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Egyházunk útján

KO PPEN H Á G A I BESZÁM OLÓ
A KERESZTYÉN BÉKEKONFERENCIA képviseletében vettem részt 

Koppenhágában az amerikaiak indokínai háborús bűntetteit vizsgáló 
bizottság ülésén 1972. október 10—16-ig. Ez a bizottság társadalmi je
legű, résztvevői az öt világrész csaknem minden országból jöttek Kop
penhágába.

A bizottság jellege

Az amerikaiak indokínai bűntetteit vizsgáló bizottság nem tart igényt 
egy nemzetközi bíróság jogkörére, mert ahhoz sem hatalma, sem meg
bízatása nincs. Amire vállalkozik, az nem több — de nem is kevesebb 
—, mint a tények lelkiismeretes felderítése, és a nemzetközi közvéle
mény elé terjesztése. Nem vállalkozik egyének felelősségének perrend
szerű megállapítására, mert ahhoz nincsenek meg a szükséges eszközei. 
De összpontosít az amerikai kormány politikai és anyagi felelősségének 
feltárására, mert a tények maguk beszélnek róla. Ebben a világméretű 
perben egyelőre az emberiség lelkiismerete az egyetlen ítélőszék, amely
hez az Indokína-bizottság fordulhat.

Ezzel a célkitűzéssel először 1970 októberében Stockholmban jött 
össze a bizottság. Második ülését 1971 júniusában Oslóban tartotta. A 
harmadik ülésre most került sor Koppenhágában, 1972 októberében.

KIEMELKEDŐ SZEMÉLYISÉGEK közül a bizottság ülésén részt 
vettek olyan Nobel-díjasok, mint Pavel Cherenkov (Szovjetunió), Philip 
Noel-Baker (Anglia), Dorothy Crowfoot Hodgkin (Anglia), aki az egyet
len élő női Nobel-díjas. A bizottság tagjai között volt Max Sefrin minisz
ter (NDK). Jelen voltak különböző országok parlamentjének a tagjai, 
mint: Lelio Basso (olasz), Cairus (Ausztrália). Jacobson (dán), Krishna 
Menőn (India), Takman (svéd). Megjelent á laoszi felszabadító hadsereg 
tábornoka: Sikhot Chounamaly, Kambodzsa koppenhágai nagykövete: 
Sien An.

A DÁN KORMÁNY magas szinten fogadta az Indokína-bizottságot 
a parlament épületében, ahol Anker Jörgensen, dán miniszterelnök az 
ünnepélyes megnyitón megjelent, és beszédében az Egyesült Államokat 
Indokína elhagyására szólította fel. Amikor a dániai jobboldal a más
napi parlamenti ülésen a miniszterelnököt ezért megtámadta. Jörgensen 
azzal válaszolt, hogy az emberek nemcsak Dániában, hanem az egész 
világon együttéreznek a vietnami néppel. — Az Egyesült Államok „elé
gedetlenségét” fejezte ki amiatt, hogy a dán kormány védnökséget vál
lalt az Egyesült Államok indokínai háborús bűntetteit kivizsgáló nem
zetközi bizottság koppenhágai ülésszaka fölött.

A NEMZETKÖZI SZERVEZETEK közül a bizottság ülésén kép
viseltette magát a Béke-világtanács, a Keresztyén Békekonferencia, vala
mint az egyes országok társadalmi Vietnam-bizottságai.
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SZERVEZETE is van a bizottságnak, elnöke a svéd Gunnar Myrdal 
professzor, alelnökök: Basso, az olasz parlament tagja, Dorothy Crowfoot 
Hodgkin, angol Nobel-díjas professzornő, és Jóé Nordmann, francia jo
gász. Főtitkár Hans Gorán Franck, svéd jogász, akit három titkár segít 
munkájában. A bizottság központja Stockholmban van.

A BIZOTTSÁG MÓDSZERE az volt, hogy tanúkat hallgatott meg 
és kérdezett ki Észak- és Dél-Vietnamból, Laoszból, Kambodzsából, va
lamint meghallgatta a vietnami amerikai hadsereg kilépett tisztjeinek, 
altisztjeinek tanúvallomását és bizonyítékfeltárását. Ezt különböző szak
értők, mint pl. orvos, fegyverszakértő stb. kihallgatása egészítette ki. 
Számos film, fényképfelvétel, röntgenfelvétel, robbanóanyag-bemutató 
egészítette ki a bizonyítást.

Tanúk és bizonyítékok Észak-Vietnamból

PHAN-ANH, az észak-vietnami delegáció vezetője, beszámolt arról, 
hogy az amerikai szárazföldi csapatok fokozatos kivonásával párhuza
mosan folyik a bevetett haditechnika mennyiségének és minőségének 
eszkalációja. Jelenleg 150 000, javarészt magas műszaki képzettségű ame
rikai katonai személyzet — többségében nem közvetlenül Dél-Vietnam, 
Laosz vagy Kambodzsa területén, hanem a flotta anyahajóin és a thai
földi bázisokon — kezeli ezt a technikát, működteti a térség történeté
nek legnagyobb halálgyárát. Ennek következtében a „vietnamizált” és 
indokínai méretben mindinkább „ázsiaisított” háború ma sokkal jobban 
függ az amerikaiaktól, mint akkor, amikor még nagyobb volt a bevetett 
szárazföldi amerikai erők létszáma.

