCC Publications,
Genf – Herald Press, Scottdale, Pennsylvania, 2004.)



44 rep betöltésére. Szintén szólnak ezek az írások az egyhá-
zak sajátos szerepérõl a háborús konfliktusok utáni békés
rendezõdés segítésében, a sérült közösségek lelkigondo-
zásában, a bûnösök felelõsségre vonásában (mindezt hal-
latlan érzékenységgel, lásd Dél-Afrika esetét). A békesség
kultúrájának építése az egyházak felelõssége és feladata is.
Ezt az Istentõl feladatul kapott szolgálatot nemegyszer a
nemzetközi közösség különbözõ „erõivel” együttmûköd-
ve is kell hogy végezzük.

A világ kulturális, vallásos sokszínûségének felismerése
és elismerése a nyugati országokat visszafogottabb reakci-
ókra, az egyházakat pedig az általános és bibliai alapigaz-
ságokhoz való visszatérésre késztetik a nemzeti szuvere-
nitás, a nemzetközi jog és a fegyveres konfliktusok meg-
ítélésében.15

SZENTHÁROMSÁG-ALAPÚ MODELL
AZ ERÕSZAK KEZELÉSÉRE

Az erõszak-ellenesség és az erõszak legyõzésének útja egyik
lehetséges megközelítésérõl, Jézus „harmadik útjáról” ol-
vashatunk Walter Wink nyomán Csepregi András evangé-
likus teológus cikkében, amely 2004-ben jelent meg az
Ablaknyitás címû kiadványban.16 A cikk Jézus aktív erõ-
szakmentes ellenállását állítja példaként elénk, és a „…He-
gyi beszéd három példagesztusát, a másik arc odatartását,
a felsõruha átengedését és a második mérföld vállalását
(Mt 5,32–42) olyan cselekvési modellként értelmezi, ame-
lyek révén az áldozat szerepére kijelölt személy átveheti a
kezdeményezést, kizökkentheti szerepébõl a rutinos erõ-

15 The protection of endangered populations in situations of armed vio-
lence. Toward an ecumenical ethical approach. EVT KB Potsdam, 2001.

16 Csepregi András: Kortárs teológussal párbeszédben. Az erõszakról és
az erõszakmentes ellenállásról. In: Ablaknyitás. Szerk. Szabó Lajos. Lu-
ther Kiadó, Budapest, 2004. 324–336. o.



45szakoskodót és visszaverheti a támadást.”17 (Érdekes meg-
jegyezni, hogy ismét meglehetõsen militáns kifejezések-
kel írjuk le az erõszakmentesség megvalósításának útját.)

A cikkben javasolt megoldás az egyik válasz, reakció,
amikor az ember az erõszakkal találkozik. A megközelítés
másik útja, hogy az egyház, a kereszténység mi módon
léphet föl kezdeményezõként, és lehet Jézus tanítása kö-
vetõjeként a békesség kultúrájának hírnöke. Istennel való
kapcsolatunk, teológiai gondolkodásunk jöhet segítségünk-
re e megközelítés vizsgálatában, olyan személyes és közös-
ségi életgyakorlat kialakításában, amely képes alapvetõen
erõszakos magatartásunk, hozzáállásunk leküzdésére, meg-
gyõzésére és az ebben rejlõ energiák pozitív átfordítására.
A megújulás és az ebbõl következõ új viselkedés és gon-
dolkodásforma megtalálásához – ha csak egy villanás ere-
jéig is – hitünk alapjaihoz, kereszténységünk gyökeréhez
kell visszanyúlnunk.

A nyugati kereszténység – különösképpen is a reformá-
tus teológia – az elmúlt idõkben viszonylag elhanyagolta a
Szentháromság tanának és valóságának komolyanvételét és
teológiai gondolkodásunk, hitvallásunk, egyházi életünk
alaptanításaként való használatát. Holott a Szentháromság
megértése egyházi életünk és magánéletünk mindennap-
jaiban adhat eligazítást, és elemzésével közelebb kerülhe-
tünk az Istennek tetszõ életgyakorlat kialakításához. Té-
mánkra vonatkoztatva: a Szentháromság személyei között
megvalósuló egység, munkamegosztás, harmonikus együtt-
mûködés – meglátásom szerint – az esély az erõszakmen-
tes és elõrevivõ, pozitívat állító közösségi életre.

Felfedezve egymásrautaltságunkat, a más teremtmények-
kel és Istennel való összefüggésünket, láthatjuk az ebben
a kapcsolatrendszerben való élet fontosságát, és a meg-
valósítás példájaként tekinthetünk a Szentháromság sze-

17 Uo. 335. o.



46 mélyei között megvalósuló közösségre. Az erõszakmentes-
ség és a békesség kultúrájának elterjesztésében, gyakorlati
megvalósításában az egyházi (közösségi) élet modell lehet,
ami Isten Szentlelkének ereje által kihathat a világméretû
emberi kapcsolatok alakulására is. Jelenits István idevágó
gondolatát idézve: „A világ drámai világ, tehát ellentétek-
bõl épül, s a szeretet... még azt sem tudja erõszakkal ga-
rantálni, hogy viszonzásra találjon, hát még mennyire kép-
telen arra, hogy önmagát mással, mint a példa erejével
propagálja.”18 Az egyik legnagyobb visszavetõ erõ és aka-
dály éppen az egyháznak és a keresztények közösségének
hiteltelen és gyakran erõszakot pártoló és megvalósító élete
volt. A Szentháromság életében, mûködésében megvaló-
suló együttmûködés, összetartozás, mégis elkülönülés se-
gíthet keresztény közösségi életgyakorlatunk kialakításá-
ban és fejlesztésében. A Szentháromság személyei közötti
megértés és a három-egy kapcsolat dinamikája rengeteg
tanulsággal szolgálhat a békés egymás mellett élés kultú-
ráját megvalósítani áhítozó embervilág számára.

18 L. 7. jegyz. 162. o.





Keresztelõ János napjától mostanig a mennyek
országa erõszakot szenved, és az erõszakosok
igyekeznek hatalmukba keríteni. (Mt 11,12)

A TÉMA ÉS PARADOXON

Kedves barátaim, amikor – a mottóként, és nem textus-
ként választott igehelybõl – ennyire nyilvánvalóan és döb-
benetesen értesülünk arról, hogy komoly bibliai legitimi-
tása van az erõszaknak, úgy gondolom, elakad a szavunk,
és szólni sem tudunk. Õ, aki példája és bajnoka volt a sze-
retetnek, és meghirdette a keresztény erkölcsi példakép
teológiai programját (ha megütik az egyik orcádat, tartsd
oda a másikat is), íme, amikor az üdvösség megszerzésé-
rõl van szó, minden fenntartás nélkül vallja: az erõszakos-
kodók ragadják el azt. A szavunk azért akad el ennek hal-
latán, mert ki az, aki az erõszakoskodás kapcsán manap-
ság ne a széltében-hosszában robbantgató terroristákra
gondolna, miközben a Megváltó ajkáról szinte azt halljuk,
hogy nekik van igazuk, hiszen õk – bevallottan – az isteni
ország jutalmának reményében követik el tettüket. Erre
az értelmezésre pedig teljes szabadságot ad a görög kifeje-
zés negatív alapjelentése (nézzétek meg a biadzó ige szó-
tári értelmezését). Ha az alább mondottakat a teológia

BUZOGÁNY DEZSŐ

Erőszak mögöttünk –
Egyháztörténeti önvizsgálat



48 terén kevésbé mûvelt hallgatóság elõtt fejtegetném, még
talán némi hitelre is számíthatnék, hiszen annyira meggyõ-
zõek Krisztus szavai és Károli fordítása, de tudom, hogy a
ti kemény táplálékon felerõsödött tudományotoknak eme
olcsó szofizmával nem árthatok, hiszen igen jól tudjátok
az igehely igaz értelmét.

Amikor erõszakról beszélünk, akkor – igen jó szakmai
érzékkel – azt mindig a gyülekezetszerûség szempontjából
vizsgáljuk, és személyünkre, illetve közösségeinkre vonat-
koztatva emlegetjük. Klasszikus példáink vannak, amelye-
ket alkalomról alkalomra felemlegetünk/felmelengetünk,
mitikusan legendásítunk, és igen alkalmassá tesszük eze-
ket arra, hogy búsmagyar felekezeti bánatunkat még bíbo-
rosabbá fessék. Mely református kebel ne érzékenyülne el
azon, hogy – idõrendi sorrendbe szedve – kiátkozták õket
az 1557. évi nagyszebeni zsinaton, fejedelmi támogatás-
sal erõszakkal visszanyesték egyházuk lombosodó koroná-
ját és hatalmi szóval korlátozták mûködési területét, erõ-
szakos hittérítõket ültettek nyakára, akik még a gyilkos-
ságtól sem riadtak vissza (sok szép adatunk van róla),
erõszakosan vették el templomaikat és adták másoknak,
és így tovább? Mely lutheránus ne érezné személyi és lel-
kiismereti szabadságát korlátozónak – hogy ebben a diva-
tos korban ilyen divatos kifejezéssel éljek – ama valóban
erõszakos intézkedést, hogy csak egyetlen, de a legnagyobb
eseményt említsem, amellyel lelkészeket hurcoltak meg,
vetettek börtönbe és adtak el rabszolgasorsra a gályákra?

Mielõtt még magam is erõszak áldozatává esnék és meg-
köveznétek azért, hogy lám, a múlt dicsõ emlékeit lerom-
bolom, sietek hozzátenni, hogy ezeknek felidézését és
éltetését a kollektív emlékezetben én magam is igen rend-
jén valónak tartom – és ezt nem azért mondom, hogy egy-
háztörténészként ezután is meglegyen a kenyerem. El kell
mondanunk mindezt gyermekeinknek, hiszen annak ide-
jén e megpróbáltatások árán erõsödött a felekezeti iden-
titás, teher alatt nõtt a pálma stb. Amikor viszont a jöven-



49dõ generáció identitása formálásának szent szándékával
beszélünk, egyházunknak a múltban – természetesen min-
dig valamely másik felekezet részérõl – elszenvedett sé-
relmeit sorolgatjuk, két dologra mindenképpen vigyáz-
zunk: ne legyen belõle sebeink terméketlen, passzív nya-
logatása, és mindig figyeljünk az arányokra. Mit értek ez
utóbbi alatt? Ne essünk mások hibájába, hanem tanuljunk
tévedéseikbõl: valamely sérelem unos-untalan való ismé-
telgetésével lehet, hogy épp az ellenkezõjét érjük el ere-
deti szándékunknak.

Ha elindítjuk panaszaink imamalmát, és azok szárazon
csak sérelmeink szomorú adatsorát kezdik kerepelni, az
elõször unalmas, késõbb zavaró lesz, azután megszokott
háttérzajjá semlegesedik, végül pedig egyenesen irritáló-
vá és idegesítõvé válik. Mi Erdélyben többnyire a konst-
ruktív múltba nézésnek vagyunk a hívei, nem szeretjük az
improduktív, l’art pour l’art siránkozást, a farizeusi hamu-
szórást.

Ha nem tudjuk egyházunk múltját, még a nagyon szo-
morú részleteket is ideértve, jelen egyházépítésünk tevõ-
leges, termékeny részévé tenni, akkor a költõvel szólva –
hogy poétikus legyek – a szent fát tegyük félre. Hosszú
ideje azt próbálom diákjaimmal megértetni – hogy szemé-
lyes is legyek –, hogy a kudarcoknak és próbatételeknek
nem kell kötelezõ módon az oly divatos magyar öngyilkos-
ságba sodorniuk, azok cselekvésre is indíthatnak, míg a
megelégedettség és a nyugodt körülmények bizony sok-
szor elpuhítanak, vagyis: a reménytelenség közepette is új-
raéledhet a csakazértis. Az ember nem születik speciális
felekezeti génekkel, tehát amikor egyházunk – bármelyik
is legyen az – jövendõbeli tagságának alaptulajdonságait
nevelésnek nevezett boszorkánykonyhánkban kifundáljuk
és százalékok szerint összeállítjuk, gondosan kell ügyelnünk
arra, mekkora százalék jut a történelemre/egyháztörténet-
re, és ezen belül mennyit és különösen hogyan adagoljunk
a negatív eseményekbõl, amelyekben – valljuk meg õszin-



50 tén – Európában mezõnyelsõk lehetünk. Ekkora bölcses-
ségekre a kulináris mûvészet tanított meg: ha túl sokat
adagolsz valamely fûszerbõl, elrontja az étel ízét, a folya-
mat pedig visszafordíthatatlan. Magyarán: ha túl sokat is-
mételgeted sérelmeidet, ha unos-untalan mindig a nagy
veszteség és áldozat mértékét zakatolod, ha már a csapon
és a sok csatornán is csak ez folyik, sok esélyed van arra,
hogy excentrikusságod unalmassá, zavaróvá, végül irritá-
lóvá váljék. Ez már annak a jele, hogy a ló túlsó oldalán vagy.

Nem akarok egyháztörténetünk klasszikussá vált sérel-
mes korszakairól sem értekezni, sem azokból konzekven-
ciákat eredeztetni (mások mindezt megtették nálam sok-
kal szakszerûbben). Meghagyom azokat az eseményeket
a csendes felekezeti bánat és hõsi egyházfájdalom magasz-
tos magasságában. Inkább alábbszállanék egy olyan szint-
re, ahol megrázóan szembesülünk a saját magunk közna-
piságaival és közönségességeivel, ami persze az erõszak
ilyen vagy olyan formáját illeti. A kolozsvári Protestáns
Teológiai Intézet egyháztörténeti tanszékén nemrég fejez-
tünk be a Hunyad-Zarándi Református Egyházmegye vizi-
tációs iratainak a számítógépes rendezését, amely csaknem
másfél ezernyi oldalon kíséri végig a térség valamennyi re-
formátus egyházközségének bõ egy évszázadát a 17. szá-
zad végétõl a 19. század elejéig. Úgy gondoltam, hogy az
erõszakos múlt klasszikus eseményeit elpanaszoló pergõ,
begyakorlott frázisok helyett üde, érdekes színfolt lehet
az ebbõl válogatott szemelvény az erõszak illusztrálására.

AZ ERÕSZAK FOKOZATAI

Az egyházlátogató bizottság jegyzõkönyveit olvasva az erõ-
szaknak több fokozatát véltem felfedezni. Ezeket szedem
csokorba az alábbiakban. A szó szerint közölt szövegeket
ne a mai jelentéstartalommal értsük, ne a mai erkölcsi
normáknak megfelelõen fogadjuk és ne a mindig kötelezõ



51prûdséggel hallgassuk. Vegyük figyelembe egyrészt azt,
hogy azóta bizony jó néhány évszázad telt el, másrészt azt,
hogy az esetek pontos rögzítése, minden apró részlettel a
törvényszéki iratokra emlékeztetõ adatoltsága judiciális
célt szolgált. Ezt azért elõlegezem meg, mert alább a mai
fülnek sokszor igen furcsa dolgokat fogtok hallani.

A visszaélés mint az erõszak alapfoka
Tanulságos és a kegytárgyak felé kellõ tisztelettel és meg-
becsüléssel forduló hívõ ember elõtt a jó ízlés határát sú-
rolja azon eset, amelyet a vizitáció Alpestesen, a Hunya-
diak vajdahunyadi várának árnyékában megbúvó telepü-
lésen rögzített.

„Basa Boldisár, pestesi oskolamester, a közelebb múlt
adventi Úr vacsorája osztása alkalmatosságával F[el]pes-
tesre, mint filialis eklézsiába [leánygyülekezetbe] ment
tiszteletes urammal, és a mater eklézsiába [anyagyüleke-
zetben] megmaradott szent kenyérnek részét, úgy az úri
szent vacsorabéli bort kiszolgáltató pohárt is, egy keszke-
nõbe kötve általadta Felpestesen a tiszteletes pap, hogy
hozná haza Alpestesre, s vinné a parochialis házhoz. De
õkegyelme, még mulatván F[el]pestesen, Alpestesre estve
késõn jött le, ekkor is, nem hogy hazavitte volna a reá bí-
zatott szent eszközöket, s maga is szállására ment volna,
hanem a szent eszközökkel együtt bément abba a fogadó-
ba, melybe egy Kováts Thérésia nevû gyanús és botránkoz-
tató életet élõ személy korcsomáskodik. Ott elévette Fel-
pestesen az Úr asztaláról maradott kenyérdarabokat, azok-
ból egy darabot adott a fogadósnénak, ezt mondván: fogja
ked, egyék, mert ma úgyis nem volt ked a templomba, ez
a kenyér megmaradott Felpestesen. A menyecske foga-
dósné elvévén egy darab kenyeret és kezében tartván, az
éppen akkor a fogadóba bément méltóságos Türi László
úr kertésszét és szakáccsát kínálta a kenyébõl ezt mond-
ván, egyetek, mert ez a szent vacsorából való kenyér. Ezek
így folyván, Basa Boldisár elévette az Úr asztalához való



52 pohárt, s abba a korcsomai borból töltvén, ivutt maga is,
a menyecske fogadósnét is itatta belõlle, Krisztus vérének
nevezvén a benne lévõ bort. […] Ezen szentségtörõ csele-
kedetét, nagy botránkoztató magaviseletét ugyanekkor az-
zal is tetézte, hogy megrészegedvén a korcsomán, a férjével
ottlévõ Etre Juditnak két márjást adott, csakhogy enged-
je meg, hogy õtet csókolhassa és csicserézhesse [fogdos-
hassa]1 meg, azonba csókolni és csicserészni kezdette az
írt személyt. […] Tehát a Szent Visitatio2 az eklézsia tag-
jaival együtt tõn illyen végezést: Basa Boldisár ennyi bot-
ránkoztató magaviseletéért a Pestesi Eklézsiába meg nem
tartatik, hanem innét elküldetik.”3 Nem csoda tehát, hogy
a gyülekezet és a vizitáció élt a papmarasztás vagy -elbo-
csátás gyakorlatával.

Emellett a visszaéléssel elkövetett erõszak egyik formá-
jaként élték meg eleink azt is, ha valaki a családjuk temp-
lomi padsorába beült, számtalan panasz érkezett a vizitáló
bizottsághoz emiatt. A patrónusok visszaélése is irritálta a
közösséget, amikor például 1801-ben Algyógyon beültette
a temetõt gyümölcsfákkal, vagy Bácsiban Bartsai László
viceispán 1802-ben elfoglalta az egyházközség földterüle-
tét, Brádon 1790-ben a helyi közösség gondnoka pedig sa-
ját célra használta az egyház pénzét.

Egymás káromlása mint az agresszió egyik formája
Algyógyon 1779-ben „említvén tiszteletes loci ordinarius
minister [a gyülekezet szabályosan megválasztott lelkésze]
õkegyelme némelyeket, kik isteni tisztelet helyén s órá-
ján egybenveszvén, helytelen mocskos szókkal illették egy-

1 A fiú a leányt pajzánkodva fogdossa (Ballagi Mór: A magyar nyelv tel-
jes szótára, 1873).

2 Az egyházközségben egyházi hatóság által végzett ellenõrzés, a szöveg-
ben késõbb így is: „Egyházi Törvényes Látogatás”.

3 A Hunyad-Zarándi Református Egyházmegye Levéltára az Erdélyi
Református Egyházkerület Központi Gyûjtõlevéltárában. B4. Jegyzõ-
könyvek 1–5-ig. [A továbbiakban: HZLvtJkv]. I/5. 324–325.



53mást, s azzal az ekklézsiát megbotránkoztatták”,4 Haróban
három káromkodó esete került elõ 1771-ben,5 1698-ban
Alpestesen pedig egyenesen a lelkész felesége használ ag-
resszív nyelvezetet szolgálójával szemben, akinek távozá-
sát a lelkészi lakásból kivizsgálandónak tartja a vizitáció,
hogy ti. „Köpecziné asszonyom erõszakkal tudta-e el há-
zátúl, vagy maga júakarattyából ment el”.6

Kiközösítés, exkommunikáció
Az egyéni jogokhoz szoktatott mai világban a személyi
szabadság elleni erõszak formájaként tekinthetünk arra a
korábbi egyházfegyelmi gyakorlatra, amely sokszor elég
szigorúan és kellõ nyomatékkal, szinte erõszakosan adta
valamely cégéres bûnös tudtára, hogy a közösségbõl kizárt-
nak tekinti. Káromkodók, paráznák, templomkerülõk, úr-
vacsorával nem élõk egy-két figyelmeztetés után mind
számíthattak arra, hogy a vizitáció él az egyházi törvény-
ben neki fenntartott hatalommal, és kimondja az exkom-
munikációt (még a kivételes társadalmi státusban tartott
patrónusokra is), kilátásba helyezve azt, amitõl az akkori
gyülekezeti tag igencsak rettegett és súlyos lelki nyomás-
ként élt meg: „szamár temetése lészen”.

A zsarolás
Az erõszak alkalmazásának következõ lépcsõfoka a zsa-
rolás. Egyházaink örökös harca a halotti búcsúztatók el-
len mindig szövetségesre talált a helyi lelkész vagy az egy-
házi tisztségviselõk körében. A Déva melletti Haró gyüle-
kezetében 1793-ban a vizitációnak „…panaszképpen adja
fel az egyházi atyafi egyfelõl azt, hogy a fõfõbb rendelé-
sekhez tartván magát abban, hogy az halattok felett
haszantalan szószaporítással, búcsúztatással, a keservese-

4 HZLvtJkv I/3. 235.
5 Uo. I/3. 22.
6 Uo. I/1. 199.



54 ket nevezni s rillatni nem akarja. Némely értetlen és éret-
len elméjû hallgatói az halott felett való szolgálattyának
jutalmának egy részét elvonyák.”7

Meghurcolás, kényszerítés
Helyi specialitásnak is tekinthetõ, de háborús idõkben,
rekvirálások esetén általános gyakorlat volt szerte Erdély-
ben az, hogy a katonák erõszakoskodtak. Több adatunk is
van arról, hogy békeidõben, különösen a határõrvidéken
gyûlt meg a helyi közösségek és az egyház baja a „limitaneus
katonákkal” (határõrkatonákkal). Egy esetben tesz emlí-
tést az 1782. évi vizitáció arról, hogy lelkészt zaklattak a
katonák Bácsiban, mondván: „Sajnálva szemléli a Szent
Visitatio a tiszteletes parochusnak törvénytelen meghur-
coltatását egy limitaneus katonától.”8 Ide tartozik az alábbi
eset is, amely önmagáért beszél és figyelmeztet bennün-
ket, akik öregedõ fejjel igen gyakran szoktuk így kezdeni
a fiataloknak szóló erkölcsi prédikációt: bezzeg a mi idõnk-
ben… Következzék a lelkész kényszerítését rögzítõ feljegy-
zés: „…nagy abusust observál [visszaélést állapít meg] it-
ten a Szent Visitatio a házasulandók dolgában, hogy némely
házasulandók csak magokat gondolván, néha praecipitanter
[sebbel-lobbal] minden elõre való jelentés nélkül éjtzaka
éjfélkor a tiszteletes loci ministerre mennek s a copulatiora
[összekötés, egybekapcsolás, itt: házasságkötés] kénsze-
rítik, holott annak törvény szerint praemissa solemni pub-
licatione [ünnepélyes kihirdetés elõrebocsátásával] naple-
mente elõtt kellene véghezmenni.”9

A kényszerítés közelebb kerül a mindennapokhoz a „ma-
gistratus” (hatóság) vagy a „brachium seculare” (a világi
hatalom karja, ereje) tevékenysége folytán. A világi fel-
sõbbség az idõ tájt az egyházzal karöltve még a közjót mun-

7 Uo. I/4. 247.
8 Uo. I/4. 2.
9 Uo. I/3. 118.



55kálta, ekképpen: a kötelességeik teljesítését elmulasztó
gyülekezeti tagokat Déva mellett, Bácsiban a karhatalom
kényszeríti a szolgálatra. A helyi díjlevélben (szerzõdésben)
foglalt lelkészi illetmény kényszerrel történõ behajtását
ugyancsak a brachium seculare végzi el Borbátvízen. A ma-
gisztrátus kezére került a templomkerülõ is, sõt három ha-
rói káromkodó is 1771-ben: „…három káromkodók adat-
nak a Szent Visitatio eleibe […] etiam brachio seculari
[világi erõvel/hatalommal is] kénszeríttessenek mind a
templom gyakorlására, mind pedig a sacramentumokkal
való hellyes élésre.”10

Erõszakos foglalás
1796, Bácsi, minden kommentár nélkül: „Panaszul adaték
fel, hogy a reformata és oláh eklézsia együtt, a commune
terrenumból [közös földbõl] a réten egy darab földet fo-
gott volt fel, kiki a maga számára […] de most az oláhok a
reformata eklézsia részét is potentiose [erõnek erejével]
elfoglalták magok eklézsiájok részére. Melyrõl végezteték:
Admonealtassék [szólíttassék fel] törvényesen az olá ek-
lézsia ezen erõszakoskodásáról és annak megjobbításáról,
hogy a földhöz ne nyúllyanak. És a domesticus curatorok
[helyi képviselõk] a processualis [törvényszéki] szolgabí-
ró által, törvényesen borozdoltassák ki [mérjék ki] a re-
formata eklézsia részét cum protestatione [nyilvános tí-
núságtétellel, tanúk elõtt], hogyha mégis az oláhok erõsza-
koson a földre mennének, és a reformata eklézsia ellent
nem állhatna, tétessék hír az eklézsiai igazgatásnak, hogy
a nemes vármegye székin eligazíttassék.”11

10 Uo. I/3. 22.
11 Uo. I/5. 161.



56 Fegyveres erõszak
Vázlatos bemutatásunk során ezzel eljutottuk az erõszak
legmagasabb és legdurvább fokozatához, amely november
4-e vonatkozásában, úgy érzem, apropója e konferenciá-
nak is. Nagy megrázkódtatásként élték meg a vidéken a
történelembõl jól ismert, néhol még el is ferdített és nem-
zeti harccá szépített Hora-féle lázadást. Történelmi érté-
kelésével itt nem foglalkozom, inkább azt szeretném be-
mutatni, hogy a vizitációs jegyzõkönyv tükrében hogyan
jelentkezett a grasszálás a legalsóbb szinten. Az 1792-ben
Fehérvizre kiszállt vizitáció szükségesnek tartja a nemrég
tovazúdult lázadás után számba venni a megmaradt kegy-
tárgyakat, amelyek a kóbor csapatok portyázásainak igen
kedvelt célpontjai voltak, sok más mellett, hiszen szomo-
rúan jelzik, hogy az erõszakos cselekmények miatt „nyil-
vánságos a templomon való romlás”, a lelkészi lakás romok-
ban áll, olyannyira, hogy a lelkész „a nagy ruinák [romlás,
rom] miatt meg nem maradhat ott”.12 Felsõszálláspatakon
a patrónusok figyelmébe és támogatásába ajánlják a romos
viszonyokat: „Minthogy az Istennek külömb-külömbféle
ítéletei által ezen szent megyécske is megromolván, a pa-
rochia is elpusztult és a templomon is a ruinák kitettzõk.
Tellyes bizodalommal ajánlja az Egyházi Törvényes Láto-
gatás az említett és minden más tekintetes uraknak aziránt
való kegyes gondoskodását.”13 Galacon (nem a kikötõvá-
rosban) ez az ábra: „…minthogy 1784-ben az Hora insur-
rectioja [Nicolae Horea fegyveres felkelése] által, és 1788-
ban a török háború által ezen eklézsia is elég kárt vallott,
mint egyébb javaiban, úgy contractussaiban [szerzõdéses
papírjaiban] is, mindazáltal a bölcs Isten megtartotta” az ek-
lézsia leveleit, amelyeket fel is sorolnak, de már az „…ezüst
kanna, alól és fellyül megaranyozott virágokkal, a fedelé-
nek gombja (amint mondatik és hiteles) 1784-be a Hora

12 Uo. I/3. 163.
13 Uo. I/4. 216.



57tolvaj pusztításában elveszett […] egy sujtásos museliny
[muszlin] fejér keszkenõ, a négy szegeletin való nagy arany
és ezüst virágok reátoldva. Mely toldás abból esett, hogy
a Hora tolvajkodásában, 1784-be elprédáltatván ezen ek-
lézsiának javai, ez a keszkenõ ellopattatott volt és a lopó
egyéb részét meghagyván, a szegeletin való virágokat le-
vágta, de amely azután megkerülvén, újra reávarratott.”14

Hosszasan lehetne még itt sorolni a számtalan panaszt,
erõszakoskodást, amely a képet csak árnyalná, de lénye-
gében nem módosítaná. Azt hiszem, ízelítõ gyanánt mindez
elegendõ is annak illusztrálására, hogy milyen formákat
öltött egyházközségi szinten és annak közvetlen környe-
zetében az erõszak. Azt kell megállapítanunk ezzel kapcso-
latosan, hogy egyházunk mindig bölcsen rendezte az effajta
gondokat, mindig a törvényesség keretei között maradt,
és nem válaszolt agresszíven, tudván, hogy az erõszak újabb
erõszakot szül. Mindazonáltal nem tolerálta azt, ezáltal
nem vált bûnrészessé. Nem fogadta el, hanem mindig visz-
szautasította, oly módon, hogy a helyi közösség számára
megnyugtató megoldást is felkínált.

Korábban arról értekeztem, hogy egyházépítésünk ener-
giaforrásául is fel lehet használni felekezeti múltunk sé-
relmes emlékeit. Nos, úgy érzem, az itt elmondottakból
nem szabadulnak fel világmegváltó energiák, nem fogunk
nagy, egyházépítõ gondolatokat kapni, de ha csak egy ki-
csit is magunkba szállunk, hogy múltunk tükrében szem-
léljük jelenbeli arcunkat, és legalább két napra megjavu-
lunk, akkor szerintem már megérte. Ilyen apró elemekbõl
épül fel a nagy egyház egészségessége.

14 Uo. I/4. 220–221.





GYERMEKEK ÉS FIATALOK A HITTANÓRÁN

„Itt vagyok(?)” – ez a címe annak az írásnak, amely a Lel-
kipásztor címû folyóiratban jelent meg, és a fiatalok kö-
zött végzett egyházi munka lényegét keresi. „Hivatásunk,
hogy a reánk bízottak közül mind többeket elsegítsünk
arra a terepre, ahol megszülethet ez a(z Isten és ember
közötti) dialógus. Ehhez mindenekelõtt itt kell lennünk a
számukra. Nem Isten ügynökeként, hanem társként, aki-
nek van már némi tapasztalata ezen a terepen, ám még
maga sem ért révbe. És persze az is kell, hogy õk itt legye-
nek. Ne jók, illedelmesek, készségesek, egyháziasak, még
csak ne is hívõk legyenek, de legyenek itt, abban a miliõ-
ben, amelyben azért örülnek neki, mert van, úgy, ahogy
van. A többi Isten munkája.”1

Abszurd lenne a jobb szélsõ kulcsos gyerek képe? Az õ
jelenléte a hittanórákon? Inkább az a tapasztalatunk, hogy
többségében rendezett családok jól nevelt gyermekeit írat-
ják be a hittanórára, a helyzet azonban nem ennyire egy-
szerû. A Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészi mun-
kaközösségeinek országos fóruma 2003-ban a lelkészek
igényét követve a nehezen kezelhetõ gyerekek témáját tûzte
napirendre „Emberi tényezõk a hitoktatásban. Kezelhetet-

Erőszak az oktatásban – Az erőszak
kezelése a hitoktatás anyagában

SZABÓNÉ MÁTRAI MARIANNA

1 Ifj. Cserháti Sándor: Itt vagyok(?). Lelkipásztor, 2004/12. 455–456. o.



59len gyerekek – tehetetlen katechéták?” címmel. Saját ta-
pasztalatom az, hogy bármilyen, a hitoktatással kapcsola-
tos szakmai fórumon vagy továbbképzésen veszek részt, a
szervezõk által megadott elsõ három téma között minden
alkalommal szerepel a „fegyelmezés” kérdése. És egyre
többször jelent problémát a gyerekek és fiatalok egyházi
táboroztatása kapcsán a magatartászavaros gyerekek hatása
az egész tábor rendjére, a testi épségre és a tábor tartalmi
programjának véghezvihetõségére. Semmi merészet nem
mondunk tehát, ha azt állítjuk, a mobbing és a bullying3

2 Kulcsos gyerekek. Édua Karikatúrák. Szûcs Édua karikatúrái. Edit&
Press Bt., 1997. 65. sz.

3 Mobbing: támadás, megrohamozás. A Konrad Lorenz által az etoló-
giában használt kifejezés átkerült a szociálpszichológia szóhasználatá-
ba, majd a pedagógiai szakirodalomba is. A szó azt a folyamatot jelöli,
amelynek során egy csoport folyamatosan, egyre erõsödõ nyomással, zak-
latással, pszichoterrorral igyekszik kirekeszteni magából azt a csoport-
tagot, akit valamilyen szempontból gyengébbnek, sebezhetõnek és irri-
tálóan másnak ítél.

A bullying szótári jelentése: bosszantás, szekálás, molesztálás, gyöt-
rés. A két szó használati területe kezd szétválni. Míg a mobbing egyre
inkább a munkahelyi zaklatások gyûjtõfogalmává vált, addig a bullying
az iskolai pszichoterror különféle formáit megjelenítõ fogalomként for-

1. kép2
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problematikája egyáltalán nincs messze a hittanórától, sõt
szelíd formában bár (például a verbális agresszió különbö-
zõ formái, trágár szavak használata, a hitoktatóval való
együttmûködés megtagadása, az órán folyó munka megza-
varása, a tanulótársak különbözõ formákban való zaklatása,
hangoskodás stb.), de a falakon belülre került. Mennyisé-
gi növekedést mutat, és intenzitásának erõsödésére okunk
van számítani. (Ha pedig a hitoktatást mint keresztény fel-
adatot tartjuk szem elõtt, akkor meg kell állapítanunk,
hogy küldetésünk egyáltalán nem a jó családok jól nevelt
gyerekei közé szól csupán, hanem az egész társadalom fi-
atal és gyermekkorú tagjai között tud csak megvalósulni.)

Az agresszív magatartásnak a hittanórán elõforduló kü-
lönféle megjelenési formáin egyáltalán nem lehet csodál-
kozni vagy meglepõdni, mivel a társadalmat át- meg átjár-
ják az agresszív jelenségek és tapasztalatok. A gyerekek és
a fiatalok pedig az életük valamennyi színterén ki vannak

2. kép4

dul elõ a pedagógiai szakirodalomban. (Vö. Mihály Ildikó: Az iskolai
terror természetrajza. Új Pedagógiai Szemle, 2003. szeptember; valamint
Fülöpné Böszörményi Aliz: Agresszió a gyermekintézményekben. Új Pe-
dagógiai Szemle, 2003. január)

4 A mi autónk. Édua Karikatúrák 2. Szûcs Édua karikatúrái. Edit&
Press Bt., 2001. 77. sz.



61téve az agresszió látványának és megtapasztalásának. Ha
ezeket a színtereket felsoroljuk, listánkon a család, az is-
kola, az utca és a média fog szerepelni.

Szarka Miklós, a Református Családsegítõ Szolgálat ve-
zetõje egy tanulmányában6 idézi a családon belüli erõszak-
kal kapcsolatos statisztikákat, és megállapítja, hogy a fe-
leség ellen elkövetett erõszak a családon belüli erõszak leg-
gyakrabban elõforduló formája, amely gyakoriságban
meghaladja a gyermekbántalmazási eseteket. Viszont a két
forma az esetek 50%-ában együttesen fordul elõ. A házas-
társ szórványos bántalmazása a nemzetközi becslések sze-
rint a házasságok 25-28%-ában fordul elõ, a rendszeresen
visszatérõ bántalmazás pedig hozzávetõlegesen a családok
7%-ában található meg. Fontos tapasztalat viszont az, hogy
az ismétlõdõ testi sértés mind sûrûségében, mind pedig
intenzitásában erõsödik.

Ha nem is jellemzõ, hogy a statisztikák által leírt csalá-
dok küldik hittanra a gyermekeiket, nem árt két dologra
gondolnunk. Egyrészt arra, hogy az ún. kulisszacsaládok
között valószínûleg nem jelentéktelen számban fordulnak
elõ keresztény családok, másrészt pedig arra, hogy a csa-
ládon belüli agresszióról szerzett tapasztalat nemcsak bru-

5 Ingerszegény környezet. Édua Karikatúrák 2. Szûcs Édua karikatú-
rái. Edit&Press Bt., 2001. 24. sz.

6 Szarka Miklós: Az agresszió mint jelenség az iskolában. Református
Egyház, 2004. június, 143–146. o.

3. kép5



62 tális fizikai terror formájában lehetséges, hanem a pszicho-
lógiai terror, a tekintéllyel való visszaélés és a verbális ag-
resszió számtalan más formájában is. Ez utóbbiról már
bajosan állítható, hogy nagy valószínûséggel nem érinti
hittanos gyermekeink családjait.

Az utca életterébõl bõséges számban hozhatnánk példá-
kat az agresszív reklámoktól a közlekedésben megnyilvá-
nuló erõszakig. Most mégis – mivel az elõadás az Evangé-
likus Hittudományi Egyetemen hangzik el – a Bosnyák téri
helyszín apropóján csak a gyerekeket körülvevõ földrajzi
tér „üzenetét” nevezzük – és mutatjuk – meg mint ag-
resszív és agresszióra indító jelenséget.

A negyedik említett tér a média, amely behozza a gye-
rekek világába a makrotársadalmi folyamatokat, és ezáltal

7 Trónörökös. Édua Karikatúrák. Szûcs Édua karikatúrái. Edit&Press
Bt., 1997. 78. sz.

4. kép7
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a legszélesebb kontextus agresszivitását – gyakorlatilag
szûrõ nélkül (az utóbbi idõben talán csak az iraki túszlefe-
jezések képeit szûrte ki a televízió – és ez a szûrés sem
Magyarországon történt). A téma rendkívül nagy és igen
izgalmas területérõl csak pillanatfelvételeket villantunk fel.

Mivel bevett gyakorlattá vált, hogy az egyes filmek, mû-
sorok „beharangozóiba”, ajánló kockáiba nagy kedvvel és
rendszeresen válogatnak erõszakos jeleneteket, a gyerekek
egyébként „ártatlan” idõszakban, délután és minden elõ-
zetes figyelmeztetés nélkül jó adag erõszakot kaphatnak a
képernyõrõl egy általuk nézett, például ismeretterjesztõ
vagy más építõ jellegû mûsor szünetében. A televízió vonz-
erõként, „csaliként” használja az erõszak láttatását, és ez-
zel „beeteti”, az erõszak nézõivé teszi a gyerekeket.9

Megdöbbentõ statisztikákat lehet olvasni arról, milyen
mennyiségû erõszakos jelenetet és halált látnak a televízi-

8 Játszótér. Édua Karikatúrák. Szûcs Édua karikatúrái. Edit&Press Bt.,
1997. 54. sz.

9 Szarka 2004, 144. o.

5. kép8



64 ót nézõ gyerekek és fiatalok. Nem csoda, hogy 2001. szep-
tember 11-e után az volt az egyik legijesztõbb tapasztalat,
hogy gyerekek és fiatalok nem érezték át, nem fogták föl
a terrorcselekmény döbbenetes és tragikus voltát, elsõsor-
ban azért, mert hozzá voltak szokva a televízióban látott
erõszakos cselekményekhez.

Ugyancsak megdöbbentõ statisztikákat lehet olvasni a
televízió elõtt eltöltött idõ mennyisége és a más személy
ellen elkövetett erõszakos cselekmények közötti összefüg-
gésrõl, vagyis arról, hogy a tévénézés veszélyessége az ag-
resszív minta átvételében realizálódik. Különösen akkor,
ha az erõszakot tartalmazó program a valós élet esemé-
nyeit eredeti felvételekben közvetíti; ha a tévében látha-
tó agresszor hõs; ha az agresszió nincs szankcionálva, ha
az agresszió esetleg jutalmazott agresszió; és a másik ol-
dal: ha a gyermek vagy serdülõ nézõ már eleve frusztrált,
és ha a szokásos agresszív viselkedésrepertoárja a látottak-
hoz hasonló.

Nem szólnak viszont ijesztõ statisztikák arról, mégis
tudjuk, hogyan tompul el a gyermekek fantáziája és krea-
tivitása a televízió által nyújtott, szellemi munkát és fan-

6. kép10

10 Életkilátások. Édua Karikatúrák 2. Szûcs Édua karikatúrái. Edit&
Press Bt., 2001. 89. sz.



65táziát nem igénylõ, kész képek hatására. És tegyük hozzá,
hogyan torzul el a lelkük, ha ezek a kész képek a nyers
erõszak brutális jeleneteit töltik mindenféle feldolgozást
segítõ eszköz vagy folyamat nélkül a fejükbe.

A család, az iskola, az utca és a média – a gyermekek
életterei. Az agresszióról szóló tapasztalataikat a gyerme-
kek ebben a hálózatban szerzik. Ezek összefüggésében,
cirkulációjában hat az erõszak a gyerekekre, és válnak ma-
guk is részesévé annak. Ebben a rendszerben minden hat
valamilyen módon mindenre, minden összefügg minden-
nel – vagyis ha szisztematikus rendszerben gondolkodunk,
akkor lesz esélyünk arra, hogy feltérképezzük a rendszert,
amelyben közvetítõdik, cirkulál az erõszak élménye, és a
gyermek maga is részesévé, elkövetõjévé és áldozatává
válik.