Ezt bizonyítják a nemzetközi Indokína-bizottságnak a legutóbbi 
stockholmi ülés óta összegyűjtött dokumentumai is. A háború „ázsiaisítá- 
sának” , majd „újra-amerikanizálásának” folyamatában a Nixon-kor- 
mányzás kezdete óta 3,7 millió tonna bomba hullott Indokínára. Percen
ként két tonna. Nixon napi húszmillió dollárt költ háborúra. Mintegy 
hatmillió embert zártak koncentrációs táborokba. Johnson lemondása 
óta hatszázezer ember halt meg csupán Dél-Vietnamban.

DOKUMENTUMFILM támasztotta alá a hallottakat. A képeken meg
jelenik a vietnami emberek tengernyi szenvedésé. Asszonytestet mutat
nak be, amint tönkreégette a napalm. Egy férfi rálépett napalm-anyagra, 
s az bőrét, húsát csontig leégette. Iskolás gyermekek rajzait látni, ami 
nem nyuszikról, vagy cicákról készült, hanem bombázásról, s gyermek
kéz rajzolta le saját tapasztalatai alapján a láb nélküli embert, vagy 
az összeomlott házat. Dokumentumképek hosszú sorozata mutatja a ro
mokat, a tönkretett életet, várost, falut. Rombadőlt ház falán még ott 
a családi fénykép. A romos város csupa tűhegyszerű széttört gerenda 
és faroncs képét mutatja. Az óvóhelyen remegve várják sorsukat az 
emberek. Rohamsisakos kisgyerek befogja a fülét, hogy a légnyomás 
ellen védekezzék. Kint még a természet is elpusztult? a növények és a 
fák. Dokumentumkép mutatja be az iskolai jelenetet, ahol a fiú bal kéz
zel tanul írni, mert nincs jobb karja. Ugyanakkor látni azt is, amint 
észak-vietnami rakéta lelövi a támadó amerikai repülőgépet. A lakos
ság csodálatos szívóssággal fog hozzá azonnal az újjáépítéshez. Erős a 
kollektív szellem, az egymás megsegítésének lelkülete. A lerombolt kór
háznak máris igyekeznek fedelet biztosítani, s az összelőtt mentőautót 
nyomban javítás alá veszik. Mindez 1972. május 5-én történik.
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Tran Thi-Tho, fiatal tanítónő kitárta családja tragédiáját. Egyetlen 
kisgyermeke egyhónapos volt, amikor bombatámadás megölte a tanítónő 
édesanyjával együtt. A tanítónő apja ugyanekkor elvesztette szemevilá- 
gát. Izzó szenvedéllyel jelentette ki, hogy kész lenne Nixon szemét ki
ütni. Utána elsírta magát. Felmutatta a csecsemő kis kék sapkáját, fehér 
díszítéssel, ö  maga is megsebesült. Nővére fegyverrel harcol, férje pedig 
már régen katona, nem tudja sem a gyerek születését, sem a halálát, 
íme, a szárazon hangzó számadatok mögött, a tonnaszámra hulló bom
bák mögött ilyen emberi és családi tragédiák állnak.

Nguyen Thi-Nham falujában gyermekgondozónő. Az emberek éppen 
termelőszövetkezeti munkából jöttek haza, amikor amerikai bombázás 
érte a falut. Ő is tele lett sebbel és vérrel. Saját testében is hordoz két 
helyen repesztalálatot. Apja, nővére, kisgyermekével együtt meghalt. A 
gyermek feje szétloccsant. Nixon elleni izzó haraggal, szinte kiabálva, 
vádolva mutatta fel a bombarepeszeket, amelyek családjában halált okoz
tak. Szép házuk volt, de annak is vége. Letarolt falu fényképét mutatta 
fel. A rábízott gyermekek közül ötvenen haltak meg. A bizottság tag
jainak arra a kérdésére, volt-e katonai létesítmény a faluban, határozott 
nem volt a válasza. Térképen megmutatta a falu fekvését. Kizárólag 
termelőszövetkezeti faluról volt szó, amely országút mentén állt. Dán 
kórházban készített röntgenfelvétel lemezét mutatta be, amelyen a tüdő
ben két repesz látható. Televíziósok, fotóriporterek tucatjai filmezték, 
fényképezték a bemutatott dokumentumokat.

Dao Thi-Mui, huszonnégy éves tanítónő éppen az iskolában tanított, 
amikor amerikai bombatámadás érte a falut. Az egész iskolaépület rájuk »' 
dőlt. Tizenegy iskolásgyermek halt meg. Otthon anyja volt a gyermeké
vel, ők sértetlenek maradtak. Saját maga azonban emberroncs lett. El
vesztette a jobb karját, s ezen kívül vállábái, mellkasából sok repeszdara- 
bot operáltak ki. Szenvedélyesen kiáltott fel: „Mindig fájni fog a jobb 
karom, amely már nem létezik! Nixon lopta el az én jobb kezemet!” 
Sírva panaszolta, hogy gyermekét nem tarthatja két karjában. A tol
mácsnővel együtt zokogtak. A kis falura kétszáz bomba hullott. Az 
iszapba esett és fel nem robbant bombákból kiállítási anyag fényképeit 
mutatta be. A bizottság tagjainak arra a kérdésére, hogy voltak-e kato
nai célpontok a közelben, határozott tagadó választ adott.