Ingo Baldermann, akit joggal tart mesterének tán min-
den valláspedagógiával foglalkozó teológus és tanár, saját
élettörténetébõl merítve összegzi az erõszakélményekkel
kapcsolatos tapasztalatait: „A gyerekek és a fiatalok ma a
túláradó erõszak kontextusában élnek. Úgy tûnik nekem,
hogy az én generációm gyermekkorát még a háború kellõs
közepén sem uralta ilyen erõsen az erõszak. Ellenstratégi-
át kell keresnünk.”11

KÍNÁL-E ELLENSTRATÉGIÁT A HITTANÓRA
TANANYAGA?

Szelekció

A Magyarországi Evangélikus Egyház hitoktatási tanter-
vének sajátosságai következtében (spirális tananyagterve-
zés) a bibliai történetek törzsanyaga a 12 évfolyamos hit-

11 Ingo Baldermann: Loben lernen – der Gewalt widerstehen. Christen-
lehre Religionsunterricht Praxis, 2003/3. 44–47. o.



66 oktatás során háromszor, de legalább kétszer elõfordul.
A tananyagot a bibliai témákra koncentrálva vizsgáljuk,
részben azért, mert ezek vannak az anyagban túlsúlyban,
részben pedig azért, mert az új tankönyvsorozat csak a
bibliai témák területén hiánytalan.

Mivel az Ó- és Újszövetség legfontosabb történeteit mind
a három szinten (1–4. osztály, 5–8. osztály, 9–12. osztály)
tanítjuk, ezért bõven elõkerülnek az erõszakkal kapcsola-
tos témák.12 Egyfelõl azt vehetjük észre, hogy magas azok-
nak a történeteknek a száma, amelyekben valamilyen mó-
don erõszakkal van dolgunk, másfelõl azt is láthatjuk, hogy
sok igen véres ószövetségi történet nemhogy a hármas cik-
lusban, hanem egyszer sem kerül elõ. Ilyen „kimaradt” tör-
ténetek például a honfoglalás erõszakos epizódjai, egyes
bírák véres történetei, közöttük Jefte lányának feláldozása
(Bír 11); de kimaradtak például a Jákób családtörténetében
leírt, a szexuális erõszak területére tartozó történetek is
(Sikem és Dina 1Móz 34; Júda és Támár 1Móz 38). Egyfaj-
ta szelekció után kerültek az egyes bibliai történetek a tan-
anyagba. E szelekciónak nyilván nem az erõszak volt a válo-
gatási szempontja, hanem a történetek súlya, mindenesetre
elmondhatjuk, hogy sok kemény erõszakot tartalmazó el-
beszélés kimaradt a tananyagból.

De másfajta szelekció is történik az egyes történeteken
belül is, mégpedig az életkor függvényében. Tekintsük meg
erre példaként az Illés prófétáról szóló leckét, amelyet a
4. osztályos hittankönyv olyan formában közöl, hogy a

12 Kain és Ábel, Nóé és az özönvíz története, Ábrahámról legalább há-
rom történet (beleértve Izsák feláldozását is), Ézsau és Jákób történe-
tei, a József-történetek, Mózes és az exodus történetei, Dávid és Sala-
mon történetei, Illés, Jeremiás és Dániel próféta élete. Az Újszövetség-
bõl a Hegyi beszéd részletei, a gonosz szolga és az irgalmas samaritánus
példázata, valamint a bûnös asszony története. Jézus elfogatásának és
keresztre feszítésének valamely részletét minden évben tartalmazza a
tananyag, és tanítjuk az Apostolok cselekedeteinek néhány történetét,
például a megvert Pál apostolt a filippi börtönben.



67Kármel-hegyi jelenetbõl egyszerûen kihagyja a Baal-prófé-
ták megölését, és így fejezi be a történetet:

„Abban a pillanatban tûz csapott fel az oltárról. Serce-
gett a fa, lángba borult a hús. Még a víz is eltûnt az árokból.

Amikor ezt látta a nép, arcra borult, és ezt mondta:
– Az Úr az Isten!
Ezután Illés esõt kért az Úrtól. Már jöttek is a felhõk.

Elõször csak egy tenyérnyi felhõ emelkedett ki a tenger-
bõl, majd viharfelhõk borították be az eget. Aháb király
az esõ elõl harci kocsin vágtatott hazafelé, Illés azonban
futva megelõzte õt.”13

Ugyanezt a történetet a 6. és a 10. osztályban teljes
egészében – vagyis a Baal-papok meggyilkolásával együtt
– tanítjuk.

Az említett kétféle szelekció ésszerû keretek között
természetesen jogos, sõt elkerülhetetlen. Világos azonban,
hogy nem az az ellenstratégia a tömeges agressziótapasz-
talattal szemben, ha számûzzük az erõszakot mint témát
a hittanóráról, és egy ideális, erõszakmentes, ám irreális
világot teremtünk meg. Miben látom az ellenstratégia ki-
alakításának esélyét?

Árnyalt istenkép közvetítése

Mindenekelõtt a bibliai ábrázoláshoz hû istenkép közvetí-
tésében. Ennek a képnek most csak két vonását emeljük
ki. A Biblia által közvetített istenkép nem az élettelenül
unalmas „Jóisten” képe, aki nem bánt senkit és nem árt
senkinek, hanem mindenkihez jóságos, mint egy mesebe-
li nagypapa. A Biblia érzelmekkel teli, szenvedélyes isten-
képet közvetít. Olyan Isten képét, akinek izzó a haragja,

13 Koczorné Heinemann Ildikó – Pintér Zsuzsanna: Isten közöttünk van.
Evangélikus hittankönyv 9-10 évesek számára. Luther Kiadó, Buda-
pest, 2004. 88. o.



68 szenvedélyesen küzd, nem idegen tõle a bosszú, a félté-
kenység, de az ujjongás és a gyengédség sem.14 A Biblia által
ábrázolt Isten igazságos, hatalmas, hûséges, hosszútûrõ –
és a legvégsõkig életpárti és emberpárti. Ragyogóan mutatja
be ezt a képet a 9-10. osztályos hittankönyv Izsák feláldo-
zásának történetében. Míg a hittankönyvek szeretik ezt a
történetet erõsen Ábrahám hitére, a próbatételre kiélez-
ni, és mintegy a hit és Ábrahám Istenben való erõs bizalma
példatörténeteként bemutatni, addig a Közelebb az Ószö-
vetséghez címû hittankönyv ezt az üzenetet emeli ki a tör-
ténetbõl: „A történet funkciója a vallástörténészek szerint
annak kifejezésre juttatása, hogy a politeizmussal való sza-
kítás az emberáldozatok megszûnését is magával hozta. A
zsidóság áldozati kultuszában valóban csak állatokat és
növényeket szabad feláldozni. Bár a korabeli vallási szoká-
sok megkövetelték az elsõ gyermek kultikus megölését, a
zsidóságban legfeljebb Istennek szentelt emberekrõl és az
elsõszülöttekért bemutatott állatáldozatokról tudunk. Eb-
ben az értelmezésben Isten már korántsem tûnik kegyet-
lennek, hanem éppen élet- és emberszeretõnek.”15

A másik jellemzõ vonása a bibliai istenképnek, hogy
mindenképp az áldozat mellé, a szenvedõ mellé áll, soha-
sem az erõszak, illetve az erõszakot elkövetõ oldalára. Jé-
zus elfogatása történetének Máté-féle feldolgozásában ta-
lálkozunk a harciasan fellépõ Péterrel, aki a kritikus pilla-
natban kardot ránt, és megsebesíti az egyik katona fülét.
Ennek következtében az a furcsa helyzet áll elõ, hogy az
agresszorból áldozat válik.

14 Emeljünk ki két képet ennek szemléltetésére az Ószövetségbõl! Az
egyik talán a leggyengédebb istenkép: Körülvette, gondja volt rá, óvta,
mint a szeme fényét, mint mikor a sas kirebbenti fészkét, és fiókái fölött
repdes, kiterjesztett szárnyára veszi, evezõ-tollán hordozza õket. (5Móz
32,10b–11) A másik talán a legélesebb: Az Úr, a te Istened emésztõ tûz,
féltõn szeretõ Isten! (5Móz 4,24)

15 Varga Gyöngyi – Zsugyel Adél: Közelebb az Ószövetséghez. Evangélikus
hittankönyv 16-17 évesek számára. Luther Kiadó, Budapest, 2003. 35. o.
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Mivel azonban Isten mindig az áldozat oldalára áll, Jézus
ebben a pillanatban nem tehet mást, mint meggyógyítja a
katonát, vagyis az áldozatból segítõ lesz.

A 3. osztályos hittankönyv dolgozza fel a történetet.16 Ma-
gam lektoráltam ezt a könyvet, így aztán döbbenettel vet-
tem tudomásul most, amikor újra fellapoztam, hogy a hit-
tankönyv egyszerûen kifelejti a katona meggyógyításának
momentumát. Leírja, hogy Péter megsebesíti a katonát,
nem közli azonban, hogy Jézus viszont meggyógyítja. En-
nek következtében nem derülnek ki a fent jelzett, nagyon
érdekes és árulkodó szerepcserék sem. Az eseményt Jé-
zus szemszögébõl mutatja be a könyv, azt a mondanivalót
kiemelve, hogy õ nem véletlen áldozata az eseményeknek,
tehát nem szorul rá Péter védelmére. Ez egyébként tipi-
kus hibája – vagy mondhatjuk így is: jellemzõje – a mai
magyar evangélikus hittantanításnak: olyan erõvel – idõn-
ként görcsösen – törekszik az evangélikus teológiai mon-
danivaló világos közvetítésére, hogy nem kellõ súllyal je-
lennek meg a tanulókat közvetlenül segítõ, érdekes, irány-
mutató szempontok. (Üdvös lenne, ha hitoktatásunk ezt
a görcsösséget és bénító aggályoskodást le tudná vetkõz-
ni, mert nem használ, inkább árt a gyermekek és fiatalok
között végzett munkának.)

16 Baranyayné Rohn Erzsébet – Schaller Bernadett – Tillai Zsófia: Isten
cselekszik. Evangélikus hittankönyv 8-9 évesek számára. Luther Kiadó,
Budapest, 2003. 98–101. o.

agresszor áldozat

áldozat segítõ



70 Minta és világos iránymutatás

Ha az erõszakból kivezetõ utakat és ellenstratégiákat kere-
sünk, akkor le kell szögeznünk, hogy a gyermekeknek és a
fiataloknak világos, direkt iránymutatásra is szükségük van.
Természetesen nem csak erre, ám világos normák és út-
mutatás nélkül semmiféle nevelés nem képzelhetõ el. A
hitoktatás sem. Két példát említünk a tananyagból, amely
a világos útmutatás kategóriájába sorolható.

Az ószövetségi példa Ábrahám és Lót elválása (1Móz
13). Ábrahám az áldás és a remény hordozója a népek szá-
mára – és itt szabad arra gondolnunk, hogy három vallás
követõi tisztelik õt az áldás és a remény hordozójaként –,
nem utolsósorban a békét teremtõ bölcsesség miatt, amely
személyébõl kisugárzik. Ez a vonás pregnánsan rajzolódik
ki a most tárgyalt elbeszélésben. Ábrahám minden társa-
dalmi konvencióval szakítva Lótnak adja át a választás le-
hetõségét. Mai, véres konfliktusok által megpecsételt ko-
runkban ezt így lehet megfogalmazni: Ábrahám a kibon-
takozó konfliktus korai felismerésével preventív módon
megelõzte az erõszak kibontakozását, amikor felosztotta
a földet Lót és önmaga között. Micsoda pozitív következ-
ménye lenne, ha a három érintett vallás ezt a magatartást
mint követendõ példát közösen felismerné és követni mer-
né! Mi 12 év alatt háromszor tanítjuk ezt a történetet, és
tanítjuk a hosszú távon érzékelhetõ következményeit is.
Ezt az elbeszélést olyan anyagnak tartom, amelynek alap-
ján az erõszakból kivezetõ, direkt módon használható stra-
tégiát tudunk tanulóink kezébe adni.

A közvetlen iránymutatások sorában a második az irgal-
mas samaritánusról szóló példázat, amelyet a 4. osztályos
könyv figyelemre méltó módszerrel mutat be. A történet
feldolgozása során már az elsõ lépésben a mába helyezi a
történetet.

Egy karácsony elõtti bevásárlás (ilyen idõ tájt kerül sor-
ra ez a lecke) utcai jelenetébõl hiányzik egy alak. Õt kell
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kiválasztani a könyv mellékletében rendelkezésre álló ké-
pek közül.

Vagyis az utcai forgatagban jelen vannak a szerencsét-
len sorsú, segítségre szoruló emberek. A tanári kézikönyv
a képrõl beszélgetést kezdeményez, amelynek során több
aspektusból tekintik meg a tanulók a szituációt, a szerep-
lõket és az õ élethelyzetüket. Ezt követõen a tankönyv
rögzít egy szempontot:

„Írd le három mondatban, hogy mit érez, gondol a ké-
peden levõ, bajba jutott ember. Egyes szám elsõ személy-
ben írj! Én…”18

Az egyes szám elsõ személyben írással a bajba jutott
ember szerepébe helyezi a tanulót, kimenti ezzel nemcsak
a lehetséges közömbös szemléletbõl, hanem a leereszke-
dõ magatartásból, azaz a „klasszikus” dilemmából is: oda-
vessek-e pár fillért vagy ne. Hogy ez az aspektus, az áldozat
és a rászoruló helyzetébe való illeszkedés mennyire bibli-

7. kép17

17 Koczorné Heinemann Ildikó – Pintér Zsuzsanna: Isten közöttünk van.
Evangélikus hittankönyv 9-10 évesek számára. Luther Kiadó, Budapest,
2004. 39. o.
18 Uo. 40. o.
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kus, azt nem kell különösebben hangsúlyozni, elegendõ arra
gondolni, hogy Isten mindig a rászoruló és az áldozat ol-
dalára áll, valamint Jézus mondataira: Éheztem és ennem
adtatok, szomjaztam és innom adtatok… (Mt 25,35k)

Ha összegezni akarnánk a direkt normák és iránymuta-
tás szempontját, azt emelhetjük ki, hogy ez nem egysze-
rûen negatív vagy tiltó üzenet („ne cselekedj és gondolkodj
erõszakosan!”), hanem pozitív stratégia és iránymutatás.

19 Uo. 2. melléklet

8. kép19



73A lelkigondozás és a személyiségformálás
szempontjai

Nevezhetjük a hittanoktatás „rejtett tantervének” a lelki-
gondozói aspektust. A hittanoktatás nemcsak ismereteket
kíván átadni, hanem segíteni szeretné a tanulók személyes
életét és személyiségfejlõdését. Ebben a vonatkozásban
három szempontot emelünk ki.

1. Mivel az erõszakos gondolkodás és magatartás kiala-
kulásában a szorongás játssza az egyik fõszerepet – akár a
megfelelés kényszere, akár az elfogadottság utáni vágy
formájában vagy másként –, fontos, hogy a hitoktatás fel-
vállalja azt a szerepet, amely oldani kívánja a szorongást,
és segíteni egyfajta biztonságérzet, védettség kialakulását.
Ezt a célt szolgálhatják tartalmi szempontok, vagyis az

9. kép20

20 Szeptember. Édua Karikatúrák 2. Szûcs Édua karikatúrái. Edit&
Press Bt., 2001. 68. sz.



74 embert kiemelkedõ teljesítmények nélkül is elfogadó Is-
ten bemutatása (épp a lutheri hit által való megigazulás
tanításának alkalmazása); szolgálhatja egy hitoktatói atti-
tûd, amely számon tartja személy szerint a hitoktatásban
részesülõ gyermekeket és fiatalokat, és velük személyes
kapcsolatot tart fenn; valamint szolgálhatja a hittanórán
tudatosan kialakított atmoszféra, amelyben minden tanu-
lónak fontos, elfogadott helye és értéke van.

2. Ehhez szorosan kapcsolódik az a szempont, amely a
tanuló egész személyiségét szem elõtt tartja. Fogalmazha-
tunk így: nem tananyag-, hanem tanulócentrikus (de leg-
alábbis kétfókuszú).

A kerülendõ hitoktatói magatartás látható a 9. számú
képen. A hitoktatás akkor szolgálja egy harmonikus, bé-
kés és felelõsségteljes személyiség kialakulását, ha nem
üres zsáknak tekinti, amibe belegyömöszöli a tananyagot,
hanem érdekli minden, ami a tanuló „zsebében van”, vele
magával foglalkozik, és õt magát segíti abban, hogy felfe-
dezze az élet magával ragadó, szép, olykor rejtett értéke-
it, ezeket megtanulja valóban értéknek tartani, megbecsül-
ni, védeni, és létüket Istennek megköszönni. Egy az egész

21 Vegyél nekem botot! Édua Karikatúrák. Szûcs Édua karikatúrái.
Edit&Press Bt., 1997. 89. sz.

10. kép21



75személyt, annak minden élményét, tapasztalatát, élettör-
téneti sajátosságát figyelembe vevõ, ilyen értelemben ho-
lisztikus hitoktatás tud az erõszakkal mint életszemlélet-
tel és életstratégiával szemben ellenstratégiát kialakítani.

3. Minden ember hallatlan mennyiségû teremtõerõt
birtokol. A fiatalok többet megõriztek eredendõ kreativi-
tásukból, mint a felnõttek, akikbõl különféle konvenciók-
nak, görcsöknek és erõszakos hatásoknak „sikerült” kiöl-
niük a kreativitás egy jelentékeny részét. A Magyarorszá-
gi Evangélikus Egyház új hittankönyvei olyan szemléletet
tükröznek, amely ápolni, kibontakoztatni, mûködtetni sze-
retné a fiatalokban rejlõ teremtõerõt.

Egy teremtõerejének tudatában és birtokában lévõ em-
ber bátor és kritikus, ellene mer és tud mondani az insti-
tucionalizált figyelmetlenségnek és a magától értetõdõként
kezelt rombolásnak és erõszaknak.22 Ezért lehetne bármi-
lyen életkorú tanulókkal foglalkozó hitoktatás titkos jel-
szava a karikatúra címe: Vegyél nekem botot! Vagyis mu-
tass és taníts meg egy olyan életformát, ami érdekesebb
és vonzóbb az erõszaknál.

22 Ingo Baldermann i. m.





AZ ERÕSZAKOS BÛNÖZÉSRÕL ÁLTALÁBAN

Alaktani jellemzõk

Az erõszakos bûnözés a legveszélyesebb szándékos bûnö-
zési jelenségcsoport. Összbûnözésen belüli aránya az utób-
bi években 5%-ot képvisel.

Az erõszakos bûncselekmények elsõsorban személy el-
leni erõszakkal vagy élet, testi épség ellen irányuló közvet-
len fenyegetéssel megvalósított bûntettek.

Az erõszakos bûncselekmények sértettjeinek nagyobb
része férfi, a nõk, gyermekek, fiatalkorúak és idõsek ará-
nya azonban, különösen egyes erõszakos (élet, testi épség
elleni, szexuális stb.) bûncselekmények viszonylatában a
társadalmon belüli részesedésüket magasan meghaladja.

Az erõszakos bûncselekményeket – ugyanúgy, mint vi-
lágviszonylatban – hazánkban is túlnyomórészt férfiak kö-
vetik el. A nõi elkövetõk aránya hazánkban évtizedek óta
alacsony és viszonylagos állandóságot tükröz: 8% körüli. Az
erõszakos és garázda jellegû bûncselekmények elkövetõi-
nek össznépességen belüli arányukat messze meghaladó
része fiatalkorú és fiatal felnõtt korú.

Az 1970-es évek vége óta, különösen az 1980-as évti-
zed elejétõl az erõszak terjedése, az erõszakos bûnözés
növekedése világjelenség. Az erõszak elsõsorban a válság-

Erőszak körülöttünk

SÁRKÁNY ISTVÁN



77övezetekbe tartozó polgárháborúval, etnikai, törzsi vagy
vallásháborúval sújtott, továbbá a terrorizmustól különö-
sen érintett államokban ölt aggasztó méreteket.

Hazánkban az erõszakos bûnözés alakulása nem követ-
te lineárisan az összbûnözésnek az 1980-as évek végén be-
következett robbanásszerû emelkedését, s a nagyobb nö-
vekedés, az 1965-ös szinthez képesti megkétszerezõdése
is kétéves „késedelemmel” történt.

Az erõszakos bûnözés országokon belüli térbeli megosz-
lása általában tükrözi az emberi élet, testi épség, szemé-
lyes és szexuális szabadság megbecsülésével kapcsolatos
történelmi hagyományokat, a társadalmi-gazdasági fejlett-
ség szintjét, az urbanizáltság, az indusztrializáltság fokát,
s követi a népesség területi elhelyezkedését. A II. világhá-
ború óta a magasan iparosodott és városiasodott államok-
ban az erõszakos bûnözés a nagyvárosokban összpontosul,
s minél nagyobb a város lélekszáma, annál intenzívebb az
erõszakos bûnözés, magasabb és növekvõ a gyakorisági
szám.

Az erõszakos bûnözés hazánkban követte az urbanizáló-
dás folyamatát, és az 1980-as évtized elejétõl falusi jelen-
ségbõl városivá vált, s a fõvárosra és a városokra, a hátrányos
és a halmozottan hátrányos helyzetû népességi rétegek
lakta településekre, bizonyos körzetekre (üdülõövezetek
stb.) és a nemzetközi népességmozgás fõ útvonalai köré esõ
közigazgatási egységekre összpontosult.

A hazai erõszakos bûnözés elmúlt másfél évtizedben
bekövetkezett minõségi romlását általában tükrözi az erõ-
szakos bûncselekmények veszélyesebbé válása (fegyveres
elkövetés, bûnismétlés, sorozat-bûncselekmény stb.), a
nemzetközi, a tranzit-, az utazó, a mozgó, a félelemkeltõ
bûnözés terjedése, a szervezett bûnözés megjelenése, a
közterületi bûnelkövetések számának növekedése, az úton-
álló jelleg erõsödése, valamint az erõszakkal fenyegetett,
veszélyeztetett és érintett sértetti kör szélesedése.

Az erõszakos bûnözés szerkezetileg két nagy kategóriá-



78 ra osztható: a szükségletkielégítõ és a konfliktusfeloldó
bûncselekményekre.

Az erõszakos bûnözés jellegének kedvezõtlen irányú
változását jelzi, hogy eszköztárában jelentõs mértékben
megnövekedett a lõfegyverrel elkövetett bûncselekmé-
nyek száma.

Rendkívül nyugtalanító, a közrendet, közbiztonságot
súlyosan veszélyeztetõ, állampolgári félelmet és riadalmat
keltõ a magas technikai színvonalon végrehajtott robban-
tásos merényletek számának a növekedése.

Jelentõs és negatív irányú változásnak lehetünk tanúi a
rablás, illetve az élet és testi épség elleni bûnözés módjai-
ban és eszköztárában.

Az utóbbi években a tettesek merészebbek, gátlástala-
nabbak, elszántabbak, agresszívebbek, a végrehajtásban
kegyetlenebbek lettek.

Az elmúlt évtizedekben tovább növekedett a nõk, a gyer-
mekek, a fiatal- és az idõskorúak, valamint bizonyos fog-
lalkozásbeliek, közöttük a rendõrök viktimális fenyegetett-
sége és érintettsége.

Az erõszakos bûnözés oksága

Az erõszak világában a társadalmi meghatározottság mel-
lett valamennyi más szándékos bûnözési jelenséghez ké-
pest nagyobb szerep jut a szubjektív, a szomatikus, az egyé-
ni és a kórlélektani, a szociálpszichológiai faktoroknak, az
életutak és a felnõttkori magatartásformák kialakulását
meghatározóan befolyásoló szocializáció zavarainak, a gyer-
mek- és fiatalkori magatartásformák kialakulását megha-
tározóan befolyásoló szocializáció zavarainak, a gyermek-
és fiatalkori társadalmi beilleszkedési zavaroknak.

Az erõszak világában meghatározó a szerepe az elköve-
tõ és/vagy a sértett egyéni és kórlélektani állapotának,
pszichés zavarainak.
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szerep juthat a szociálpszichológiai tényezõknek, az alkal-
mi vagy tartós kiscsoport- vagy tömeghatásoknak (mások
utánzása, a gátlások feloldódása, arcnélküliség, az egyéni
felelõsség megszûnése, érzelmi kitörés, a csoport, a tömeg
akaratának érvényesülése, elsodró hatása stb.).

A szubkultúrák léte, továbbörökítõ hatása, fenntartó
szerepe nem elhanyagolható az erõszak kultusza, az em-
beri élet, testi épség, az emberi méltóság, a személyes és
szexuális szabadság megítélésével kapcsolatos évszázados
kedvezõtlen szokás- és hagyományrendszerek továbbélé-
sében és újratermelõdésében. Egyes erõszakos – különö-
sen az élet és a testi épség elleni (feleség-, gyermekölés,
vérbosszú stb.) – bûncselekmények okságában a szubkul-
turális hatások szerepe hazai viszonylatban is kimutatható.

Az összbûnözés okságában már jelzett, de az erõszakos
bûnözést tekintve külön is hangsúlyt követelõ alacsony
fokú szocializáltsági szint meghatározó szerepére kell utal-
ni. Az alacsony fokú szocializáltságtól egyenes az út az
impulzív kitörésekhez, a kulturálatlan, kötekedõ, agresszív
magatartás tanúsításához.

A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet és az
ezzel gyakorta együtt járó anyagi és szellemi tõke együt-
tes hiánya elmélyülésének következményes hatása az erõ-
szak oksági hátterét erõsíti. Az alkalmazkodáshoz szüksé-
ges szellemi és/vagy anyagi tõke együttes hiánya a szük-
ségletkielégítõ magatartások szaporodását jelenti, szemben
a hagyományos, konfliktust feloldó erõszakos bûnelköve-
tési formákkal.

Az erõszak okságában, az agresszió kiváltódásában, le-
vezetési módjainak tanulásában szerepe van a kedvezõt-
len tömegkommunikációs hatásoknak. A tömegkommu-
nikáció által közvetített „mindennapi és fiktív erõszak”
lassan beépül a felnövekvõ nemzedék eszme- és gondolat-
világába, moralitásába.

Az erõszakos bûnözés okságában az alacsony fokú



80 szocializáltsági szinttel párosuló társadalmi beilleszkedési
zavarok oksági szerepére is szükséges utalni. Különösen
hazai viszonylatban a legnagyobb arányú és a legelterjed-
tebb társadalmi beilleszkedési zavar a mértéktelen alko-
holizálás (az egy fõre jutó évi átlag tisztaszesz-fogyasztás
hazánkban 11 liter), az alkoholizmus erõszakos bûncselek-
ményekben játszott szerepe kiemelkedõ. Az élet és testi
épség elleni, a hivatalos személy elleni és a szexuális tá-
madások, valamint a garázdaság hátterében gyakran meg-
határozó az elkövetõ alkoholos állapota. A rablások és
kifosztások okai és feltételei között a sértett ittasságának
szerepe emelhetõ ki. Több más erõszakos bûncselekmény
kiváltó oka is gyakorta a sértett alkohol hatása alatti ag-
resszív, provokatív, támadó fellépése, a következmények-
kel való számolás hiánya. A jövõre tekintve jelzésértékû
ebben az összefüggésben, hogy az utóbbi években több
erõszakos bûncselekményt kábítószer hatása alatt vagy
kábítószer megszerzéséért valósítottak meg az elkövetõk.

Az erõszakos bûnözés elleni küzdelem

Az erõszakos bûnözés megelõzésének fõ irányai a követ-
kezõk:

Cselekményi oldalon
 Az emberi méltóság, személyiség, élet és testi épség

hatékonyabb védelme.
 A közterületi, útonálló jellegû, szükségletkielégítõ erõ-

szakos bûncselekmények okainak feltárása, hatókörük
szûkítése, megelõzése.

 A nagy társadalmi visszhangot kiváltó erõszakos bûn-
cselekmények elkövetési feltételeinek szûkítése.

Elkövetõi oldalon
 A családon belüli agresszív magatartásformák, meg-

oldások elleni hatékonyabb küzdelem, az erõszakos



81utánzási minták visszaszorítása a népesség szociális,
kulturális színvonalának növelése által.

 A gyermek- és fiatalkori társadalmi beilleszkedési za-
varok – különösen az alkohol- és drogfogyasztás, az ag-
resszív magatartásmódok rögzülése, bûncselekmény
elkövetése stb. – kialakulásának megelõzése, az élet-
ben felmerülõ konfliktushelyzetek erõszakmentes meg-
oldását segítõ mechanizmusok személyiségbe történõ
beépülésének a szocializáció menetében történõ meg-
valósítása.

 Az erõszak kultusza mint az egyetlen lehetséges meg-
oldásmód képi és írásos megjelenítésének visszaszo-
rítása és az emberek közötti egyetértés, az emberi
személyiség, méltóság tiszteletére, megbecsülésére, a
törvények betartására való nevelés elõtérbe helyezése.

A sértett vonatkozásában
 Az állampolgárok felvilágosítása az erõszakos bûnözés

új kihívásairól és a hatékony védekezés lehetõségei-
rõl.

 Az erõszakkal különösen veszélyeztetett gyermek-
és fiatalkorúak, nõk, idõsek, halmozottan hátrányos
helyzetûek hatékonyabb védelme.

 A foglalkozásuknál fogva kiemelkedõen veszélyezte-
tettek felkészítése az esetleges erõszakos támadások
megelõzésére, elhárítására.

 Az állampolgári védelmi szervezõdések támogatása.
A továbbiakban általában a bûnözés, illetve az erõsza-

kos bûnözés egyik fontos szegmensével, az idõskorúak el-
len elkövetett bûncselekményekkel, illetve az idõskori
sértetté válás kérdéseivel foglalkozom.
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A népesség elöregedése a fejlett világ országaira jellemzõ
leginkább, ahol ma minden újszülöttre tíz 65 évesnél idõ-
sebb ember jut. Ez az arány húsz év múlva várhatóan egy
a tizenöthöz lesz.

A népesség társadalmi elöregedésének törvényszerûsé-
ge hazánkban is érvényesül. Magyarországon – Európa és
a világ többi fejlett országához hasonlóan – a lakosság öre-
gedése meglehetõsen hosszú idõ óta tart. Míg 1980-ban
az idõskorúak népességen belüli aránya 17,1% (1 830 132
fõ) volt, 1990-ben már 18,9% (1 959 846 fõ), 1998-ban
pedig 19,5% (1 977 966 fõ) tartozott ebbe a korcsoportba.
A hatvan éven felüliek száma 1996-ban mintegy kétsze-
rese, a hetven éven felülieké több mint kétszerese, a nyolc-
van évnél idõsebbek száma pedig csaknem négyszerese volt
az 1949. évi népszámláláskor megállapított adatnak. E kor-
osztályon belül a nyolcvan évesnél idõsebbek aránya elér-
te a 14,5%-ot. Az 1990 és 1996 között eltelt hat eszten-
dõben is tovább folytatódó elöregedési folyamat eltérõ volt
a nõk és a férfiak között. A hatvan éven felüli korcsoport-
ba tartozó lakosság 60,7%-a volt nõ, s ez azt jelenti, hogy
1949–1996 között az idõs nõk száma megkétszerezõdött,
a férfiaké 1,6-szeresére nõtt. Minél idõsebb korcsoportot
veszünk figyelembe, annál nagyobb a nõk aránya. A legidõ-
sebbeknek, a nyolcvan éven felülieknek 1996 elején 69%-
a volt nõ, s jól jellemzi a folyamatot, hogy a kilencvenéves
vagy annál is idõsebb férfiak száma az országban mindössze
hatezer, a nõké ennek háromszorosa, 18 ezer volt.

Az ezredfordulót követõ évben az ország összlakosságá-
nak 19,5%-a 60 éves vagy idõsebb, s ezek mintegy fele 70
évesnél magasabb életkorú volt. A nõk között a 60 évesek
és idõsebbek aránya az összes nõi népesség 23%-a, de ezen

1 Kivonatos (nem aktualizált) közlés dr. Sárkány István Az idõskor vik-
timológiája (BM Kiadó, 1999) címû monográfia alapján.



83a korcsoporton belül a 70 évnél többet megéltek aránya
az átlagnál magasabb, közel 53%. Távolabbra tekintve, a
népesség-elõreszámítás 2020-ra már a 60 évet betöltöttek-
nek a lakosságon belül várható 24%-os arányát jelzi; az
arányt a férfiaknál 19,6%-ra, a nõknél 28%-ra becsüli. E
számítások szerint a legidõsebbek, tehát a 70 éven felüli
férfiak aránya az összes férfi lakos közül 8%, a nõk közül
14,2% lesz.

A hazai bûnözés alakulása

A hazai bûnözés nagyságrendjét, dinamikáját, tendenciá-
ját, térbeli megoszlását az 1960-as évek közepétõl az 1970-
es évek közepéig/végéig viszonylagos állandóság, stagná-
lás jellemezte. Évi átlagban 115-120 ezer bûncselekmény
vált ismertté. A bûnözés mértéke az 1970-es évtized kö-
zepétõl/végétõl elõbb lassú, majd felgyorsult növekedés-
nek indult, az 1980–1990-es évek fordulóján pedig hirte-
len, robbanásszerû emelkedése következett be. 1990-ben
és 1991-ben hazánkban a bûncselekmények száma száz-
ezerrel nõtt, s 1992-ben 440 370 ismertté vált deliktumot
regisztrált a kriminálstatisztika. 1993-tól az ismertté vált
bûncselekmények növekedése lelassult, magas szinten ál-
landósult, majd – néhány nagyszámú sértettet érintõ csalási
ügy felderítésének hatására is – újabb emelkedésbe váltott.
1964 és 1998 között az ismertté vált bûncselekmények
száma megnégyszerezõdött, megötszörözõdött. 1998-ban
600 621 bûncselekményt regisztrált a kriminálstatisztika.
Azóta csökkenõ tendencia figyelhetõ meg.

A hazai bûnözés mutatóinak romlását alapvetõen a va-
gyon elleni bûncselekmények számának robbanásszerû nö-
vekedése idézte elõ. A vagyon elleni bûncselekmények ko-
rábbi 55-56%-os szerkezeten belüli aránya egyes években
megközelítette, sõt meg is haladta az összbûnözés 80%-át.
1998-ban az ismertté vált bûncselekmények 76,1%-a va-



84 gyon elleni volt. Az elmúlt másfél-két évtizedben megsok-
szorozódott a vagyon elleni bûncselekményekkel okozott
károk összege. Míg például 1965-ben 233 millió Ft, 1980-
ban 485 millió Ft, 1982-ben 1 millió 595 ezer Ft, 1988-
ban 2 milliárd, 1989-ben 3, 1990-ben 10, 1991-ben 20,
1993-ban 30, 1994-ben 40, 1995-ben 60, 1996-ban 80
milliárd Ft fölött volt a vagyon elleni bûncselekmények-
kel okozott károk összege. 1998-ban 93,4 milliárd Ft volt
a vagyon elleni bûncselekményekkel elõidézett, ismertté
vált károk nagyságrendje. A vagyon elleni bûncselekmé-
nyek számának emelkedését a lopások (1998-ban 199 258
eset) és a betöréses lopások (1998-ban 94 501 eset) szá-
mának gyors növekedése váltotta ki. Az 1990-es évtized-
ben a csalások számában rendkívül nagy emelkedés követ-
kezett be. 1998-ban például 119 646 csalás vált ismertté.
A bûnözés többi, különbözõ szintû jelenségcsoportjain
belül elkövetett bûncselekmények száma 1964–1998 kö-
zött szintén emelkedett, azonban ezek nagyságrendje „csu-
pán” megkétszerezõdött. Az utóbbi évtizedben az erõsza-
kos bûnözésen belül jelentõsen emelkedett a súlyos testi
sértések, a garázdaságok, a rablások, a zsarolások nagyság-
rendje. Az 1990-es évtized eleje óta évente átlag 100-zal
nõtt a befejezett emberölések száma, s egyes években a ko-
rábbi évtizedek 204 körüli átlagához képest elérte vagy
meghaladta a 300-at (1998-ban 287 befejezett emberölés
vált ismertté).

A mennyiségi növekedés mellett alapvetõ változás kö-
vetkezett be a hazai bûnözés jellegében, szerkezetében,
minõségében, helyében, idejében, eszköz- és módszertá-
rában. Korábban ismeretlen vagy kivételesen elõforduló
bûnözési jelenségek (szervezett, nemzetközi szervezett,
kábítószer-bûnözés stb.) honosodtak meg és terjedtek el.
A század-, illetõleg az ezredfordulón a bûnözés globalizá-
lódásának folyamatával, a transznacionális és – újabban –
az eurobûnözés terjedésével kényszerülünk szembesülni.
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jellegének megváltozása a sértettek számának párhuzamos
emelkedésével járt.

A bûnözés mértékének emelkedése, különösképpen a
vagyon elleni bûncselekmények, ezen belül is a lopás és a
betöréses lopás, valamint az erõszakos bûncselekmények
számának növekedése, minõségének, jellegének romlása a
legközvetlenebbül az idõskorúakat érintette/érinti.

Az idõskori viktimitás mennyiségi jellemzõi

A hazai bûnözés jelentõs mértékû emelkedése nem hagy-
ta érintetlenül a sértetti kört, így az idõskorúakat sem.

A vizsgált idõszakban (1985–1998) a Magyarországon
elkövetett bûncselekményeknek összesen 3 048 326, éven-
te átlag 217 737 regisztrált sértettje volt. Másfél évtized
alatt tehát a népesség közel egyharmada vált valamilyen
bûncselekmény sértettjévé, szenvedett el javait, szemé-
lyét, testi épségét, életét, nemi szabadságát sértõ vagy ve-
szélyeztetõ támadást.

Az 1985–1998 közötti években az idõskorú sértettek
száma összesen 381 755, évente átlag 27 268 személy volt.
Évi átlagban az összes sértett 12,13%-a idõskorú volt. Ez
az arány ugyan alacsonyabb, mint az idõskorúak népessé-
gen belüli részesedése, az adat azonban a késõbb ismerte-
tendõ alaktani vetületek miatt figyelmeztetõ jellegû, és az
idõsek viktimitásának növekvõ veszélyeire hívja fel a fi-
gyelmet.

A vizsgált tizennégy év átlagában az emberölések évi át-
lag 15,68%-át, a testi sértések 11,3%-át, a rablások 17,1%-
át, az erõszakos közösülések 7,09%-át, a vagyon elleni bûn-
cselekményeknek pedig 12,15%-át követték el idõsek sé-
relmére. Külön is szembetûnõ – és közvetve a szomatikus
és pszichés tényezõk oksági szerepét is tükrözi –, hogy a
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lüli részesedésüket meghaladó, évente átlag 20,08% volt
az idõskorú sértettek aránya.

A teljes mélységû megismerésnek korlátai vannak, ame-
lyek közül itt csak a sértetti, így az idõskori sértetti reláció-
ban is létezõ rejtettségre utalok. A részlegesen vagy telje-
sen, átmenetileg vagy véglegesen ismeretlenül maradt bûn-
cselekmények és bûnelkövetõk mellett ugyanis az idõskorú
sértettek egy – megfelelõ ténykutatások hiányában ma még
nem is vélelmezhetõ – része különbözõ okok következté-
ben a hatóságok elõtt teljesen ismeretlen. A rejtettség
természetesen eltérõ az egyes bûncselekmények sértett-
jeinek viszonylatában. Kutatási adatok erõsítik meg, hogy
a sértetti rejtettség alacsony az élet és testi épség elleni
bûncselekményeknél, a rablásnál, a betörésnél, magas vi-
szont a csalás, a lopás viszonylatában, valamint az erõszakos
közösülés körében. A rejtettség magyarázata származhat
az idõskorúak félelmébõl, fenyegetett helyzetébõl, bizal-
matlanságából, a jogismeret hiányából, a bûnüldözõ szer-
vek munkájának lebecsülésébõl, a sértett által jelentékte-
lennek tartott sérelembõl, a sértett provokatív, kezdemé-
nyezõ magatartásából, megbocsátásából, az elkövetõvel
történt kiegyezésbõl stb.

Az idõskorú sértettek nem szerinti megoszlása
Az idõskorú sértettek nem szerinti megoszlása sajátos,
közvetve nemcsak érintettségüket, hanem viktimális fe-
nyegetettségüket és veszélyeztetettségüket is tükrözi.

Az 1985–1998 közötti idõszakban 2 059 151 (67,86%),
évi átlagban 147 082 férfi sértettje, valamint 989 175
(32,14%), évi átlagban 70 655 nõ sértettje volt a hazánk-
ban elkövetett bûncselekményeknek.

Az általános, nem szerinti sértetti átlagtól az idõskori
megoszlás eltér. Az idõs sértettek 58,89%-a volt férfi (ösz-
szesen 226 322, évente átlag 16 165 személy), és 41,11%-
a nõ (összesen 155 443, évente átlag 11 102 személy). Az



87idõs férfiak viktimális érintettsége az elmúlt másfél évti-
zedben enyhén emelkedett, a nõké pedig csökkent.

Az idõskorú sértettek számának alakulása
A viktimitási idõsorok az idõskorú sértettek növekvõ érin-
tettségét jelzik. A tizennégy éves idõsor elemzése – külö-
nös figyelemmel az ez idõszak alatt bekövetkezett társa-
dalmi, gazdasági és rendszerváltozásra, valamint ennek a
bûnözésben is jelentkezõ közismert hatásaira stb. – lehe-
tõséget teremt az idõskori viktimitás dinamikus változá-
sainak tükröztetésére. Az 1970-es évtized közepétõl/vé-
gétõl a hazai bûnözés – a sajátos oksági háttér hatására –
elõbb lassú, majd felgyorsult növekedésbe váltott, az 1980-
as évtized végén pedig robbanásszerû emelkedése követ-
kezett be. Az ismertté vált bûncselekmények és elköve-
tõk számának emelkedésével párhuzamosan folyamatosan
növekedett az ismertté vált sértettek száma is. Az 1985–
1998 közötti években a regisztrált sértettek száma három
és félszeresére nõtt.