VIETNAMBAN, A HELYSZÍNEN tanulmányozták az amerikai hábo
rús bűntetteket oda kiküldött nemzetközi bizottság tagjai. Jacobson dán 
képviselő számolt be a tapasztalatokról. E szerint Nixon négy éve ígéri 
a háború befejezését, de lényegében annak kiterjesztése történt. Na
ponta ezrek halnak meg és sebesülnek meg. Mindez az Egyesült Álla
moknak óriási kiadásába kerül. A háború egyre borzalmasabb lett, egyre 
több anyagi erőt vetnek be, ellentétben a Párizsban folyó tárgyalások 
ígéretével. Ha az Egyesült Államok katonai ereje kivonulna Vietnam
ból, az egész háború megszűnne, nem lenne ott többé modern fegyver, 
sem anyagi bázis, összeomlana a bábkormány. Saigon csak az USA poli
tikai eszköze, egészen gyökértelen hatalmat gyakorol, a neokolonializ- 
mus politikai képletét jelenti. Miközben az USA minden béke javaslatot 
elvet, amit eléje tárnak, a párizsi konferencia ideje alatt is tovább rom
lik a helyzet. A Nixon-kormány meghirdette a „harcoljanak az ázsiaiak 
ázsiaiak ellen” politikát, és hatalmas anyagi eszközöket mozgósított azért, 
hogy minél kevesebb amerikai katona haljon meg. Helyettük harcoljon 
a dél-vietnami zsoldos a honfitárs partizán ellen, a laoszi ölje meg fel
kelő testvérét és a kambodzsai pusztuljon el a másik kambodzsai golyó
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j ától Tay Ninh dzsungelében. Csakhogy a zsoldos, a megvesztegetett, 
korrupt tisztek által vezetett ázsiai katona képtelennek bizonyul egy 
történelmileg feltartóztathatatlan szabadságmozgalom megállítására. A 
Nixon-doktrína megbukott, és ma már nem más, mint spanyolfal, amely 
mögött a háború újraamerikanizálása folyik, mégpedig úgy, hogy abból 
az indokínai népekre a korábbiaknál is borzasztóbb megpróbáltatások 
háruljanak.

Dinh Gia Trinh, a VDK küldöttségének gazdasági szakértője köz
szemlére tette azokat a hamis 1 dongos bankjegyeket, amelyeket ame
rikai repülőgépek ez év augusztusa óta milliószámra szórtak le nyolc tar
tományban. Az akció nemcsak az ország gazdasági életének szétzüllesz- 
tésére irányul, hanem a lélektani háború céljait is szolgálja, hiszen a 
bankjegyről könnyen levágható, fehér színű toldalékon a pénzreform és 
a teljes elnyomorodás rémével fenyegeti a lakosságot. A hamis pénz 
kibocsátásával — mutatott rá Dinh Gia Trinh — az Egyesült Államok 
megszegte az 1929-ben általa is aláírt erről szóló nemzetközi konvenciót.

Tón That Tung, hanoi orvosprofesszor, tudományos bizonyítékokat 
produkált arról, hogy az amerikaiak által a dzsungelek lombtalanítására 
használt dioxin, az emberi szervezetbe jutva, rákkeltő hatást fejt ki. 
Ez elsősorban májrák formájában jelentkezik, amely sem gyógyszerrel, 
sem operációval nem gyógyítható.

A BIZONYÍTÓ ANYAGOK LÉNYEGE az egyéni és közösségi ka
tasztrófákon keresztül a következőket tükrözik:

Nixon elnök nagy propagandával újabb és újabb szárazföldi erőket 
von vissza Vietnamból és átadja helyüket a saigoni bábcsapatoknak, ame
lyek azonban képtelenek a nekik szánt szerep betöltésére, és ezért már 
hosszabb ideje folyik az Egyesült Államok légiereje és haditengerészete 
legmodernebb technikai apparátusának felhasználásával az eszkaláció 
Indokínában. Ennek eredményeként fokozódnak a lakosságnak okozott 
szenvedések és a korábbinál is nyilvánvalóbbá válik a háború népirtó 
jellege, növekszik a lakott településekre és népgazdasági létesítményekre 
ledobott bombák mennyisége. A gátak bombázásával, a növényzetet és 
általában az élővilágot pusztító vegyi fegyverek bevetésével az ame
rikai hadvezetésnek az a célja, hogy tömeges éhínséget idézzen elő és 
elpusztítsa a VDK termelési bázisát. Részben hasonló célt követ a ki
kötők és víziutak elaknásítása is.

Dél-vietnamiak vádja

Nguyen Thi-Binh Quang Triböl való, 18 éves lány. A súlyos bom
bázások során sérült meg. Négyszázötvenezer tonna bomba, százezer tü
zérségi belövés érte ezt a területet, háromszázszor kémiai mérgekkel 
támadták a vidéket. Éjfélkor jöttek a repülők, s a ledobott világító gyer
tyák és reflektorok pokoli színbe borították a vidéket. Száján és nya
kán sérült meg, fáj az evés és dvás is. Lábsebe miatt fáj neki a járás 
is. A ihátán nem tud feküdni, mert sok sérülés érte. Szülei, testvérei és 
rokonsága elpusztultak, házuk tönkrement, teljesen egyedülálló lett.