A sértettek számának általános emelkedésével szükség-
szerûen együtt járt az idõskorúak viktimális érintettségé-
nek a növekedése is. Az idõskorú sértettek száma közel
négy és félszeresére emelkedett (1985 = 10 093, 1998 =
45 199), és jelentõsen nõtt a sértettek közötti arányuk is
(1985 = 11,1%, 1998 = 14,3%).

A statisztikai adatok és a bûnügyi tapasztalatok azt erõ-
sítik meg, hogy az idõskorúak viktimitási trendvonala lé-
nyegében együtt mozog az ismertté vált bûncselekmé-
nyekével. E tény a sértettek, ezen belül az idõskorú sér-
tettek számának a bûnözés emelkedésével szükségképpen
együtt járó alakulási tendenciáját mint sajátos törvénysze-
rûséget igazolja.
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Az idõskorúak megnövekedett viktimális veszélyeztetett-
sége, fenyegetettsége és érintettsége nemcsak mennyisé-
gi, hanem minõségi vonatkozásokat is hordoz. Az idõskori
viktimitásra is vonatkozik az a bûnözéssel általában össze-
függõ s az utóbbi másfél-két évtizedre érvényes megál-
lapítás, hogy a mennyiségi változásokhoz képest jóval
jelentõsebb az idõskorúak sérelmére elkövetett bûncselek-
mények kedvezõtlen irányú minõségi és jelleg szerinti mó-
dosulása, megnövekedett társadalmi veszélyessége.

Az idõskorúak sérelmére elsõsorban vagyon elleni (lo-
pás, betöréses lopás, csalás, rongálás) és erõszakos (testi
sértés, emberölés, erõszakos közösülés, rablás) bûncselek-
ményeket követnek el, s igen magas az idõs sértettek szá-
ma a közúti közlekedési balesetek sértettjei között. A szer-
kezeti arányokat tekintve elsõ helyen 90,9%-kal a vagyon
elleni, második helyen 5,5%-kal az erõszakos, harmadik
helyen pedig 3,6%-os aránnyal a közlekedési bûncselek-
mények idõskorú sértettjeit találjuk. A sértetti szerkezeti
részesedés közelítõen egyezik a hazai bûnözés strukturá-
lis megoszlásával.

Súlyosbítják a helyzetet az idõskorúak sérelmére elkö-
vetett erõszakos és vagyon elleni bûncselekmények szitu-
ációs jellemzõiben – hely, idõ, eszköz, mód stb. – az elmúlt
évtizedben bekövetkezett lényegi változások is.

Az utóbbi években az idõsek sérelmére elkövetett erõ-
szakos bûncselekmények jellege, módja durvábbá, kegyet-
lenebbé vált. Különösen az idõsek sérelmére idegenek ál-
tal, nyereségvágyból elkövetett emberöléseket jellemzi a
nagyfokú brutalitás, a különös kegyetlenség, az élet kioltá-
sát messze meghaladó sérülésokozás, de hasonló a helyzet
a konfliktusos eredetû testi sértések, valamint a rablások
tekintetében is. Az idõsek sérelmére elkövetett közterü-
leti rablások többnyire kisebb vagy jelentéktelen értékû



89javak, pénzösszeg, kerékpár stb., a magánlakásbeli táma-
dás viszont nagy értékû ékszerek, pénzösszeg stb. jól elõ-
készített megszerzésére irányul. Nemegyszer a tetten ért
tolvaj, hogy az értéktárgyakat megtarthassa, az idõs sértett
számára rendkívül súlyos egészségügyi, pszichés következ-
ményekkel járó, durva erõszakot alkalmaz. Új jelenség,
hogy a magánlakásba fondorlattal vagy erõszakkal behato-
ló támadó súlyos sérüléseket okozó bántalmazással kény-
szeríti az idõs sértetteket – fõként nõket, de férfiakat is –
értéktárgyaik átadására. Sok tekintetben változtak a vagyon
elleni bûncselekményeknek, különösképpen a zseblopás-
nak, a lopásnak, a betöréses lopásnak, valamint a csalás-
nak az elkövetési módjai, formái, valamint helyszínei is.
A megélhetési bûnözés sértettjeinek jelentõs része idõs-
korú. A fõvárosi, városi, valamint a piaci és a vásári zseb-
lopások sértettjei többnyire a nõk és az idõskorúak köré-
bõl kerülnek ki. A zsebtolvaj esetleges tettenérése esetén
nem egyszer súlyosan inzultálja a sértettet és az esemény
tanúit.

Az 1980-as évtized vége óta megnövekedett és gyako-
ribbá vált a kapualjban, lépcsõházban, emeletfordulóban,
liftben, sõt a magánlakásban elkövetett idõsek elleni táma-
dások száma. A magánlakásba behatoló támadó erõszak-
kal, kínzással vagy fenyegetéssel gyakran jelentõsebb pénz-
összeghez, ékszerhez jut.

Az idõskori viktimitás következményei

Biológiai, pszichés ártalmak
A vizsgált idõszakban 21 097 idõskorú sértettet ért erõ-
szakos támadás. 905 idõs sértett ellen emberölést vagy
kísérletét, 13 838 ellen testi sértést, 5 901 ellen rablást
követtek el, 453 idõs nõt pedig nemi szabadsága elleni tá-
madás ért. 13 670 idõs ember sérüléses közúti balesetet



90 szenvedett. A szándékos emberölés vagy a közúti baleset
miatti életvesztés kivételével a testi sérülés, a fájdalom, a
nemi erõszak súlyos lelki megrázkódtatással, a sértett élete
végéig kiható pszichés következményekkel járhat.

Vagyoni sérelmek
Az 1985–1998 közötti idõszakban összesen 343 860 idõs
sértett vált vagyon elleni bûncselekmény áldozatává. A tet-
tes által remélt „zsákmány”, az eltulajdonított javak álta-
lában nem különösebben nagy értékûek: többnyire néhány
száz vagy ezer forint, élelmiszer, használt mûszaki cikk,
ruhanemû, élõ állat, szeszesital stb. Az „igazi nagy zsák-
mány” (több millió forint értékû festmény, mûkincs, ék-
szer stb.) betöréssel, csalással, rablással, emberöléssel tör-
ténõ megszerzése ritka esemény, bár – különösképpen az
utóbbi években – nem kivételes.

Figyelemmel a magyar lakosság, különösen az idõsko-
rúak anyagi helyzetére, jövedelmi viszonyaira, a sértette-
ket rendkívül mélyen érintik a szûkös vagyoni javaikban,
ingóságaikban esett károk.

Társadalmi következmények
A társadalmi típusú sérelmek közül külön is kiemelhetõ
az állampolgári, különösképpen az idõskori bûnözési féle-
lem emelkedése, az objektív és szubjektív biztonságérzet
csökkenése.

Az idõskori félelemnek sajátos, individuális, a korral járó
objektív és szubjektív természetû okai is vannak. Gene-
rálhatja ezt az öregség, az élet végességének megnöve-
kedett tudata, a sérüléstõl, betegségtõl, nyomorúságtól,
pénztelenségtõl, az orvosi, kórházi ápolástól, a kezelés költ-
ségeitõl, a jövõtõl való félelmük is.
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A társadalmi típusú oksági hatások
A viktimitás, ezen belül az idõskori viktimizáció okai is
alapvetõen a személyiségfejlõdést meghatározó társadal-
mi, gazdasági, morális, kulturális viszonyokban, a történel-
mi múltban, a szokássá csontosodott kedvezõtlen hagyo-
mányokban, napjaink gazdasági valóságában, az állam- és
közrend, a közállapotok milyenségében, minõségében, az
életviszonyokban, az életmódban, az anyagi, vagyoni, jö-
vedelmi és lakásviszonyokban, a deviáns jelenségek, ezen
belül a legsúlyosabb társadalmi beilleszkedési zavar, a bû-
nözés elleni küzdelem kormányzati, önkormányzati, tár-
sadalmi és állampolgári megoldottságában, szervezettsé-
gében, szervezet- és intézményrendszere kiépítettségében
stb. kereshetõ. Következésképpen a viktimitás okságát –
ugyanúgy, mint a kriminalitásét – uralkodóan a társadal-
mi, gazdasági viszonyok határozzák meg.

Az életünket meghatározó társadalmi tényezõk felisme-
rése egyben megerõsíti azt a korai felismerést, miszerint
ahogyan nincs született bûnözõ, úgy nincs született áldo-
zat sem.

Az anómia oksági hatásai  Az anómiás állapotnak –
értéknélküliség, értékrendválság, összeomlás, törvény nél-
küli állapot, valamint az új körülményekhez való alkalmaz-
kodás során kialakult értékzavar, a társadalmilag ajánlott
és kívánatos célok, továbbá az elérésükhöz rendelkezésre
álló eszközök közötti megfelelés hiánya – a bûnözés oksá-
gában játszott szerepe történelmileg sokoldalúan bizonyí-
tott. Az anómiás társadalomban a deviáns viselkedési for-
mák hirtelen és ugrásszerûen megnövekednek, vagy éppen
teljesen „eltûnnek”.

A hazai és a nemzetközi szakirodalmi megállapítások és
kutatási adatok azt erõsítik meg, hogy minden súlyosan
anómiás helyzet, így különösen a társadalmi és gazdasági
válság, az értékrend-összeomlás, a társadalmi rendszervál-



92 tozás, az „általános rendetlenség” az elidegenedés, a de-
vianciák, ezen belül a legsúlyosabb társadalmi beillesz-
kedési zavar, a bûnözés nagyarányú emelkedésével és egyes
– egyébként is általában kiemelkedõen veszélyeztetett –
nem-, kor- és foglalkozásbeliek viktimális érintettségének
párhuzamos mennyiségi növekedésével jár; tehát egyik
oldalról kriminalizáló, másik oldalról pedig viktimizáló
hatása van.

Az idõsek fokozódó viktimális érintettsége, különösen
ennek hirtelen és gyors emelkedése ugyancsak az össz-
bûnözés növekedését kiváltó, kiélezõdött társadalmi fe-
szültségek és ellentmondások közvetett tükrözõdése. Kö-
vetkezményes hatására felerõsödött általában az állampol-
gárok, különösképpen pedig – fokozottan – az idõskorúak
bûnözési félelme.

A tömegmédia és a viktimitás  Az okok között érin-
teni szükséges a tömegmédia egyáltalán nem egyirányú és
egyértelmû szerepét is. Az idõskori viktimitás és félelem
szempontjából sajátosan „többarcú” a tömegkommuniká-
ció szerepe. Egyfelõl pozitív azáltal, hogy ha néhány soros
jelzésértékû közléseikkel is, de ráirányítják a figyelmet az
idõsek fokozott/fokozódó viktimitására. (A bûnözés és
egyes különös szintû jelenségei mennyiségi változásait,
minõség, jelleg, szerkezet stb. szerinti romlását a tömeg-
médiától és a bûnüldözõ szervektõl, fõként pedig a ku-
tatóktól függetlenül elsõsorban az állampolgárok mint
sértettek észlelik, érzékelik legelõször.) Ugyanakkor e köz-
léseknek e népességi körben tagadhatatlanul vannak ked-
vezõtlen hatásai is. Egyrészt erõsíthetik egyes elkövetõk-
ben a már kialakult szándékot, ráirányítják a figyelmet az
idõsekre, az elesettekre mint „könnyû prédára”, elköve-
tési ötleteket, leplezési módokat közvetíthetnek, másrészt
növelik/növelhetik az idõskorúak, nõk, külterületen élõk
stb. amúgy is meglévõ bûnözési félelmét, csökkenthetik
biztonságérzetüket.

Társadalom-lélektani hatások  A bûnözési félelem,



93különösképpen az idõsek, nõk, falun, külterületen élõk vi-
szonylatában ragályos és öngerjesztõ folyamat is. Beindul-
hat a „félelmi spirál”, amelynek mûködése a társadalom
dezintegrálódásához vezethet, alján az önmagát megvédeni
nem képes és nem tudó réteggel.

Egy bizonyos határon túl maga a félelem és a szorongás
is okként jelentkezik. A félelem „bezárja” az állampolgá-
rokat a lakásba, a község, a város utcái elhagyatottak ma-
radnak, az elhagyatottság más tényezõkkel párosultan bá-
torságra ösztönzi a tervezgetõ elkövetõket, s bízva a „jól
kivitelezhetõ”, tanúk elõl rejtve maradó, „felderíthetetlen
bûncselekmény” elkövetésében, végrehajtják a tettet. Az
el- és bezárkózottság tehát újabb és újabb bûncselekmé-
nyek forrásává válhat.

A társadalmi és szociális elszigeteltség  A társadalmi,
lakóterületi elszigeteltség, elszigetelõdés, az emberi, sõt az
idõsekkel való családi kapcsolatok lazulása szociális izolá-
cióval is párosul. Az idõskori viktimitás okságában – más
tényezõkkel együtt – jelentõs a szerepe a társadalmi, la-
kóterületi elszigeteltségnek, az 1980-as évtized vége óta
gyengülõ társadalmi összetartozásnak, a hagyományos kö-
zösségek és a lakóközösségek felbomlásának, szétesésének,
az emberi kapcsolatok lazulásának, megszakadásának és az
ezzel szükségképpen együtt járó elmagányosodásnak, a
mikroközeg védelmébõl való fokozatos kiesésnek, kima-
radásnak.

Nemcsak az idõskorú elkövetõkre, hanem a sértettek-
re is érvényes a megállapítás, miszerint az idõsek „…a meg-
elõzõ korosztályoktól nemcsak biopszichikai állapotuknál
fogva különböznek, hanem egész más szerepet töltenek
be nyugalomba vonulásuk után a szociális betagozódás
rendszerében is. Kapcsolatuk a környezettel teljesen meg-
zavarodik, a dinamikus élet statikussá válik, megszûnik
náluk a munka rendezõ szerepe, megszakad a munkatár-
sakkal való kapcsolat, a közügyek iránti érdeklõdés…
Gazdasági és társadalmi helyzetüknél fogva a negatív jel-
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növekedésük a körükben korábban is meglévõ szociális
hátrányokat jelentõs mértékben felerõsíti.” Az életkor elõ-
rehaladásával folyamatosan növekszik az idõskorúak el-
gyökértelenedése. Ha nem alakulnak ki új érdeklõdési
körök, a régi barátok meghalnak, és az összeköttetések
meglazulnak, az öregedõ ember társadalmi helyzete a tö-
kéletes magányba és elszigeteltségbe torkollhat. Élettere
lakására és környékére szûkül. Élete lassan kiürül. Meg-
kezdõdik fokozatos elmagányosodása, különösen, ha há-
zastársát is elveszti. Mindezek növelik az idõskorúak „tár-
sadalmi feleslegességi érzetét”.

A hazánkban tapasztalható öregedési folyamat nagymér-
tékben együtt jár az elmagányosodással, különösen a nõi
népességen belül. A magyar társadalomban az öregséghez
csupán negatív sztereotípia kapcsolódik, mely tükrözõdik
a velük szemben tanúsított viselkedésünkben is. Magya-
rországon nincsenek hagyományai az idõskorra való tuda-
tos felkészülésnek és a veszteségek feldolgozásának. Így
hiányzik a nyugdíjba vonulás utáni élet szerepváltására való
felkészítés. Magyarországon a nyugdíjazás sokak számára
egyben szinte a társadalomból való teljes kivonulást is je-
lenti. Csökken a család, a barátok, a szomszédok szerepe,
és az idõsek legfeljebb az önkormányzatok, a szociális gon-
dozó intézmények és a családsegítõ szervezetek támoga-
tásában reménykedhetnek. Az idõs emberek nagy részé-
nek nincs jövõképe, önértékelési zavarokkal küzdenek,
elkeseredettek, magányosak, tele vannak szorongással. A
közvélekedés szerint az idõs emberek sérülékenyek, izo-
láltak, de ez a sztereotípia könnyen valósággá válik, ha a
közösség nem tart igényt idõskorú polgárainak tapasztala-
taira, ha nem biztosítja az idõsek részvételét a közösség
életében.

A magányos, perifériára szorult, elszigetelõdött vagy
elszigetelt, ezáltal a közösség védelmétõl és figyelmétõl
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áldozatává. A mindennapi emberi kapcsolatoktól elzárt,
elzárkózott, visszahúzódó idõskorú viktimális veszélyezte-
tettsége objektíve megnõ.

A társadalmi, lakóterületi elszigeteltséget tetézi az idõs-
korúak szociális ellehetetlenülése, elhanyagoltsága, az
1980-as évtized vége óta „felborult szociális klíma”.

A biológiai tényezõk szerepe
Az idõskorúak sértetté válásának folyamatában átlag feletti
a szerepe – a másokkal együtthatásban jelentkezõ okok és
feltételek egyikeként – a biológiai tényezõknek, a sértett
általános egészségi, fizikai állapotának. Különösen a sze-
mélyközi viszonylatokban elkövetett erõszakos és szenve-
dély-bûncselekmények, valamint a gondatlan deliktumok
oksági hátterében kiemelkedõ a biológiai és pszichés té-
nyezõk szerepe.

A szomatikus, biológiai tényezõk között – bûncselekmé-
nyenként eltérõ arányban és oksági hatással – megtalálha-
tók:
 az élet alkonyának, végének tudata, az öregedés fel-

gyorsuló folyamata;
 öreg-, illetõleg aggkori elgyengülés;
 súlyos betegség, fizikai, testi hanyatlás, szervi rend-

ellenesség, mozgásszervi korlátozottság, testi hiba, tes-
ti fogyatékosság, rokkantság;

 kóros elmeállapot, gyengeelméjûség (debilitás), öreg-
kori agyér-elmeszesedés, a nagyagy elsõdleges és fo-
kozatos pusztulása, ideggyengeség, szenilitás, kóros iz-
galmi állapot, betegség, mérgezés, alkoholos állapot
elõidézte heveny tudatzavar, neurotizmus, heves vér-
mérséklet, impulzivitás, lobbanékonyság, pszicho- és
szociopátia;

 az értelmi teljesítõképesség, érzelmi élet zavarával
járó, elõrehaladott szellemi leépülés;
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 a nõk általában gyengébb, fokozott áldozati diszpozí-

cióval járó testi, alkati felépítésének következményei
és áttételes oksági hatásai, illetõleg az ezekbõl követ-
kezõ teljes vagy részleges/korlátozott védekezési ké-
pességek.

Lélektani tényezõk
Az idõskori viktimogenitásban a biológiaiakhoz hasonló
vagy még jelentõsebb a szerepe a lélektani tényezõknek.
A lélektani faktorok nagyobb része összefügg a biológiaiak-
kal, azokra épül, azokból táplálkozik, azokkal kölcsönha-
tásos viszonyban áll, köztük folyamatos egymásra hatás és
együtthatás jelentkezik. A lélektani tényezõk elsõsorban
az erõszakos bûncselekmények, valamint a közúti balese-
tek okságában juthatnak – más faktorokkal együtt – sze-
rephez. Közvetett oksági szerepük – a csalás kivételével –
kevésbé jelentõs a vagyon elleni deliktumok körében.

A lélektani hatások rendkívül bonyolultak. Közöttük a
sértetteknél megtalálható az idõsek, nõk fokozott lelki
sebezhetõsége, az öregedõ, elaggó emberek egy részének
objektív (társadalmi, gazdasági, szociális, szomatikus stb.)
és szubjektív tényezõkbõl eredõ lelki válsága.

A sértetti oldalon jelentkezõ lélektani okok között je-
lentkezik a haláltudat, a romló alkalmazkodási készség, az
önuralom hiánya, a gátlások gyengülése, a fokozott inger-
lékenység, a megmagyarázhatatlan, heves érzelmi, indulati
kitörés, érthetetlen válaszreakció, kóros reakciókészség,
a pszichopátiából eredõ érzelmi labilitás, a frusztráltság, a
magas agressziós szint, a lelki szerkezet diszharmóniája,
a fokozott éntudat, a megnövekedett egoizmus, a gyûlöl-
ködés, az idõskori összeférhetetlenség, az öregkori beteges
irigység, kapzsiság, nyereség-, illetve szerzési vágy, pénz-
sóvárság, továbbá a „zárás” elõtti szexuális ösztönzavarok
lélektani következményei és ezek elkövetõi kihasználha-



97tósága. (A megnövekedett ösztönvezéreltség vagy a gyors
ösztönleépülés, a pedofília stb. az idõskorú fokozott vikti-
mális veszélyeztetettségéhez, kiszolgáltatottságához, rab-
lási, lopási, testi épség vagy élet elleni bûncselekmény stb.
sértettjévé válásához vezethet).

A sértett társadalmi beilleszkedési zavarai
Az idõskori viktimogenitásban is jelentõs a szerepe a rész-
ben már érintett társadalmi beilleszkedési zavaroknak,
ezen belül is a szenvedélybetegségnek, különösképpen
pedig a Magyarországon legelterjedtebb deviációnak, az
alkoholizmusnak és következményeinek. Az alkoholizmus,
a mértéktelen alkoholfogyasztás nemcsak kriminalizál,
hanem viktimizál is, sõt kriminalizál és viktimizál. Az al-
koholfogyasztás az idõs férfiaknál jellemzõ. A vizsgált idõ-
szakban sértetté vált férfiak 57%-a, a nõk körében 13%
fogyasztott alkalomszerûen vagy rendszeresen alkoholt.

Az idõs sértettek magatartását a biológiai és a lélektani
tényezõk mellett gyakran befolyásolja az alkoholizmus és
alkoholos állapotuk. Itt most csak az áldozati oldalt vizs-
gálva megállapítható, hogy a „sérelem”, a viktimitás ere-
dete gyakran a sértettek alkoholosságában kereshetõ. Az
alkoholizmus, az alkoholizálás objektíve megnöveli az idõs
ember viktimizációs veszélyeztetettségét, kiszolgáltatott-
ságát. Az alkoholos állapot – ugyanúgy, mint más vonat-
kozásban a tetteseknél – a veszélyes áldozati szituációk
megteremtésével meghatározó szerephez jut sértetté vá-
lásukban. A hazai kutatási megállapítások szerint a szituatív
kategóriába tartozó testi sértést, emberölést szenvedett és
provokatív magatartást tanúsító idõskorú sértettek nagy
része alkoholtól különbözõ mértékben befolyásolt állapot-
ban volt. Ezek közé az esetek közé tartoznak azok a bûn-
ügyek, amelyekben csak a szituáción, a véletlenen és a
sérüléseken stb. múlik, hogy ki lesz az elkövetõ, és ki vá-
lik sértetté.
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ittasságnak gyakran döntõ a szerepe az idõskorúak agresz-
szív, összeférhetetlen, nemegyszer provokáló, támadó ma-
gatartásának oksági hátterében.

Az idõskori viktimizáció megelõzése

A viktimológiai megelõzés
Az ismertetett oksági tényezõkbõl eredõen az egyén, a
viktimálisan kiemelkedõen veszélyeztetett idõs személy
fontos, elhanyagolhatatlan „eleme” a bûnmegelõzésnek. Az
idõskori viktimitás visszaszorítása, csökkentése a hazai
bûnözés elleni küzdelemnek, az általános sértetté válás
megelõzésének, okai, feltételei hatóköre feltárásának és
szûkítésének a szerves része. Az idõskorúak viktimális érin-
tettségének, veszélyeztetettségének, fenyegetettségének
csökkentése, objektív és szubjektív biztonságérzetük erõ-
sítése beletartozik az összbûnözés, illetõleg annak különös
szintû jelentéscsoportjai elleni küzdelembe.

Napjainkban ugyan többféle bûnmegelõzési koncepció
létezik, az 1990-es évtized eleje óta azonban a legelterjed-
tebb az úgynevezett „szituációs bûnmegelõzés”. Ennek
lényege: a bûnelkövetés számára kedvezõ lehetõségek,
alkalmak, helyzetek, feltételek, azaz a kriminogén szituá-
ció kialakulásának elkerülése, gátlása. Ebben a felfogásban
nagyon fontos szerepe van vagy lehet az áldozatnak, ille-
tõleg a leendõ sértettnek. A szituációs bûnmegelõzés mel-
lett hosszú távon az oksági bûnmegelõzést kell elõtérbe
állítani. A szituációs bûnmegelõzés ugyanis az elkövetés
idején fennálló kriminogén tényezõket igyekszik kiszûrni,
az oksági megelõzés viszont a társadalmi, gazdasági stb.
viszonyok fejlesztésével áttételesen a bûnözés lényegi oka,
a bûnös akarat-elhatározás létrejöttét, újratermelõdését
nehezíti, gátolja.
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intézményrendszerének fejlesztése
Közel negyedszázados erõfeszítések után napirendre ke-
rült a bûnmegelõzés szervezet- és intézményrendszere,
ezen belül is az áldozatorientált megelõzés „racionalizálá-
sa”, fejlesztése, pontosabban teljes körû kiépítése.

Sok a tennivaló ma még – az utóbbi évtizedben elért
eredmények ellenére – az idõsek sértetté válásának meg-
elõzését áttételesen szolgáló idõsgondozás szervezet- és
intézményrendszerének teljes körû kiépítésében is.

Meghatározó jelentõségû az idõsek gondozásában, ellá-
tásában, a velük való törõdésben a család, amellett a tár-
sadalom más szervezett közösségei, és nem csupán az erre
hivatott intézményrendszer. A statisztika azonban azt mu-
tatja, hogy a széthulló családok és a többgenerációs együtt-
élés csökkenõ aránya ezt a fajta támogatást az idõsek szá-
mára egyre kevésbé biztosítja, a szervezett ellátásra cél-
szerû tehát a jövõben jobban felkészülni többfajta civil
(egyházi, helyi közösség) formában. Ha az idõsek társadal-
mi integrálását, a társadalmi támasz szélesítését és fejlesz-
tését tûznénk ki célul, az öregség nem távlatvesztést jelen-
tene elsõsorban.

A sértetté válás megelõzésével összefüggõ feladatok
A társadalom egyik, a gyermekek és a nõk után a legvéd-
telenebb és legkiszolgáltatottabb, objektíve nehezen oltal-
mazható rétege az idõskorúaké. Az idõsek sérelmére elkö-
vetett bûncselekmények csökkentése, megelõzése, kont-
rollja nagyon nehéz és bonyolult feladat. Nehézzé teszi a
viktimizációjuk jellege, ideje, helye, módja, oksága, a se-
gítség hiánya, a konfliktushelyzetek természete, általános
egészségi, biológiai, fizikai, pszichés állapotuk.

Az elõzõ fejezetben összegzett okok és feltételek meg-
határozzák a lehetséges sértetti megelõzés irányait, kere-
teit, feladatait, szervezeti formáit, továbbfejlesztésének,



100 hatékonysága növelésének lehetõségeit. A bûnözés és egyes
jelenségei kezelésének, visszaszorításának, csökkentésé-
nek, megelõzésének egyetlen lehetséges útja az e jelenség
elleni leghatározottabb, legkövetkezetesebb, legszervezet-
tebb és az oksági háttér szûkítésére, felszámolására irá-
nyuló összehangolt küzdelem. A bûnözés megelõzéséhez
ugyanis nem elegendõ az okok és feltételek feltárása, ah-
hoz ezek hatásainak csökkentésére, megszüntetésére, a
felismert és feltárt okok, feltételek felszámolására, még
inkább kialakulásuk, újratermelõdésük megakadályozásá-
ra is szükség van.

A magam részérõl a megelõzési ajánlások élére az idõs-
korúak, a nõk és természetesen az itt nem nevesített más
népességi rétegek, foglalkozásbeliek stb. a jelenleginél
jobb társadalmi, szociális, erkölcsi, emberi megbecsülé-
sét tenném.

Fontos feladatként jelentkezik az idõsek szellemi, fizi-
kai leépülését lassító társas kapcsolatok megõrzése, el-
gyökértelenedésük, szociális, társadalmi, lakóterületi
elszigetelõdésük, gondozatlanságba süllyedésük megaka-
dályozása.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a tömegmédia megelõ-
zõ szerepének jelentõségét.

A rendõrségnek többirányú teendõi jelentkeznek a fo-
kozottan veszélyeztetett idõsek, nõk, gyermekek, külte-
rületen élõk eddiginél hatékonyabb védelmében. A rend-
õri szerveknek bûnüldözési feladataik maradéktalan telje-
sítésével a bûnmegelõzésben kiemelkedõ a szerepe. Ezen
túl azonban a rendõrségi bûnmegelõzési osztályok, a köz-
rendvédelmi és az újjászervezõdõ körzeti megbízotti szak-
szolgálat munkájának középpontjába kellene állítani a la-
kóterületi periférián, külterületen, tanyán élõ idõs, beteg,
magukra hagyott/maradt, potenciálisan veszélyeztetett
személyek hatékonyabb védelmét, informális ellenõrzését
és tájékoztatását. A kiemelkedõen veszélyeztetett népes-
ségi rétegek tájékoztatása az erõszakos és a vagyon elleni
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geirõl a sértetté válás valószínûségének tudatosítása révén
jelentõs megelõzési követelményeket szolgálhat.

A közbiztonság javításának, a bûnözési alkalmak szûkí-
tésének, a közterület rendje fenntartásának, a látható rend-
õri jelenlétnek, még inkább a rendõrség gyors elérhetõsé-
gének és szakszerû, magas színvonalú intézkedésének a mi
viszonyaink között is tagadhatatlanul jelentõs a megelõzõ
hatása.

Az idõskori viktimitás várható alakulása

A kutatási eredmények azt erõsítik meg, hogy a jövõkép
az idõskori viktimitást tekintve is nyugtalanító. A külön-
bözõ – részben közismert, részben ismertetett, részben ma
még ismeretlen – oksági hatásokra visszavezethetõen szé-
lesedik a bûncselekménnyel érintettek és veszélyeztetet-
tek köre. Tovább nõ bizonyos kor- és nembeliek, közöttük
az idõsek viktimális érintettsége. Külön is szükséges jelezni,
hogy a kábítószer-fogyasztás, -forgalmazás jellegében, mi-
nõségében átformálja a hazai bûnözést. Mindez áttétele-
sen kedvezõtlenül befolyásolja a nõk és idõskorúak sérel-
mére elkövetett vagyon elleni és erõszakos, ezen belül a
nyereségvágyból elkövetett erõszakos bûncselekmények
alakulását, és objektíve növeli az érintett népességi réteg
viktimális fenyegetettségét és veszélyeztetettségét.

Bûnügyi tapasztalatainkra is figyelemmel az idõseket
változatlanul elsõsorban a szükség-, illetve megélhetési
(vagyon elleni és erõszakos) bûnözés és a személyközi vi-
szonylatokban jelentkezõ konfliktusok sajátos feloldására
irányuló, élet vagy testi épség elleni bûncselekmények
érintik a legközvetlenebbül. Különösen az állampolgárok
– közöttük az idõsek – vagyon elleni bûncselekményekben,
elsõsorban lopásban, betörésben és csalásban stb. való érin-
tettsége növekszik tovább. Az elkövetõk egy részének szán-



102 dékos támadása a javak megszerzésénél változatlanul a fizi-
kailag gyengébb, a társadalmilag, területileg elszigetelõdött
vagy elszigetelt idõskorúak ellen (is) irányul. Függetlenül
tehát attól, hogy a hazai bûnözés növekszik, stagnál vagy
csökken, az idõskorúak és javaik elleni bûncselekmények
mérsékelten továbbra is növekvõ terjedelmével, tenden-
ciájával kell számolnunk.

Emelkedik a nõk és az idõskorúak, a szenvedélybetegek
erõszakos bûncselekménnyel való viktimális fenyegetett-
sége. Az erõszakos bûncselekmények (testi sértés, tettle-
ges becsületsértés, emberölés stb.) a hozzátartozók, isme-
rõsök, szomszédok és (például rablás, nyereségvágyból el-
követett emberölés stb. formájában) ismeretlenek részérõl
fenyegeti növekvõ mértékben az idõseket.

Az idõskorral szükségképpen együtt járó szellemi elne-
hezülés, óvatlanság, figyelmetlenség következtében növek-
szik érintettségük a közúti és a háztartási balesetekben.

A bûnözés, ezen belül is különösképpen az idõskorúa-
kat rendkívül érzékenyen érintõ vagyon elleni és erõsza-
kos kriminalitás terjedelmi változásai, még inkább pedig
minõsége, jellege, szerkezete, ideje, helye (közterület,
magánlakás stb.), eszközei és módjai kedvezõtlen irányú
módosulásának hatására hazánkban tovább nõ az idõsko-
rú állampolgárokban a kiszolgáltatottság, a fenyegetettség
és a veszélyeztetettség érzése, a félelemérzet.

Mai tudományos, szakirodalmi és bûnügyi ismereteink
szerint és a bûnözés fõ tendenciái alapján az idõskori vik-
timitás jövõbeli alakulására nézve három fõ következtetés
vonható le. Az elsõ: az idõskori viktimitás mennyiségi moz-
gása, változása a hazai bûnözés jövõbeli alakulásának is
függvénye. Amennyiben a bûnözés tendenciájában emel-
kedik, az idõskori viktimitás további mennyiségi növeke-
désével kell számolni. A második: a bûnözés stagnálása vagy
csökkenése az idõskori viktimitás magas szintû mennyiségi
állandóságához vezet, s jelentõs mértékû csökkenésével öt-
tíz éven belül nem számolhatunk. A harmadik: alakuljon
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re elkövetett bûncselekmények minõsége, jellege, termé-
szete tovább romlik. A rendelkezésünkre álló forrásanyag-
ok, statisztikák és bûnügyi tapasztalataink azt erõsítik meg,
hogy az idõskorúak sérelmére számukra ismeretlen szemé-
lyek egyre súlyosabb erõszakos bûncselekményeket (nye-
reségvágyból elkövetett emberölés, rablás stb.) követnek
el közterületen, magánlakásban, tanyán stb., s a hozzátar-
tozók közötti élet és testi épség elleni konfliktusos delik-
tumok is brutalizálódnak. A vagyon elleni bûncselekmé-
nyek körében a lopáson belül nõ az idõsek sérelmére ki-
sebb érték tekintetében, dolog elleni erõszakkal elkövetett,
egyre súlyosabb jellegû, esetenként rablásba vagy ember-
ölésbe torkolló bûnügyek száma.





„A szatjágraha (az erõszakmentesség) embere
arra született, hogy megcsalassék.”

Mohandász Karamcsand Gandhi

Némi fejtörést okozott a cím, amelyet kaptam: mit is kell
érteni azon, hogy erõszak alattunk? Hiszen a magunk alá
gyûrés is erõszakos kép. Én ezt a variációt is el tudtam volna
képzelni: erõszak felettünk vagy rajtunk – hogyan viseljük
el az erõszakot, és mit tehetünk ellene? Mert erõszakot
elszenvedni sajnos szinte mindennapos dolog. Egészen hét-
köznapi dilemma, hogy hogyan tudjuk elszenvedni, elvi-
selni az erõszakot, mint az, hogy bár erõszakoskodhatnánk
magunk is, mégis erõszakmentesek maradunk. Erõszakot
legyõzni, gyõzelmet aratni – már maga a gyõzelem képe is
erõszakhoz, vagy legalább valamilyen versenyhez kapcso-
lódik. Kétlem, hogy lehet erõszakmentesen úgymond gyõz-
ni az erõszakkal szemben, de még felülkerekedni is igen
kétséges, legfeljebb addig terjednek a lehetõségeink, hogy
valakivel vagy valakikkel abbahagyatjuk az erõszak alkal-
mazását, hogy felhagynak az erõszakkal. Esetleg jelképe-
sen ez lehet gyõzelem az erõszak felett, és azt is mondhat-
juk, hogy az erõszak immár alattunk van, de helyesebb
lenne azt mondani, hogy az erõszak mögöttünk van, azaz
hogy magunk mögött hagytuk.

Mi készteti az embert arra, hogy az erõszakmentes ma-

Erőszak alattunk – Az erőszak ellen
erőszakmentesen?

RÉZ-NAGY ZOLTÁN



105gatartást válassza? Mi motiválja az embert arra, hogy az
erõszakot kerülje?

Az alárendelt és a felelõs vagy magasabb pozíciót betöl-
tõ ember szemével nézve nem ugyanaz a kérdés. Aláren-
delt helyzetben évezredekig nem tehettek mást az embe-
rek, mint elszenvedték az erõszakot, esetleg álmodozhat-
tak arról, hogy egyszer „visszaüthetnek”. Esetleg kísérletet
is tettek rá, annak biztos tudatában, hogy a retorzió nem
marad el. Ennek az álmodozásnak lehetett akár vallásos
színezete is, akkor sem terjedt túl a kérdés azon, hogyan
viseljék el méltósággal az erõszakot. Egyébként az ember
alárendeltségében csak arra törekedhet, hogy megelõzze az
ellene irányuló erõszakot. Gondoljunk Pál apostol Róma-
beliekhez írt levelében (13,3) álló okfejtésére: ha el aka-
rod kerülni az ellened irányuló erõszakot, a jót kell csele-
kedned, és akkor nincs okod a félelemre, sõt dicséretet
kapsz a felsõbbségtõl. A keresztény, vagyis a jézusi érte-
lemben vett jó és a felsõbbség szemszögébõl vett jó között
azonban lehetnek jelentõs különbségek.

Néha az erõszak olyan áldozathozatalként értelmezhe-
tõ, amely valami nagyobb bajt hivatott elhárítani. Kisiskolás
koromban – talán negyedikes lehettem – az osztályfõnök
rájött egy csúnya csínytevésre, és választhattunk: vagy egy-
egy nagy pofont kapunk, vagy elmondja a dolgot a szüle-
inknek. Mindannyian egymástól függetlenül a pofont vá-
lasztottuk. A történet csattanója, hogy nem volt pofon, és
ez irányomban jó pedagógiának bizonyult, mert soha töb-
bé nem követtem el hasonlót.

Magasabb pozícióból nézve, olyan ember szemével, aki
maga is alárendeltek sorsa felett dönt, az erõszak több az
elviselés dilemmájánál. Sokáig, évezredekig nem volt kér-
dés, hogy az erõszak alkalmazása helyes.

Évezredekig nem volt kétséges a kereszténység és Euró-
pa számára, hogy az erõszak alkalmazható. Egy évvel az
elsõ világháború kitörése elõtt írta George Bernard Shaw:
„Miért ne tennénk próbát a kereszténységgel? A kérdés re-



106 ménytelennek látszik azután, hogy kétezer év óta elszánt
követõk tábora ismétli a régi kiáltást; ne ezt, hanem Barab-
bást! És mégis, lassan az a benyomásunk, hogy Barabbással
kudarcot vallottunk. Erõs karja ellenére, gyõzelmei elle-
nére, császári birodalma ellenére, templomai és politikai
rendszere ellenére. Jézus azonban nem vallott kudarcot,
mert senki sem értette meg õt eléggé sohasem ahhoz, hogy
egyáltalán kísérletet tegyen az õ útjával.”1 Shaw az erõszak-
mentességrõl mondja ezt.

Ebben az összefüggésben értékeljük Jézus jeruzsálemi
bevonulását. Nem úgy tette ezt, mint Eugène Delacroix hí-
res festményének, „A szabadság vezeti a népet” címûnek
nõalakja. A holtakon, elesetteken átlépõ, rajtuk taposó
elõretörõk élén egy szabad keblû fiatal nõ rohan, kiáltásá-
val buzdítva a mögötte haladókat. Kezében hatalmas fran-
cia zászló. Ez igen! Ez hazafias! Ez dicsõ! De a Názáreti?!
Talán ebben az értelemben nem volt neki szép alakja, sem
ékessége, amelyben gyönyörködhettünk volna, és talán
ezért nem volt ábrázata kívánatos, és lett megvetett és
emberektõl elhagyott. Ez a szikkadt földbõl kiálló gyökér
(Ézs 53). Ez a pacifista. Micsoda hidegség, kíméletlen dísz-
telenség, csupaszság. Jelvények, szignumok nélkül, csak
csupasz kezekkel.

Minden történeti korban megtanulják az emberek a Ná-
záretit a maguk szándéka szerint használni. Olyan érzel-
mek, indulatok feltüzelésére, amelyekrõl az utókor vilá-
gosan látja, hogy Krisztus szellemével, lelkületével össze-
egyeztethetetlenek voltak, sõt egyenesen antikrisztusiak.
Aztán jön egy újabb paradigmaváltás, más kihívások. Új
módon megértett nemzeti öntudat, és megint ugyanaz
történik, mint korábban. Németországi példák: 1914-ben
Adolf von Harnack berlini teológiai tanár, a lutheránus
egyház akkori elsõ számú teológusa sok más kiemelkedõ

1 George Bernard Shaw: Major Critical Essays. Scholarly Pr. 1974.



107berlini egyetemi tanárral, mûvésszel egyetemben aláírt egy
olyan nyilatkozatot, amelyben támogatták II. Vilmos há-
borús politikáját. Még abban az évben kitört az I. világhá-
ború. 1933-ban megalakul a Deutsche Christen, a német
keresztények mozgalmi tömörülése. Egyik kiáltványukban
a következõképpen fogalmaztak: „A népi hovatartozást és
a nemzetet olyan életrendnek tartjuk, amelyet Isten aján-
dékozott nekünk és bízott ránk. Fenn kell tartanunk és meg
kell õriznünk ezeket az Isten törvényének segítségével.
Ezért ellenezzük a faji keveredést.” Tudjuk, milyen követ-
kezményei voltak ennek a faji tisztaság iránti vágynak.