Le Thi Bon, 15 éves dél-vietnami lány, Da Nang közelében él, az 
észak- és dél-vietnami határ találkozásánál. Amerikai ezredek szállták 
meg a vidéket, ellenálló nagyapját agyonlőtték, a lakosságot pedig el
hajtották az ún. stratégiai faluba. A bizottság tagjainak kérdésére, hogy 
kizárólag USA-katonaság volt-e jelen ezeknél a műveleteknél, vagy szai-
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gonisták is, a válasz kizárólag az amerikaiakra hárította a felelősséget. 
Arra a kérdésre, hogy lehetett-e a szaigoni hatóságokhoz fordulni az 
amerikaiak iránti panasszal, nemmel válaszolt.

Nguyen Van Thang, dél-vietnami tanú kihallgatása keltette a leg
nagyobb megdöbbenést, aki 14 évet töltött börtönben, s ebből hét esz
tendőt az amerikaiak szaigoni bábkormányának hírhedt tigris-ketrecé
ben. Parasztember volt, s azért tartóztatták le, mert már a francia meg
szállók ellen is harcoit. Hosszú fogsága alatt igen sokat kínozták, verték, 
éhség alá vetették, sokáig volt keze-lába összekötve. Sebekkel kellett 
hosszú utat megtennie. Ellenállótársaival együtt nem volt hajlandó tisz
telegni a saigoni zászló előtt. Ezért a börtönön belüli büntetéssel súj
tották. Százötvenen voltak egy helyiségben. Kínzásukhoz tartozott az ivó
víz csökkentése. Félév alatt százan haltak meg. A tigris-ketrec pedig 
csak egy méter magas, ahol meztelenül kellett tartózkodni. Az ötszáz 
ketrec jól áttekinthető volt az őrök által. A halottak egy napig is ott
maradtak, nem szállították el őket addig, amíg több hulla nem gyűlt 
egybe. A legyek milliója lepte el a hullákat. Arra a kérdésre, hogy vörös- 
kereszt ellenőrző delegáció járt-e ott, a válasz az volt, hogy amikor arra 
jártak, a tigris-ketreceket nem mutatták meg nekik. A kérdésekre el
mondta, hogy biróilag nem volt elítélve, internáltnak számított, ítélet 
nélkül. A kérdésekre azt válaszolta, hogy orvosi segítség ismeretlen volt 
a börtönben. A bilincsek és elektromos kínzóeszközök USA gyártmányok 
voltak. Thang életben maradását különlegesen szívós testalkatának kö
szönheti, valamint annak, hogy mindennap eltökélte magában erős aka
rattal, hogy életben kell maradnia, bármi történjék is. Akik nem így tet
ték, hamar összeomlottak, és elpusztultak. Együtt kellett lenni azokkal is, 
akik megőrültek, vagy akik a verések miatt tört karral, lábbal, sebbel 
kínlódtak tovább.

LÉNYEGÉBEN az egyéni tragédiák csak aláhúzzák az indokínai 
amerikai háborús bűnöket. Az Egyesült Államok kormánya újabb és 
újabb amerikai csapatokat von ki Dél-Vietnamból, hirdeti a háború „le
építését”, közben pedig a háború szélesedik, növekedik, mind rettenete
sebbé, mind pusztítóbbá válik. Mind nagyobb az áldozatok száma, mind 
súlyosabb a polgári lakosságot érő megpróbáltatás.

A laosziak tragédiája

Nyolcadik éve, hogy az Egyesült Államok légiereje bombák tonnái
nak millióival próbálja feltartóztatni a két vietnami országrész, Észak és 
Dél történelmileg elkerülhetetlen egymásra találását. Az amerikai ag
resszió miatt már nem egy ország, hanem csaknem az egész indokínai 
szubkontinens lángokban áll.

LAOSZ kettőszázharminchatezer négyzetkilométer területű országa 
hárommillió lakosával Észak-Vietnam mellett terül el. 1970. tavaszán ter
jesztették ki a háborút az amerikaiak Laoszra s hatszázezer embert kény- 
sz&rítettek a stratégiai falvakba.

Sikhot Chounamaly tábornok, a laoszi delegáció vezetője, kifejtette, 
hogy Nixon célja az ázsiaiak összeugratása, egymás elleni feltüzelése. A 
Laoszt ért amerikai támadás nemzetközi jogi bűncselekmény. Élesen 
hangsúlyozta, hogy amint a hitlerista háborús bűnösöket elítélték Nürn- 
bergben, ugyanúgy kell elítélni az amerikai háborús bűntetteket Indokí- 
nával kapcsolatban, mert ami ott folyik, az kimeríti a népirtás „geno
cídium” tényállását.
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A Laoszról szóló dokumentumfilm bemutatta, hogy a legmodernebb 
haditechnikával támadó amerikaiakat hogyan rettegik nádasban és bok
rok tövén a gyermekek. Az amerikaiak laoszi bábkormányt is életre hív
tak, és ez a mozgósítás során gyermekeket is felfegyverez. Torz kép: me
zítlábas, rongyokba burkolt lakosság — és a legmodernebb amerikai ka
tonai felszerelés. Az élettel nem törődnek, de a halálgyárra óriási össze
geket költenek. A film egy amerikai katonai repülőteret mutat be, ahon
nan bevetésre indulnak a gépek. A drótkerítés mögött kiéhezett arcú 
laoszi gyermekek bámészkodnak. A következő kép szegényes kunyhót 
mutat, amelyet 12 modern repülőgép támad. A bevetésből visszaérkező 
amerikai pilóták hideg-rideg arccal veszik le sisakjukat. Amerikai kato
nai bérelszámoló gonddal nézi, hogy emelkedik a bérek kifizetésének lis
tája.