Kiszámolták,2 hogy i. sz. 325 és 1912 között 17 millió
400 ezer embert semmisítettek meg, mészároltak le ke-
resztény parancsra magukat Krisztus követõinek tartó em-
berek. A nem keresztény világban ez a szám 24 millió...
Nem háborúban, ütközetben elesettekrõl van szó, hanem
védtelen férfiakról, nõkrõl, gyerekekrõl. A mészárlás egyik
leghírhedtebb esete: 1208-ban Citeaux-i Arnold keresz-
tes háborút hirdetett az albigensek ellen. Amikor a csa-
patok bevonultak Béziers-be, és azt a parancsot kapták,
hogy minden eretneket fel kell koncolni, néhány katonát
lelkiismerete nem hagyott nyugodni, és megkérdezték:
„Hogyan tudjuk megkülönböztetni az eretnekeket és a ka-
tolikusokat egymástól?” Arnold Abbé így válaszolt: „Ti
csak öljétek õket mind halomra, az Úr megismeri övéit!”
Igaza van G. B. Shaw-nak, amikor azt mondja: Barabbás
ellopta Krisztus nevét, és keresztjét lobogóként, zászló-
ként használta.

Vannak az evangéliumi történetnek olyan eseményei,
amelyek egy-egy tablóképben megragadhatóak. Az egyház
liturgiája, illusztrációs kincsestára ezeket ki is aknázta.
Festmények sokasága erre a bizonyság: jászolbölcsõ, temp-
lomtisztítás, a megdicsõülés hegye, bevonulás Jeruzsálem-

2 Ethelbert Stauffer: Die Botschaft Jesu damals und heute. Francke
Verlag, Bern, 1959.



108 be, utolsó vacsora, a Gecsemáné-kert, Krisztus töviskoro-
nával, és végül a kereszt. Mindegyik viszonylag torzítatlan
formában hagyományozódott tovább, kivéve egyet. Krisz-
tus szamárháton történt bevonulását. Miért a pálmáról
nevezték el ezt a vasárnapot az egyházi naptárban? Ponto-
san azt tették meg tájékozódási pontnak, amit Krisztus
elutasított. A Názáreti nem lobogtatott pálmaágat, nem-
zeti szignumot. Minden dísztelensége mellett azért egyet-
len szignumot, egyetlen jelet adott: ez a szamár. Ezt a va-
sárnapot nem a pálmáról kellene elnevezni, hanem a sza-
márról. Ha Krisztus nem ül szamárra, homályban tartotta
volna politikai programját. De nem így tett, hanem felült
egy szamár hátára, hogy minden Szentírást jól ismerõ je-
lenlévõ számára egyértelmûvé tegye: õ az a király, akirõl
Zakariás próféta jövendölt. Ez a király szegény, vagy más
fordításban alázatos. Vályi Nagy Ervin kifejezésével3 aláza-
tos az, aki tud alulmaradni – akár politikai értelemben is.
Ez a király a legteljesebb mértékben pacifista: kiirtja, el-
pusztítja a fegyvereket: a harci kocsit, a lovat, az íjat (Zak
9,9–10). Az akkor használatos fegyvereket. Egyvalamiben
akar kérlelhetetlennek, engedmények nélkülinek mutat-
kozni ez a király, és ez erõszakmentessége. Sok dolgot el-
mondhatnánk a Názáretirõl. De az egyik legbiztosabb az,
hogy ellenzett minden erõszakot.

Sajnálatos és mélyen elgondolkodtató, hogy az elsõ olyan
ember a történelemben, aki Jézust ebben megértette, nem
európai volt, bár európai, angol nevelésben részesült: Mo-
handász Gandhiról van szó.

Az igazsággal való próbálkozásainak történetében Gan-
dhi leírja,4 hogy elõször a „passzív ellenállás” kifejezést

3 Vályi Nagy Ervin: Minden idõk peremén. EPMSZ, Bázel–Budapest,
1993.

4 Gandhi: Önéletrajz, avagy az igazsággal való próbálkozásaim törté-
nete. Európa Kiadó, Budapest, 1987.



109használták embereivel, de úgy látta, hogy ez a fogalom túl
szûkös, hogy a gyengék fegyverének tekintik, hogy nem
okvetlenül mentes a gyûlölettõl, hogy erõszakos cselekmé-
nyekbe torkollhat, ezért új szót kellett találniuk. Így szü-
letett egy újságban kiírt pályázat nyomán a szó: szatjág-
raha, azaz „igazság” és „szilárdság”.

Fent említett visszaemlékezésében Gandhi arról is be-
számolt, hogy a Tolsztoj-farmon egy alkalommal megütötte
egyik gyerekét. Így emlékszik erre: „Egyikük vad, fegyel-
mezetlen, hazudozó és perlekedõ természet volt. Egy al-
kalommal a szokottnál is zabolátlanabbul viselkedett. Két-
ségbeestem. Soha nem büntettem meg a fiaimat, de ez-
úttal rendkívül dühös voltam. Próbáltam érvekkel hatni a
fiúra, de õ megmakacsolta magát, és még feleselt is. Vé-
gül felkaptam egy kezem ügyében lévõ vonalzót, és a kar-
jára csaptam. Reszkettem, ahogy megütöttem a gyereket.
Biztos vagyok benne, hogy észrevette. A dolog valamennyi
fiú számára új volt. A gyerek sírva fakadt és bocsánatot
kért. Nem azért sírt, mert fájt neki az ütés, visszaüthetett
volna, ha akar, hiszen erõs testû, tizenhét éves fiú volt: de
felfogta, milyen fájdalmat okozott nekem, hogy ehhez az
erõszakos megoldáshoz kellett folyamodnom. Soha töb-
bé nem volt engedetlen. De én máig is bánom, hogy meg-
ütöttem. Attól tartok, hogy azon a napon nem a lelkemet,
hanem a bennem lakó állatot mutattam meg neki. Mindig
ellensége voltam a testi fenyítésnek. Csupán egyetlen eset-
re emlékszem, amikor egyik fiamat veréssel büntettem…
Valószínûleg helytelenül jártam el, amikor a vonalzót hasz-
náltam. Hiszen tettemet a harag és a büntetni akarás su-
gallta. Ha csupán a kétségbeesés kifejezése lett volna, he-
lyesnek ítélném. De ezúttal többféle indíték is keveredett
a cselekedetemben.

Ez az eset elgondolkodtatott, s megtanultam, hogy a
gyerekek megjavításának alkalmasabb módja is van… A fiú
hamarosan megfeledkezett az incidensrõl, nem hinném,
hogy komolyabb javulást mutatott volna. Én azonban az



110 incidens nyomán jobban megértettem, hogy a tanítónak
milyen kötelességei vannak a tanítványaival szemben.”

Ez a visszaemlékezés azért is érdekes, mert pont az el-
lenkezõ következtetést is le lehetne belõle vonni. Egy apa,
aki egy ideig valamilyen elvi okból tartózkodott a testi
fenyítéstõl, egy alkalommal, különösen dühös lévén, meg-
üti egyik fiát; a fiú sírva fakad és bocsánatot kér, tehát a
módszer elérte célját… Le lehetett volna vonni azt a konk-
lúziót is, hogy más esetekben is érdemes ütni, erõszakot
alkalmazni. Gandhi azonban éppen az ellenkezõjére jutott.
Arra, hogy soha többé nem szabad elõfordulnia annak, hogy
erõszakot alkalmaz.

Példája fontos abból a szempontból, hogy jobban bele-
lássunk az általa elindított polgári engedetlenségi mozga-
lom lelki, motivációs hátterébe.

1919. április 13-án imaprocessziót rendeztek Gandhi
követõi Amritszárban. 10-20 ezer hindu és mohamedán
gyûlt össze egy sûrûn beépített téren. Senkinél sem volt
fegyver. A brit vizsgálóbizottság jelentésébõl kiderül, hogy
az angol helyi parancsnok – elõzetes figyelmeztetés nél-
kül – tíz percen át lövetett az elszánt népre, mindig oda,
ahol a legsûrûbb volt a tömeg. 1640 lövést adtak le. 379
embert öltek meg, és 1138-at megsebesítettek.

Egy évvel késõbb Gandhi emlékünnepet rendezett, és
a következõket mondta: „Hinduk és muszlimok Amrit-
szárban egymás mellett (side by side) haltak meg. Az õ egy-
ségük vérrel lett megpecsételve. Ártatlan áldozatok em-
lékét akarjuk ünnepelni, és nagyok akarunk lenni az áldo-
zatra való készségben, de a bosszú gondolatában nem.”

Jó egy évtizeddel késõbb történt az úgynevezett „sóde-
monstráció”, amelyhez indiaiak népes csoportja csatlako-
zott, hogy tiltakozzanak az angol sómonopólium ellen. Ez
volt az indiai függetlenségi mozgalom fordulópontja.

1930. március 2-án Gandhi levelet írt az alkirálynak,
amelyben a sótörvény segítségével illusztrálta, milyen gaz-
dasági és szociális kárt okoz Indiának a brit uralom. Ezután



111figyelmeztette az alkirályt: ha nem kezdi meg a bajok fel-
számolását, március 12-én elindul a tengerparti Dandiba,
hogy ott a vízbõl sót pároljon, és ezzel jelt adjon a nem-
zetnek a sómonopólium megszegésére. A sómenet több
mint három hétig tartott, hatására az egész ország megmoz-
dult, új lendületet vett az angol áruk bojkottja, sztrájkok
és adómegtagadási kampányok kezdõdtek. A kormány vá-
laszában nem volt újdonság. Májusban letartóztatta Gan-
dhit, majd Nehrut, s június végére már közel százezer poli-
tikai vezetõ került börtönbe.

De az erõszakmentes ellenállás végül meghozta eredmé-
nyét: 1947-ben, augusztus 15-én végül deklarálták India
függetlenségét. Dióhéjban ezek a szatjágraha legfontosabb
állomásai.

Gandhi tevékenysége végén, amikor már nem volt tény-
leges befolyása India politikájára, röviddel a függetlenség ki-
kiáltása után, 1947. szeptember 20-án kijelentette: „Min-
dig a háborúk ellen voltam, de ha a Pakisztánnal fennálló
nézeteltérés megoldására nincs más megoldás, India kor-
mánya kénytelen lesz a háborút választani.” Saját szemé-
lyét illetõen viszont megjegyezte: „Ebben az új rendben
azok között, akik hadsereget, haditengerészetet, légierõt
és hasonlókat akarnak, számomra nincs hely. Ebbõl sem-
miféle részt nem vállalok.”

Az atombomba Hirosima és Nagaszaki elleni bevetése
után így nyilatkozott: „A bomba mérhetetlen tragédiájá-
ból joggal vonhatjuk le azt a tanulságot, hogy bombát el-
lenbombákkal nem lehet elpusztítani, miként az erõszak
sem pusztítható el erõszak által. Az emberiség csakis az
erõszak-nélküliséggel szabadulhat meg az erõszaktól.”

Gandhi erõszak-ellenességét tartotta Albert Einstein is
a legfontosabbnak. „Törekednünk kell arra – írta –, hogy
az õ szellemében cselekedjünk: ne használjunk erõszakot,
amikor ügyünkért harcolunk, és tartózkodjunk a részvé-
teltõl olyasmiben, amit rossznak tartunk. [...] Hiszem,
hogy nemzetek fölötti alapokon a világ békéjének problé-



112 mája csak Gandhi módszerének széles körû alkalmazásá-
val oldható meg.”

Ám vannak a passzív rezisztenciára, az erõszakmentes
ellenállásra más példáink is. 1940, Dánia: A náci megszál-
lás öt éve alatt a dánok együtt nem mûködésükkel meghiú-
sították, hogy a németek hasznosíthassák a dán élelmiszer-
és hadianyagkészleteket. Az erõszakmentes ellenállás leg-
fõbb demonstrátora maga a dán király volt, akit reggelen-
ként szimpatizáló kerékpárosok sokasága kísért, amikor
kilovagolt. Néhány száz dán ellenálló együttes erõfeszíté-
se eredményeként pedig közel 800 ezer izraelitát mentet-
tek meg a deportálástól.

1955, Alabama: Az afroamerikaiak ellenállási mozgal-
ma 1955. december 1-jén kezdõdött. Ezen a napon tagadta
meg Alabamában Rosa Park, hogy a városi autóbuszban át-
adja a helyét egy fehérnek. Mivel a sofõr felszólításának
sem engedelmeskedett, bíróság elé állították, a fehér bíró
tizennégy dollár pénzbírságra ítélte. King lelkész ezek után
a montgomeryi baptista templom szószékérõl a városi sze-
mélyszállító eszközök bojkottjára szólította fel a feke-
te amerikaiakat. A feketék háromszáznyolcvanegy napig
jártak gyalog munkába, de bojkottjuk eredményes volt.
Martin Luther King lelkész a jogfosztott amerikaiak vezé-
révé vált, a feketék és fehérek közötti békés közeledés
kulcsemberévé. 1968. április 4-én – mint tudjuk – merény-
let áldozata lett.

De idézhetnénk még az 1980-as lengyelországi esemé-
nyeket, a gdański hajógyári munkások ellenállását élükön
Lech Wale²sával, vagy 1983-ban a chilei rézbányászok Pi-
nochet-ellenes demonstrációját. Az erõszakmentes meg-
mozdulások (nonviolence movement) egyre gyakoribbak.

George Orwellnek van egy írása: Tûnõdések Gandhiról,
amely 1949-ben jelent meg.5 Ebben többek közt azt a kér-

5 George Orwell: A collection of Essays. Harcourt, 1970.



113dést is felveti, hogy mennyiben támaszkodhatott Gandhi
a nyilvánosság erejére:

„…Eltérõen a legtöbb nyugati pacifistától, nem volt a
kínos kérdések elkerülésének szakértõje. A legutóbbi há-
ború kapcsán minden pacifista világosan szembesült a kér-
déssel: »Mi lesz a zsidókkal? Hajlandó vagy végignézni,
hogy kiirtják õket? És ha nem, szerinted hogyan kellene
megmenteni õket anélkül, hogy fegyverekhez nyúlnánk?«
Meg kell mondanom, hogy soha egyetlen nyugati pacifis-
tától nem hallottam õszinte választ erre a kérdésre; hal-
lottam viszont rengeteg köntörfalazást, többnyire a »te is
közéjük tartozol« fajtából. De történetesen úgy alakult,
hogy 1938-ban Gandhitól is kérdeztek valami hasonlót, és
válaszát följegyezte Louis Fischer a Gandhi and Stalin
(Gandhi és Sztálin) címû könyvében. Fischer szerint Gan-
dhi úgy vélte, a német zsidóknak kollektív öngyilkosságot
kellene elkövetniük, ez ugyanis »ráébresztené a világot és
Németország népét Hitler kegyetlenségére«. A háború
után igazolva látta magát: a zsidókat így is megölték, ak-
kor pedig meghalhattak volna kifejezésteljesen is. Az a
benyomásunk, hogy ez a szemlélet még egy olyan lelkes
csodálóját is mellbe vágta, mint Fischer, de Gandhi egy-
szerûen csak õszinte volt. Aki nem hajlandó mások életét
elvenni, annak gyakran föl kell készülnie arra, hogy más
módon vesznek oda emberéletek. Amikor 1942-ben a ja-
pán invázió elleni passzív ellenállásra buzdított, nem habo-
zott beismerni, hogy ez esetleg több millió életbe kerül.

Mindazonáltal okkal hihetjük, hogy Gandhi, aki 1869-
ben született, nem értette meg a totalitarizmus természe-
tét, s mindent a brit kormányzat elleni harcának szemszö-
gébõl látott. Itt nem az a fontos, hogy az angolok elnézõ-
en bántak vele, hanem inkább az, hogy mindig sikerült
nyilvánossághoz jutnia. Az imént idézett kijelentése azon-
ban a »világ felébresztésérõl« csak akkor lehetséges, ha a
világnak alkalma van meghallani, amit mondunk. Nehéz
elképzelnünk, hogyan érvényesültek volna Gandhi mód-



114 szerei egy olyan országban, ahol a rezsim ellenzõi eltûn-
nek az éjszakában, és többé se hírük, se hamvuk. Szabad
sajtó és gyülekezési jog nélkül nemcsak a külföldi közvé-
leményre nem lehet apellálni, de tömegmozgalmat se le-
het létrehozni, vagy akár szándékunkat az ellenfél tudtára
adni. Van-e Gandhi a mai Oroszországban?”

Lukács evangéliumának 12. fejezetében van egy – té-
mánk szempontjából igen fontos – logion: Nincsen olyan
rejtett dolog, amely le ne leplezõdnék, és olyan titok, amely
ki ne tudódnék. Ezért tehát amit a sötétségben mondtatok,
azt a világosságban fogják hallani, és amit fülbe súgtatok
a belsõ szobában, azt a háztetõkrõl fogják hirdetni. (Lk
12,2–3) Majd jön az ebbõl levonható tanulság: Ne félje-
tek! Beszéljetek bátran rólam!

Ezt az újszövetségi szakaszt alapul véve mondhatjuk,
hogy Jézus szerint nincs jelentõsebb tényezõ, nagyobb
társadalmi erõ, mint a nyilvánosság. A nyilvánosságra te-
kintettel lehetnek a tanítványok bátrak, szólhatnak tanít-
ványi meggyõzõdésük szerint õszintén.

Ennek tükrében a Gecsemáné-kerti „nagy megtorpanás”
– ahogy Karl Barth nevezte – talán éppen annak az aggo-
dalma miatti gyötrõdés lehetett, hogy a fõpapok, Annás
és Kajafás esetleg félretéve a jogrend, a jogszerûség köve-
telményeit, egyszerûen legyilkoltatják Jézust ott az Olaj-
fák hegyének sötétjében, a nyilvánosság kizárásával, és nem
lesz módja színt vallani sem a Nagytanács elõtt, sem Pilá-
tus elõtt, sem a Golgota hegyén a kereszten.

Ezt a kérdést Jacques Duquesne így fogalmazza meg Jé-
zus-könyvében:6 „…még nem bízik eléggé abban, hogy
sikerül mindezt megmagyaráznia és bizonyítania. Attól fél,
hogy törvényes eljárás és indoklás nélkül fogják kivégez-
ni, névtelenül és azonosítatlanul.”

6 Jacques Duquesne: Jésus. Flammarion, Paris, 1994.



115Ez a Gecsemáné-kerti tusakodás, szorongás és félelem
talán nem is annyira a haláltól való félelem volt, hanem
annak a kétsége, Jézus vajon megkapja-e a kellõ nyilvános-
ságot, mielõtt meghal.

Mert az erõszak elutasítása, még annak árán is, hogy
elszenvedjük magunkon, feltételezi a nyilvánosságot, azt,
hogy lehetõséget kapunk arra, hogy szóljunk a nyilvános-
ság elõtt. Nemcsak azt a kérdést kell tehát feltennünk,
hogy létezhetett volna-e Gandhi a sztálini Oroszországban,
hanem azt is, hogy mi lett volna Jézussal ugyanott, vagy
éppen a mai Észak-Koreában.

A kereszten agonizálva is megbocsátást hirdetõ Jézus
csak egy bizonyos mértékig jogállami, nyilvánosságot felkí-
náló társadalmi viszonyrendszerben tud megnyilvánulni.





„Principiis obsta! Vigyázz a kezdetekre!” – tartja a régi
bölcsesség. Úgy érzem, mai konferenciánk azért tekinthetõ
sikeresnek és eszméltetõnek, mert helyénvaló volt a kezde-
ti kérdés: miért és hogyan kell beszélnünk az erõszak kér-
désérõl keresztényként, teológusként, egyházként? Nos,
a személyes érintettség és a társadalom tekintetében jelent-
kezõ hiányérzet miatt nem hallgathatunk a kérdésrõl: azért,
mert a keresztény ember maga is áldozata lehet az erõszak-
nak (lásd Andorka Eszter tragikus halála), de a közösség
tagjaiként is naponta szembesülünk a tolerancia kultúrá-
jának hiányával mai társadalmunkban.

A hogyan kérdésre is megkaptuk a választ: az erõszak-
ról még egy teológiai mûhelyben is csak az interdiszcipli-
naritás jegyében beszélhetünk, vizsgálva az erõszak kivál-
tó okait, keresve a preventív megoldás lehetõségeit.

Az erõszak formáinak számbavételéhez hívjuk segítsé-
gül az Egyházak Világtanácsa által „Az erõszak leküzdésé-
nek ökumenikus évtizede 2001–2010”1 címen meghirde-
tett felhívás keretében összeállított regisztert. Kiemelve
láthatóak azon területek, amelyek mai konferenciánk so-

FAZAKAS SÁNDOR

Erőszakmentes társadalom –
Utópia vagy stratégia?

1 Vö. Rahmenkonzept für die Dekade. Ökumenische Rundschau 2000/4.
471. kk. http://www.gewaltueberwinden.org/ vagy http://www. overcoming-
violence.org/



117rán tárgyalásra, illetve említésre kerültek (akár kiegészít-
ve az EVT által meghirdetett keretkoncepciót):

Az erõszak formája koronként/helyenként változik
 Országok között
 Országon belül
 Helyi érdekcsoportok között
 Erõszak a családban: nõk, gyermekek ellen
 Erõszak az iskolában, az utcán, a médiában
 Szexuális erõszak
 Társadalmi-gazdasági összefüggésekben
 Szociokulturális kontextusban
 Vallási és kulturális különbözõségek mentén
 Az egyházban és az egyház által elkövetett erõszak
 Fiatalok ellen
 Rasszizmus és idegengyûlölet eredménye
 Természet/teremtettség ellen
 Jogrendszeren belüli erõszak
 Vagyon elleni bûncselekmény
 Erõszak a médiában
Most tekintsük át röviden a kérdés megközelítését a

különbözõ tudományok perspektívájából.
A pszichológus szemszögébõl minden erõszak mögött az

agressziót mint „negatív erõt” kell feltételeznünk. Ez le-
het egyrészt önvédelmi reflex, másrészt társadalmi min-
ták alapján is el- vagy megtanulható magatartás. A társada-
lom válságállapotát jelzi az a tény, hogy a büntetés elma-
radása, illetve a jogkövetõ magatartás megkövetelésének
hiánya egyet jelent az erõszakos cselekmények „jutalma-
zásával”. Az agresszió kiváltó oka – a kognitív pszichológia
értelmezésében – gyakran a félelem, a szorongás, a fruszt-
ráció, de nemegyszer pszichológiai és biológiai funkciók
összhatása vezet agresszív megnyilvánulásokhoz, ezért el-
lensúlyozása nem elhanyagolható feladat. Megoldásként a
pszichológus a szeretet hatalmának megélését ajánlja az
emberi kapcsolatokban.

A büntetõjog szempontjából az erõszak kialakulásához



118 a szükségletek kielégítése, a konfliktuskezelés sajátos mód-
ja vezet. Tragikus, amikor rossz szocializációs folyamat
következtében az agresszió, illetve az erõszakra való haj-
landóság úgy épül be az ember életébe, hogy személyisé-
gének részévé válik.

A teológus arra a kérdésre hívta fel a figyelmet, hogy
mennyiben volt a kereszténység „erõszakot eltûrõ keresz-
ténység” történelme folyamán, s egyáltalán lehetséges-e
meghirdetni az erõszak leküzdését militáns töltetû fogal-
mak nélkül. Tény, hogy a Biblia olvasása során az erõszak
legkülönbözõbb formáival találkozunk (népek, vallások és
kultúrák, ember és természet, Isten és ember kapcsolatá-
ban stb.),2 sõt maga Isten Fia is erõszakos halált szenved a
kereszten. Kérdés viszont, hogy miként értelmezhetõek
például Jézus szavai az írástudók és a farizeusok ellen (Mt
23) vagy az evangélium miatti meghasonlásról (Mt 10,34–
36). Hogyan egyeztethetõ össze mindez a szeretet paran-
csolatával, vagy éppen az ellenség szeretetének megköve-
telésével? (E kérdések tovább teológiai reflexiók tárgyát
kell hogy képezzék.)

Az egyháztörténész az egyháztörténeti „lelkiismeret-vizs-
gálat” fontosságára hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva,
hogy az emlékezés valóban az identitás megerõsítését szol-
gálja, de nem mindegy, hogy ez az önvizsgálat vagy az ön-
sajnálat szellemében történik. Viszont tény, hogy az egy-
háznak van miért önvizsgálatot tartania, hiszen történel-
me során saját belsõ életébõl nem mindig sikerült vagy nem
volt hajlandó kiszorítani az erõszakot.3

2 L. Walter Dietrich: Gewalt und Gewaltüberwindung in der Hebräi-
schen Bibel. Evangelische Theologie, 2004/4. 252–267. o.

3 Hogyan egyeztethetõ össze a szeretet megélésének parancsa az elha-
tárolódással, a bûn és gonosz gyûlöletével, a világ szeretetének megtaga-
dásával? Mit gondoljon az egyszerû hívõ lélek és korunk keresõ embere,
amikor kilépve a templomból – ahol a békesség és a szeretet örömüzene-
tét hallgatta – a gonosz gyûlöletének és legyõzésének erõszakot sugalló
szimbólumaival találja szemben magát? Európa számos temploma elõtt
sárkányölõ Szent György szobra áll (Kolozsvár, Tübingen, Prága stb.),



119Az erõszak megítélése az egyházban teológiatörténeti-
leg nézve ambivalens. Egyrészt Róm 13 alapján minden
idõben vallotta, hogy az erõszak a felsõbbség legitim esz-
köze a hatalom gyakorlásában, a külsõ rend megõrzésében
és a gonosz elleni küzdelemben. Másrészt viszont éppen a
felebarát ügyéért való közbelépés erõszakmentes struktú-
rák kialakításában tette érdekeltté. Luther értelmezésében
az erõszakmentesség olyan, mint az imádság: az ember az
ügyét Istenre bízza. Gandhi és Martin Luther King pél-
dájára való utalás is alátámasztja az evangéliumi felisme-
rést: a keresztény ember köteles közbelépni a felebarát vé-
delmében. Viszont a konfesszionális háborúk, pacifista
mozgalmak vagy a „felszabadítási teológiák” programjai
tovább színesítik a képet.

Ez az ambivalencia már az õskereszténység idejétõl meg-
figyelhetõ. Egyrészt elmondható, hogy az elsõ gyülekeze-
tek életébõl valóban hiányzik az erõszak – fõleg a törté-

aki lándzsájával ledöfi a sárkányt. Katolikus templomok freskói Mihály
arkangyalt lángoló pallossal ábrázolják, amint lesújt a lába alatt megkö-
tözve fetrengõ szörnyetegre, a „régi kígyóra”, a világ fejedelmére, a Sá-
tánra. Az egyik a földi, a másik az eszkatologikus (zsidó apokaliptikából
átvett) gonosz ellen küzd – ez a küzdelem pedig végigvonul a keresztény-
ség történelmén. A sárkány a keresztény Nyugaton már Theodosius csá-
szár uralmától kezdve az Isten és a hit ellenségének szimbólumává lett.
I. Ottó 955-ben Augsburgnál a sárkányölõ Szent Mihály zászlaja alatt
gyõzte le a pogány magyarokat… A Keletrõl támadó ellenség mint az
Isten és ember ellen támadó gonosz megszemélyesítõje a keresztény bi-
rodalom rendjét, hitét, életét veszélyeztette – néhány évtized leforgása
alatt viszont az istentelen horda maga is a keresztény nép tagjai közé
számláltatott. Különben a birodalom története a kereszttel kezdõdött.
De nem a golgotai kereszttel, hanem egy „álombeli kereszttel”, amely-
nek jegyében (in hoc signo vinces) Konstantin 312-ben gyõzött, s ennek
a gyõzedelmes keresztnek jegyében került sor a keresztény birodalom
kiépítésére – ha kellett, tûzzel, vérrel és vassal. Vajon hogyan történhe-
tett ez? Miért válhatott a kereszt gyõzelmi jelvénnyé, az igazság gnoszti-
kus hazugsággá? „Sárkányölés” vagy békességteremtés a kereszténység
mandátuma a világban? Miért jár oly szorosan karöltve a szeretet és a
gyûlölet, a békesség és a harc, miért lesz az egykori üldözöttbõl üldözõ,
a tegnapi mártírból holnap diadalmas elnyomó?



120 nelmi példák és mai szociálpszichológiai definíciók alapján
értelmezett erõszak formái. Krisztus evangéliumának meg-
élése és a missziói parancs nyitást követelt, nemcsak Izráel,
hanem a pogány népek felé is. A szeretet kettõs parancsá-
nak megélése megkövetelte a felebarát fogalmának kiter-
jesztését, csakúgy, mint a bosszúállásról való lemondást.
A békesség megteremtésének érdekeltségét még inkább
fokozta a meghatározó eszkatológiai horizont. Kezdeti
szakaszában a kereszténység szociológiailag sincs abban a
helyzetben, hogy fizikai erõszakot alkalmazzon érdekeinek
érvényesítése végett. Viszont az õskereszténység életében
és magatartásában úgynevezett „látens agresszió” lelhetõ
fel a verbalitás és a képzelet szintjén.4 A Jelenések könyve
6., 16. és 19. fejezetei úgy mutatják be a keresztényeket,
mint akik ugyan reménnyel tekintenek az ellenség feletti
gyõzelem ígéretére, de ennek a harcnak õk nem aktív ré-
szesei. Magatartásukat a hûség, a kitartás és az állhatatos-
ság jellemzi a szenvedés idején. A pásztori levelek ábrázo-
lásában a gyülekezetek életrendje és a missziói parancs
betöltésének kötelezettsége olyan helyzetet teremt, amely-
ben a keresztényeknek egyrészt el kell viselniük az evan-
géliummal szembeni külsõ agressziót, másrészt belülrõl kell
elhatárolódniuk a tévtanítástól és a hitetlenségtõl – mind-
ezt a végsõ igazságos ítélet reményében.

Hogyan értelmezhetõ hát az õskereszténység életében
tapasztalható verbális agresszió? Ulrich Luz megállapítá-
sai5 a szociálpszichológia szempontjából szolgáltatnak egy-
fajta magyarázatot. E szerint a korai kereszténység elõbb
a zsidóságon belüli, majd a pogány környezetben megta-
pasztalt veszélyeztetett és fenyegetett állapotában keres-
te az önazonosság megõrzésének lehetõségeit. Jézus pole-
mikus szavai és Pál apostol zsidóellenesnek tûnõ kiszólá-

4 Ehhez l. Ulrich Luz: Absolutheitsanspruch und Aggressionspotenzial
im frühen Christentum. Evangelische Theologie, 2004/4. 268–284. o.

5 Uo.



121sai (1Thessz 2,15kk) a húsvét utáni gyülekezet történelmi
tapasztalatainak horizontján kerültek értelmezésre. Ehhez
társultak a korán jelentkezõ tanításbeli elhajlások, tévta-
nítások, egyszóval a tiszta tan veszélyeztetettsége. Ezen
okok együttesen vezettek az elhatárolódáshoz, a kommu-
nikáció megszüntetéséhez, kirekesztésekhez a csoport szo-
ciokulturális és ideológiai összetartozásának megõrzése
érdekében.6 Mindez érthetõbbé válik, ha a teológiai tan-
fejlõdés fókuszán keresztül szemléljük a kérdést: valójá-
ban igen hamar kialakultak olyan lényeges hitigazságok
(fõleg a krisztológia területén), amelyeket nem lehetett
kiszolgáltatni a Lélekre hivatkozó továbbtanítás (1Jn 4,1kk;
Júd 19) tetszõlegességének vagy a páli levelek és más bib-
liai iratok állandó magyarázásának, újraértelmezésének
(2Pét 3,16). Az ellenérzések és az elhatárolódás annál is
élesebb volt, mivel a „másik tanító” ugyanúgy igényt tar-
tott az „igazi keresztény identitás” képviseletére, mint a
védekezésre szoruló. S mivel ebben az idõben még nem
alakult ki a tanítói tisztség és autoritás olyan formája, amely
õrködhetett volna a tan tisztasága felett, a helyes tanítás
képviseletének ügyében nem volt mellékes a gyülekezeti
vezetõ vagy tanító argumentatív készsége, tekintélye.

Tény viszont, hogy a védekezési mechanizmusként elõ-
állt elõítéletek, sztereotípiák és elhatárolódások nem tûn-
nek el az üldöztetés megszûnésével, hanem végigkísérik a
kereszténység történelmét, s a verbális agresszió nem egy-
szer vezetett fizikai erõszakhoz. A kérdés viszont ma is
aktuális és értelmezésre vár: hogyan viszonyul egymáshoz
a keresztény egzisztencia partikuláris értelmezése és az
abszolút igazság ismeretének, illetve birtoklásának igénye?

Végül tegyük fel a kérdést: mit tehet ma az egyház az
erõszak leküzdésének érdekében?

6 Uo. 279–284. o.



122 A BIBLIAI REMÉNYSÉG ÉBREN TARTÁSA

Ott, ahol az ember rezignáltan tekint az emberiség hely-
zetére korunk állandóan megtapasztalható erõszakhullámai
közepette, a keresztény igehirdetésnek és bizonyságtétel-
nek ébren kell tartania a reménységet a békés együttélés
iránt. A Szentírás, közelebbrõl az ószövetségi héber Biblia
több olyan messiási próféciát és ígéretet tartalmaz, amely
reménységgel tekint arra az eljövendõ korszakra, amely-
ben a társadalmi együttélést (Ézs 11,4kk), az ember és a
teremtett világ kapcsolatát (Ézs 11,6–10) és a népek vi-
szonyát (Ézs 2,2–4) az erõszakmentesség jellemzi. Izráel-
nek ugyan nem volt elégséges ereje az erõszak leküzdésé-
hez, gyakran kudarcot vallottak, de a prófétai ígéret és a
reménység bátorságot adott nekik a „relatíve” igazságosabb
együttélés keresésére.

A MEGBÉKÉLÉS LEHETÕSÉGEINEK
ÉS FÓRUMAINAK KERESÉSE

Három paradigmaértékû bibliai történetre, illetve tanításra
kell utalnunk. József és testvéreinek megbékélése (1Móz 43–
45) arra figyelmeztet, hogy az elszenvedett megaláztatás
és a sérült kapcsolat megbosszulására nem kerül sor, de
nem is kezeli az elkövetett bûnt és erõszakot a normalitás
szintjén. A belátás és a megbocsátás helyreállítja a közös-
séget, és megnyitja a lehetõséget a közös, boldogabb jövõ
számára. Ézsau és Jákób megbékélése (1Móz 33) arra fi-
gyelmeztet, hogy a megbékélésnek jóvátételre tekintõ kö-
telezettsége is van (akár materiális értelemben). A jézusi
etika intelmei (Mt 5,23–24) pedig nyilvánvalóvá teszik,
hogy a felebaráttal való megbékélés és az istentisztelet a leg-
szorosabban összetartozik. A felebaráttal való megbékélés
az istenképû emberrel való megbékélést jelenti, amely nem



123egyszeri alkalom, hanem állandó folyamat a konfliktusok
kezelése érdekében.

A megbékélés alapja – teológiailag – Isten és ember kap-
csolatában keresendõ (2Kor 5,19), s ennek következtében
ember és ember viszonyának rendezését jelenti. Az egy-
ház csak az Úr imája 5. kérésének összefüggésében, a meg-
igazulás bibliai-reformátori tanításának fényében szemlél-
heti a kérdést. A megbékélés ethosza nem tekinthet el
egyrészt az áldozat felemelésétõl és méltóságának helyre-
állításától, másrészt a bûn megnevezésétõl és a bûnösök
számonkérésétõl – de úgy, hogy törõdik a bûnös sorsával
is. Azért is fontos tisztázni e kérdést, mert a szerepek ál-
landóan változnak, mint hallottuk: az agresszorból lehet
áldozat, az áldozatból pedig segítõ. Ehhez a folyamathoz
viszont olyan fórumokra van szükség (a civil társadalom,
illetve a gyülekezetek szintjén), ahol lehetõvé válik, hogy
emberek a szabadság és a megbocsátás szellemében beszél-
jenek a múltról, a sérelmekrõl, a továbblépés lehetõsé-
geirõl.7

PROGRAMOK ÉS PROJEKTEK AZ ERÕSZAK
LEKÜZDÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN

Mai konferenciánk tanulságai kiváló indíttatást nyújtanak
a következõ programok szervezésére (a teljesség igénye
nélkül):
 Tanulmányi napok szervezése a hatalom-erõszak-meg-

békélés fogalmainak értelmezése és teológiai összefüg-
géseinek feltárása érdekében;

7 Ehhez l. Christoph Klein: Bosszú helyett megbocsátás. A megbékélés
kultúrájának teológiai alapvetése. Kálvin Kiadó – Luther Kiadó, Buda-
pest, 2003. Fazakas Sándor: Emlékezés és megbékélés. A múlttal való
szembesülés egyházi és teológiai kritériumai. Kálvin Kiadó, Budapest, 2004.



124  Ökumenikus kapcsolatok kihasználása az „idegen”
megismerése, kultúrájának elfogadása érdekében;

 Az oktatás területén megkülönböztetett figyelemben
részesüljenek az erõszakot átélõ gyermekek;

 A hitoktatás keretében kerüljön sor „ellenstratégia”
kialakítására a bibliai istenkép közvetítése által, a gyer-
mekeket érõ különbözõ hatások ellensúlyozására;

 A lelkigondozás terén a személyiségformálás legyen
hangsúlyosabb;

 A képzés-továbbképzés során konfliktuskezelõ kompe-
tenciák elsajátítására kerüljön sor;

 Az emlékezés „gyógyító” és „identitásmegõrzõ” dimen-
zióinak felfedezése – lokális szinten;

 A közéleti felelõsség tudatosítása: emberbarát jogrend
és pénzügy kialakításának igénye;

 Ökológiai projektek meghirdetése, megvalósítása.

Összegzésként és feladatként tehát megállapítható: a re-
ménység ébrentartása, a bibliai realitásérzék megõrzése és
a megbékélés lehetõségének keresése nem elhanyagolható
ösztönzést jelenthet – nem utópisztikus álmok táplálásá-
hoz, hanem az erõszak korunkban egyre terjedõ ingoványá-
nak lecsapolásához és ezzel az erõszakmentesség szigetei-
nek növekedéséhez.



EGYHÁZI NYILATKOZATOK ÉS
AZ ERŐSZAK LEKÜZDÉSE

2.
rész







A kötet második részében szereplõ egyházi állásfoglalások
és nyilatkozatok betekintést nyújtanak a földrajzilag elté-
rõ elhelyezkedésû, gyakran egymástól különbözõ társadal-
mi kontextusban jelen lévõ egyházak és egyházi szerveze-
tek munkájába és annak eredményeibe. A dokumentu-
mokból kitûnik, hogy társadalmi felelõsségvállalásukból
adódóan miként támogatták a politikai, a társadalmi és a
magánszférában megjelenõ erõszak leküzdését, amikor a pol-
gári engedetlenség, a katonai szolgálat megtagadása, a ter-
rorizmus, a nõk és a gyermekek elleni erõszak kérdéseivel
foglalkoztak. Az állásfoglalások kiválasztását az a szempont
vezette, hogy az erõszak kérdésével kapcsolatos egyházi
nyilatkozatok közül azok szerepeljenek, amelyek kérdései
a magyar társadalomban is megjelentek vagy megjelennek,
és eddig magyar nyelven elérhetetlenek voltak.

Az elsõ két dokumentum az Amerikai Egyesült Államok-
ból származik. Az Evangélikus Egyház – Missouri Zsinat
Teológiai és Egyházi Kapcsolatok Bizottságának beszámo-
lója 1967-bõl A polgári engedetlenség kérdéskörét tárgyal-
ja. A polgári engedetlenség általános meghatározása sze-
rint erõszakmentes magatartás, amely bizonyos törvények
vagy a kormányzati politika ellen irányul és demokratikus
jellegû. A dokumentum megjelenése évének áprilisában
több mint 350 000 ember tüntetett New Yorkban Mar-
tin Luther King irányításával a vietnami háború ellen, és

Erőszak – Az egyházi nyilatkozatok
társadalmi kontextusa

OROSZ GÁBOR VIKTOR



128 hasonló tüntetés zajlott Washingtonban is. Fekete zavar-
gások voltak Detroitban, a kormány katonákat vezényelt
ki, a megmozdulások következtében 40 ember vesztette
életét. A következõ évben teszi közzé a Kerner-bizottság
elítélõ jelentését a fehér rasszizmussal szemben, amelyben
a fekete lakosság segítésére szólít fel. Ebben a kontextus-
ban rendkívüli aktualitással teszi fel a Missouri Zsinat
dokumentuma a kérdést: milyen mértékben vehetnek részt
a keresztény hívõk az igazságtalanság eltörlése érdekében
nyilvános demonstrációkban és az igazságtalannak tûnõ
törvények vagy a törvények helytelen értelmezése elleni
tiltakozás egyéb formáiban?