Nang Khampa, menekülttáborból, azaz stratégiai faluból jött lány, 
számolt be arról, hogy ott mennyire lehetetlen volt az élet. Ezért átszö
kött partizánnak. Így semmit sem tud a szüleiről. A bizottság tagjainak 
kérdésére elmondta, hogy a táborban nincs semmiféle orvosi segítség ak
kor sem, amikor ott kolerajárvány uralkodott. Ugyanakkor éhínség is 
pusztított a táborban. A táboron kívül az amerikaiak megmérgezték a nö
vényzetet is, kihalt lett minden, a felperzselt föld taktikáját alkalmazzák 
a hazafiakkal szemben.

Nang Oune Kham, 18 éves lány, mondta el, hogy előbb faluját az 
USA légiereje bombázta, anyja, apja meghalt. Majd katonák törtek rá a 
falura, s a lakosságot menekülttáborba terelték, az állatokat elhajtották. 
A fiatalok azonban megszöktek, noha helikopterről is üldözték őket. Ö 
maga is megsebesült. Amikor magához tért, a partizánok kórházában ta
lálta magát. Munkaképtelenné vált sokszoros súlyos sebesülése miatt. 
Magas szoprán hangján sírva kiáltotta: „Tele vagyok gyűlölettel az ame
rikaiak iránt! Vádolom az USA háborús bűnöseit! Életem tönkre van 
téve. Hogy élek, az az összes eredmény, de ezt a roncsolt erőmet arra 
használom, hogy vádoljam az amerikaiakat. Erre használom fel maradék 
életemet.” A bizottság tagjainak kérdésére elmondta, hogy látta a levél- 
zet és növényzet elszáradását a földeken. A megmérgezett növények 
ugyanakkor embereket is pusztítottak.
Kambodzsa lerohanása

Sien An, Kambodzsa koppenhágai nagykövete, a hétmillió lakosú, 
százhetvenkétezer négyzetkilométer területű ország szenvedéseiről szá
molt be. 1970. tavaszán Nixon kiterjesztette a háborút Kambodzsára is, 
és ezzel három indokínai országot tett tönkre. Kambodzsában is ellenkor
mányt alakítottak, amely fasiszta módszerekkel dolgozik. Mozgósította a 
fiatalságot, 16 évtől fogva, de előfordult, hogy 9 éves fiúnak is adtak 
fegyvert, úgy, ahogy Hitler tette a második világháború utolsó éveiben. 
Polgárháborút, testvérharcot indítottak a diktátori bábkormánnyal. 
Norodom Szihanouk kormánya 85 százalékos területen van hatalmon, 
s a hétmillió lakosból ötmillió áll ellenőrzése alatt. Kambodzsa, amióta 
az Egyesült Államok, kormánya hadszíntérré tette, ugyancsak a leírhatat
lan emberi szenvedés földje lett.

Kiábrándult amerikaiak
Kevés kivételtől eltekintve, olyan amerikai állampolgárok jelentek 

meg a bizottság előtt, akik tiszti vagy tiszthelyettesi rangban, maguk is 
részt vettek az indokínai háborúban.
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Phil Morris, százados, tavaly szerelt le a hadseregből, miután hosz- 
szabb időn át a légierők indokínai parancsnokságán teljesített szolgálatot 
és alapos ismereteket szerzett Laosz és Dél-Vietnam felszabadított kör
zetei, valamint a VDK ellen folyó légi háborúról. Tanúja volt annak, hogy 
felelős magasabb parancsnokok a légi felderítés által készített térképek
ről tudatosan jelöltek ki kórházakat, iskolákat bombázási célok gyanánt.

Steve Hawkins lőszerszakértőként került Okinawára, majd onnan 
egy évre Dél-Vietnamba. Megismerkedett az új szuper napalmbombákkal, 
az idegbénító gázokkal és a golyós bombákkal. Amikor szóvá tette, hogy 
nem tudja elképzelni, miféle katonai célpontokat lehet ezekkel az eszkö
zökkel leküzdeni, parancsnoka elővette a Légierők Kézikönyvét, és a kö
vetkező paragrafust olvasta fel: „Katonai célpont minden személy, épít
mény, helyiség, eszme vagy elmélet, amelyet a főparancsnokság meg
semmisítésre jelöl ki.”

Hawkinst mélységesen felháborította a hadsereg magatartása, a há
ború embertelensége. Néhány hónap alatt eljutott a háború igazságtalan
ságának felismeréséhez is. Csatlakozott a katonák egyik háborúellenes 
csoportjához. Politikai magatartásáért az idén februárban leszerelték a 
hadseregből, de Amerikába visszatérve továbbra is részt vesz a veterá
nok békemozgalmában. A bizottság előtt egyenruhában jelent meg, 
amelyre feltűzte a vietnami partizánok vörös csillagos jelvényét. Tanú- 
vallomásában egyebek között arról is beszámolt, hogy a rendszeres kará
csonyi tűzszüneteket az amerikai hadsereg Vietnamban a DNFF vonalai 
mögé az előző napokban ledobott, időzített bombaszerkezetekkel is meg
szegi. Ezek. a szerkezetek a tűzszünet életbelépte után robbannak fel, ami
kor a harcosok biztonságban érzik magukat és szabadon közlekednek.

Nagy megdöbbenést keltett Richard Boyle újságíró, volt haditudósító 
diaképek vetítésével kísért tanúvallomása. A koppenhágai ülésteremben 
most saját szemünkkel láthattuk, hogyan fest Dél-Vietnam úgynevezett 
pacifikálása. Egy egész képsor számolt be például arról, ahogyan az ame
rikaiak összefogdossák az előlük elmenekülő parasztcsaládokat. Némelye
ket gázgránátokkal kényszerítenek előjönni a menedékhelyül választott 
barlangból és azután koncentrációs táborba hurcolják őket.

Mély hatást keltett az Egyesült Államok háborús bűnei egyik koro
natanújának, Anthony Russónak a nyilatkozata. A hirhedt Pentagon-ok
mányok nyilvánosságra hozatala miatt indított perben Ellsberg mellett 
Russo a legfontosabb vádlott, aki két évet dolgozott Dél-Vietnamban, a 
RAND-korporáció munkatársaként. Ez a korporáció a Pentagon megbízá
sából felméréseket végzett a háború erkölcsi, politikai hátteréről. Ennek 
során 2371 személyt hallgattak ki a hivatásos amerikai politológusok és 
összesen 62 765 oldal jelentést juttattak el az Egyesült Államok kormá
nyához. Anthony Russo a Dél-Vietnamban szerzett személyes tapaszta
latai nyomán fordult szembe a vietnami háborúval és lett az amerikai 
kormány politikájának, a hadsereg háborús bűneinek egyik elszánt lelep- 
lezője.

Russo tanúvallomásának az a lényege, hogy a RAND-féle vizsgála
tok anyagából készült összefoglaló jelentéseket már 1965-től kezdve meg
kapták a washingtoni kormány felelős személyiségei. Ezek a jelentések 
konkrét bizonyítékokat tartalmaztak arról, hogy a csapatok háborús bű
nöket követnek el. Az amerikai kormány tehát legalább hét éve tudato
san takargatja a háborús bűnöket.

A jelentésekből nagyon jól tudták Washingtonban, hogy nem egy, 
hanem legalább három My Lai típusú tömegmészárlást követtek el, az 
úgynevezett szövetséges erők. Russónak például tudomása volt arról, hogy
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1966-ban jelentették Westmoreland tábornoknak: amerikai parancsnokság 
alatt harcoló dél-koreai zsoldosok teljesen kiirtották — asszonyostul, gye
rekestül — Phuoc Hoa falu lakosságát. Mindössze öt ember maradt élet
ben. Sehol sincs azonban nyoma, hogy Westmoreland vizsgálatot rendelt 
volna el a jelentés nyomán.

Russo az összesített jelentések alapján már hét évvel ezelőtt egymil
lióra becsülte azoknak a dél-vietnamiaknak a számát, akik az amerikai 
csapatok és a velük együttműködő bábhadsereg kegyetlenkedései, vala
mint lakóhelyük rendszeres bombázása és ágyúzása miatt hontalanokká 
váltak.

Ezután Chandler Morse, az amerikai Cornell egyetem közgazdasági 
professzora ismertette azt az idén megjelent több mint 300 oldalas tanul
mányt, amelyet az egyetem kutató csoportja az amerikai légierő indokí
nai tevékenységének méreteiről és hatásáról készített. A bombázások 
1972-es eszkalációjának jellemzésére idézte azt a hivatalos adatokon ala
puló tényt, hogy március és szeptember között a légierő havi átlagban 
több mint 100 000 tonna bombát dobott le Indokína országaira, ami az 
1966—1968-as időszakban egy év átlagának felel meg, és a tavalyi havon
kénti átlagnak is a kétszerese. Morse professzor az eszkaláció üteméből, 
a bombázások célpontjainak gátlástalan kiterjesztéséből és a légierő hi
vatalos dokumentumaiból azt a következtetést szűrte le, hogy a VDK el
leni jelenleg viselt légi háború végső célja: Észak-Vietnam katonailag 
számba vehető lakosságának teljes kiirtása.

Egyházi vonatkozások

Katolikus, buddhista, mohamedán templomok, is áldozatul esnek a 
bombázásoknak. A nemzeti kultúra értékei, köztük ősi pagodák is, tönk
remennek. De az egyházat nemcsak ezeknek az épületeknek a tönkreté
tele érinti, hanem magában véve az az Isten- és ember ellen elkövetett 
bűn, amely Indokínában, mint háborús bűntett végbemegy.

A koppenhágai bizottsági ülésen csak egy olasz katolikus pap és a 
Keresztyén Békekonferencia kiküldöttje képviselték a keresztyénséget. 
Noha az Egyházak Világtanácsa 1972. augusztusi utrechti központi bi
zottsági ülésén a Nixon-politikával szembenálló határozatot fogadtak el, 
mégis a nyugati egyházak körében érthetetlen tartózkodás tapasztalható 
az amerikaiak indokínai háborús bűntetteit illetően.