A második nyilatkozatban az Amerikai Evangélikus Egy-
ház (ELCA) Tanácsa az erõszak valóságával és az erõszak-
tól való félelemmel foglalkozik. A dokumentum 1994-ben
jelent meg, követve azokat a korábbi nyilatkozatokat, ame-
lyek közül kiemelkedik és a késõbbi állásfoglalások számára
is mértékadó, címe A béke: Isten ajándéka, a mi hivatá-
sunk.1

A lelkiismereti okokból történõ katonai szolgálatmeg-
tagadás miatti üldözés kérdéséhez kapcsolódik a Norvég
Egyház Ökumenikus és Nemzetközi Kapcsolatok Tanácsa
Emberi Jogi Bizottságának szeptember 28-án elfogadott
nyilatkozata. A dokumentum számára az ENSZ Emberi
Jogi Bizottságának április 22-én kelt 1998/77. számú ha-
tározata döntõ fontosságú. E nyilatkozat hangsúlyozza a
lelkiismereti okból történõ szolgálatmegtagadás és az ál-
lami üldözéssel szembeni védelem szükségességének kap-
csolatát. A nem EU-tag, NATO-szövetséges Norvégia meg-
szavazta ezt a határozatot. A délszláv háború legkritikusabb
idõszaka (1999 augusztusa) elõtt egy évvel megjelenõ egy-
házi dokumentum támogatja a változást és hangsúlyozza,
hogy a szerb dezertõröknek a lelkiismereti okból történõ

1 Peace: God’s Gift, Our Calling.
http://www.elca.org/dcs/peacein.html



129szolgálatmegtagadás indokával menedéket kell nyújtani,
hiszen a norvég hatóságok a lelkiismereti okból történõ
szolgálatmegtagadást nem tekintették különösebb mene-
dékjogi alapnak mind ez ideig. A dokumentum kontextu-
sának norvég sajátossága, hogy a négymillió lakosú Norvé-
giában a sorkatonai szolgálat megmaradt, amelynek egyik
oka a 150 000 fõs haderõ méretének fenntartása, jólle-
het a sorkötelezettség rendszere a sorkatonák és a hivatá-
sosok kombinációjaként fejlõdik tovább.

 A Testvérek Egyháza (Church of the Brethren) a kato-
nai szolgálatot elutasító történelmi békeegyház. A kvéke-
rek és a mennoniták mellett alapítója az 1949-ben létrejött
Egyház és béke (Church & Peace) mozgalomnak. 1948-
ban csatlakozott az Egyházak Világtanácsához. Itt szerep-
lõ nyilatkozatukat 1987-ben adták ki A rend iránti igény
címen, amelyben bírálják a társadalomban manipulatív
eszközként megjelenõ megrögzött antikommunizmust; az
Amerikai Egyesült Államok álcázott háborúit, amelyek
rombolóbbak a nyílt háborúknál; felhívják a figyelmet a
kormány törvényellenes tevékenységeire. A nyilatkozat a
terrorizmussal kapcsolatban megállapítja: „Hisszük, hogy
olyan rendre kell törekednünk, amely törvényes és meg-
bízható információs források alapján tájékozódik. Hisszük,
hogy olyan rendre kell törekednünk, amely semmilyen for-
mában nem vállal közösséget a terrorizmussal, beleértve a
kormány által irányított terrorszervezeteket is, mint a CIA.”

A Németországi Protestáns Egyház (EKD) Tanácsának
1977. szeptember 16-ai nyilatkozata tizenegy nappal Hans
Martin Schleyernek, a Német Gyáriparosok Szövetsége
elnökének elrablása után született. A Baader–Meinhof-
csoport terroristái a túsz életéért cserébe tizenegy elítélt
terrorista szabadon engedését követelték. A Német Szö-
vetségi Köztársaságban ekkor nagyon feszült volt a légkör,
amit tovább fokozott, hogy a terroristák egy csoportja ok-
tóber 13-án eltérítette a Lufthansa Ciprusra tartó járatát,
és az utasokat a nyugatnémet hadsereg katonái szabadítot-



130 ták ki október 18-án. Ugyanezen a napon több terrorista
öngyilkosságot követett el egy szigorúan õrzött nyugatné-
met börtönben. Schleyer holttestét egy nappal késõbb
Muhlhouse-ban találták meg. Olaszországban és Franciaor-
szágban mindeközben tüntetések zajlottak a terroristákért.
Az EKD dokumentuma megállapítja: „A gyilkosság és a zsa-
roló erõszak, amely cinikusan számol emberi életek pusz-
tulásával, semmivel, semmilyen körülmények között, sem-
milyen cél nevében nem igazolható és nem menthetõ.”
A terrorizmus eszkalációjának megakadályozására szólít
fel, és biztosítja a nyugatnémet kormányt, hogy döntéseik
következményeit együtt viselik velük. 1978-ban a kormány
terrorizmus elleni törvényjavaslatát a Bundestag egyetlen
szavazattöbbséggel fogadja el.2

Erõszak és erõszakhasználat a társadalomban címet
viselõ téziseit 1973-ban hozta nyilvánosságra a Németor-
szági Protestáns Egyház Közéleti Felelõsség Kamarája az
EKD Tanácsának jóváhagyásával. Ezek a tézisek a korábbi
párbeszédeket folytatják, új hangsúlyokkal. Olyan prob-
lémákat is belevonnak a vitába, amelyek az azóta eltelt
idõszakban német területen – mint az önvédelem joga, a
polgári engedetlenség kérdése, szociális alapjogok –, illet-
ve a harmadik világ országaiban léptek fel: a rasszizmus és
az elnyomás.

Németországban 2001. január elsejétõl rendelkezik a
törvény (BGB §1631,2) a gyermekek erõszakmentes fel-
nevelésérõl. A törvényt megelõzõ társadalmi dialógushoz
kapcsolódva született a Németországi Protestáns Egyház
nyilatkozata, címe A gyermekek védelme a bántalmazás-
sal és a nemi erõszakkal szemben. Az EKD zsinata a tag-
egyházakat a szövetségi kormánynál és a tartományi kor-
mányzatoknál való közbenjárásra biztatja a tanácsadóhe-

2 L. Pók Attila: A nemzetközi élet krónikája 1945–1997. História – MTA
Történettudományi Intézet, Budapest, 1998. 156–159. o.



131lyek kiépítése és a preventív intézkedések meghozatala
érdekében.

A következõ három nyilatkozat a nõk elleni erõszakkal
és a nõk jogaival foglalkozik, és a Lutheránus Világszövet-
ség Az egyházak nemet mondanak a nõk elleni erõszakra
– cselekvési terv az egyházak részére3 címû dokumentumát
elõkészítõ tanácsüléseken születtek Indiában, Norvégiában
és Svájcban. A dokumentumok egy folyamatot tükröznek,
mivel az LVSZ Misszióért és Fejlesztésért Felelõs Osztá-
lyának tanácskozási fázisaiba engednek betekintést. Az
1992-ben Indiában született dokumentum rámutat, hogy
„a nõk elleni erõszak nem mítosz, hanem valóság, és hogy
gyakran süket fülekre talál, ha a nõk fájdalmas tapaszta-
lataikról beszélnek”.

Az emberiség történetének legerõszakosabb évszázada
után az Egyházak Világtanácsa 1998-ban Hararében tartott
gyûlésén úgy döntött, hogy meghirdeti az erõszak leküz-
désének évtizedét (2001–2010).4 A gyûlés idején fejezõdött
be hivatalosan a „Békét a városnak” elnevezésû, hét ország
részvételével megvalósult EVT-program, amely további
impulzusokat adott a tagegyházak képviselõinek a béke
kultúrájának kialakításához, akik nagy többséggel szavaz-
ták meg az erõszak legyõzésének évtizedét. Az évtized
megnyitása alkalmából 1999. szeptemberében Genfben a
központi bizottság által kiadott nyilatkozat kifejezi, hogy
az egyházak feladata a bizonyságtétel az igazságon alapu-

3 Kirchen sagen „Nein” zur Gewalt gegen Frauen. Aktionsplan für die
Kirchen. Lutherischer Weltbund Abteilung für Mission und Entwicklung,
Frauen in Kirche und Gesellschaft, Genf, 2002. 58–61. o. http://www.
lutheranworld.org/LWF_Documents/Lwfviolence-DE.pdf

4 Tanulmányi vezérfonala magyar nyelven is elérhetõ: A megbékélést és
a békét keresõ egyházak. Tanulmányi vezérfonal. Az MTA–EHE Szo-
ciáletikai és Ökumenikus Kutatócsoport munkájának keretében angol
eredetibõl fordította Szentpétery Marianne. Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa, Budapest, 2004.



132 ló békérõl. Az ezt követõ dokumentum Potsdamban 2001.
január 29–február 6. között megrendezett „Évtized az erõ-
szak leküzdéséért” címû konferencia nyilatkozata. A nyi-
latkozat felsorolja azokat az erõszakos tetteket, amelyek
a 20. századot jellemezték, valamint felhívja az egyházak
és az ökumenikus szervezetek figyelmét arra, hogy miként
legyenek a béke építésének eszközeivé.



Gyakori kérdés: Milyen mértékben vehetnek részt a ke-
resztény hívõk az igazságtalanság eltörlése érdekében nyil-
vános demonstrációkon és az igazságtalannak tûnõ törvé-
nyek vagy a törvények helytelen értelmezése elleni tilta-
kozás egyéb formáiban?

A kérdés megválaszolásához szükség van néhány vezér-
elvre:

a) Isten civil kormányt helyezett uralomra, amely az õ
nevében javunkat szolgálja és megbünteti a gonosztevõket,
valamint a jótettekért dicséretben részesít (Róm 13,1–6).1

Polgári engedelmesség és engedetlenség*

Evangélikus Egyház – Missouri Zsinat Teológiai
és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága

 * Civil Obedience and Disobedience. A Report of the Commission on
Theology and Church Relations of the Lutheran Church – Missouri
Synod. July 1966. A világhálóról: LCMS Documents – Project Witten-
berg. http://www.iclnet.org/pub/resources/text/wittenberg/wittenberg-
msynod.html (1999. február 19.) Az MTA–EHE Szociáletikai és Öku-
menikus Kutatócsoport munkájának keretében angol eredetibõl fordí-
totta Szûcs Kinga. A fordítást lektorálta Orosz Gábor Viktor.

1 Róm 13,1–6: Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak,
mert nincs hatalom mástól, mint Istentõl, ami hatalom pedig van, az az
Istentõl rendeltetett. Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten
rendelésének áll ellen; akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak ma-
gukra. Mert a jó cselekedet miatt nem kell félni az elöljáróktól, hanem
csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd
a jót, és dicséretet kapsz tõle: mert Isten szolgája az a te javadra. Ha
azonban rosszat teszel, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot,
hiszen õ Isten szolgája, aki az õ haragját hajtja végre azon, aki a rosszat
teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nemcsak a harag miatt, hanem a



134 A keresztény hívõk ezért tisztelettel és engedelmességgel
tartoznak a civil hatalomnak, és cselekvõ elkötelezettség-
gel kell elõremozdítaniuk a közjó ügyét. (1Pt 2,13–14;
Róm 13,1–6; 1Tim 2,1–2; Nagy káté I. 15–54.; Apológia
XIV. 1., 3., 6.)2

lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert õk Isten szolgái,
akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak.

2 1Pt 2,13–14: Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért,
akár a királynak, mint a legfõbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint
akiket õ küld a gonosztevõk megbüntetésére és a jót cselekvõk megdicsé-
résére.

Róm 13,1–6: l. 1. jegyz.
1Tim 2,1–2: Arra kérlek mindenekelõtt, hogy tartsatok könyörgése-

ket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a ki-
rályokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk
teljes istenfélelemben és tisztességben.

Nagy káté I. 150–154: „Hasonlóképpen kell szólnunk a világi felsõbb-
ség iránti engedelmességrõl, amely – mint mondtuk – atyai hivatás min-
denestõl és a legtágabb körre terjed ki.  A felsõbbség ugyanis nem egy
család atyja, hanem annyié, ahány lakosa, polgára vagy alattvalója van.
Hiszen Isten úgy adja és õrzi meg általuk táplálékunkat, házunkat és
gazdaságunkat, oltalmunkat és biztonságunkat, mintha szüleink volná-
nak. Mivel tehát ezt a nevet és címet legnagyobb kitüntetésként teljes
tisztességgel viselik, tartozunk is azzal, hogy a legdrágább és legneme-
sebb földi kincsként tiszteljük és becsüljük õket.

Aki tehát engedelmes, készséges, szorgalmas és szívesen megad min-
den tiszteletet, az tudja meg, hogy Isten tetszésére cselekszik, sõt öröm
és boldogság a jutalma. Ha viszont nem teszi ezt szívesen, hanem meg-
veti elöljáróit és ellenkezik vagy lázadozik, akkor tudja meg azt is, hogy
nincs része se kegyelemben, se áldásban. Aki pedig ezzel szeretne egy
aranyat keresni, az viszont máshol tízszerannyit veszít, vagy hóhér kezé-
re jut, háborúban, betegségben vagy ínségben pusztul el, vagy nem lesz
öröme gyermekeiben, kárt, igazságtalanságot és erõszakot kell szenved-
nie háza népétõl, szomszédoktól vagy idegenektõl és zsarnokoktól. Így
fizettetik meg és térül meg az, amit kerestünk és megérdemlünk enge-
detlenségünkkel.

Ha nekünk csak egyszer kellene mondani azt, hogy ezek a cselekede-
tek Istennek ennyire kedvére vannak és ilyen bõséges a jutalmuk, akkor
mérhetetlen bõségben dúskálnánk és mindenünk volna, amit csak kíván
a szívünk. Mivel azonban Isten igéjét és parancsolatát úgy megveted,
mintha valami kofa mondaná, hát mutasd is meg: vagy-e olyan ember,
hogy szembeszállhass Vele! Talán bizony nehezére fog esni, hogy megfi-



135b) Mivel a törvények olykor igazságtalanok, esetleg hely-
telenül alkalmazzák õket, a keresztény hívõknek joguk és
kötelességük törvényes eljárások révén munkálkodni az
igazságtalan törvények hatályon kívül helyezésén és a he-
lyes törvényalkalmazás elõmozdításán. Ha a törvénynek

zessen neked? Bizony, sokkal jobban járnál Isten jóindulatával, béké-
jével és áldásával, mint haragjával és átkával. Mit gondolsz, miért van
most a világ annyira tele hûtlenséggel, gyalázatossággal, nyomorúság-
gal és gyilkossággal, ha nem azért, mert mindenki a maga ura és függet-
len akar lenni, senkit sem akar becsülni és szeretne mindent kénye-
kedve szerint tenni? Isten ezért egyik gazembert a másikkal bünteti,
úgyhogy ha megcsalod vagy megveted uradat, más lép a helyébe és
ugyanúgy bánik veled; vagy tízszerannyit kell szenvedned saját házad-
ban feleségedtõl, gyermekedtõl vagy házad népétõl.” Dr. Luther Már-
ton Nagy Kátéja. In: Konkordia könyv. Az evangélikus egyház hitval-
lási iratai. 2. köt. Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, Budapest, 1957.

Apológia XVI. 1., 3., 6.: „…ebben azt vallottuk, hogy a keresztyén
embernek szabad hivatalt viselnie, bíráskodnia a császári vagy egyéb ér-
vényben levõ törvények szerint, jogos halálos ítéletet hozni, jogosan
háborút viselni, katonáskodni, jogszerû szerzõdéseket kötni, tulajdonnal
bírni, a hatóságok követelésére esküt tenni, házasságot kötni – végül, hogy
a világi élet törvényes intézményei Isten jó alkotásai és isteni eredetû
intézmények, amelyekkel a keresztyén ember bátran élhet. […] Az evan-
gélium nem nyújt új törvényeket a világi rendre vonatkozólag, hanem
azt rendeli, hogy engedelmeskedjünk a meglevõ törvényeknek, származ-
zanak azok pogányoktól vagy másoktól –, és azt kívánja, hogy ezzel az
engedelmességgel a szeretetet gyakoroljuk. Esztelenséget követett el
Karlstadt, amikor ránk akarta kényszeríteni Mózesnek a jogi ítélkezésre
vonatkozó törvényeit. […] Julianus Apostata, Celsus és sokan mások azt
vetették a keresztyének szemére, hogy az evangélium szétbomlasztja az
államokat, mivel tiltja a megtorló büntetést, és más olyasmit is tanít, ami
a világi társadalmi rendnek nem felel meg. Ezek a kérdések feltûnõen
sokat foglalkoztatták Origenészt, Nazianzoszi Gergelyt és másokat. Pe-
dig ezek könnyen megoldhatók, ha tudjuk, hogy az evangélium nem szab
törvényeket a világi élet rendjére, hanem bûnbocsánatot nyújt és a hí-
võk szívében az örök élet kezdete. Egyébként pedig nemcsak jóváhagyja
a külsõ világi rendet, hanem ennek alá is rendel minket, mint ahogyan
szükségszerûen alá vagyunk vetve az idõ törvényeinek, a tél és a nyár
váltakozásának mint isteni rendelésnek.” Az Ágostai hitvallás apológiá-
ja. In: Konkordia könyv. Az evangélikus egyház hitvallási iratai. 1. köt.
Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, Budapest, 1957.



136 megfelelõ eljárások kudarcot vallanak, a keresztény ember
nyugodt lelkiismerettel vehet részt olyan nyilvános demon-
strációkon, amelyek az igazságtalanságot hivatottak drama-
tizálni. Ez az elv nemcsak akkor érvényes, ha az egyén sze-
mélyes, törvényben foglalt jogai sérülnek, hanem min-
denekelõtt akkor, ha az egyén más, törvényes jogaiktól
megfosztott személyekhez csatlakozik (Péld 31,8–9; Gal
6,2.9–10; Nagy káté I. 256–260).3 Ugyanakkor az egyé-

3 Péld 31,8–9: Nyisd meg szádat a némáért, a mulandó emberek ügyé-
ért! Nyisd meg szádat, ítélkezz igazságosan, ítéld meg a nyomorultnak
és szegénynek a jogát!

Gal 6,2.9–10: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisz-
tus törvényét… A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga
idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg idõnk
van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink
a hitben.

Nagy káté I. 256–260: „Isten ezért azt akarja, hogy felebarátunk hír-
nevét, becsületét és tisztességét ugyanúgy ne vegyük el és ne csorbítsuk,
mint pénzét vagy javait, hogy becsülete legyen mindenkinek felesége,
gyermeke, háza népe és szomszédja elõtt. Elõször is: e parancsolat betû
szerint (úgy, ahogyan az szól: »Ne tégy hamis tanúbizonyságot!«) arra az
esetre értendõ, ha szegény ártatlan embert a nyilvános bíróság elõtt vá-
dolják és hamis tanúkkal sarokba szorítják, hogy fej-, jószág- vagy becsü-
letvesztésre ítéljék.

Ezek szerint úgy látszik, mintha kevés közünk volna ehhez, a zsidók-
nál azonban nagyon elterjedt dolog volt. A népet ugyanis kitûnõ, rende-
zett vezetés fogta össze; ahol pedig hasonló vezetés van, ott még ma sem
kerülhetõ el ez a bûn. Oka pedig ez: ahol bíró, polgármester, fejedelem
vagy más felsõbbség székel, ott mindig csak a világ módjára mennek a
dolgok. Senki sem akar mást megsérteni, ezért úgy képmutatóskodnak
és beszélnek, ahogyan az érvényesülés, a pénz, a remélt jövõ vagy a ba-
rátság követeli: így aztán a szegény ember alulmarad, nem lehet igaza és
kénytelen eltûrni a büntetést. Az pedig általános csapás a világon, hogy
ritkán akad becsületes ember a bíróságban. Bírónak ugyanis mindenek-
elõtt becsületes ember való, sõt nemcsak becsületes, hanem bölcs, okos,
sõt bátor és merész ember. Ugyanígy tanúnak is merész, fõként pedig
becsületes ember való. Mert aki minden ügyben igazán ítél és ítéletét
érvényesíti, az gyakran megharagítja jó barátját, rokonságát, szomszéd-
ját, gazdagokat és hatalmasokat, akik sokat használhatnak vagy árthat-
nak neki. Ezért egészen vaknak kell lennie, szemét be kell hunynia, fülét
be kell dugnia, ne lásson, ne halljon semmit, csak azt, ami eléje kerül, és



137nek jogait és az igazságosság helyes mértékét a törvényke-
zés menete során a kormánynak kell megszabnia (Apoló-
gia XVI, 7).4

c) Tekintettel arra, hogy az Úr akarata magasabb törvény,
mint a világi hatalomé (Róm 13,1), a keresztényeknek in-
kább kell engedelmeskedniük Istennek, mint az embernek,
ha a világi törvény összeütközésbe kerül az Istentõl származó
világos szabállyal, ugyanakkor készségesen vállalniuk kell
az összeütközés velejárójaként tettük büntetését (Dán 6;
ApCsel 5,29; Mt 5,11–12).5 A jelen nyilatkozat összhang-
ban van az Ágostai hitvallás XVI. cikkével: Az evangélium
nem dönti meg a világi hatalmat, az államot és a házasság
intézményét, de megköveteli, hogy ezeket mindenki Isten
rendeléseként tisztelje, és hogy saját elhivatottsága szerint
mindenki tanúbizonyságot tegyen a krisztusi szeretetrõl, és
helyzetének megfelelõen õszintén cselekedje a jót. A ke-
resztény hívõk ennek értelmében kötelesek alávetni magu-

döntsön aszerint. Elsõsorban tehát azt célozza meg ez a parancsolat,
hogy mindenki védje meg felebarátja igazát, ne engedje korlátozni vagy
elferdíteni, hanem pártolja és õrködjék rajta rendíthetetlenül, akár bíró,
akár tanú szerepét tölti be, és bármiféle ügyrõl van szó.”

4 Apológia XVI. 7.: „Az Evangélium tiltja az egyéni megtorlást; ezt pedig
Krisztus azért hangsúlyozza oly sokszor, nehogy az apostolok azt gondol-
ják, hogy a világi uralmat el kell venniük  azoktól, akik annak birtokában
vannak – amiképpen a zsidók álmodoztak a messiási birodalomról –,
hanem vegyék  tudomásul, hogy nekik a lelki országról kell tanítaniuk,
nem pedig a világ rendjét megváltoztatniuk. Az egyéni megtorlás tilalma
tehát nem csupán tanács, hanem határozott parancs, Mt 5,39 és Róm
12,19 szerint. A nyilvános megtorlást, ami a felsõség feladata, nemcsak
nem helyteleníti, hanem egyenesen el is rendeli, hiszen ez Pál szerint Isten
munkája, Róm 13,1kk. A nyilvános megtorlás fajtái pedig: bírói ítéletek,
háborúk, katonaság igénybevétele.”

5 Dán 6: „Dániel az oroszlánok vermében”. ApCsel 5,29: Péter és az
apostolok így válaszoltak: „Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint
az embereknek.” Mt 5,11–12: Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláz-
nak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örülje-
tek és ujjongjatok, mert jutalmatok bõséges a mennyekben, hiszen így
üldözték a prófétákat is, akik elõttetek éltek.



138 kat a világi hatalomnak, és engedelmeskedni parancsainak
és törvényeinek mindenben, ami bûn nélkül megtehetõ. Ha
azonban a világi hatalom parancsai nem teljesíthetõk bûn
nélkül, inkább Istennek kell engedelmeskednünk, mint az
embernek (ApCsel 5,29). Amennyiben a keresztény ember
olyan törvénnyel szemben engedetlen, amely szerinte ellent-
mond Isten magasabb törvényének,

1. bizonyosnak kell lennie abban, hogy minden törvé-
nyes erõfeszítést megtett a törvény megváltoztatására;

2. meg kell vitatnia tiszta lelkiismeretû embertársaival,
hogy ítélete valóban helyes-e;

3. engedetlenségét erõszakmentes módon kell kifejezés-
re juttatnia;

4. engedetlenségének a lehetõ legpontosabban kell meg-
céloznia azt a bizonyos törvényt vagy gyakorlatot, amely
lelkiismeretével összeegyeztethetetlen;

5. ezen eszköz használatakor önfegyelmet kell gyakorol-
nia, mert nagy a veszélye a törvénytelenségnek. Noha a
keresztény embernek olykor csatlakoznia kell valamilyen
tiltakozó megmozduláshoz, óvakodnia kell attól, hogy azo-
nosuljon olyan csoportokkal és személyekkel, akiknek, jól-
lehet ugyanaz ellen tiltakoznak, indítékaik nyilvánvalóan
rosszak, illetve azokkal, akik önös, helytelen céljaik meg-
valósítására akarják felhasználni a mozgalmat.

d) Mivel etikai téren a keresztények nincsenek min-
denben egy véleményen, az Evangélikus Egyház – Missouri
Zsinat detroiti gyûlésén a következõ bölcs döntést hoz-
ta: A zsinat bátorítja tagjait, hogy a lehetõ legkörültekin-
tõbben ítéljék meg egymást személyükben, illetve a mind-
nyájukat érintõ bonyolult társadalmi problémákra adott
válaszaikat illetõen, valamint hogy az egyes emberi szituá-
ciókban a krisztusi szeretet isteni elvét alkalmazzák.6

6 Az Evangélikus Egyház – Missouri Zsinat 46. gyûlésének jegyzõköny-
ve. Detroit, Michigan, 1965. június 16–26. 9–22. határozat, 171. o.



139e) A fent említett elvek segíthetik a keresztény gyüle-
kezetet is, amennyiben testületileg kíván fellépni az igaz-
ságtalan törvények ellen vagy a törvények helyes alkalma-
zása mellett. Fontos, hogy a gyülekezet szilárd egyetértésre
jusson mind a probléma természetét, mind a tiltakozás
módját illetõen, még mielõtt konkrét cselekvésre kerülne
sor a gyülekezet nevében.

f) Arra a kérdésre, hogy milyen szerepe lehet a lelkipász-
tornak a nyilvános demonstrációkon, válaszunk a követke-
zõ: azok az elvek vonatkoznak a lelkipásztorra is, amelyek
utat mutatnak a hívõknek. A lelkész elsõsorban olyan hívõ,
aki Krisztusban mint személyes Urában éli az életét, nem
kevésbé, mint egyháza tagjai. Ha a polgári tiltakozás kap-
csán saját felelõsségét és a lehetséges lépéseket mérlege-
li, tekintettel kell lennie arra, hogy kivételes hivatásában,
Isten nyájának pásztoraként különleges elvárások vonat-
koznak rá. Az õ tiszte, hogy kimondja az ítéletet és a gyó-
gyító szót, amikor megpróbálja felkészíteni a hívõket a
rájuk váró szolgálatra (Ef 4,11–12).

g) Végül a következõ megállapításokat tehetjük:
1. A nyilvános tiltakozás önmagában általában nem el-

lenkezik a törvénnyel, és a keresztény ember a krisztusi
szeretetbõl fakadóan szükségét érezheti, hogy részt vegyen
valamely nyilvános demonstráción.

2. A kormánynak szóló, a sérelmek orvoslását célzó be-
adványokat általában lehetséges törvényes úton érvénye-
síteni, a nemzet békéjének és nyugalmának bolygatása nél-
kül. Ugyanakkor az igazságtalan törvény eltörlésének – a
polgári engedetlenségi mozgalmak idõnként használt de-
finíciójával szólva – nem kell okvetlenül együtt járnia az
anarchia szellemével, a bûnözés szándékával vagy a törvé-
nyesség általános semmibevételével. Ez lenne valójában a
polgári engedetlenség: annak a  határozott kívánságnak a
tükrözése, amely a törvény erejének tiszteletére, egy bi-
zonyos törvény érvényességének vizsgálatára, ezáltal az



140 igazságosság szélesebb körû érvényesülésének biztosításá-
ra irányul.

3. A hívõk figyelmét fel kell azonban hívni arra, hogy
 a túlzott individualizmus a törvény és a törvényesség

semmibevételéhez vezet;
 az anarchia szelleme szembeállítja a lakosság külön-

bözõ részeit;
 a személyiségi jogok megerõsítése mások jogainak

csorbulását vonja maga után.



A nyilatkozatot az Egyház a Társadalomban Bizottság
hagyta jóvá, és az ELCA Tanácsa 1994. április 18-án fo-
gadta el.

Az Amerikai Evangélikus Egyház Tanácsa felhívja egyháza
tagjait annak megfontolására, hogy hogyan foglalkozhatná-
nak behatóbban saját közösségeikben az erõszak tényével
és az erõszaktól való félelemmel.

TÉNYEK ÉS AZ ERÕSZAKTÓL VALÓ FÉLELEM

Az emberek közti erõszak a bûn õsi jegye. Kain agyonütötte
Ábelt, Sikem megerõszakolta Dinát, Dávid Úriás halálára
szõtt terveket. A tömeggyilkosságok, rablóhadjáratok és az
emberekkel való durva bánásmód részét képezi történel-
münknek. A hatalmon lévõk gyakran erõszakos eszközök-
kel terjesztették ki faji, szexuális, gazdasági és/vagy poli-

Nyilatkozat a társadalmi erőszakról*

Az Amerikai Evangélikus Egyház (ELCA) Tanácsa

 * Church Council of the Evangelical Lutheran Church in America:
A Message on Community Violence. This message was approved by
the board of the Division for Church in Society and adopted by the
ELCA Church Council on April 18. 1994. http://www.elca.org/social
statements/violence/ Az MTA–EHE Szociáletikai és Ökumenikus Ku-
tatócsoport munkájának keretében angol eredetibõl fordította Szûcs
Kinga. A fordítást lektorálta Orosz Gábor Viktor.



142 tikai dominanciájukat. Az erõszak át- meg átszövi azokat
a jellegzetes történeteket, amelyek amerikaivá formáltak
bennünket.

Noha van az erõszakban valami idõtlen, mégis felmerül
néhány nyugtalanítóan új aspektus. Az erõszak szó manap-
ság a vaktában lövöldözést, a városi utcákon és országuta-
kon elkövetett rablások képét idézi fel, a vad és erõszakos
bánásmódot nõkkel, férfiakkal és gyermekekkel szemben,
illetve a filmekben, televíziómûsorokban és videojátékok-
ban ábrázolt értelmetlen brutalitást. A családok és közös-
ségek összeomlása közismert ténye az életnek, s ennek
egyik következménye az erõszak. Sok nõ és gyermek szá-
mára az otthon kevesebb biztonságot nyújt az utcánál.1 A
gyûlöletbõl fakadó bûncselekmények száma nem csökken.2

A szomszédban, az iskolaudvaron, a munkahelyen vagy a
családban kirobbanó viták erõszakot szítanak, és halálos
kimenetelûekké válnak. Ezekbõl lesznek a címlapok hírei,
amelyek erõsítik az erõszak szellemiségét, és inspirálják a
jövedelmezõ szórakoztatóipart.

A szegény és sebezhetõ emberek számára az élet régóta
„veszedelmes, kegyetlen és rövid”, mára azonban azokat
is fenyegeti az erõszak, akik korábban azt gondolták, hogy
kiváltságos és védett helyzetben vannak. Sok fiatalt, akik
régebben nem voltak kitéve az erõszaknak, már nemcsak
„szórakoztat” az erõszak, hanem egyaránt találni köztük ál-
dozatot és elkövetõt. Az erõszak általában a szegényeket,
a színes bõrûeket, illetve a városok sûrûjében lakókat érinti
a legsúlyosabban és a legérzékenyebben. A társadalmi rend-

1 L. Ministry of Abusive Families (1990, Division for Congregational
Ministries). A családon belüli erõszakkal kapcsolatos forrás elérhetõ az
ELCA iratterjesztõ szolgálatánál (kódszám: 34-10030-2100).

2 L. „No Hate Allowed”. A Resource for Congregations for Action Against
Racial Hate Crimes (1993, ELCA Commission for Multicultural Mi-
nistries), elérhetõ az ELCA iratterjesztõ szolgálatánál (kódszám: 69-
7007).



143szerek és értékek szétesése azonban olyan vihart kavart,
amely minden embert érint, társadalmi rétegtõl, bõrszín-
tõl és lakóhelytõl függetlenül.

Noha az erõszakot kérlelhetetlennek és kegyetlennek
tapasztaljuk, okai összetettek. Az erõszak különbözõ for-
máinak eltérõ a dinamikája, és ellenszerük sem azonos.
Társadalmi és egyéni tényezõk egyaránt szerepet játszanak.
A családok összeomlása, a gazdasági igazságtalanság, a kö-
zösségi intézmények csõdje, a munkanélküliség, az erköl-
csi nevelés és útmutatás hiánya, a személyes felelõtlenség,
a rasszizmus és a szexizmus, a konfliktus és a harag keze-
lésére való képtelenség; a homofóbia, az alacsony önérté-
kelés, a pszichológiai problémák, a biokémiai egyensúly
megbillenése és a drogokkal való visszaélés – ilyen és ha-
sonló tényezõk húzódnak napjainkban az erõszakos bûn-
cselekmények sûrû elõfordulásának hátterében. A félel-
met, a szorongást és az elidegenedést a rombolás könnyen
hozzáférhetõ fegyverei fejezik ki.

Az erõszak erõszakot szül. Az erõszak megnyilvánulása
haragot és bosszúvágyat szít. A félelem táplálja a „nem
tûrjük tovább” hangulatot. Nemzeti kedélyállapotunk az-
zal jellemezhetõ, hogy „egyre õrültebb és egyre közönyö-
sebb”. A fegyverbirtoklás sok rendes polgár szemében a
társadalmi káosz elleni védekezés utolsó esélye, vagy leg-
alábbis olyan eszköz, amelynek révén némi elismeréshez
juthat. A kíméletlen, megtorló ítéletek (amelyek maguk-
ban foglalják a halálbüntetést) nagy népszerûségnek örven-
denek, annak ellenére, hogy költségesek, és nem képesek
gátat szabni az erõszak további terjedésének.3

A „keményen a bûnnel szemben” (tough on crime) irány-
elv gyakran az erõszakos bûncselekményekre adott válasz-
ként fogalmazódik meg. Az ilyen elveknek megvan a ma-

3 L. az ELCA társadalmi nyilatkozatát a halálbüntetésrõl: The Death
Penalty (1991).



144 guk helye, de megvannak a határaik is. Noha a rendõrség
és a börtönök segítenek megvédeni a társadalmat, nincs
igazán hatásuk az erõszak okaira. A zárkák számának és a
rendõrség erejének növelése nem vezet szükségszerûen na-
gyobb biztonsághoz. A fogvatartottak aránya a világon az
Egyesült Államokban a legmagasabb, ám ez mégsem be-
folyásolja érezhetõen az itt elkövetett erõszakos bûncse-
lekmények számát. A „keményen a bûnnel szemben” je-
gyében történõ intézkedések az erõszak gyökereinek meg-
célzása helyett inkább elterelik figyelmünket azokról az
igazságtalanságokról, amelyek az erõszak fõ forrásai. A
színes bõrûek vagy az angolul nem beszélõk régóta gyanú-
sak a rendõrség és a büntetõ igazságszolgáltatás rendszere
által oltalmazni hivatott biztonság és igazságosság számá-
ra. A börtönök gyakran az edzett bûnözõk „iskoláivá” vál-
nak, és még jobban kiábrándítják és felbõszítik õket.

Az erõszak és az erõszakról szóló híresztelések tovább
terjednek – mindennapi életünk félelmeiként és tapasz-
talataként. Mindennek tükrében milyen szerep jut az egy-
háznak? Hitünk mely kincseit hívhatjuk segítségül e
látszólag megoldhatatlanul nehéz helyzetben? Hogyan vá-
laszolhatunk az erõszak áldozatainak és elkövetõinek egy-
aránt? Mit kell tennünk, ha közösségeinkben másokkal
együtt szembe akarunk szállni az erõszakkal?

HITVALLÁSUNK VÁLASZA

Az erõszak kérdését tekintve Isten szándéka megingatha-
tatlan az emberi közösségek békéjét illetõen. Az ártatlan
emberek bántalmazására, illetve megölésére irányuló önké-
nyes cselekedet erõszak Isten emberi közösségre vonatko-
zó tervével szemben. Isten azt parancsolta: Ne ölj! (2Móz
20,13) Isten törvényének hirdetésekor azt jelentjük ki,
hogy minden ember köteles az Isten által adott életet meg-
becsülni és azt tisztelni Isten és a közösség elõtt.



145Isten színe elõtt mindnyájan a bûn fogságában vagyunk,
és egyidejûleg Isten kegyelmére szorulunk. Sokan vannak,
akik bûncselekményt követtek el, mások ellen erõszakos
cselekedettel vétkeztek. Vannak, akiket eláraszt az erõszak-
tól való félelem. Jézus Krisztus bocsánatának, gyógyító
erejének és a benne való új életnek az evangéliumát hir-
detve az egyház az erõszak valódi gyökerét célozza meg.
Krisztus halálával lerombolta az embereket egymástól el-
választó ellenségeskedés, félelem és erõszak falait, és meg-
békéltetett bennünket Istennel és egymással (Ef 2,13–17).
Isten békességének országa Jézus Krisztussal elérkezett, és
mint új ég és új föld teljesedik ki majd, ahol halál és fáj-
dalom nem lesz többé (Jel 21,1.4).

A Szentlélek köztünk munkálkodik, hogy kiszakítson
bennünket az erõszak, a gyûlölet, a kapzsiság és a félelem
karmaiból, és olyan emberekké alakítson, akiket Isten el-
hívott a hitre és az egymással való közösségbe. Ennek so-
rán azonban szembesülnünk kell a magunkban és társadal-
munkban élõ erõszakos hajlamokkal, és meg kell keresnünk
az erõszakmentesség gyakorlásának lehetséges módjait. A
keresztények a föld sója (Mt 5,13) és a világ világossága
(Mt 5,14), akiknek feladata, hogy Jézus tanítása (Mt 5,38–
39) és cselekvõ példája (Jn 8,3–11) szerint gyógyító vá-
laszt adjanak az erõszakos bûnökre.4 A félelem diktálta
cselekedetek vagy a vélt „ellenségeinknek” való „megfi-
zetés” bosszúvágya helyett ismerjük fel, hogy felebaráta-
inkkal állunk szemben. Isten megerõsít bennünket, hogy
megfeleljünk a kihívásnak, amit az erõszak megelõzése je-
lent, és támadást indítsunk az erõszakot maradandóvá tevõ
komplex okok ellen.

A lutheránus teológia szerint a társadalmat a törvény
világi használatának kell irányítania. A kormány Isten szí-
ne elõtt felelõs polgárainak védelméért és az igazságosság

4 The Death Penalty. 2. o.



146 és a társadalmi rend fenntartásáért.5 Az erõszak megza-
bolázásához elegendõk a rendõrség és a bíróság által ga-
rantált törvények, valamint azok pontos betartása. A tör-
vényeket és betartásukat azonban gyakran megszegi a bûn.
Demokráciában élõ polgárokként felelõsségünk, hogy má-
sokhoz csatlakozva bírjuk számadásra a kormányt a társa-
dalom védelme és a mindenkit megilletõ igazságosság biz-
tosításának kérdésében, valamint arról, hogy keresi-e az
elvi és gyakorlati változtatásokat ezen célok elérése érde-
kében.

ELKÖTELEZETTSÉGÜNK GYAKORLATI
MEGVALÓSÍTÁSA A KÖZÖSSÉGEN BELÜLI
ERÕSZAK MEGFÉKEZÉSÉBEN

Istentiszteleti közösségként

A kereszt és a feltámadás megtörte az erõszakot, és meg-
szabadított bennünket Isten jövõje és egymás számára.
Megvalljuk, hogyan vétkeztünk és hogyan vétkeztek elle-
nünk erõszakkal. Az imádság és a feloldozás segítségével
az Isten által ígért hatalom képes kiragadni bennünket az
erõszak fogságából. Az ige és az úrvacsora köré gyülekezve
megemlékezünk a Jézus Krisztusban a világnak adott béke
ajándékáról, és megünnepeljük azt. Táplálékot és megerõ-
sítést nyertünk, hogy békét teremtsünk, és magunkhoz
öleljük
 azokat, akik az erõszak áldozatai, és gyakran érzik úgy,

hogy elhallgattatják õket. Arra van szükségük, hogy
kibeszéljék fájdalmukat, enyhítsék félelmeiket, és a
fájdalom gyógyítására és a félelmek leküzdésére alkal-
mas módon meghallják az új élet szavát;

5 L. például az Ágostai hitvallás 16. cikkét.



147 azokat, akik erõszakot követtek el másokon, és család-
jaikat, akik sokszor kirekesztve érzik magukat a hit kö-
zösségébõl. Arra van szükségük, hogy életükben meg-
hallják Isten törvényét és evangéliumát, s így meg-
fordulhassanak, és az élet újdonsága felé irányítsák
lépteiket; illetve

 azokat, akik óvják és védik a társadalmat, végrehajtják
a törvényeket, megoldják a vitákat, és fenntartják kör-
nyezetük nyugalmát. Mivel az õ életük hivatása a közjó
elõmozdítása, támogatásra van szükségük.

A nevelés és a szolgálat közösségeként

A hívõ közösségek feladata, hogy akár saját hatáskörükben,
akár a kormányzati szociális intézményekkel vagy mások-
kal karöltve a következõ erõfeszítésekkel segítsék az erõ-
szak fogságában élõ embereket:
 nyújtsanak „menedéket”, tanácsadást és egyéb szol-

gáltatásokat, amelyek lehetõvé teszik, hogy az érintet-
tek felismerjék és kezelni tudják a tényeket és az erõ-
szaktól való félelmeiket;

 közvetítsenek a közösségükön belüli társadalmi konf-
liktusok igazságos és békés megoldása érdekében;

 neveljék a gyermekeket és a felnõtteket arra, hogy
miként lehet erõszakmentes módon bánni a haraggal,
a nézeteltéréssel, a diszkriminációval és a csalódott-
sággal;

 segítsék problémáikkal vívott küzdelmükben azokat,
akiket a szegénység, a rasszizmus, a családi bizonyta-
lanság, a családon belüli erõszak és a munkanélküli-
ség sújt;

 szervezzenek hatékony foglalkozásokat és programo-
kat, amelyek a kiábrándult fiatalokat reménységhez
segítik, különös tekintettel azokra, akiket a bandák és
a gyûlölködõ csoportok tartanak vonzásukban;



148  támogassák a szervezési munkát, amely képessé teszi
a közösségeket a változtatásra;

 segítsék azokat, akik erõszakos bûncselekményt kö-
vettek el, hogy lehetõség szerint jó útra térve hasznos
tagjai lehessenek a közösségnek;

 építsenek bizalmi kapcsolatokat a szomszédban élõk-
kel és a törvény végrehajtásáért felelõs tisztviselõkkel;
illetve

 tegyék képessé az embereket arra, hogy rendbe hoz-
zák erõszaktól fertõzött közösségeiket, elsõsorban a
közösség gazdasági fejlesztése révén.