A Keresztyén Békekonferencia működésének egész ideje alatt a sokat 
szenvedett vietnami nép mellé állt. így tette ezt különösképpen is 1971. 
októberi prágai IV. nagygyűlésén, ahol követelte az amerikai csapatok 
azonnali teljes és feltétel nélküli kivonulását Indokína területéről, s ez
zel a Vietnami Demokratikus Köztársaság területe ellen elkövetett ame
rikai támadások azonnali beszüntetését. A világ keresztyénéinek és min
den békét kívánó embernek a közmeggyőződésére hivatkozva, a nemzet
közi közvélemény lelkiismeretére számítva, követelte Indokína népei szá
mára a régóta áhított és jól megérdemelt békét és függetlenséget.

Összegezés

A koppenhágai ülésteremben ezek a szárazon hangzó számadatok a 
vietnami, kambodzsai, laoszi és nem kis mértékben a tanúskodásra je
lentkezett volt amerikai tisztek és katonák, valamint a helyszínen járt 
szakértők vallomásaiban emberi sorsokra, egyének és csoportok megrázó
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tragédiájára bomlanak. Külön-külön és együtt kimerítik a nemzetközi 
jogban meghatározott háborús bűntettek fogalmát.

Amikor Párizsban folyik a tárgyalóasztal mellett a békéért vívott 
diplomáciai csata, a koppenhágai ülésteremben elhangzott megrázó val
lomások azokat erősítik, akik az igazságos politikai rendezésért, a hábo
rú felszámolásáért küzdenek. A bűntettek forrása az a bukott amerikai 
koncepció, amelynek jegyében — csupán a módszereket cserélgetve —, 
az egymást váltogató amerikai kormányok görcsösen ragaszkodnak az 
Egyesült Államok indokínai hatalmának álmához. Mindenki, aki megálljt 
kiált az amerikai imperializmusnak, mindenki, aki az Egyesült Államok 
távozását követeli Indokínából, a béke kilátásait javítja.

A békemozgalom tömegereje eddig is hatalmas volt a közvélemény 
szavának mozgósítására, minden bizonnyal így lesz most is, győzni fog 
az erkölcsi igazság a háborús bűnökkel szemben.

D. Dr. Ottlyk Ernő
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Országos Lel készi Konferenciák 
Gyenesdiás 1972

A konvergencia-elmélet
és annak érvényesülése a nemzetközi életben, 

a teológusok és egyházak gondolkodásában

BEVEZETÉS

Néhány éve egyre jobban tudatosul a világ eseményeit és a nyugati 
teológiai és egyházi gondolkodást figyelemmel kísérőkben az a felismerés, 
hogy megdöbbentő összehangoltság figyelhető meg a nyugati polgári tár
sadalomtudományos gondolkodás és a keresztyén teológiai érvelések kö
zött, a nyugati politikai stratégia céljai és az egyházi grémiumok szán
dékai között.

Mivel nem elemeztük még ki eléggé ezeket az összefüggéseket, so
kakban csak sejtések vannak, vagy azok sincsenek, és akarva-nemakar- 
va magukévá tesznek olyan jelszavakat, fogalmakat és téziseket, amelyek 
pedig kimondottan a „nemjószándékú'’ célok közé tartoznak. Ezért hatá
rozta el egyházunk vezetősége, hogy egyrészt tanulmányozás tárgyává te
szi ezt a kérdést az ún. ökumenikus Tanulmányi Csoportok egyikében, 
másrészt napirendre tűzi ezeken az országos teológiai konferenciákon is.

A téma azonban óriási és szerteágazó, ezért csak a főbb szempontokat 
sűríthettem bele ebbe az előadásba. Ezt szem előtt tartva hallgassák meg 
hallgatóim előadásomat, amelynek I. főrészében a konvergencia-elmélet
ről magáról és annak politikai vonatkozásairól, a II. főrészben az impe
rialista stratégia és a konvergencia kapcsolatairól, a III. főrészben a kon
vergencia-elmélet fegyvertáráról, a IV. főrészben pedig a konvergencia 
elméletének masszív jelentkezéséről szólok a keresztyén teológiában és 
ökumenizmusban.

 I.

A KONVERGENCIA ELMÉLETE

1. Mi a konvergencia-elmélet?
A konvergencia fogalma a latin „convergere” igéből származik és je

lentése: közeledni egymáshoz, egy pontban összefutni. A természettudo
mányokban, így pl. a matematikában, fizikában, biológiában stb. már 
régóta használt és ismert fogalom ez. A társadalomtudományi irodalom
ban és politikai publicisztikában azonban csak a hatvanas évek elején je
lent meg először Nyugaton. A kapitalizmus és szocializmus belső fejlő
dési folyamataira és perspektíváira vonatkoztatták, és a két társadalmi
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rendszer állítólagos találkozását, egymás irányában fejlődését, majd azo
nosulását értették rajta. A konvergencia elmélete szerint mélyreható gaz
dasági, társadalmi, politikai és szellemi szerkezetátalakulások következ
nek be minden fejlett kapitalista és szocialista ipari társadalomban a tu
dományos-technikai forradalom következtében. Ennek a transzformációs 
folyamatnak keretében a kapitalizmus és szocializmus elveszítik idővel 
eredeti sajátosságaikat, megszűnik fokozatosan a két társadalmi rendszer 
között a szociál-ökonómiai és politikai különbség, és a kölcsönös szerke
zeti hasonulás következtében végül is létrejön a jövő „egynemű ipari tár
sadalma” a két társadalomból. És mivel az iparosodás az egész világon 
folyik, a fejlődőben levő országokban is érvényesül ez a törvényszerű
ség. És mivel a nyugati ideológusok és egyes teológusok (van Leewen, 
Des Christen Zukunft im .. . okratischen Zeitalter. Berlin 1960, 118. 1.) 
szerint a szocializmusnak csak a gazdaságilag fejletlen országokban van 
vonzóereje, a fejlesztési program keretében mindent el kell követniük a 
nyugati országoknak, hogy fokozódjék az iparosodás a Harmadik Világ
ban, és érvényesüljön a konvergencia elve.