A pártfogás közösségeként

Az Amerikai Evangélikus Egyház elkötelezett aziránt, hogy
a saját érdeküket képviselve foglalkozzon a szegényekkel,
az elesettekkel és a szenvedõkkel, hatalmát és befolyását
pedig a politikai és gazdasági döntéshozó testületekkel
együtt az igazságosság, a béke és a teremtéssel való törõ-
dés elõremozdítását szorgalmazó politikai gyakorlat kiala-
kítására és pártolására használja.6

Az erõszakkal való szembeszállás elkötelezett szolgála-
tában az ELCA a nyilvánosság elõtt is a halálbüntetéssel
szemben foglal állást, mivel a halálbüntetés állandósítja az
erõszakot, egyedi megvalósítása kifogásolható, és egyálta-
lán nem teszi jobbá vagy biztonságosabbá a társadalmat.7

Az ELCA továbbá a fegyverviselés szabályozását is szük-
ségesnek tekinti.8 Egyedül ezen álláspontoktól azonban nem

6 Az ELCA Társadalmi Nyilatkozata: The Church in Society: A Lutheran
Perspective (1991). 7. o.

7 Az ELCA Társadalmi Nyilatkozatának halálbüntetésrõl szóló része
alapján. The Death Penalty (1991)

8 Az 1993-as egyházi közgyûlés által elfogadott, a közösségen belüli erõ-
szakra vonatkozó határozat alapján. A határozat azt követelte: „…a he-
lyi, az állami és a nemzeti törvénykezés terjessze elõ és szigorúan hajtassa



149várható, hogy gátat szabjanak az erõszak áradásának, s még
kevésbé érintik az erõszakot kiváltó okokat.

Az erõszakos bûncselekményeket és elkövetõiket meg
kell állítani. A feladat az erõszak visszaszorítása olyan mó-
don, amely nem csupán még több erõszakkal fizet az erõ-
szakért, hanem hatékonyan korlátozza azt. Az erõszak arra
emlékeztet, hogy nem sikerült a társadalom minden tagja
számára biztosítani az igazságosságot. Sokan – faji, nyelvi
hovatartozástól, gazdasági helyzettõl, nemtõl vagy szexu-
ális orientációtól függõen – nem kapják meg az emberi jó-
léthez szükséges védelmet és igazságosságot. Mások egyéni
lelki bajoktól szenvednek. Figyelmet kell fordítani a csa-
lád vagy más, erkölcsi értékeket közvetítõ közösségek ösz-
szeomlása következtében különösen sebezhetõvé vált em-
berekre. Az erõszakkal való szembeszálláshoz rövid távú
intézkedésekre van szükség, de a hosszú távú intézkedé-
sek ugyanúgy elengedhetetlenek a társadalmi és gazdasá-
gi egyenlõtlenségek és az erõszakhoz hozzájáruló széttö-
redezettség felszámolásához.

A közösségen belüli erõszak átfogóbb megközelítésének
útján csatlakozunk más vallási közösségekhez azokban az
erõszakellenes kezdeményezésekben, amelyek
 eleven lelki és erkölcsi forrásokat kínálnak, és a fé-

lelmet és az erõszakot reménységgel és megbékélés-
sel helyettesítik otthonainkban, közösségeinkben és
nemzetünkben;

 megfékezik a fegyverek elszaporodását utcáinkon, is-
koláinkban és otthonainkban;

végre azokat a törvényeket, amelyek kíméletlenül ellenõrzik a törvény
rendelkezésein és a katonai célokon kívül használt kézifegyverek, támadó
és támadó fegyverekhez hasonló fegyverek ipari termelését, kivitelét és
behozatalát, piaci beszerzését, szállítását, birtoklását és kereskedelmét,
valamint az ebbõl származó jövedelmeket. Kivételt képeznek ez alól a
vadászati és sportcélokra használt pisztolyok és lõfegyverek.”



150  szembeszállnak az „erõszak kultúrájával”, amely el-
árasztja nemzeti kultúránkat és a médiát;

 erõs erõszakellenes tömörüléseket alkotnak környé-
keinken és közösségeinkben;

 fejlesztik az egyenrangú felek közti közvetítés kész-
ségét az iskolákban; illetve

 a törvény igazságos érvényesítésével megvédik fiatal-
jainkat az erõszak járványos terjedésétõl, valamint elõ-
remozdítják a nevelést, a szociális célkitûzéseket, a
drogellenes programokat és a valódi munkahelyte-
remtést.9

Mi is csatlakozunk, hogy a kormány segítségével és a rek-
lámipar, illetve a média bevonásával – a szabad önkifeje-
zést a visszataszító látvány ellenére is tiszteletben tartva –
megfelelõ módon sikerüljön korlátozni az erõszakos meg-
nyilvánulásokat az elektronikus médiában és a filmekben.10

A folyamatos mérlegelés közösségeként

Egyházunk elkötelezett aziránt, hogy „a megfontolás nyílt
és befogadó menete során hozzájárul a közjó építéséhez és
a közélet újjáélesztéséhez”.11 Ezért az erõszak nyilvános vi-
táját indítványozzuk, amely
 tovább vizsgálja, hogy megfelelõek és hatékonyak-e az

olyan intézkedések, mint a halálbüntetés és az ellen-
õrzött fegyvertartás;

9 A felsorolt tételek Clinton elnök egyházi vezetõkhöz intézett 1993.
december 10-i levelébõl származnak (National Council of Churches of
Christ, USA).

10 Lásd a Violence in Electronic Media and Film címû nyilatkozatot,
amelyet a Krisztus Egyházainak Nemzeti Zsinata (National Council of
Churches of Christ in the USA) adott ki 1993. november 11-én.

11 The Church in Society: A Lutheran Perspective. 8. o.



151 megkérdõjelezi az erõszak egyoldalú megközelítését,
amely elsõdlegesen a bûnüldözésben és a büntetésben
látná a gyógymódot;

 ellenzi, hogy a közszereplõk vagy közhivatalok betölté-
sére pályázók kihasználják az erõszaktól való félelmet;

 elítéli, hogy a rasszizmus a „keményen a bûn ellen”
fellépés révén mindenkit megfertõzhet és érinthet tár-
sadalmunkban;12

 feltárja, hogy az erõszak milyen módon formálta és
befolyásolta történelmünket;

 megdönti az ellenség elpusztítása árán aratott gyõze-
lem logikáját, amelynek igazolására néha az Írást is
megpróbálják felhasználni;

 feltérképezi, hogyan befolyásolják a társadalomban
megjelenõ erõszakot az erõszak képi megjelenítései
(amelyek jellemzõ módon a kínokat és a fájdalmat fi-
gyelmen kívül hagyják); valamint

 nemcsak rövid távú intézkedésekben gondolkodik,
hanem hosszú távon veszi célba a gyûlölet számos meg-
nyilvánulásának hátterében álló makacs diszkriminá-
ciót és igazságtalanságot.

Felhívjuk az ELCA minden tagját és gyülekezetét, hogy
a Peace: God’s Gift, Our Calling [A béke: Isten ajándéka,
a mi hivatásunk] címû társadalmi nyilatkozat tanulmányo-
zása és megvitatása során fontolja meg az erõszak és a mi-
litarizmus nemzetközi dimenzióit.13 Bátorítjuk egyúttal a
hivõ közösségeket, hogy tágabb körben vizsgálják meg a

12 Az ELCA társadalmi nyilatkozata: Freed in Christ: Race, Ehtnicity and
Culture (1993).
13 A nyilatkozat elsõ változatára adott válaszokat az 1994-es év folya-

mán várják. A javasolt nyilatkozatot az 1995-ös egyházi közgyûlés vitat-
ja majd meg. A kapcsolódó tanulmányfüzet „Peace: God’s Gift, Our
Calling” (1993) címmel elérhetõ az ELCA iratterjesztõ szolgálatánál
(kódszám: 69-7349).



152 társadalmi erõszakkal kapcsolatos gazdasági tényezõket,
és vegyenek részt a gazdaságra vonatkozó társadalmi nyi-
latkozat megformálásához vezetõ folyamatokban.14

Vezessen bennünket egy olyan eljövendõ kor képe,
amelyben nincs erõszak, ahol igazságosság uralkodik, és
megvalósul a köz érdeke. Nem árt és nem pusztít szent
hegyemen senki – mondja az Úr. (Ézs 65,25) Mozgasson
bennünket ez az ígéret, hogy megállítsuk és gyógyítsuk az
erõszakot!

14 A nyilatkozat elõkészítõ munkája 1994-ben kezdõdik. További in-
formációk beszerezhetõk az ELCA Egyház a Társadalomban Bizott-
ságának tanulmányi osztályán.



A Norvég Egyház Ökumenikus és Nemzetközi Kapcsola-
tok Tanácsának Emberi Jogi Bizottsága az 1998. június
8-i, az augusztus 24-i és a szeptember 28-i ülésein vitatta
meg „a lelkiismereti okokból történõ katonai szolgálatmeg-
tagadás miatti üldözés” kérdését. Ezzel kapcsolatban a
tanács a következõ nyilatkozatot teszi:

A lelkiismereti okból történõ szolgálatmegtagadást az
ENSZ köreiben néhány esetben lelkiismereti kérdésnek
ismerték el, vagyis mint az 1966-os Nemzetközi polgári
és politikai jogi szerzõdés 18. cikkelye szerint védelmezett
jogot. Az (ENSZ) Emberi Jogi Bizottsága a lelkiismereti
okból történõ katonai szolgálatmegtagadás jogát „a gondo-
lati, lelkiismereti és vallásszabadság törvényes gyakorlatá-
nak” ismerte el (1987/46. határozat). Ezt a késõbbi hatá-
rozatokban megerõsítették. A bizottság azzal a kéréssel for-
dult minden tagállamhoz, hogy biztosítsa a törvényalkotás
és a gyakorlat összhangját (1995/83. számú határozat).

A nemzetközi közösségben még 48 olyan ország van,
ahol a sorkatonai szolgálat mellett nincs alternatív szolgá-

A lelkiismereti okokból történő katonai
szolgálatmegtagadás miatti üldözés*

A Norvég Egyház Ökumenikus és Nemzetközi
Kapcsolatok Tanácsának Emberi Jogi Bizottsága
1998. szeptember 28.

 * The Human Rights Committee under the Church of Norway Council
on Ecumenical and International Relations: Persecution Based on Con-
scientious Objection to Military Service. 28th of September 1998. Az
MTA–EHE Szociáletikai és Ökumenikus Kutatócsoport munkájának
keretében angolból fordította Szentpétery Marianne (2004), az erede-
tivel egybevetette Reuss András (2005).



154 lati lehetõség. Sok országban a lelkiismereti okból szolgá-
latot megtagadókat néhány hónaptól 15 évig terjedõ bör-
tönbüntetéssel sújtják. A büntetés vagy pszichiátriai inté-
zetbe zárás az emberi jogok durva megsértése. Gyakori a
kínzás és a testi fenyítés. Háborús helyzetben a halálbün-
tetés kockázata is fennáll néhány európai országban (ide-
tartozik Albánia, Törökország, Bulgária és Magyarország).
A jelenleg folyó csecsenföldi háborúban az alternatív ka-
tonai szolgálat hiánya miatt nagyszámú dezertõrt végeztek
ki a katonai hatóságok.

Közép- és Kelet-Európában elõfordul, hogy az alterna-
tív szolgálati lehetõségekrõl szóló törvényeket nem kellõ-
en publikálják. A katonák a hatóságok részérõl nem kap-
nak tisztességes tájékoztatást arról a lehetõségrõl, amely
– elviekben – létezik. Mivel az etnikailag homogén terüle-
tek megteremtését célzó hadviselés új formái eddig isme-
retlen logikát és brutalitást tükröznek, e helyzet tûrhetet-
len. Napjainkban a polgári áldozatok számaránya mintegy
83%-ra rúg.

Az állandó „tökéletesítés” és a fegyvertechnológia új
fejlesztései is hozzátartoznak a lesújtó képhez. De a béke
és a leszerelés ellen irányuló legnagyobb fenyegetést való-
színûleg a hagyományos kézifegyverek és ezek növekvõ
hozzáférhetõsége jelenti. A háborús és konfliktushelyze-
teket gyakran jellemzi az erõszak spirálja és a nemzetközi
emberi jogi konvenciók, a humanitárius törvények tiszte-
letben tartásának teljes hiánya. Az egyházak azon fáradoz-
nak, hogy csökkentsék a háború negatív következményeit
és kegyetlenségét, és ezért az élvonalban harcolnak a ké-
zifegyverek gyártásának és kereskedelmének csökkenté-
séért.

A fokozódó brutalitás állapotában – sok katonai rend-
szeren belül is – igény van arra, hogy lelkiismereti okból
megtagadhassák a katonai szolgálatot. Egyre több ember
számára lehetetlenné válik elkerülni a részvételt egy olyan
katonai apparátusban, amely egyre nagyobb területek meg-



155hódítását és egyre nagyobb befolyási övezet megkaparin-
tását tûzi ki maga elé. 40 millió menekült és hazájában
kitelepített személy a különbözõ konfliktusok és háborúk
tragikus mérlege. Ezek többsége nõ és gyermek. A mene-
kültek között egyre nagyobb számban találunk a sorkato-
nai szolgálatot lelkiismereti okból megtagadókat.

A fentieket illetõen az ENSZ Emberi Jogi Bizottság áp-
rilis 22-én kelt 1998/77 számú határozata döntõ fontos-
ságú. E nyilatkozat hangsúlyozza a lelkiismereti okból tör-
ténõ szolgálatmegtagadás és az állami üldözéssel szembeni
védelem szükségességének kapcsolatát. Norvégia meg-
szavazta ezt a határozatot. Az Emberi Jogi Bizottság néze-
te szerint e határozatnak változást kell hoznia a norvég me-
nekültügyi politikában, és például a szerb dezertõröknek
a lelkiismereti okból történõ szolgálatmegtagadás indoká-
val menedéket kell nyújtani.

A norvég hatóságok eddig nem tekintették különösebb
menedékjogi alapnak az üldöztetés veszélyével járó, lelkiis-
mereti okból történõ szolgálatmegtagadást. Humanitári-
us okokból ritkán adtak letelepedési engedélyt. A Mene-
kültügyi konvenció szerint a politikai meggyõzõdés része
lehet az elvi vagy helyzetfüggõ pacifizmus. Külön hangsú-
lyozzuk, hogy sok lelkiismereti okból szolgálatot megta-
gadó személy hosszantartó, embertelen körülményekkel
járó és minden alapot nélkülözõ börtönbüntetés elõl is me-
nekül. Ezenkívül a menedékjogi elbíráláskor fontos hang-
súlyoznunk, hogy a szökevényeket sokszor olyan háborúba
akarják behívni, amelyet a nemzetközi közösség az ENSZ
Biztonsági Tanácsának határozata alapján nem ismer el vagy
nem tart törvényesnek. A menedékjog biztosításával a nor-
vég hatóságok egyidejûleg az ilyen típusú hadviselés ellen
fejezik ki tiltakozásukat.

Az Emberi Jogi Bizottság szerint elfogadhatatlan az, hogy
a norvég bevándorlási politika a katonai szolgálatmegtaga-
dók élethez, védelemhez és lelkiismereti szabadsághoz való
jogát nem veszi elég komolyan.



156 Ennek alapján az Emberi Jogi Bizottság azzal a kéréssel
fordul a hatóságainkhoz, hogy
 védelmezzék a lelkiismereti okból történõ szolgálat-

megtagadás jogát. Vegyenek figyelembe más okokat
is a teljes pacifizmuson vagy a tömegpusztító fegyve-
rekkel szembeni elutasításon kívül.

 azon munkálkodjanak, hogy minden katonai szolgála-
tot elõíró ország biztosítsa a katonai szolgálat valós
polgári alternatíváit, és a hatóságok nyújtsanak korrekt
tájékoztatást errõl az alternatíváról.

 a lényeges ENSZ-egyezményeket és határozatokat
építsék be a norvég menekültpolitikába, hangsúlyoz-
va a továbbiakban annak szükségességét, hogy a kato-
nai szolgálatmegtagadók vagy dezertõrök menekült-
nek legyenek tekintendõk.

 az OSCE (Európai Biztonsági és Együttmûködési
Szervezet) elnöki tisztének betöltésekor azon munkál-
kodjanak, hogy a lelkiismereti okból szolgálatot meg-
tagadók és dezertõrök védelmét a jelenleginél nagyobb
mértékben biztosítsák az OSCE tagállamai között.



Tárgy: A rend szükségessége; a rendet fenyegetõ három je-
lentõsebb fejlemény.

Cél: Annak tudomásulvétele, hogy a rend Isten szándéka,
valamint a rendet fenyegetõ veszélyek közelebbi megha-
tározása. Egy általánosan elfogadott határozat megalkotá-
sa különbözõ politikai témákról, amelyekre vonatkozóan
nincs újabb keletû állásfoglalásunk, vagy amelyekkel kap-
csolatban az új határozat jelzi a kérdés sürgõs aktualitását.

Az elõzõ évi konferenciák hasonló témákkal foglalkozó ha-
tározatai:

1966 Nyilatkozat a kommunizmusról és az antikommu-
nizmusról

1970 A Testvérek Egyházának nyilatkozata a háborúról
1977 Nyilatkozat az igazságszolgáltatásról és az erõszak-

mentességrõl
1977 Nyilatkozat a keresztény etikáról és a jogrendrõl

A rend iránti igény*

A Testvérek Egyháza (Church of the Brethren)

 * Az 1987. június 30–júl. 5-ig Cincinnatiban (Ohio) megtartott éves
konferencia anyagából. Az MTA-EHE Szociáletikai és Ökumenikus Ku-
tatócsoport munkájának keretében angol eredetibõl fordította Liska
Endre (2005). A fordítást az eredetivel egybevetette és lektorálta Orosz
Gábor Viktor.



158 1980 „Sürget az idõ: a békét fenyegetõ veszélyek” – Nyi-
latkozat

1981 Határozat El Salvadorról
1982 Nyilatkozat az Egyesült Államokban illegálisan tar-

tózkodó személyek és a menekültek helyzetérõl
1983 A menedékjog biztosítása a Latin-Amerikából és

Haitiból jött menekülteknek – határozat
1986 A befektetõk kivonulása Dél-Afrikából
1986 Határozat korunk gondjainak és a Krisztusban meg-

jelent Istennek kapcsolatba állításáról

A REND IRÁNTI IGÉNY

Hisszük, hogy a teremtõ Isten teremt rendet a káoszban,
és oda, ahol a Föld puszta és kietlen, Isten Lelke hoz fényt
és életet (1Móz 1,2–3), és amikor Isten cselekszik, az általa
teremtett rend alapja az igazság és a valóság (Ézs 45,19).
Az istentisztelettel kapcsolatban is azt az igényt fogalmazza
meg az apostol, hogy minden illendõen és rendben történ-
jék (1Kor 14,40).

Meg vagyunk gyõzõdve róla, hogy a korai keresztények
rendezett életet éltek a saját közösségeiken belül, és ve-
zetõik az állam rendjének elfogadására biztatták õket (Róm
13).

A rend és a harmonikus kapcsolatok olyan értékek, ame-
lyet a testvérek nagy gonddal ápoltak egész történetük
során. A radikális engedelmesség, a baráti kapcsolatok, az
egyszerûség és az ellenállástól való tartózkodás jellemzi a
rend kérdéséhez való hozzáállásunkat. Mindazonáltal el-
ismerjük, hogy a rendhez való elvakult ragaszkodásnak
démoni következményei lehetnek, amelyek az igazságta-
lanságban, a kényszer alkalmazásában mutatkoznak meg.

Az igazi rend a szeretet kifejezõdése. A szeretet teremt
rendet a családon belül, az embertársak között, és kiter-
jed a világra. Hisszük, hogy Isten rendezett viszonyokat



159akar a világ népei között és az egyes népek közösségein
belül.

Kinyilvánítjuk, hogy engedelmességgel tartozunk az em-
beri törvénynek, beleértve a kormány által hozott törvé-
nyeket, ha igazságosak. Olyan nép vagyunk, amely hajlan-
dósága és elkötelezettsége folytán rendezett társadalmi
viszonyok között kíván élni. Ugyanakkor elismerjük, hogy
a törvény iránti polgári engedetlenség az Isten iránti vég-
sõ engedelmesség formája, prófétai döntés, az igazságta-
lan törvény elleni tanúságtétel lehet, amellyel nyíltan vál-
laljuk tanítványságunkat, inkább engedve Istennek, mint
az embereknek (ApCsel 5,29). A társadalom számára ez
az engedetlenség végsõ soron a rendnek rendet teremtõ
elutasítása.

Az általunk kívánatosnak tartott és támogatott rendet
most három, egymással összefüggõ jelentõsebb fejlemény
fenyegeti.

1. Az ország népének több mint 50 éven keresztül len-
dületet adó energia nagy részét egy negatívum, a meg-
rögzött antikommunizmus tette ki. Ez volt a média rossz
szelleme, ez homályosíthatta el az emberek jó hírét, ez gá-
tolta meg a nyilvánosság elõtti nyílt és õszinte vitát, mani-
pulálni lehetett vele a szavazatokat és a közhivatalnokok
választását, háborús uszításra, valamint háborús bûntettek
igazolására használták fel. Mindaddig, amíg a bennünket
motiváló erõk és iránymutatások ilyen negatív megrög-
zöttségbõl táplálkoznak, végsõ soron önromboló és a rend
ellen ható erõknek engedve cselekszünk.

Hisszük, hogy olyan rendre kell törekednünk, amelynek
pozitív hordozóereje az igazságosság és a béke.

Hisszük, hogy olyan rendre kell törekednünk, amely elõ-
mozdítja a kormányzati és gazdasági önrendelkezést a vi-
lág nemzetei és népei számára.

2. A titkos háborúk, álcázott akciók és erõszak alkal-
mazásával végrehajtott titkosszolgálati hadmûveletek al-
kalmazása a nemzeti politika rangjára emelkedett a máso-



160 dik világháború óta. Más kormányok destabilizálása, a gyil-
kosság, az orgyilkosság, az illegális kábítószer-kereskede-
lem és a bûnözés más formáinak haszonélvezõivel folyta-
tott együttmûködés a kormány tevékenységének részévé
vált. Az álcázott háború még rombolóbb a nemzetközi
rendre nézve, mint a nyílt háború. Viselõinek nem kell
számot adniuk a nyilvánosság elõtt, és többnyire zsarnoki
önkényuralom lép az örökébe. Az ismert akciók – Irán-
ban, Guatemalában, Afganisztánban, Albániában, Kubá-
ban, Burmában, Chilében, Nicaraguában és Angolában –
megmutatják, hogy mennyire visszataszítóak és mennyire
a saját érdekeink ellen valók ezek mind erkölcsileg, mind
gyakorlatilag.

Hisszük, hogy olyan rendre kell törekednünk, amely tör-
vényes és megbízható információs források alapján tájéko-
zódik.

Hisszük, hogy olyan rendre kell törekednünk, amely sem-
milyen formában nem vállal közösséget a terrorizmussal,
beleértve a kormány által irányított terrorszervezeteket is,
mint a CIA.

3. Egyre több a bizonyíték arra, hogy a kormány tényle-
ges tevékenysége ellentmond az érvényben lévõ törvények-
nek és a hivatalos nyilatkozatoknak. Jóllehet a nicaraguai
kontráknak nyújtott katonai segélyt tiltja a törvény, a kor-
mány módot talál rá, hogy titkos úton finanszírozza a há-
borút, és fegyvert szállítson a kontráknak. Nagyhangú nyi-
latkozatokat hallunk arról, hogy terroristákkal nem tárgya-
lunk, és a nyilatkozatokkal egy idõben alkudozás folyik
velük. A hivatalos politika a leszerelést hangoztatja, miköz-
ben a kormány katonai fölényre törekszik. Magas rangú
kormánytisztviselõkrõl tudott, hogy hivatali kötelezettsé-
geikkel összeegyeztethetetlen tevékenységet folytatnak.

Hisszük, hogy olyan rendre kell törekednünk, amely ma-
gában foglalja az érvényes törvényeknek és a hivatalos nyi-
latkozatoknak megfelelõ kül- és belpolitikát.

Hisszük, hogy olyan rendre kell törekednünk, amelynek



161alapja a feddhetetlenség és az, hogy a nyilvánosság megbíz-
hat a hatalom képviselõinek tevékenységében és nyilatkoza-
taiban.

Annak a rendnek a megvalósítása érdekében, amelyre
törekszünk,
 felszólítjuk a kormányt, hogy alakítson ki új kapcso-

latokat Közép-Amerikával. Állítsa le a kontráknak
nyújtott segélyt, és vessen véget a katonai intervenci-
ónak Hondurasban, El Salvadorban és Nicaraguában.
Támogatjuk a Contadorát és más helyi békekezdemé-
nyezéseket.

 felszólítjuk a kormányt, hogy indítson új kezdeménye-
zést egy közös akcióra Afrika déli részében a dél-afri-
kai köztársaságbeli apartheid megszüntetésére, hogy
hagyjon fel az UNITA támogatásával, amelynek célja
az angolai kormány megdöntése, és vegye rá a Dél-
Afrikai Köztársaságot, hogy vonuljon ki Namíbiából.
Támogatjuk a kormányt és a gazdaságot abban a cél-
kitûzésükben, hogy fel kívánják számolni országunk
kapcsolatait az apartheidrendszerrel.

 követeljük, hogy a kormány támogassa egy közel-ke-
leti nemzetközi konferencia összehívását, amelynek
célja a béke megteremtése Izrael, a palesztinok és a
szomszédos országok között. Támogatjuk az izraeliek
és a palesztinok jogos érdekeit és azt, hogy legyen le-
hetõségük saját képviselõk delegálására.

 felszólítjuk a kormányt, hogy lehetõségeit felhasználva
tegyen lépéseket az Irán és Irak közötti háború befe-
jezésére. Nagyon idõszerû, hogy õszinte kezdeménye-
zés történjék a két ország közötti vérontás megszün-
tetésére.

 szót emelünk, hogy történjenek konkrét intézkedések
a fegyverkorlátozásra a Szovjetunióval együtt, vala-
mint az érvényben lévõ szerzõdések – így a balliszti-
kus ellenrakétákra vonatkozó egyezmény (Anti-Bal-
listic Missile Treaty) – betartására, és hogy a kormány



162 tartsa magát a nem ratifikált második stratégiai fegy-
verkorlátozási egyezmény (Strategic Arms Limitation
Treaty II) elõírásaihoz. Támogatjuk a bizalomerõsítõ
programokat, valamint a kulturális és információs
cserét.

 követeljük, hogy az Amerikai Egyesült Államok vo-
nuljon ki a Fülöp-szigeteki Köztársaság területén lévõ
támaszpontokról. Támogatjuk a Fülöp-szigeteki kor-
mány erõfeszítéseit, amelyek célja az igazságszolgál-
tatás reformja és az ország gazdasági fejlõdésének elõ-
mozdítása.

 kérjük a kormányt, hogy változtassa meg a költségve-
tés prioritásait, és a fegyverkezés helyett a jóléti szol-
gáltatásokat tegye az elsõ helyre. Követeljük az atom-
kísérletek beszüntetését, minden pénz megvonását a
stratégiai védelmi kezdeményezéstõl (Strategic De-
fense Initiative), a vegyi fegyverek gyártásának és a
velük folytatott kísérleteknek a leállítását.

 követeljük, hogy a kormány részesítse megfelelõ anya-
gi kárpótlásban azokat az amerikai japán családokat,
akiket jogtalanul hurcoltak internálótáborokba a má-
sodik világháború alatt.

 szót kívánunk emelni a menekülteknek nyújtott vé-
delem kérdésében. Tudomásul véve a bevándorlásra
vonatkozó reformokat, úgy véljük, a törvény alkalma-
zásánál szükség van az arra illetékes állampolgárok és
a kongresszus ellenõrzésére, hogy a kívánatos ered-
mény elérhetõ legyen. Ismételten követeljük, hogy
szûnjék meg a salvadori menekültek deportálása a
kommunizmusról szóló nyilatkozatra és az olyan tör-
vényjavaslatok elfogadására való hivatkozással, mint
a DeConcini–Moakley törvény.

Mi, a Testvérek Egyházának képviselõi, akik egyházunk
1987. június 30–július 5. között megtartott éves konferen-
ciájára Cincinnatiban (Ohio) összejöttünk, az egyházunk
és népünk által követendõ célnak nyilvánítjuk a fentiek-



163ben részletezett rendre való törekvést. Igyekezetünk min-
denekelõtt arra fog irányulni, hogy
 megszabaduljunk a rögeszmés antikommunizmustól,
 véget vessünk az álcázott hadviselésnek országunk

külpolitikájában, és
 feddhetetlenséget követeljünk a kormánytól nyilatko-

zataiban és tevékenységében.
Hitünk szerint a Teremtõ nagyobb rendet kíván meg

tõlünk a nemzetközi kapcsolatok területén. Imádkozunk
azért is, hogy a jövõben a rend nagyobb mértékének lehes-
sünk tanúi országunk életében. Maga a nagyobb rendért
végzett munka is eredmény a célhoz vezetõ úton.

Utasítjuk az éves konferencia szervezésével megbízot-
takat, hogy jelen dokumentumot juttassák el a kormány-
zatnak és a kongresszusnak.

Az elnökség eljárása: Az elnökség 1987. június 29-én
megtartott ülésén jóváhagyta és elfogadásra javasolta az
éves konferenciának a „Rend iránti igény” címû dokumen-
tumot.

Az 1987-ben megtartott éves konferencia eljárása: Ro-
bert W. Dell, az Állandó Bizottság észak-ohiói küldöttje
átnyújtotta az Állandó Bizottság ajánlását, amely elfoga-
dásra javasolta az éves konferenciának „A rend iránti igény”
címû határozatot. A küldöttek egy módosítással elfogad-
ták a határozatot, amely módosítás helyet kapott a doku-
mentum szövegében.



A Németországi Protestáns Egyház igenli az államot,
amelyben élünk. A terror által kiváltott általános elbizony-
talanodás féktelen haragot vagy mélységes rezignációt ered-
ményezhet. Ebben a helyzetben az 1934-ben kiadott Bar-
meni teológiai nyilatkozat ötödik tételével együtt valljuk:
„Az Írás azt mondja, hogy Isten rendelése szerint az állam
feladata a még meg nem váltott világban, amelyben az
egyház is él, hogy az emberi belátás és az emberi lehetõség
mértéke szerint az erõszakkal való fenyegetéssel és annak
alkalmazásával gondoskodjék a jogról és a békérõl. Az egy-
ház hálával és alázattal ismeri fel Isten ezen rendelésének
jótéteményét. Az egyház emlékeztet Isten országára, Is-
ten parancsolatára és igazságosságára és ezzel a kormányzók
és a kormányzottak felelõsségére. Bízik annak az Igének

A Németországi Protestáns Egyház
(EKD) Tanácsának
1977. szeptember 16-ai nyilatkozata*

 * In: Macht und Gewalt. Leitlinien lutherischer Theologie zur politischen
Ethik heute. [Hatalom és erõszak. A lutheri teológia irányvonalai napja-
ink politikai etikájára vonatkozóan.] Kidolgozta a Bajor Evangélikus Egy-
ház Tartományi Egyházi Tanácsa által kijelölt teológiai bizottság. Kiad.
Hermann Greifenstein. Lutherisches Verlagashaus, Hamburg, 1978.
/Zur Sache. Kirchliche Aspekte Heute. [Adalékok a Napjaink egyházi
távlatai címû témához.] Kiad. Günther Gassmann – Siegfried von Kortz-
fleisch – Hugo Schnell – Hans Otto Wölber – Lutz Mohaupt. 14. fü-
zet./ 136–138. o. Az MTA-EHE Szociáletikai és Ökumenikus Kutató-
csoport munkájának keretében német eredetibõl fordította Liska End-
re (2005). A fordítást az eredetivel egybevetette Orosz Gábor Viktor.



165az erejében, amely által Isten mindeneket hordoz, és en-
gedelmeskedik ennek az Igének.”

A gyilkosság és a zsaroló erõszak, amely cinikusan szá-
mol emberi életek pusztulásával, semmivel, semmilyen kö-
rülmények között, semmilyen cél nevében nem igazolha-
tó és nem menthetõ. A legutóbbi terrorcselekmények ál-
dozatainak személyében maga az állam és a társadalom az
érintett. Mindannyiunknak kötelessége, hogy a lehetõsé-
geinkhez mérten hozzájáruljunk a bûntettek felderítésé-
hez és igyekezzünk megakadályozni a terror további esz-
kalációját.

Csak az erõs állam lehet liberális állam. Erõssé pedig
mindenekelõtt polgárainak közös meggyõzõdése és érték-
rendje teszi az államot. A társadalmi rendünkben megle-
võ értékek iránti elkötelezettségünk képezi politikai egzisz-
tenciánk alapját és biztosít tág teret az emberi jog és mél-
tóság számára otthont adó szabadságnak. A szabadságnak
ez az alapja ugyanakkor meghatározza a szabadság szigorú
védelmet igénylõ határait is. Ezt az elvet tartja szem elõtt
országunkban a törvényhozás és a rendfenntartó szervek.

Tudatában vagyunk annak, hogy a zsarolás céljából tör-
ténõ túszszedés rendkívül nehéz döntés elé állítja államunk
politikai vezetését. Fel kell tenni a kérdést, hogy a követe-
lések teljesítése nem vezet-e újabb gyilkosságokhoz. Erre
a kérdésre nincs olyan válasz, amelyet elvben jónak vagy
rossznak lehetne nevezni. A felelõsök ilyenkor olyan dönté-
si helyzetben vannak, amelyben végsõ soron csak a lelki-
ismeretükre hallgathatnak. Biztosítjuk õket arról ebben a
helyzetben, hogy készek vagyunk döntéseiket bizalommal
fogadni és velük együtt viselni a következményeket is.

Sok polgár úgy látja napjainkban, hogy zavar állt be az
állam és a társadalom viszonyában. Ezt a zavart a jólétre
és haladásra alapozó optimizmus csak felületesen palástol-
ja, és szellemi, valamint morális tájékozódásra van szük-
ség. Új tartalommal kell megtöltenünk az olyan fogalma-
kat, mint „az élet értelme” és az „életstílus”. A személyes



166 példa és a felelõsségvállalásra való készség tartást és re-
ményt ad a fiatal nemzedéknek is, amelyet a kötelezõ ér-
vényû értékek elvesztése és a jövõtõl való félelem elbizony-
talanított.

A terrorizmus megjelenése országunkban olyan mulasz-
tásokra és rossz irányú fejleményekre vet fényt, amelyek-
nek társadalmunk minden csoportja részese. A protestáns
egyházak is részt vállalnak abban a felelõsségben, amelyet
ezeknek a heteknek az eseményei rónak ránk. Nem lép-
tünk fel egyértelmûen az olyan magatartás ellen soraink-
ban, amely kiélezi a konfliktusokat, és nem hirdettük elég
világosan Isten parancsolatát és ígéretét. Isten újjáterem-
tõ bûnbocsánatában való hitünket a szolidáris felelõsség-
vállalás meggyõzõ cselekedeteire kell átváltanunk, és az
emberi jogért és méltóságért való világméretû kiállásban
kell megvalósítanunk.

A keresztények válasza a terrorizmus kihívására az, hogy
imádkoznak, és teszik azt, ami helyes. Arra hívjuk fel te-
hát egyházunk minden tagját, hogy ne lankadjanak a köz-
benjáró imádságban. Imádkozunk az erõszak áldozataiért
és azokért, akiknek életét veszély fenyegeti, hogy Isten
irgalma vegye körül õket. Imádkozunk a meggyilkoltak
hozzátartozóiért, hogy vigasztalást és új reményt találja-
nak. Imádságunkba belefoglaljuk államunk azon politiku-
sait, rendõreit és hivatalnokait is, akiknek súlyos következ-
ményekkel járó döntéseket kell hozniuk, és ezeket végre
kell hajtaniuk. De imádkozunk azokért is, akiket elvakí-
tott a gyûlölet és a fanatizmus, hogy Isten emberszerete-
te legyõzze az õ embergyûlöletüket, és megszabadítsa õket
a gonosz hatalmából.

A Németországi Protestáns Egyház egynek tudja magát
a világ minden keresztényével abban, hogy Jézus Krisztust
Istennek és minden ember megváltójának vallja. Az euró-
pai kereszténységgel a közös történelmi örökség különö-
sen is összeköt bennünket. Ebben az együvé tartozásban
Isten nevében kérjük keresztény testvéreinket a világ min-



167den részében, hogy fogjunk össze a jog érvényesüléséért, a
szabadságért és a békéért vívott küzdelemben. Nem hagy-
hatjuk, hogy a Föld lakhatatlanná váljék, az emberiség pedig
a káosz martaléka legyen. A keresztény hit összeköti a
józan világ- és életszemléletet az Isten országa eljövetel-
ében bízó reménységgel, és megvan benne a bátorság arra,
hogy mindenkor megtegye a szükséges lépést.



ELÕSZÓ

A német evangélikus egyházban már évek óta zajlik az erõ-
szak alkalmazásának égetõ kérdése körüli párbeszéd. Azok
a mélyreható viták, amelyek a totalitárius rendszerekkel
szembeni ellenállás, az újrafegyverkezés, a háborús szol-
gálat megtagadása és az atomfegyverek témáival foglalkoz-
tak, valamint az Otto Dibelius püspök világi felsõbbség-
rõl szóló iratait érintõ viták ékes bizonyítékai annak, hogy
az evangélikus kereszténység komolyan keresi az erõszak-
kal kapcsolatos kérdésekre adható válaszokat. Az erõszak
kérdésével foglalkozó egyházi megnyilvánulások hosszú
sorában a legutóbbi jelentõs dokumentum A keresztények
békeszolgálata1 címû tézissor, amely kritikus szemmel vizs-
gálja felül az igazságos háborúról szóló tanítást.

Erőszak és erőszakhasználat
a társadalomban* – Teológiai tézissor
a szociális konfliktusokról

 * Gewalt und Gewaltanwendung in der Gesellschaft. Eine theologische
Thesenreihe zu sozialen Konflikten Erarbeitet von der Kammer der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland für öffentliche Verantwortung, April
1973. Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, Gütersloh, 1973. In: Frie-
den, Versöhnung und Menschenrechte. Die Denkschriften der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland. 1. köt. Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn,
Gütersloh, 1981. 2. kiad. 61–85. o. Az MTA–EHE Szociáletikai és Öku-
menikus Kutatócsoport munkájának keretében németbõl fordította Sá-
ghy Balázs. A fordítást az eredetivel egybevetette Reuss András.

1 Der Friedendienst der Christen. Gütersloher Verlagshaus Gerd
Mohn, 1970.

A Németországi Protestáns Egyház Közéleti
Felelõsség Kamarája
1973. április



169Az alábbi, Erõszak és erõszakhasználat a társadalom-
ban címû tézissort a Németországi Evangélikus/Protestáns
Egyház (EKD) Közéleti Felelõsség Kamarája hozza nyilvá-
nosságra az EKD Tanácsának jóváhagyásával. Ezek a tézi-
sek a fent említett párbeszédet folytatják újfajta súlypon-
tozással; bár az említett (1969–1970-es) tézissorra épül-
nek, olyan problémákat is belevesznek a vitába, amelyek
az azóta eltelt idõszakban német területen, illetve a har-
madik világ országaiban léptek fel.

Mind az EKD Tanácsa, mind pedig az említett kamara
tudatában van annak, hogy a tézisek teljesen az aktuális
helyzethez kötõdnek, és hogy a bennük tárgyalt problémák
sokrétûsége miatt csak ideiglenes állásfoglalásokat lehet
kialakítani, amelyeket ismételten korrigálni kell. Abban
bíznak azonban, hogy az alábbi tézisek segíteni fognak en-
nek a sokrétûségnek a meglátásában és az eddigi vita so-
rán esetlegesen felmerült szûklátókörûség megszünteté-
sében.

Csak így válik lehetõvé, hogy megközelítsük a közélet
egy másik fontos problematikáját: az állami tekintély és
állami jogrend kérdését, amely manapság sürgetõbb, mint
valaha.

Bonn, 1973. április 15.
Prof. dr. Roman Herzog

államtitkár
az EKD közéleti felelõsség kamarájának elnöke

BEVEZETÉS

Az Egyházak Világtanácsa által elindított antirasszizmus-
program számos kérdést vetett fel a tagegyházakon belül.
A német egyházakban ezzel kapcsolatban kialakult vitát az
erõszakhasználat megengedhetõségének kérdésköre fém-
jelezte. A vita ilyenfajta felvezetése azonban helytelen,
mivel ezáltal a program egyes döntõ fontosságú pontjai



170 nem kapnak elegendõ figyelmet. Ilyen például a szoros
kapcsolat a rasszizmus problematikája és a színes bõrû
népeknek a fehér ipari államoktól való gazdasági függése
között, valamint az egyházi és a társadalmi köztudat e kér-
désekben való formálásának a feladata.

Az, hogy a németországi vita teljesen leszûkült az erõ-
szak kérdéskörére, különbözõ okokra vezethetõ vissza. Az
antirasszizmus-program ilyen szempontból való tárgyalá-
sára magyarázatot adnak azok az 1945-öt követõ széles
körû viták, amelyek
 a nemzetiszocialista államban tett tapasztalatok nyo-

mán a totalitárius rendszerrel szembeni ellenállással,
 az újrafegyverkezéssel kapcsolatban a háborús szolgá-

lat megtagadásával, valamint
 a német szövetségi hadsereg nukleáris felfegyverzése

körüli vita kapcsán az „igazságos háború” problemati-
kájával foglalkoztak.

Az egyházi vita ilyen irányultsága is szükségessé teszi,
hogy az erõszak problémakörének alapvetõ szempontjait
megvizsgáljuk. A harmadik világ és egyes európai országok
véres konfliktusai, amelyeket az emberek a médián keresz-
tül szinte óránként láthatnak, illetve az erõszaknak a saját
társadalmunkon belüli terjedése miatt félõ, hogy az erõ-
szak és a vérontás a jövõben nagy problémát fog jelenteni.
Az eddigiek során még nem sikerült megválaszolni a kér-
dést, hogy az erõszakos cselekményekrõl szóló megnö-
vekedett információmennyiség a brutalitással és terrorral
szembeni eltompultságot fokozza-e, vagy pedig erõsíti az
öntudatot és az erkölcsi felelõsségérzetet.

Az alábbi tézisek megpróbálnak iránymutatást adni az
erõszakról és az erõszakhasználatról szóló szükséges vitá-
ban. Ennek a célnak már csak azért is megfelelnek, mivel
alapul vehetik a EKD korábbi megnyilatkozásait, különö-
sen A keresztények békeszolgálata (1969) címû tézissort.
Ez utóbbi az „igazságos háború” témáját vitatva körvona-
lazta a keresztény békeetikát, és etikai vizsgálatnak vetet-



171te alá „a háború mint az ésszerû és morálisan helyes poli-
tika eszköze” tézisét.2 Témáját tekintve megmaradt az ál-
lamok közötti konfliktusok vizsgálatánál, nem tárgyalta
tehát az államon belüli konfliktusokat, mint például a fel-
szabadítási háborúk, a polgárháborúk és a forradalmak
témakörét. Ezekre a témákra mindössze annyiban utalt,
hogy megjegyezte: „Ehhez alaposabb megfontolásokra van
szükség, mint amilyenek a német evangélikus keresztény-
ségben eddig adottak voltak. Anélkül azonban, hogy tuda-
tában lennénk annak, hogy az elmúlt években az evangéli-
kusság miért a háború megakadályozásában látta legfõbb
békefeladatát, nem lehet tárgyszerû teológiai vitát folytatni
arról a kérdésrõl, hogy a jelen feltételei között hogyan le-
het egyesíteni a békét a globális szociális konfliktusok em-
berséges megoldásával.”3

Az alábbi erõszakkérdést tárgyaló tézisek a keresztények
békeszolgálatáról szóló tézissorra épülnek. Ezért nem sza-
bad az igazságos háborúnak a korábbi tézissor általi eluta-
sítása nyomán az új téziseket a jogos forradalom elvének
legitimációjaként felfognunk. Hangsúlyozni kell egy má-
sik elvi elhatárolódást is. A tézisek nem foglalkoznak kül-
és biztonságpolitikai szempontokkal, vagyis a háború té-
májával. Ezért nem fejtegetnek olyan átfogó kérdéskörö-
ket, amelyeket az alábbi címszavakkal lehetne jelölni: tár-
sadalom és erõszak, uralom és erõszak, illetve agresszió és
erõszak. Nem szabad tehát megfeledkeznünk a téziseknek
errõl a tudatos elhatárolódásáról és a korhoz való kötõdé-
sükrõl. Ezenkívül elkerülhetetlen, hogy nagy hatással van-
nak rájuk e század német és európai történelmének tapasz-
talatai és szorongattatásai.

Az erõszakhasználatról kialakult vitát jelentõs fogalmi
zavarok nehezítik meg. A legkülönbözõbb jelentéssel hasz-
nálnak és változó módon rendelnek egymáshoz olyan ki-

2 Der Friedendienst der Christen, 1. tézis
3 Uo.



172 fejezéseket, mint erõszak, uralom és hatalom. Ehhez jön
még a megkülönböztetés a személy elleni és a tárgyak el-
leni erõszak között, a legitim és illegitim erõszak között,
illetve a fizikai erõszak és az uralom- vagy hatalomgyakor-
lás egyéb formái között. Ide kapcsolódik az a fajsúlyos tény,
hogy gyakran nincs is szükség a fizikai erõszak kifejtésére,
hanem már az erõszakos fenyegetés, sõt az erõszak puszta
veszélye is szolgaságot és elnyomatást eredményezhet.

Fogalmi tisztázás nélkül nem lehet a problémákat tár-
gyilagosan kifejteni és a megoldásukat elõsegíteni.

Az alábbi tézisek ennek megfelelõen igyekeznek a lehetõ
legkevesebb és legegyszerûbb fogalommal dolgozni, hogy
ezzel kizárják a félreértés lehetõségét. Ez az oka annak,
hogy lehetõség szerint nem is használnak egyes kifejezé-
seket, mint például uralom, hatalom és ehhez hasonlókat,
és hogy az erõszak alatt lényegében csak a fizikai erõszak
(fegyveres erõszak, testi erõszak) alkalmazását értik.

A tézisek egyébként a fizikai erõszak eszközeinek egyes
személyek, illetve társadalmi csoportok általi használatát
vizsgálják, irányuljon az akár egymás, akár az állam ellen.
Eközben az is nyilvánvalóvá válik, hogy az ellenerõszakra
való hajlandóságot az állami erõszakhasználaton kívül más
is kiválthatja.4

Ezek a megszorítások elsõ pillantásra a problematika
leszûkítésének tûnhetnek. Mégis elõsegítik a vitát azzal,
hogy lehetõvé teszik azoknak a problémáknak a pontos
megragadását, amelyek jelenleg a vita középpontjában áll-
nak. Itt válik különösen világossá az alábbi tézisek korhoz
kötöttsége.

4 L. 3. tézis



173AZ EGYES KÖRÜLMÉNYEK HATÁSA
AZ ERÕSZAKHASZNÁLAT KÉRDÉSÉRE

1. Az erõszak problematikáját nem lehet hatékonyan tag-
lalni azoknak a különbözõ politikai és társadalmi viszo-
nyoknak a figyelembevétele nélkül, amelyek közepette erõ-
szakot követelnek, illetve erõszakot alkalmaznak. Minél ke-
vésbé nyitott egy politikai rendszer olyan erõszakmentes
változásokra, amelyeket a lakosság jelentõs csoportjai kí-
vánnak, és minél kevésbé biztosítják jogállami és demok-
ratikus garanciák a véleményalkotás és a legális átalaku-
lás erõszakmentes folyamatát, annál jobban nõ egyes ta-
pasztalatok szerint az erõszakhasználatra, illetve annak
elfogadására és igazolására való hajlandóság. Ellenben mi-
nél jobban megvannak a körülmények erõszakmentes ala-
kításához szükséges, fent említett garanciák, annál kriti-
kusabban kell tekinteni az erõszakhasználatra, illetve an-
nak támogatására és a rá való hajlamra.

Lényegi összefüggés van az igazságtalannak vélt politi-
kai és társadalmi viszonyok nyílt véleményalkotással és
döntéshozatallal való megváltoztatásának lehetõsége, va-
lamint az erõszak alkalmazására, elfogadására és igazolá-
sára való hajlandóság között. Minél nagyobb az erõszak-
mentes változás esélye, annál elutasítóbb kell legyen az
erõszakhasználathoz való viszonyulás. Az erõszakhaszná-
lat megengedhetõségének kérdését ezért nem szabad a
mindenkori politikai és társadalmi helyzettõl függetlenül
vizsgálni.

Emiatt az erõszak kérdésének vizsgálata során nemcsak
a harmadik világ egyes országainak helyzete között kell
különbséget tenni, hanem mindenekelõtt a harmadik vi-
lág országainak és Nyugat- és Közép-Európa demokrati-
kus és parlamentáris rendszerû országainak a helyzete kö-
zött is. Az eltérõ politikai és gazdasági viszonyok távolról
sem teszik lehetõvé, hogy az erõszakhasználat megenged-
hetõségérõl és szükségességérõl minden társadalom és ál-



174 lam esetében ugyanolyan módon és fõként ugyanazzal a
végeredménnyel foglaljunk állást. Egy olyan nyitott társa-
dalomban, mint amilyen a Német Szövetségi Köztársaság-
ban létezik, alapvetõen másként vetõdik fel az erõszakhasz-
nálat kérdése, mint diktatórikusan kormányzott és a jog-
állami alapelveket figyelmen kívül hagyó országokban.

ÖNVÉDELEM ÉS MÁSOK VÉDELME
AZ INDIVIDUÁLETIKÁBAN

2. A keresztény individuáletikában vitán felül áll az a tény,
hogy a személy elleni közvetlen és jogtalan, erõszakos tá-
madás esetén mindenkinek joga van az önvédelem, illetve
egy harmadik személy érdekében való jogos védelem kifej-
téséhez.

Ez a tézis azt feltételezi, hogy az individuáletika alap-
vetõen elutasítja az erõszakhasználatot, és legfeljebb jól
megalapozott indokkal tartja megengedhetõnek. Arra a
nagy tradícióra visszatekintõ általános etikai alapgondolatra
hivatkozik, amit például az Emberi jogok európai egyez-
ménye5 is megfogalmaz. Eszerint megengedett az önvéde-
lembõl alkalmazott erõszak, szükség esetén akár a táma-
dó megölése is a „személyek jogtalan erõszakkal szembe-
ni védelme érdekében”.6

Ez az önvédelemhez való jog általános etikai megfonto-
lásokon alapszik, amelyek ugyan nagy tradíciót tudhatnak
maguk mögött, mégsem problémamentesek a keresztény
hit szemszögébõl nézve.

Mind az ellenség szeretetének a Hegyi beszédben talál-
ható parancsa, mind pedig Jézus felhívása a békéltetésre
és az erõszak elutasítására az erõszakról való alapvetõ le-

5 L. Emberi jogok európai egyezménye, 2. cikk/2.
http://www.im.hu/fooldal/cikk/cikk.phtml?cikkid=2108

6 Uo.



175mondás kérdése elé állítja a keresztény embert. Ebben az
értelemben hivatkozott a keresztény pacifizmus Jézus pa-
rancsára, különösen a Hegyi beszédre.

Ennek nyomán alakult ki az a szemlélet, amely szerint
a saját személy önvédelme nem engedhetõ meg, csak egy
megtámadott másik személynek szabad a védelmére kel-
ni. Így fogalmaz Luther a világi felsõbbségrõl írott mun-
kájában:7 „Egy keresztyén se használjon vagy hívjon segít-
ségül fegyveres hatalmat a maga vagy ügye érdekében,
azonban másért lehet és kell használnia és igénybe vennie
azt, hogy a gonoszság akadályozva, az istenfélelem védve
legyen.”

Mivel az erõszakról való alapvetõ lemondás parancsát és
az önvédelembõl alkalmazott erõszak jogosságát tárgyaló
vitában eddig nem született egyértelmû állásfoglalás, a
tétel azt feltételezi, hogy az erõszakról elvbõl való lemon-
dás és az erõszak segítségével történõ önvédelem (illetve
a harmadik személynek való segítés) erkölcsi elfogadása
közötti feszültség még nem szûnt meg.8

Határozottan rá kell mutatnunk a keresztény etikától
várt egyértelmû válaszadásnak erre a témában eleve adott
nehézségére. Aki nem fogadja el a tézisnek azt az alapgon-
dolatát, hogy az individuáletika önvédelem (illetve segít-
ségnyújtás) esetén akár az erõszakos eszközök használatát
is jogosnak tartja, az ennek következtében a soron követ-
kezõ tételek konklúzióit sem tudja elfogadni. Aki ellenben
egyetért a szükségjog individuáletikai elfogadásával, annak
át kell gondolnia és fel kell ismernie felfogásának szociál-
etikai következményeit.

7 Világi felsõbbség: meddig kell neki engedelmeskedni? (1523)
8 Der Friedendienst der Christen, 6–8. tézis



176 A TÁRSADALMI SZERKEZETBEN
MEGVALÓSULÓ ERÕSZAK

3. Szociáletikai szemszögbõl nézve már bonyolultabb az
erõszakhasználat problémája a társadalmi összefüggések-
kel való összefonódása miatt. Az individuáletikai szükség-
helyzettõl eltérõen itt gyakran nem a személy elleni közvet-
len erõszakos támadásokkal szembeni önvédelemrõl van
szó. Embereket el lehet nyomni erõszakos fenyegetéssel,
állandó hadsereg létrehozásával, rendõri erõvel és különö-
sen politikai rendõrséggel csakúgy, mint a gazdasági hata-
lom eszközeinek fenyegetésével és használatával, az infor-
mációs és képzési lehetõségek megvonásával, valamint a
szolgaság, a bizonytalanság és a jognélküliség atmoszférá-
jának kialakításával, röviden: embereket el lehet nyomni
a társadalmi rendszer struktúrájának egészével. Az elnyo-
más ilyen formái sokkalta súlyosabbak lehetnek, mint az
egyén jogainak erõszakos megsértése.

Az erõszak szociáletikai értékelésének mindenekelõtt
abból kell kiindulnia, hogy egyetlen államrend sem mond-
hat le teljes egészében az erõszak alkalmazásáról.9 Ahol
egyének vagy csoportok megpróbálják a minden emberi
együttéléshez szükséges rendet felborítani vagy mások
kárára megbontani, ott az állam rendjét meg kell védelmez-
ni – akár erõszakos eszközökkel is. Ez a rend érdekében
használt erõszak az állam cselekvési lehetõségeinek elen-
gedhetetlen részét alkotja még akkor is, ha csak bizonyos
helyzetekben lehet alkalmazni. Amennyiben ez a hatalom
a kialakított és ténylegesen mûködõképes jogrend keretein
belül mûködik, sem az elnyomás eszközének, sem pedig
az erõszakos ellenállás jogos alapjának nem lehet tekin-
teni.10

9 Uo. 8. tézis
10 L. 7. tézis



177Az ilyen jogszerû állami erõszaktól alapjaiban különbö-
zik a politikai és társadalmi rendszer belsõ (immanens)
sajátosságán alapuló strukturális vagy intézményesített
erõszak, amelyre a fenti tézis is utal. A harmadik világ
országaiból származó vélemények azt a társadalmi rend-
szert tekintik strukturális vagy intézményesített erõszak-
nak, amely a polgárokat a jogtalanság, a szolgaság és a gaz-
dasági kizsákmányolás állapotában tartja. Ennek az uralmi
formának a fenntartói többnyire névtelenek, és gyakran a
jogosság látszatát sem tudják fenntartani. Az ilyenfajta
erõszak mûködési módját sokkal nehezebb átlátni, pedig
hatását tekintve összehasonlíthatatlanul nyomasztóbb a
nyílt állami erõszakhasználatnál. Ez az erõszak nem egy
célzottan és meghatározott módon felhasznált eszköz az
állami rend kialakítására és megóvására, hanem „a jogta-
lanság állapotának” tartós ismertetõjele, amit a latin-ame-
rikai püspökök konferenciája 1968-ban éppen ezért intéz-
ményesített erõszaknak nevezett, mondván, „a jelenlegi
struktúrák alapvetõ jogokat sértenek meg”.11 Messzeme-
nõ politikai jogfosztottság, valamint gazdasági függés és
kizsákmányolás jellemzi a strukturális erõszakot, amelyet
néhány privilegizált személy képes alkalmazni a kezében
levõ politikai vagy gazdasági hatalom segítségével azért,
hogy a sok privilégium nélküli embert megfosszák emberi
jogaitól, fõként pedig a szociális alapjogoktól. Ezek a ve-
zetõk saját érdekeik érvényesítésére képesek felhasználni
az állami erõszakot. Az ilyen politikai rendszerek az erõ-
szakon alapulnak, mivel a lakosság nagyobbik részét meg-
fosztják szabadságától, és gyakran terrorral nyomják el,
mivel fegyveres erõszak nélkül nem is tudnának sokáig
fennmaradni.

11 L. a konferenciáról szóló dokumentumban, amely németül megta-
lálható in Feil-Weth: Diskussion zur „Theologie der Revolution”. 1969.
356. kk.



178 AZ INTÉZMÉNYESÍTETT ELNYOMÁSSAL
SZEMBENI TÁRSADALMI ÖNVÉDELEMNEK
MINT ERÕSZAKOS SZEMBESZEGÜLÉSNEK
A PROBLEMATIKÁJA

4. Az önvédelem jogosságát elfogadó keresztény etika nem
ítélheti el eleve azt, aki elhatározza, hogy erõszakos eszkö-
zökkel védekezik az intézményes elnyomással szemben.
Emellett persze azt is szem elõtt kell tartani, hogy az érin-
tettek ezt az elnyomást többnyire nehezebben ismerik fel,
mint a közvetlen fizikai erõszak használatát, hiszen az okait
és a következményeit is nehezebben lehet átlátni. Az érin-
tetteket az összefüggések bonyolultsága mellett gyakran az
információ és a képzettség hiánya is gátolja a szituáció
megértésében, a változtatás esélyeinek realisztikus felméré-
sében és az erõszakhasználat következményeinek belátásá-
ban. Ezenkívül mind az erõszakos változtatás, mind pedig
a fennálló helyzet erõszakkal való fenntartása lényegesen
több embert érint, mint az individuáletikai szükséghelyzet.

Ez a tézis arra a tényre épül, hogy a keresztény etika
többnyire elismeri az önvédelemhez és a mások védelmé-
hez való jogot, és arra a másik tényre, hogy az intézményes
elnyomás gyakran éppúgy szorongatja az embereket, mint
az erõszak nyílt használata. A szociáletikai megítélés nem
abban tér el az individuáletikaitól, hogy alapvetõen más-
ként viszonyul az erõszak problémájához, hanem abban,
hogy határozottan rámutat a megismerésnek és a követ-
kezményeknek a szociáletika területén különös fontosság-
gal bíró problémájára. Ez különösképpen is megnyilvánul
a 8., 9. és 10. tézisben.

Az erõszak alkalmazásának szociáletikai kritériumok
alapján való megítélésénél mindig figyelembe kell venni,
hogy ott az érintett társadalmi és politikai rendszer fon-
tos összefüggéseibe történik beavatkozás. Ezért számtalan
embert érint közvetlenül és tartósan. Ez a tényállás több



179szempontból olyan következményekhez vezet, amelyeket
szociáletikailag át kell gondolni.

Az erõszak-problematika ilyen szélesebb társadalmi ösz-
szefüggésekbe való besorolása komoly megismerési prob-
léma elé állítja a politikai cselekvést. Rendszerint nehéz
átlátni azokat az összefüggéseket, amelyek az erõszakot
mint politikai eszközt létre- és mûködésbe hozzák. Így az
erõszakos ellenállás melletti túlzottan gyors döntés gyak-
ran alkalmatlanná tesz az erõszak és az elnyomás eredeté-
nek felismerésére. Ezért még a strukturális erõszak általi
személyes érintettség sem elegendõ érv a „társadalmi ön-
védelem” mellett, még ha az egyéni önvédelemre esetleg
jogalapot is ad.

A fegyverkezés és az ellátási rendszerek mai fejlettsége
mellett a „társadalmi önvédelem” mint az erõszak akár-
mely formájának ilyen funkcionális összefüggések közötti
alkalmazása sok országban olyan következményekkel jár,
amelyeket aligha lehet objektíven felmérni, és amelyek
számos kívülállóra egzisztenciális hatással lehetnek. Egy-
részt a modern fegyverek hatása nem korlátozódik a küzde-
lem résztvevõire, másrészt elkerülhetetlen az infrastruktú-
ra (utak, hidak, iskolák, kórházak, villamos erõmûvek stb.)
lerombolása, amelynek meglététõl pedig (fõleg a tech-
nikailag fejlett országokban) százezrek élete és jóléte függ.

Ennek ellenére megállapíthatjuk, hogy a rendszertõl
függõ erõszakkal növekszik az elnyomás mértéke és azok-
nak a száma, akik az elnyomástól szenvednek. Ez pedig a
keresztény embert arra ösztönzi, hogy a felebaráti segít-
ségnyújtás jegyében legyõzze az erõszak ilyen formáit.



180 AZ ÁLLAMI ERÕSZAK-MONOPÓLIUM
ÉS ANNAK HATÁRAI

5. A fenti szociáletikai szempontok lényegében akkor is
érvényesek, ha a társadalmi konfliktus egyik oldalán az
állam áll. Ha az állam jogszerû erõszak-monopóliumának
említett tana minden szempontból helyes volna, ebbõl az
adódna, hogy minden vele szembeni erõszakhasználat meg-
engedhetetlen lenne. A totalitárius, jogtalanságra épülõ
államokkal kapcsolatos tapasztalatok azonban azt mutat-
ják, hogy az állammal szembeni erõszak kérdésében döntõ
fontossággal bír az adott állam arculata is. Ha egy állam-
ban kellõképpen biztosítják olyan változtatások lehetõségét,
amelyeket a lakosság lényeges csoportjai szükségesnek lát-
nak, és ha biztosítják, hogy az emberi jogok lényegüket
tekintve ne sérüljenek meg, akkor annak az államnak az
erõszak-monopóliumát már csak a béke megõrzése érdeké-
ben is el kell fogadni, mivel csak így lehet kizárni a társa-
dalmi csoportok erõszakos önvédelmét. Egy ilyen államban
csak olyan személyek és csoportok ellen irányul állami erõ-
szak, amelyek kivonják magukat az általános véleményal-
kotás folyamatából.

Az államtan és a politikatudomány a mai napig sem tudta
egyértelmûen megválaszolni azt a kérdést, hogy a többi
társadalmi szervezeti forma között vajon az állam rendel-
kezik-e különleges szellemi minõséggel. Továbbra is van-
nak olyan elképzelések, amelyek a hegeli államfilozófia
nyomán igennel válaszolják meg ezt a kérdést. Ezzel szem-
ben a fenti tézis álláspontja az, hogy az állam értéke nem
valamiféle szellemi lényegbõl fakad, hanem a népért vég-
zett szolgálataiból. Azért és annyiban hárul az államra kü-
lönleges feladat a társadalom életében, mivel és amennyi-
ben biztosítja a külsõ és belsõ békét, gondoskodik a mû-
ködõképes és az igazságosság eszméjén alapuló jogrendrõl,
beleértve a szociális igazságosságot is, nyújtja azokat a dön-



181tõ fontosságú szociális szolgáltatásokat, amelyekre a mai
ember rá van utalva.

Soha nem volt a történelem során olyan feltétlen álla-
mi erõszak-monopólium, amilyet olykor állítottak, és ami
persze mindenfajta állam elleni erõszakot megengedhetet-
lennek kellett tartson, és ilyet nem is lehet az egyes álla-
moknak az említett humánus célokat szolgáló egyértelmû
beállítottsága nélkül igazolni. Másrészt továbbra is megállja
a helyét A keresztények békeszolgálata 8. tételének meg-
állapítása, amely szerint „…a világon egyetlen állam sem
mondhat le arról, hogy fizikai erõszakot alkalmazzon azok-
kal szemben, akik megbontják a békét és megsértik a tör-
vényt.”12 Ezzel átvettük a Barmeni teológiai nyilatkozat 5.
pontjának megállapítását: „Az Írás azt mondja, hogy az
államnak isteni rendelés szerint az a feladata, hogy a még
meg nem váltott világban, amelyben az egyház is él, az
emberi belátás és az emberi képességek mértéke szerint a
hatalom fenyítõ eszközének a gyakorlásával a jog és a béke
fenntartásáról gondoskodjék. Az egyház hálával és tiszte-
lettel veszi Istennek ezen rendelésében megnyilatkozó
jótéteményét. Mindez Isten országára emlékezteti, Isten
parancsára és igazságosságára, és ezzel egyben az uralko-
dóknak és az uralom alatt levõknek a felelõsségére. Isten
igéjében bízik és annak engedelmeskedik, mert Isten ez
által tart fenn mindent.”13

Ezen álláspont alapján az állam által birtokolt különle-
ges jogosultságok és hatalmi eszközök a maguk páratlan-
ságában annyiban jogosak, amennyiben az állam eleget tesz
életet védõ és megõrzõ feladatának, a polgárok méltósá-
gát és szabadságát figyelembe veszi, és kitartóan szociális
helyzetük javításán, illetve a szociális igazságosság megte-
remtésén fáradozik. Olyan államoknak nem lehet jogos

12 L. 3. tézis
13 Benczúr László fordítása. Evangélikus Teológia, 1948/1. 46–51. o.



182 igénye az erõszak monopóliumára, amelyek nem készek
minderre. Egyébként is az egyes államokig menõen meg
kell vizsgálni, hogy az erõszak kifejtésére való igényük
szociáletikailag elfogadható-e. Csak olyan államok állhat-
nak meg a keresztény szociáletika kritikájának kereszttü-
zében, amelyek jogrendje alapvetõen elveti az elnyomást,
de ha az mégis elõfordul, a változás valószínûleg erõszak-
mentes eszközökkel is megvalósítható. Minden tökéletlen-
sége ellenére is elfogadható választ ad erre a kihívásra a
szabadságjogokat garantáló parlamentáris demokratikus
jogállam. De a világ más részein is bizonyára vannak és ki-
alakulnak olyan államformák, amelyek eleget tesznek ezen
kritériumoknak.

AZ ÁLLAMI HATALOMMAL VALÓ
VISSZAÉLÉSSEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS
JOGÁNAK SOKFÉLE FORMÁJA

6. Az állami hatalommal való visszaéléssel szembeni ellen-
állás jogát a keresztény etikai tradíció is ismeri. Az ilyen
ellenállási jogot a személy alapvetõ jogainak megsértése
teszi indokolttá. Ebben az esetben a kereszténynek joga van
ellenállni a saját védelme vagy más erõszakot elszenvedõ
személy érdekében. Az ilyen ellenállásnak sok formája lé-
tezik. Az engedelmesség egyszerû megtagadásától a passzív
ellenállás és az erõszakmentes akciók formáin keresztül
egészen az aktív és szélsõséges esetben erõszakos ellenállá-
sig terjed a spektrum.

A keresztény hit kezdettõl fogva arra hivatkozott, hogy
inkább Istennek kell engedelmeskedni, mint az emberek-
nek (ApCsel 5,29). Isten parancsának az állami tekintély
és a társadalmi követelmények alá is vannak rendelve.
Ezért alapvetõ félreértés, ha az ember abból indul ki, hogy
a keresztény hit elvet minden államhatalommal szembe-
ni ellenállást.



183Bár vitatott volt, különösen a reformáció idején és az
után, hogy az ilyenfajta ellenálláshoz milyen eszközöket
szabad használni, az vitán felül állt, hogy az embernek joga,
sõt kötelessége a jogtalansággal szembeni passzív ellenál-
lás (az engedelmesség megtagadása, szenvedés) és a nyílt
vallomással való, vagyis szóbeli ellenállás. Nyitva maradt
a kérdés, vajon az aktív és erõszakos ellenálláshoz van-e joga
az alattvalónak az igazságtalan felsõbbséggel szemben. Azt
mondhatjuk, hogy a reformátorok különbözõ módon vé-
lekedtek errõl a témáról, anélkül, hogy itt az egymásra
épülõ teológiai, természetjogi, államjogi és politikai érve-
ket egyenként bemutatnánk és megvizsgálnánk.

A reformáció kora óta döntõ módon megváltoztak az
ellenállási jog gyakorlásának feltételei. Egyrészt a reformá-
ció korára jellemzõ felsõbbségi állam helyére az újkori jog-
állam lépett annak alkotmányos alapjaival és garanciáival.
Az állampolgár alapvetõ jogainak általános elismerése az
egyénnek mint felelõs állampolgárnak az ellenálláshoz való
viszonyulását is megváltoztatja. Másrészt a reformátorok,
bár számoltak a totalitárius ideológiai zsarnokság lehetõ-
ségével (például Luther az apokaliptikus türannosz vízió-
jában), de nem feltételezték annak jelen idejû realitását.
Ezért utaltak a lelkiismeret szabadságára, amely a testi
elnyomástól és üldözéstõl függetlenül is létezhet. Az em-
ber totális fenyegetettségének újkori tapasztalata azonban
felfedte az ellenállási jog és az emberi jogok közötti aktu-
ális összefüggést.

AZ ELLENÁLLÁSI JOG ÉS AZ EMBERI JOGOK

7. A jogtudományban az ellenállási jog gyakorlását több-
nyire az emberi jogok állam általi súlyos és tartós megsér-
tésétõl teszik függõvé. Ehhez kell kapcsolódnia a pillanat
etikai értékelésének. Bizonytalan ugyanis, hogy manapság
az emberi jogok az ember mely szükségleteit és érdekeit



184 védik. Nem szabad elfelejteni, hogy a hagyományos szabad-
ság- és egyenlõségi jogokat a társadalom egészével szemben
jelentõs korlátozásoknak kell alávetni, és hogy ezeket min-
den társadalmi formán belül a szociális igazságosság alap-
tételeivel (szociális alapjogok) kellene kiegészíteni.

Amikor felvetõdik a kérdés, hogy milyen feltételektõl
kell függõvé tenni az ellenállási jog gyakorlását, kézenfek-
võ a gondolat, hogy az ellenállás mindig akkor jogos, ami-
kor az állam letér a jog útjáról. Ez a képlet azonban nem
állja ki a kritikai vizsgálat próbáját. Egyrészt összeegyez-
tethetetlen lenne az állam rendfenntartó feladatával, hogy
az egyént minden jogsértés esetére felruházza az erõsza-
kos ellenállás jogával. Másrészt ne feledkezzünk meg ar-
ról sem, hogy az állam az, aki jogalkotóként a jogok tartal-
mát messzemenõkig meghatározza. A jogi eszme és az ál-
lamnak a jogok feletti uralma közötti feszültséget az oldja
fel, hogy az ezek között húzódó határvonal a tételes jogon
túli jog eszméjénél húzódik, és hogy az ellenállási jog ott
áll fenn, ahol az állami szervek a jogalkotás és a jog hasz-
nálata során a jog eszméjével ellentétesen járnak el.

Ezzel persze nyilvánvalóvá válik egy alapvetõ probléma:
a jogi eszme természetének bizonytalansága, ami fõként a
pluralista társadalmakra jellemzõ. A jogtan és a politika-
tudomány azzal próbálja elkerülni ezt a nehézséget, hogy
az emberi jogok eszméjére mint a jogi gondolkodást egyi-
dejûleg meghatározó és behatároló elvre hivatkoznak. Erre
alapoz az elõttünk levõ tézis.

Az ellenállási jog kiindulópontja ilyen értelemben az
emberi jogok eszméje és az államnak ezekhez való viszo-
nya. Az az állam nem válik a polgári erõszakhasználat cél-
pontjává, amely az emberi jogokat – nemcsak az alkotmány
és a jogszabályok szövegében, hanem a politikai valóság-
ban is – tiszteli és megtartja. Sokkal inkább fenyegeti a fenti
veszély azokat az államokat, amelyek folyamatosan és sú-
lyosan megsértik az emberi jogokat.



185Ezzel persze nem adtunk az erõszakhasználat kérdésé-
re minden vonatkozásban egyértelmû választ. Sem a szo-
ciáletika, sem pedig az államtudományok nem nyilatkoz-
nak egyértelmûen és vita nélkül arról, hogy mit is tartal-
maznak az emberi jogok, és hogy azoknak épp az állam
tekintetében milyen határokat lehet szabni. Minden bi-
zonnyal általánosan elfogadott, hogy a személy élete és
sértetlensége, az ember méltósága, valamint gondolkodá-
sának és beszédének szabadsága az emberi jogok közé tar-
tozik. De már ezeknek a fogalmaknak a határvonalai is
elmosódnak, ezenfelül pedig a modern államnak is kell joga
legyen ahhoz, hogy egyes esetekben beavatkozzon ezek-
be. Manapság különösképpen is vita tárgyát képezi, hogy
mennyiben tartoznak az emberi jogok közé a fentieken
túlmenõ jogok, mint például az egyenlõség és a tulajdon
joga. Ezt a EKD tulajdoni kérdésekrõl szóló nyilatkozata
(Tulajdonépítés szociális felelõsséggel, 1962) is csak nagy
vonalakban tárgyalja. Afelõl azonban semmi kétség, hogy
a liberális korszak alapjog-katalógusai az emberek közti
egyenlõség és a szociális igazságosság eszméit tekintve ma
alapvetõ kiegészítésekre szorulnak. Csak így lehet megaka-
dályozni, hogy a szabadságjogok egyoldalúan az egyéni ér-
dekek megvalósításává váljanak – megkárosítva ezzel más
csoportokat. Ugyanígy pontosíthatók ezáltal a szokványos
egyenlõségi jogok is, amelyek kiegészítõ intézkedések nél-
kül nem képesek biztosítani a gyengébb társadalmi csopor-
tok számára a szociális esélyegyenlõséget. Ezzel számol
például az európai szociális charta, amit évekkel ezelõtt az
Emberi jogok európai egyezményének kiegészítéseként
írtak alá.

Persze nem szabad elfelejteni, hogy épp ezek a szociális
jogok társadalomról társadalomra különbözõ vonásokat
hordozhatnak. A szociáletikailag elfogadható válasznak
tehát nagyon differenciáltnak kell lennie, és bizonyosan
még behatóbb vizsgálatokra van szüksége.



186 A kereszténység fontos feladata, hogy ezeknek a kérdé-
seknek a megvilágítását elõsegítse, és hogy közremûköd-
jön a nyilvánosság elõtti tisztázásukban.

AZ ERÕSZAKMENTES ELLENÁLLÁS
CSELEKVÉSI KONCEPCIÓJA

8. A társadalmi és politikai konfliktusok erõszakmentes
megoldása szociáletikai szempontból minden esetben elõnyt
élvez. Ezzel az igénnyel igyekszik számolni az erõszakmen-
tes cselekvés koncepciója. Ez a manapság sokat vitatott
koncepció olyan politikai és szociális változások eléréséért
küzd, amelyek célja a szociális igazságosság, de elvi ala-
pon mond le az erõszak használatáról. Az erõszakmentes-
ség igénye etikai és általános politikai okokból is támoga-
tandó. De azt is mindig át kell gondolni, hogy az erõszak-
mentes cselekvés vajon nem csak bizonyos társadalmi és
politikai feltételek között képes-e hatni.

Az erõszakmentes akció elméletében megjelenített cse-
lekvési mód mindenféle erõszak nélküli küzdelmet a fegy-
veres felkelés teljes értékû helyettesítõjének tekint, ezért
minden esetben elutasítja az erõszakos küzdelmet. Az erõ-
szakmentesen cselekvõk a szociális és politikai visszás-
ságok nyilvánosságra hozásával, ezt követõen a szociális
együttmûködés megtagadásával és végül a nyilvános pol-
gári engedetlenség eszközeivel igyekeznek kikényszeríteni
a körülmények változását. Eközben megértetik az ellen-
féllel, hogy a küzdelem egyik szakaszában sem kell erõszak-
használattal számolnia, még akkor sem, ha õ az erõszak-
mentes akcióval szemben erõszakos szankciókat alkalmaz.
A politikai küzdelmek között az erõszakmentes akció kon-
cepciója különös figyelmet érdemel, mivel ez nyújtja az
egyetlen komoly lehetõséget arra, hogy politikai célokat
erõszak és a mindig vele járó veszélyek és következmények
(l. 9. tézis) nélkül érjünk el.



187Ennek a stratégiának a sikeréhez mindenesetre szükség
van az ellenfél megváltoztathatóságába vetett kritikus bi-
zalomra, valamint a saját helyzet kritikus szemléletére.
Amennyiben az ellenfél nézeteinek megváltozásába vetett
remény megalapozott (például az indiai szabadságharcban
Gandhi idején), akkor az erõszakmentes akció az aktív
ellenállás egyetlen szociáletikailag felelõs módja. Az per-
sze kérdéses, hogy minden társadalmi és politikai fejlett-
ségi fokon elvárható-e olyan mértékû önfegyelem, amilyet
az erõszakmentes ellenállás stratégiája a cselekvõk részé-
rõl elvár. Emellett az ellenfél megváltoztathatóságába ve-
tett hit is alapvetõen csak addig megalapozott, amíg ezt a
politikai struktúrák lehetõvé teszik.

VESZÉLYEK AZ ÁLLAMI ERÕSZAKKAL
VALÓ VISSZAÉLÉSSEL SZEMBENI ERÕSZAKOS
ELLENÁLLÁSBAN

9. Az erõszak használatának veszélyeit a szociáletikai pár-
beszédben is nagyon komolyan kell venni. Az erõszakhasz-
nálat hatásai a modern haditechnika miatt ellenõrizhe-
tetlenné válhatnak. Olyan pszichikai hajlamot követel és
könnyen ki is vált, amely egyrészt az erõszakos tettek di-
csõítéséhez vezet, és ezzel elõsegíti, hogy a terror öncélúvá
váljék, másrészt olyan érzelmeket szabadít fel, mint a gyû-
lölet és a bosszúvágy. Az erõszak gyakran az ellentétes ol-
dalból is erõszakos cselekményeket vált ki, amelyek pedig
rendszerint annál brutálisabbak, minél kevésbé veszik fi-
gyelembe az ember alapvetõ jogait. Az elvakultság, bizony-
talanság és félelem így kialakult légköre, amely persze sok
politikai rendszerben maguktól a vezetõktõl indul ki, ismé-
telten fokozza annak a veszélyét, hogy az ennek kitett em-
berek újabb – nem kevésbé igazságtalan – politikai megol-
dásokhoz adják hozzájárulásukat csak azért, hogy véget
vessenek az állandó félelemnek és bizonytalanságnak.



188 Mint az erõszak minden alkalmazása, az állami erõszak-
kal való visszaéléssel szembeni erõszakos ellenállás is az elé
a nehéz feladat elé állítja a résztvevõket, hogy az erõszak-
használatot korlátok között tartsák, és racionálisan felmér-
jék. Az erõszakos elnyomás által kiváltott ellentétes irányú
erõszak az embert gyakran gyûlölettõl és haragtól elvakult-
tá teszi. Ez nemcsak a békéltetés keresztény parancsát veti
el, hanem a több jogért és szabadságért folytatott harc
célkitûzését is megkérdõjelezi. Annál nagyobb az erõszak
szabályozhatatlan elharapódzásának a veszélye, minél szi-
lárdabb és brutálisabb a leküzdeni kívánt hatalom, és mi-
nél régebb óta számít az erõszak az ellenállás döntõ for-
májának. Az elnyomás ellen erõszakos eszközökkel küzdõ
forradalmárok, amennyiben végül célt érnek, túl gyakran
tekintik az erõszakot állandóan használható politikai esz-
köznek. Ezért aztán fennáll annak a veszélye, hogy az ural-
muk aligha lesz erõszakmentesebb, mint a leváltott hata-
lomé. A fenti tapasztalatok alapján szociáletikailag paran-
csoló, hogy az erõszakot ellenezzük, amíg csak lehet.

Ez a figyelmeztetés elkerülhetetlen, ha azokra a kívül-
álló áldozatokra gondolunk, amilyenek minden erõszakos
összecsapásnál akadnak. Manapság már nem lehet úgy
fegyveres küzdelmet folytatni, hogy az ne fenyegetné és
rombolná a kívülállók – mindenekelõtt a nõk, a gyerme-
kek és az öregek – testi épségét és életét is. Ezenkívül minél
jobban ki van építve egy ország infrastruktúrája és minél
jobban függenek az emberek a modern technika ellátó
rendszereitõl, annál jobban fenyegeti azok megsemmisü-
lése az emberek egzisztenciáját. Nem szabad eltekinteni
végül a bizonytalanság és a félelem légkörétõl sem, amely
azáltal keletkezik az egyénben, hogy fegyveres összecsa-
pások közepette kell élnie.



189A KIVÉTELESEN KIFEJTETT ERÕSZAKOS
ELLENÁLLÁS FELTÉTELEI

10. Az erõszak alapvetõ veszélyeket rejt magában, ezért
használata azt feltételezi, hogy nélküle nem lehetne meg-
változtatni az embertelen életkörülményeket. Tehát csak
akkor lehet komolyan fontolóra venni az erõszak haszná-
latának lehetõségét, ha minden más, a körülmények javí-
tását szolgáló módszer csõdöt mondott vagy teljesen kilá-
tástalan. De még ekkor is teljesülniük kell további feltéte-
leknek: rendelkezésre kell hogy álljon egy új és mûködõképes
rendszer megvalósítható koncepciója, amely a leküzdendõ
régi rendszer helyére lép. A kialakítani kívánt új rendnek
az emberi jogok eszméjéhez kell igazodnia, és az eddig el-
nyomott emberek számára is életteret kell biztosítania. Az
erõszakhasználatnak sikert ígérõ eszköznek kell lennie an-
nak a határozott célnak az érdekében, hogy a meglévõ erõ-
szakos elnyomatás belátható idõn belül megszûnjék.

Ez a tézis azt elõfeltételezi, hogy a szociáletika szemszö-
gébõl nézve az erõszak használata kivételes esetekben el-
fogadható, akár az egyén emberi jogait ért közvetlen tá-
madások elhárítására (például tömegmészárlás, kínzás, de-
portálás), akár olyan politikai rendszer leküzdésére, amely
a fizikális vagy strukturális erõszakkal alapjaiban megkér-
dõjelezi ezeket a jogokat.

De ez a tézis azt is kifejezésre juttatja, hogy az erõszak-
használatot mindig csak ultima ratióként14 lehet fontoló-
ra venni. Ez kettõs üzenetet hordoz. Az egyik, hogy az
erõszak szociáletikai szempontból csak akkor jön szóba, ha
minden más elképzelhetõ eszköz vagy csõdöt mondott,
vagy alapos átgondolás alapján elvetették mint nem célra-
vezetõ eszközt. Továbbá meg kell legyen a reális esélye
annak, hogy a fennálló, szociáletikai szempontból elveten-
dõ rendet sikerülhet felváltani egy jobb rendszerrel, amely

14 A. m. utolsó lehetõség, érv.



190 lényegesen közelebb áll az emberi jogok eszméihez és a szo-
ciális igazságossághoz, és amely mindenekelõtt életképes.
Az olyan erõszakhasználat, amely nem új rend létrehozását
célozza (anarchia), vagy ha egy még embertelenebb rend
bevezetését szolgálja, éppúgy elvetendõ, mint az olyan
erõszakhasználat, amelynek céljai önmagukban ugyan ér-
tékesek, de emberi számítás szerint nem megvalósítható-
ak. Ennek a tézisnek a korlátozásaira mindenekelõtt a sok,
erõszakos cselekményekben aktív részt nem vállaló, de
azokban mégis érintett ember érdekében van szükség.

ERÕSZAKHASZNÁLAT MINT A BÛNBEN
VALÓ RÉSZESEDÉS

11. Sem az Egyházak Világtanácsa által elindított antirasz-
szizmus-program, sem pedig a jelen tézisek nem akarnak
erõszakhasználatra buzdítani. Inkább abból indulnak ki,
hogy elõfordul olyan erõszakhasználat, amelybe kereszté-
nyek is belekeverednek. Ilyen érintettség esetén a keresz-
tény ember nem térhet ki az állásfoglalás elõl, hiszen a
hallgatása is egyfajta állásfoglalást jelent. A keresztény
etikának ebben a helyzetben nem lehet az a feladata, hogy
az erõszakhasználatot legitimálja vagy fenntartások nélkül
helyeselje. Az etika feladata világossá tenni a keresztény
ember számára: az állásfoglalása mindig magában foglal-
ja az idegen bûnben való érintettségének állandó felisme-
rését, illetve az arra való hajlandóságot, hogy az ilyen bûnt
önként magára vegye.

A keresztény embernek nem lehet feladata, hogy má-
soknak az erõszak használatát tanácsolja vagy az erõszak-
használatot erkölcsileg legitimálja. Az erõszak mindenfé-
le dicsõítése, amint az az újkorban gyakran elõfordult, el-
lenére van a keresztény etikának. Emellett a keresztény
embernek az is parancsa, hogy a hitét szenvedéssel is meg-
élje és megvallja. A szenvedés keresztény tanúságtétele



191sokkal tisztábban és meggyõzõbb módon rámutat az evan-
gélium megbékéltetési üzenetére és Isten üdvözítõ ígére-
tére, mint ez az erõszak alkalmazása esetén történhet.

De a keresztény ember nem vonhatja ki magát az állás-
foglalás kényszere alól olyan helyzetekben, ahol ténylege-
sen erõszakot használnak, hiszen a hallgatást az erõszak-
használat jóváhagyásának lehet értelmezni. Az elnyo-
mottak egyoldalú buzdítása az erõszakról való lemondásra
éppenséggel az elnyomással való egyetértésnek is tekint-
hetõ, ezenfelül pedig az erõszak megszokottá válásának
útját egyengeti, amellyel egy keresztény embernek min-
den körülmények között szembe kell fordulnia. Amennyi-
ben a keresztények magukat (a Jézus Krisztusban feléjük
jövõ isteni felhívásnak megfelelõen) az elnyomott és jo-
gaiktól megfosztott emberek pártfogójának tekintik, akkor
kötelesek megvizsgálni, vajon az elnyomás és a jogtalan-
ság talán csak erõszak alkalmazásával számolható-e fel. Az
ilyen vizsgálat tudatos és megalapozott állásfoglalásra kény-
szerít. Eközben figyelembe kell venni az Egyházak Világ-
tanácsa központi bizottságának megállapítását,15 amely
kimondja, hogy az Egyházak Világtanácsa nem tud és nem
akar azonosulni semmilyen politikai mozgalommal.16

Az elnyomottakkal való szolidaritás jegyében a keresz-
tény ember csak akkor fogadhatja el azok erõszakhaszná-
latát vagy vehet közvetlen vagy közvetett módon részt
abban, ha ezt a bûn felvételének (Dietrich Bonhoeffer)
tudatos és elkerülhetetlen aktusaként és a saját felelõsségre
történõ cselekvés szabadságaként éli meg. A következõket
állapíthatjuk meg anélkül, hogy ezen a helyen gondosan
kifejtenénk a keresztény hitben való cselekvés alapjait,
vagyis a keresztény etika alapvetését: a keresztény etika
nem hivatkozik egyes bibliai helyekre, mint valami tör-
vényre, hiszen ezek ellentmondanának egymással az erõ-

15 Addis Abeba, 1971. január 10–21.
16 Evangelische Kommentare, 1971. 105. o.



192 szakhasználat megengedésének vagy elutasításának kérdé-
sében. A keresztény etika sokkal inkább az Isten, az em-
ber és a világ alapvetõ értelmezésére épít, amely a hívõk
számára a megfeszített és feltámadott Názáreti Jézus éle-
tében, sorsában és küldetésében bontakozik ki. Ez az ér-
telmezés annyiban a keresztény ember világi életét is meg-
határozza, hogy a bûnös és elesett világ realitását látja maga
elõtt, amelynek az ismertetõjelei közé tartozik az erõszak-
használat, ugyanakkor a Megfeszített követésében hallja
meg a felhívást a keresztény bizonyságtételre ezzel a való-
sággal szemben, és a figyelmeztetést, hogy ne váljon az erõ-
szak rabjává, és ne is fogadja el az erõszakot ellenvetés
nélkül. Csak akkor tudja meghallani és másoknak tovább-
adni Isten hitetleneknek szóló üdvígéretét, ha Urának kö-
vetésében felismeri és magára vállalja ezt a fent bemuta-
tott feszültséget.

A keresztény bizonyságtétel ebben a földi valóságban
ezért bizonyos körülmények között azt a szükségszerûsé-
get is magában foglalja, hogy a bûn szolidaritásába tudato-
san belépjen, anélkül, hogy letagadná ezzel azt a jogtalan-
ságot, amely az ilyen szolidaritásban lezajlik, vagy akár
önkéntelenül megtörténik. A keresztény hit számára a bûn
ilyenfajta átvétele hitvallás Istennek az istentelen világ irán-
ti feltétlen hûségérõl, és ebben megvalósul az Isten meg-
igazító cselekvésérõl szóló evangélikus tanítás.

AZ ERÕSZAKHASZNÁLAT NEM KÜLÖNÜL EL
A FELEBARÁTI SZERETET
ÉS A BÉKÉLTETÉS PARANCSÁTÓL

12. A keresztény ember az erõszakhasználat kérdését nem
tudja a felebaráti szeretet és a békéltetés parancsától elkü-
lönülten szemlélni. Elnyomottként és az elnyomottakkal való
szolidaritás közepette sem szabad az ellenfelét kizárnia
Isten szeretetébõl és a megbékélésbõl.



193Ez a befejezõ tézis az elõzõnek az elengedhetetlen ki-
egészítése, amely a bûn és a gonosz hatalmától meghatá-
rozott világban az elnyomottakkal való szolidaritás szük-
ségességét és a bûnnek abból adódó átvállalását fogalmaz-
ta meg. Mivel azonban Isten szeretete és békéltetõ akarata
nemcsak egyoldalúan az elnyomottakra, hanem az összes
emberre vonatkozik, ezért a keresztény ember sohasem
vehet ki senkit a felebaráti szeretet parancsából és a meg-
békélés lehetõségébõl. Ez természetesen nem azt jelenti,
hogy Isten mindenkire kiterjedõ, szeretetteli akarata vagy
a szintén átfogó érvényre igényt tartó szeretetparancsolat
miatt az igazságtalanságot és elnyomást minden körülmé-
nyek között, ellentmondás nélkül el kell szenvedni. Ki-
mondja ellenben, hogy az ellenfelet mindig megilleti a
megváltozás lehetõségének vélelme, és azt is, hogy ezáltal
mindig fenn kell tartani a megbékélés és a megértés lehe-
tõségét. Ez kell, hogy meghatározza a keresztény ember
viselkedését olyan helyzetekben is, amelyekben erõszak-
használatra kerül sor.

Az ellenséggel történõ párbeszédre való hajlandóságban
és az ellenfél megértésének szándékában láthatóvá válik az
emberi viselkedésben a szeretet és megbékélés korlátlan
isteni ajándékába vetett keresztény bizonyosság. Isten bé-
kéltetõ akarata és szeretetparancsa áttör minden emberi
korlátot és határt. A keresztény ember számára kiváltkép-
pen adott az ígéret, amint a kötelezettség is adva van, hogy
bízzon az evangéliumnak ebben a transzcendens erejében
a politikai és társadalmi küzdelmek közepette is, és hogy
ezt az erõt tanúságtételével és viselkedésével engedje hatni.



Hálával állapítjuk meg: a gyermekeket számos, nehéz anya-
gi körülmények közt élõ családban is szeretetben és gon-
doskodásban részesítik és nevelik.

Aggodalommal állapítjuk meg: a család – az a hely, ahol
felnõttek és gyermekek együtt élnek – nem minden eset-
ben adja meg a kellõ védelmet társadalmunk leggyengébb
tagjainak, a gyermekeknek. Ellenkezõleg: az elhanyagolt,
bántalmazott és szexuálisan kihasznált gyermekek számá-
ra a család a legmélyebb megaláztatás színtere lehet. Az
ilyen családokban semmibe veszik a gyermekek méltósá-
gát, és megsebzik lelküket – a súlyos testi-lelki megrázkód-
tatás további életükre is kihat.

A zsinat ezen tények megnevezésével hozzá kíván járulni
a tabuk ledöntéséhez.

A zsinat bátorítja tagegyházait, egyházkerületeit, gyüle-
kezeteit, szervezeteit, valamint minden hívõ keresztényt,
hogy szembesüljön a gyermekek elhanyagolásának, bántal-
mazásának, szexuális kizsákmányolásának és megrontásá-
nak problémáival. Támogatni és segíteni kell a bajok ba-

A gyermekek védelme a bántalmazással
és a nemi erőszakkal szemben*

Németországi Protestáns Egyház
Határozatok 5. Az EKD Zsinatának 9. ülésszaka
Braunschweig, 2000. november 5–10.

* Evangelische Kirche in Deutschland (EKD): Schutz von Kindern vor
Misshandlung und sexueller Gewalt. Beschlüsse 5. Tagung der 9. Synode
der EKD (5–10. November 2000, Braunschweig) www.ekd.de Az MTA–
EHE Szociáletikai és Ökumenikus Kutatócsoport munkájának kereté-
ben német eredetibõl fordította Szûcs Kinga (2005). Az eredetivel egy-
bevetette és lektorálta Orosz Gábor Viktor.



195gatellizálásából és elhallgatásából kivezetõ utak keresését.
Az áldozatok védelme és kísérése számára szakmailag meg-
alapozott lehetõségeket, az elkövetõk számára pedig a gyó-
gyítás lehetõségeit szükséges támogatni és felkínálni. Va-
lamint ezzel a témakörrel foglalkozni kell az egyházi tanfo-
lyamokon és továbbképzéseken. Csak így lehet az erõszak
generációról generációra öröklõdõ ördögi körét megsza-
kítani.

A zsinat arra kéri a tanácsot és a tagegyházakat, hogy
járjanak közben a szövetségi kormánynál, a tartományi
kormányzatoknál és a helyi önkormányzatoknál, hogy tá-
mogatást biztosítsanak mindenekelõtt a tanácsadóhelyek
kiépítésére, valamint a preventív intézkedések erõsítésé-
re. A tanácsadóhelyeken és a gyermekvédõ szervezetek-
nél megvalósuló munkára kevéssé figyelnek és alig méltat-
ják. Elismerésünk és köszönetünk tehát ezen intézmények
minden dolgozóját megilleti.

Braunschweig, 2000. november 9.

A Németországi Evangélikus Egyház Zsinatának
elnöke

A határozatok nyilvánosságra hozatalára a végleges válto-
zat elkészülte után kerül sor, a zsinat elnökének engedé-
lyével.



Miután a LVSZ Misszióért és Fejlesztésért Felelõs Osztálya1

a nõk jogainak férfiak (és nõk) általi megsértését jelölte ki
a „Nõk az egyházban és a társadalomban” címû beszámo-
ló2 elsõdleges témájául, a következõ stratégiákat javasolta
(a Nõk az egyházban és a társadalomban címû kiadvány
alapján):3

„A nõk jogai ellen férfiak (és nõk) által elkövetett sérel-
mek nyilvánosságra hozatala a társadalmi, politikai, gazda-
sági és egyházi intézményekben…

Az egyház döntõ szerepet vállalhat a megsebzett nõk és
az egész társadalom gyógyításában és gyógyulásáért,
amennyiben figyelembe veszi a következõket:
 meg kell törni az erõszak és a szexualitás kérdéseit

övezõ cinkos hallgatást;

A Lutheránus Világszövetség Misszióért és
Fejlesztésért Felelõs Osztálya
LVSZ-tanácsülés 1992, Csennai [Madrász], India

Nyilatkozat a nők elleni erőszakról*

 * Kirchen sagen „Nein” zur Gewalt gegen Frauen. Aktionsplan für die
Kirchen. [Az egyházak nemet mondanak a nõk elleni erõszakra – cselek-
vési terv az egyházak részére.] Lutherischer Weltbund Abteilung für
Mission und Entwicklung, Frauen in Kirche und Gesellschaft, Genf,
2002. 58–61. o. Az MTA–EHE Szociáletikai és Ökumenikus Kutatócso-
port munkájának keretében német eredetibõl fordította Szûcs Kinga
(2005). Az eredetivel egybevetette és lektorálta Orosz Gábor Viktor.

1 Abteilung für Mission und Entwicklung: AME/WICAS.
2 Frauen in Kirche und Gesellschaft.
3 Frauen in Kirche und Gesellschaft, AME, LWB (Hrsg.): Ein klarer

Aktionsplan. Genf, 1993.  9–11. o.



197 az erõszak sajátos formáit kutató, tényfeltáró tanul-
mányok készítését kell elrendelni, hogy jobban meg-
értsük, miként alakul ki és hogyan alkalmazzák, illet-
ve azt, hogy milyen tényezõk vezetnek tartós fennma-
radásához;

 el kell ismerni, hogy a nõk elleni erõszak nem mítosz,
hanem valóság, és hogy gyakran süket fülekre talál, ha
a nõk fájdalmas tapasztalataikról beszélnek;

 az erõszak kérdésérõl beszélni kell a prédikációban,
valamint együtt kell gondolkodni róla egyéb alkalma-
kon is (a vasárnapi iskolától a keresztelõi és konfirmá-
ciós elõkészítõig, illetve a keresztény nevelés minden
egyházi alkalmán);

 csoportos beszélgetéseket kell szervezni férfiaknak és
nõknek, hogy közösen megnevezzék az erõszak összes
formáját és alapvetõ okait, illetve intézkedéseket fo-
galmazzanak meg az erõszak visszaszorítására;

 olyan biztos menedéket kell létesíteni, ahol a nõk
megbeszélhetik tapasztalataikat;

 segíteni kell az erõszak áldozatait, menedéket és tar-
tós megoldást kell keresni számukra;

 bizottságokat kell alakítani, amelyek a médiában meg-
jelenõ erõszakkal foglalkoznak, és tiltakozó megmoz-
dulásokat készítenek elõ;

 követelni kell a nõket diszkrimináló törvények, hagyo-
mányok és gyakorlat felülbírálását, és küzdeni kell a
változásért.”



Az AME1 igazgatójának beszámolójában leírt, a nõk elleni
erõszak világszerte jelentõs problémájával kapcsolatos ki-
jelentések alapján, illetve „…mivel az erõszak áthatja az
egész társadalmat, beleértve az egyházat, az LVSZ taná-
csa a következõket határozta:

A tagegyházakat sürgõsen fel kell kérni, hogy
 vizsgálják meg az LVSZ hetedik nagygyûlésének javas-

latait, és tanulmányozzák a nõk elleni erõszak kérdé-
sét, illetve fogalmazzanak meg nevelési elveket, kü-
lönös tekintettel a lelkészek és laikusok részvételére
olyan pedagógiai programokban, amelyek a nõk elle-
ni erõszak minden lehetséges (szexuális, rasszista, rep-

Nyilatkozat a nők elleni erőszakról*

A Lutheránus Világszövetség Misszióért
és Fejlesztésért Felelõs Osztálya
LVSZ-tanácsülés 1993, Kristiansand, Norvégia

 * Kirchen sagen „Nein” zur Gewalt gegen Frauen. Aktionsplan für die
Kirchen. [Az egyházak nemet mondanak a nõk elleni erõszakra – cse-
lekvési terv az egyházak részére.] Lutherischer Weltbund Abteilung für
Mission und Entwicklung, Frauen in Kirche und Gesellschaft, Genf,
2002. 58–61. o. (http://www.lutheranworld.org/LWF_Documents/
Lwfviolence-DE.pdf) és LWB-Dokumentation Nr. 33. Volk Gottes –
Völker und Nationen. Genf, 1993. 132. k. Az MTA–EHE Szociáletikai
és Ökumenikus Kutatócsoport munkájának keretében német eredetibõl
fordította Szûcs Kinga (2005). Az eredetivel egybevetette és lektorálta
Orosz Gábor Viktor.

1 Abteilung für Mission und Entwicklung (az LVSZ Misszióért és Fej-
lesztésért Felelõs Osztálya)



199roduktív, pszichológiai és intézményes) formáját tár-
gyalják;

 vizsgálják felül a gyermekekre és felnõttekre vonat-
kozó nevelési és képzési elképzeléseiket, különösen a
keresztény nevelés területén;

 nyújtsanak szociális támogatást és gyakorlati segítsé-
get az áldozatoknak és az áldozatok segítõinek;

 küzdjenek a nõknek védelmet biztosító társadalom-
politikáért és törvénykezésért;

 dolgozzanak ki olyan eljárásmódokat, amelyek az egy-
házon belül elõforduló nemi erõszak és szexuális zak-
latás esetén felhasználhatók;

 támogassák a nõk elleni erõszak problémájával aktí-
van foglalkozó nõszervezeteket; továbbá

 kérjék az LVSZ illetékes bizottságait, hogy összehan-
golt cselekvési tervet dolgozzanak ki arra vonatkozó-
an, hogy a tanács határozatai eljussanak a tagegyházak-
hoz, és olyan háttéranyag álljon rendelkezésre, amely
segítségül szolgál az erõszak témájának megvitatásá-
hoz. Ennek során figyelembe kell venni a lutheránus
nõk nemzetközi konzultációjának (Mexikó, 1989. jú-
lius) ajánlásait, illetve az egyházak, az ENSZ és más
szervezetek határozatait is.”



„Az LVSZ tanácsa a következõket határozta:
 Ellenzi a nõk ellen irányuló erõszak és erõszakos cse-

lekvés minden formáját, tekintet nélkül arra, hogy az
ilyen erõszakot – mindenekelõtt a nõk genitális meg-
csonkítását – bizonyos szokások, hagyományok vagy
vallási megfontolások esetleg jóváhagyják.

 Sürgõsen felhívja a tagegyházakat, hogy tudatos lépé-
sekkel vessenek véget a társadalomban és az egyház-
ban a nõk elleni erõszaknak és a nõk kizsákmányolá-
sának.

 Támogatja az Egyesült Nemzetek Szervezetének
1993-as nyilatkozatában foglalt célkitûzéseket, ame-
lyek a nõk elleni erõszak minden formájának eltörlé-
sére irányulnak, beleértve azt az álláspontot is, hogy
a nõkereskedelem szintén az erõszak egyik formája.

* Kirchen sagen „Nein” zur Gewalt gegen Frauen. Aktionsplan für die
Kirchen. [Az egyházak nemet mondanak a nõk elleni erõszakra – cselek-
vési terv az egyházak részére.] Lutherischer Weltbund Abteilung für
Mission und Entwicklung, Frauen in Kirche und Gesellschaft, Genf,
2002. 58–61. o. (http://www.lutheranworld.org/LWF_Documents/
Lwfviolence-DE.pdf) és LWB-Dokumentation Nr. 35. Eine Agenda für
die Gemeinschaft. Genf, 1994. 119. k. Az MTA–EHE Szociáletikai és
Ökumenikus Kutatócsoport munkájának keretében német eredetibõl for-
dította Szûcs Kinga (2005). Az eredetivel egybevetette és lektorálta
Orosz Gábor Viktor.

Nyilatkozat a nők elleni erőszakról*

A Lutheránus Világszövetség Misszióért és
Fejlesztésért Felelõs Osztálya
LVSZ-tanácsülés 1994, Genf, Svájc



201 Kiemeli az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyû-
lése által összehívott negyedik nõkonferencia (Peking,
1995) jelentõségét, amelynek napirendjén ezek és
más, a nõket érintõ fontos kérdések szerepelnek, il-
letve üdvözli az LVSZ tagegyházainak részvételét a
konferencián.”



„Törekedj békességre, és kövesd azt!”
(Zsolt 34,15)

Az Egyházak Világtanácsa nyolcadik nagygyûlésének fel-
hívására útjára indítjuk az erõszak leküzdésének évtized-
ét, amely a 2001 és 2010 közti idõszakot foglalja magá-
ban, és részvételre hívjuk az egyházakat, az ökumenikus
csoportokat, az egyes keresztény hívõket, illetve a jóaka-
ratú embereket.

Az emberiség történetének legerõszakosabb évszázada
végén került sor a központi bizottság elsõ ülésére a Ha-
raréban rendezett nagygyûlés után. Meggyõzõdésünk, hogy
az egyházak feladata a világ elõtti tanúbizonyságtétel az
igazságosságon alapuló békérõl, a megbékélésrõl és az erõ-
szakmentességrõl.

Emlékeztetünk a szentekre és mártírokra, akik a mai
napig életüket adják Isten tanúiként, szemben az erõszak,
a pusztítás és a háború hatalmaival. Emlékeztetünk mind-

Az erőszak leküzdésének évtizede –
Egyházak a békéért és a megbékélésért*

Az Egyházak Világtanácsának Központi Bizottsága
Genf, 1999. szeptember

 * Botschaft des Zentralausschusses des Ökumenischen Rates der Kir-
chen September 1999. Suche Frieden und jage ihm nach! (Psalm 34,15)
In: Junge Kirche, Februar 2000, 61. Jahrgang, Nr. 2. 105–106. o. Az MTA-
EHE Szociáletikai és Ökumenikus Kutatócsoport munkájának kereté-
ben német eredetibõl fordította Szûcs Kinga (2005). Az eredetivel egy-
bevetette és lektorálta Orosz Gábor Viktor.



203azok tanúságára, akik közösségeikben és azok határain túl
is a reménység jelévé váltak és utat nyitottak az erõszak
halálos gyûrûjébõl. Az Egyházak Világtanácsa tagegyhá-
zainak képviselõiként Krisztus békéjének evangéliumi üze-
nete, a szeretet és a megbékélés, illetve az igazságosságon
alapuló béke gazdag bibliai hagyománya tölt el bennünket.
Isten által az egész emberiség és teremtés számára meg-
ígért élet és béke egyénként és közösségként is kötelez
minket arra, hogy életünket összhangba hozzuk hitünkkel.

Tudatában vagyunk azonban annak is, hogy a keresztény
hívõk, illetve egyházak szavai és tettei milyen szerepet
játszottak az elnyomó erõszak és igazságtalanság, valamint
a kegyetlen verseny megnövekedésében. Olyan emberi
közösség után vágyakozunk, amely senkit sem rekeszt ki,
és amelyben mindenki békés, emberhez méltó életet él-
het. Amikor a béke kultúrájának felépítéséért küzdünk,
tudjuk, hogy a változás mélyreható folyamatába kell bele-
helyezkednünk, amely a bûnbánattal és a hitünk forrásai
iránti elkötelezettség megújulásával kezdõdik.

Fel kell hagynunk azzal a gyakorlattal, hogy az erõsza-
kot csak nézõként figyeljük vagy pusztán kárhoztatjuk.
Legyõzéséhez aktív szerepvállalásunkra van szükség az egy-
ház sorain belül és kívül egyaránt. Mindnyájunk felelõssé-
ge, hogy bátran felemeljük hangunkat minden olyan kí-
sérlet ellen, amely védelmezni próbálja az igazságtalan és
elnyomó rendszereket, a rasszizmust, az erõszak alkal-
mazását – különösen a nõk és a gyermekek ellen –, illetve
az emberi jogokon esett azon sérelmeket, amelyeket egy
nemzet vagy etnikai csoport nevében követnek el. Ha az
egyházak a béke és a megbékélés tanúságát nem kötik össze
az egyházak közötti egység keresésével, missziójuk kudar-
cot vall a világban. Ha magunk mögött hagyjuk, ami elvá-
laszt minket, ha az ökumené jegyében válaszolunk a kihí-
vásokra, és bebizonyítjuk, hogy az erõszakmentesség cse-
lekvõen hozzájárul a konfliktusok megoldásához, valamint
ha a legnagyobb alázattal adjuk át Jézus Krisztus tanítását,



204 akkor egyházunk egyedülálló üzenetet hordozhat az erõ-
szak következtében megrendült világ számára.

Máris számos pozitív és biztató példát látunk a világ
egyházaiban és gyülekezeteiben. Elismerjük, hogy a szer-
zetesi hagyományok és a történelmi békeegyházak folya-
matos tanúságtétellel szolgáltak. Mostani évtizedünk so-
rán is számítunk az õ hozzájárulásukra. Egyes gyülekeze-
tek és egyházak saját környezetükben már most intenzíven
támogatják az erõszakmentességrõl való beszédet és az
erõszakmentesség gyakorlatának bevezetését. Õk bizonyít-
ják, milyen bátorság, milyen képességek és milyen krea-
tivitás szükséges az aktív erõszakmentességhez és
az erõszakmentes ellenálláshoz. Fokozottan érzékenyek a
környezetpusztításra, és a társadalom leggyengébb csoport-
jainak helyzetére összpontosítanak. A béke kultúrájának
felépítéséhez hozzátartozik, hogy meghallgassuk az erõszak
fõ áldozatainak történeteit: a szegényekét, a nõkét, a fia-
talokét és a gyermekekét, a fogyatékkal élõkét és az õsla-
kos népekét.

Vannak emberek, akik példájukkal megmutatják, hogy
az erõszak szituációiban, az utcákon és a háborús színte-
reken való jelenlét, az áldozatokkal és a tettesekkel való
aktív foglalkozás jelenti a változás és a változtatás folya-
matának tulajdonképpeni kulcsát. Harare elõtt az EVT
erõszakellenes programja, illetve a „Békét a városnak” kam-
pány nyilvánvalóvá tette, hogy a béke megteremthetõ,
alulról növekszik, és az emberek kreativitása virágoztatja
fel. Ezek az emberek helyi szinten, a civil társadalommal
együtt dolgoznak, és elkötelezettjei a más hitûekkel foly-
tatott dialógusnak és közös cselekvésnek. A kampányban
részt vevõ hét város egymást támogatta és buzdította, ki-
cserélték egymás közt különbözõ környezetük tapasztala-
tait, és új felismerésekre tettek szert a nézetek és vélemé-
nyek világszintû cseréje révén.

Az erõszak leküzdésének évtizede olyan fórumot kínál,
amelyen lehetõvé válik a történetek és tapasztalatok meg-



205vitatása, valamint az új kapcsolatok kialakítása, és ame-
lyen mindnyájan tanulhatunk egymástól. Az évtized már
létezõ kezdeményezésekre épít. Tudjuk, hogy munkánk az
Egyesült Nemzetek Szervezetének „A világ gyermekei ja-
vára meghirdetett, az erõszakmentesség és a béke kul-
túrájának elõmozdítását célzó nemzetközi évtized” címû
programjával párhuzamosan halad. Reméljük, hogy kapcso-
lódhatunk ezekhez a kezdeményezésekhez, s ezáltal mind-
egyik program kölcsönös motivációt és megerõsítést nyer-
het. Az erõszak leküzdésének évtizede megkönnyíti az
egyházaknak, hogy segítsék és támogassák egymást a szol-
gálatban. A program valódi ökumenikus közösséget kínál,
biztos helyet a találkozásnak, egymás kölcsönös elismeré-
sének és a közös cselekvésnek. Együttmûködésünk célja,
hogy megbékélést és igazságosságon alapuló békét teremt-
sünk otthonainkban, egyházainkban és közösségeinkben,
valamint társadalmi és gazdasági téren – nemzeti és nem-
zetközi szinten egyaránt. A béke kultúráját szeretnénk
megteremteni, amely igazságos és kitartó közösségekre tá-
maszkodik.

Az evangélium békérõl szóló víziója a változtatás és az
újrakezdés reménységének forrása. Ne áruljuk el, amit
ajándékba kaptunk. Az emberek az egész világon türelmet-
lenül és sóvárogva várnak arra, hogy keresztény hívõk le-
gyenek, Isten gyermekei, akik a szeretetet, az igazságos-
ságosságon alapuló békét és a megbékélést testesítik meg.

A béke lehetséges. A béke megteremthetõ. Törekedj bé-
kességre, és kövesd azt!

Boldogok, akik békét teremtenek, mert õk Isten fiainak
neveztetnek. (Mt 5,9)



Köszöntünk Benneteket Urunk és Üdvözítõnk, Jézus Krisz-
tus nevében!

A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben tel-
jes örömmel és békességgel, hogy bõvölködjetek a remény-
ségben a Szentlélek ereje által. (Róm 15,13)

Az erõszak évszázada után azért jöttünk össze, hogy meg-
nyissuk „Az erõszak leküzdésének évtizede – Egyházak a
békéért és a megbékélésért (2001–2010)” elnevezésû prog-
ramot, s ezúton az új évszázad reménysége is növekedhes-
sék a megváltásban. Abban a meggyõzõdésben gyûltünk itt
össze a világ legkülönbözõbb tájairól, hogy a lehetõ legha-
marabb le kell küzdeni az erõszakot, amely uralja mind-
nyájunk személyes életét, közösségeinket, világunkat és az
egész teremtést. Az évtized megnyitásával választ szeret-
nénk adni a népek mélységes vágyakozására az igazságos-
ságon alapuló tartós béke iránt.

Az évtizedet a bûnbánat szellemében kezdjük meg, mi-

Az erőszak leküzdésének évtizedét
megnyitó üzenet – Egyházak a békéért
és a megbékélésért*

Az Egyházak Világtanácsának Központi Bizottsága
Potsdam, Németország, 2001. január 29–február 6.

 * Zentralausschuss des Ökumenischen Rates der Kirchen (Dokument
Nr. PR II 1rev2). Botschaft anlässlich der Eröffnung der Dekade zur
Überwindung von Gewalt. Kirchen für Frieden und Versöhnung. Potsdam
(Deutschland), 29. Januar–6. Februar 2001. http://www.wcc-coe.org/
wcc/who/cc2001/pr-ii1rev2-g.html Az MTA–EHE Szociáletikai és Öku-
menikus Kutatócsoport munkájának keretében német eredetibõl fordí-
totta Szûcs Kinga (2005). Az eredetivel egybevetette és lektorálta Orosz
Gábor Viktor.



207vel keresztényekként mi is osztozunk a felelõsségben azok-
kal, akik erõszakot gyakoroltak vagy ítélkeztek. Az erõsza-
kot ugyanakkor áldozatként is megtapasztaltuk, és hálásak
vagyunk Istennek a keresztény mártírok drága tanúságté-
teléért. A jelen programot az ENSZ által szervezett, „A
világ gyermekei javára meghirdetett, az erõszakmentesség
és a béke kultúrájának elõmozdítását célzó nemzetközi
évtized (2001–2010)” címû mozgalomhoz kapcsolódóan
nyitjuk meg.

Az emberiség történetében a huszadik század egyike volt
az erõszak által leginkább átitatott századoknak, s így ta-
núja volt
 a támadó háborúknak, a gyarmati uralom évtizedei-

nek és az idegen területek megszállásának;
 a világháborúknak és a hidegháborúnak, amelyek az

atomfegyverek és más tömegpusztító fegyverek kifej-
lesztéséhez vezettek, s amelyek a mai napig az embe-
riség elpusztításával fenyegetnek;

 az egyes államokon belüli és államok közti, helyi és
regionális háborúk új keletû elszaporodásának, ame-
lyek során a civil lakosság egyre kiszolgáltatottabbá vált
a válogatás nélkül pusztító fegyverekkel szemben, ez
pedig a kisméretû fegyverek kontrollálatlan terjedé-
sét hozta magával, illetve gyermekeket kényszerített
katonai szolgálatra, és emberek millióit szakította el
családjától és hazájától;

 a népirtásoknak, az õslakos népekkel szemben tanú-
sított következetes erõszaknak és a folyamatos rasszis-
ta és etnikai alapú elnyomásnak, amely a diszkrimi-
náció új formáit hozta létre az egyes államokban és
államok között;

 a régi, feldolgozatlan gyûlölködések megmerevedésé-
bõl és az elszenvedett jogtalanságok megtorlásának
szándékából fakadóan a közösségek és népek közti erõ-
szak új fellángolásainak;

 a közösségeken belüli, a közösségek közti, a családo-



208 kon belüli vagy egyének közti konfliktusokban tanúsí-
tott túlzottan gyakori erõszakos viselkedésnek, amely
családon belüli erõszakhoz és az erõszak más formái-
hoz vezet, és súlyos következményeket hordoz a nõk-
re, a fiatalokra és a gyermekekre nézve;

 a kereskedelmi, gazdasági és ipari rendszerek növeke-
désének és intézményesülésének, amelynek révén a
hatalom és a gazdagság azon kevesek kezében összpon-
tosul, akik kizsákmányolják a teremtést, tágítják a sza-
kadékot szegények és gazdagok között, a világban so-
kakat szolgaságba és nincstelenségbe taszítanak, akik
aláássák a kormányzatok készségét és képességét, hogy
megvédjék lakosaik alapvetõ gazdasági, szociális és
kulturális jogait, és akik továbbviszik a gazdasági erõ-
szakot;

 a világot behálózó média koncentrációjának és növe-
kedésének, amely felkelti az erõszak fogyasztásának
mint szórakozásnak a vágyát, s ilyen módon a társa-
dalmak egyre súlyosabb szellemi-lelki elnyomorodá-
sához vezet;

 a fogyasztásközpontú kultúra világméretû terjedésé-
nek, amely az emberek és a természet kizsákmányo-
lását mélyíti el;

 az erõszak és az elnyomás erõsödését igazolandó, a
vallásos hagyományokra – nem utolsósorban a keresz-
ténységre – való gyakori hivatkozásnak.

Mindezek ellenére az elmúlt évszázadban Isten kegyel-
mébõl számos területen figyelemre méltó elõrelépéseket
sikerült elérni. A jóakaratú embereknek manapság minde-
nütt lehetõsége nyílik arra, hogy használják a kommuni-
káció, a közlekedés és a tudomány területén elért jelentõs
teljesítmények eredményeit, s ezáltal megálljt parancsol-
janak az erõszaknak, illetve az élet teljességének megélését
támogassák minden ember számára.

A múlt század elkötelezett személyiségei, szervezetei és
mozgalmai, köztük az erõszakmentesség hívei erõsítenek



209bennünket abban, hogy továbbvigyük csodálatra méltó
küzdelmüket az új, globális jogi és viselkedési normák, a
demokratikus és jogállami alapokon nyugvó, az összefogást
szolgáló nemzetközi eszközök kidolgozásáért, a béketerem-
tõ kezdeményezések fejlõdéséért, valamint a minden em-
bernek járó gazdasági és szociális igazságosság megvaló-
sításáért. Végül pedig az õ elkötelezettségük segít ben-
nünket, hogy tovább õrködjünk a teremtés felett. Nekik
köszönhetjük a reményt, hogy az erõszakmentes társadal-
mi átalakulás valóban lehetséges.

Hálával tartozunk Istennek különösen is az elmúlt év-
században megtett jelentõs elõrelépésekért a keresztény
egység keresésének útján. Idetartozik az Egyházak Világ-
tanácsának megalakulása a világháborúkat követõen, az
ökumenikus szervezetek felépülése világszerte és az egy-
házak közt régóta fennálló megosztottság orvoslása. Ün-
nepélyesen fogadjuk, hogy az igazságosságon alapuló bé-
ketörekvésünket a jövõben is ezekre az elõrelépésekre
fogjuk építeni.

Elhivatottságunk hitünkbõl és a Jézus Krisztushoz való
személyes kapcsolatunkból fakad, aki Úr, a Békesség Feje-
delme (Ézs 9,5), aki mindig jelenvaló, aki tegnap, ma és mind-
örökké ugyanaz. Kiengesztelt minket Istennel és egymás-
sal, békességet (Ef 2,14–17; 2Kor 5,18) és új kapcsolatot
hirdetett azok között, akik az elidegenedés és ellenséges-
kedés következtében elszakadtak egymástól. Kitartásunk
az erõszak közepette, csakúgy, mint az erõszak leküzdésére
megújult erõnk a Szentlélek meg nem szûnõ fuvallatából
táplálkozik szívünkben és az egyház életében. Akiket a
Szentlélek Krisztus testének tagjává fogad, azoknak erõt
is ad, hogy Krisztus példája szerint éljenek.

„Az erõszak leküzdésének évtizede – Egyházak a béké-
ért és a megbékélésért” program során magunkat kell elõ-
ször is megvizsgálni: hogy mi hogyan gondolkodunk és cse-
lekszünk családjainkban, lakókörnyezetünkben, országa-
inkban és egyházi közösségeinkben. Az egyház valódi ereje



210 ma és a jövõben is a szeretet és a hit látszólagos hatalom-
nélküliségében rejlik. Mindennap azon kell fáradoznunk,
hogy ezt az erõsséget újra felfedezzük és megtapasztaljuk.
Az erõszak legyõzése azt a feladatot rója ránk, hogy keresz-
tény elkötelezettségünket az egyenesség, az alázat és az
önfeláldozás szellemében éljük meg.

A történelem e döntõ szakaszában megnyitjuk „Az erõ-
szak leküzdésének évtizede – Egyházak a békéért és a meg-
békélésért” programot, egyúttal nyomatékosan felhívunk
minden egyházat és ökumenikus szervezetet, hogy
 legyenek a béke közösségei, és építsenek hasonlókat,

amelyek sokszínûek és a valóságra épülnek;
 tartsanak közös bûnbánatot az erõszak kérdésében

minket terhelõ felelõsség kapcsán;
 együttesen lépjenek fel az egyház szemmel látható

egységének jeleként a békéért, az igazságosságért és a
megbékélésért;

 vizsgálják meg az erõszak különbözõ formáit és a köz-
tük lévõ kölcsönhatásokat;

 gondolják végig teológiailag, hogy milyen módon gyõz-
hetõ le az erõszak szelleme, logikája és gyakorlata;

 lépjenek fel az erõszak ördögi körének megszakításá-
ért;

 sajátítsák el a béketeremtés kreatív irányzatait a ke-
resztény tradíció, a helyi közösségek, a világi mozgal-
mak vagy más vallások gyakorlata alapján;

 ösztönözzék az egyházat az életigenlõ és változtatni
képes cselekvésre;

 álljanak az erõszak áldozatainak oldalára, és tegyék
cselekvõképessé azokat, akiket az erõszak rendszere-
sen sújt;

 legyenek szolidárisak azokkal, akik az igazságosságért,
a békéért és a teremtés megõrzéséért küzdenek.

Megnyitjuk szívünket és kinyújtjuk kezünket azok felé,
akik azon fáradoznak, hogy közösen véget vessenek az erõ-
szaknak, és megteremtsék az igazságosságon alapuló tar-



211tós békét. Abban a meggyõzõdésben imádkozunk együtt
az Isten által ígért új teremtésért, hogy Isten mindent he-
lyesen kormányoz, és velünk van a Szentlélek által Jézus
Krisztusban.

„Az erõszak leküzdésének évtizede – Egyházak a béké-
ért és a megbékélésért” program megnyitása alkalmából
az új évszázad kezdetén Nagy Szent Baszileiosz (4. sz.) sza-
vaival így imádkozunk:

Lelkünk téged óhajt kezdettõl fogva, ó, Urunk,
Mert a te parancsolataid nem nehezek.
Taníts minket igazságosságodra,
És tégy minket méltóvá, hogy kövessük parancsolataidat
Minden erõnkkel.
Távolítsd el szívünktõl a sötétséget.
Világítson ránk az igazságosság napja,
És oltalmazd életünket a gonosztól;
Fékezd meg õt szentséges Lelkeddel.
Vezesd lépteinket a béke útjára,
És add meg nekünk, hogy minden reggel újból békességre
leljünk,
Hogy énekeink hozzád szállhassanak fel…
Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
Egyedül te vagy az Isten,
Több vagy a kezdetnélküliségnél…
És minden dolgok teremtõje. Ámen.
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