Azonnal feltűnik, hogy valami egészen új dolog ez az elmélet a pol
gári társadalomtudósok gondolkodásában. Hiszen évtizedeken át az volt 
a megdönthetetlen tétel, hogy a kapitalizmus és szocializmus összeegyez
tethetetlen egymással. Mit jelent akkor most ez a pálfordulás? Talán a 
szocializmus realistább megítélését, sőt a marxista álláspont bizonyos el
ismerését akarja jelenteni a konvergencia-elmélet felállítása? Ez a kér
dés annál is inkább jogosult, mert az elmélet hívei nem a primitív és 
harcos antikommunisták közé tartoznak, hanem a szocializmus bizonyos 
előnyeit, sőt sokszor felsőbbségét is elismerők soraiból, akik vallják a 
rendszerek koegzisztenciáját és demokratikus reformokat követelnek a 
kapitalista társadalmi-gazdasági rendszerben.

Azonnal értjük azonban a konvergencia-elmélet igazi értelmét, ha 
tudjuk, hogy ez az elmélet végső fokon és igazi tartalma szerint nem a 
két rendszer összeölelkezését, nem a kettő szintézisét vallja, hanem a szo
cialista társadalom pusztulását jósolja. Mert nem teszik ugyan kérdésessé 
a szocializmust, mint a hagyományos antikommunizmus, de nem is te
kintik a szocializmust a kapitalizmus törvényszerű alternatívájának, ha
nem csak átmeneti állapotnak abba az „ipari társadalomba”, amelynek 
alkotó elemeit azonban kizárólag a kapitalizmusból veszik, illetve abból 
mentik át egy „elképzelt társadalomba” . A konvergencia-elmélet hívei te
hát egy nemlétező társadalmat posztulálnak, amely eltér a ma létező tár
sadalmi rendszerektől, de összes rendszermeghatározó elemei á kapitaliz
musból valók.

A konvergencia-elmélet modellje tehát rögzíti, illetve átmenti a jö
vőbe a kapitalista körülményeket — persze, nem a valóságosat, hanem 
az önkényesen meghamisítottat. Az általa posztulált egységes „ipari tár
sadalom” holnapi arculata egyrészt a liberális korszak kapitalista modell
jét tükrözi, másrészt azon a föltevésen alapul, hogy majd megreformálják 
és a szocializmus bizonyos elemeivel „modernizálják” a kapitalizmust, de 
lényeges alkotó elemeit tekintve ugyanaz a kapitalizmus marad. Viszont 
a szocializmus a kapitalizmus irányában fejlődik tovább szerintük, „a 
kommunista országok dogmatikailag és társadalmilag mérsékelt „bur- 
zsoá” irányban fejlődnek. . (van Leewen, Des Christen Zukunft, 118. 
1.), és végül saját magukat számolják fel.

Végső konzekvenciáiban tehát a konvergencia-elmélet nem is arról 
beszél, hogy a két rendszer közeledik és hasonul egymáshoz, hanem, hogy 
a szocializmus megszűnik, mint a jövő ipari társadalma által fölöslegessé
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tett képződmény. A konvergencia-elmélet antiszocialista prognózis, aho
gyan ezt olyan híres kelet-kutatók, mint az észak-amerikai Brezinski és 
Huntington ki is mondják: „Nem mást mond a konvergencia alaptétele, 
mint azt, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok hasonlítani fognak 
egymáshoz. A leginkább elterjedt variánsokban ez mégis azt jelenti, hogy 
majdnem kizárólag csak a Szovjetunió megy át változáson” (Die Sowjeí- 
union und die Vereinigten Staten, 1964.). Ezért a „konvergencia-elmélet” 
terminusa maga is félrevezető, hiszen arról beszél, hogy a rendszerek 
találkozása valahol a középúton bekövetkezik, holott a valóságban a szo
cializmus megszűnését jövendöli meg.

2. A konvergencia-elmélet politikai profiljai

Politikai profilját tekintve van a konvergencia-elméletnek egy nyíl
tan imperialista és egy polgári-liberális változata.

Az első a „modern ipari társadalom” kialakulását teljesen egyolda
lúan úgy fogja föl, hogy a szocializmus hasonul a kapitalizmushoz, majd 
teljesen abba megy át. Mindez csak idő kérdése. Mi egyházi emberek el
sősorban újságírók kérdéseiben találkozunk ezzel a felfogással, amelynek 
az a lényege, hogy a társadalmi rendszerek csak abban különböznek egy
mástól, hogy milyen szinten van a termelés és fogyasztás növekedése. A 
két rendszer közti különbség tehát csak ennek a két tényezőnek a fázis- 
eltolódásában jelentkezik. És mivel ebben a vonatkozásban a legmaga
sabb szintet az Egyesült Államok testesítik meg, a többi ipari államnak 
is át kell mennie az amerikai fejlődésen,, és ezért fizikai törvényszerű
séggel kell hasonulniok a „fogyasztó (konzum) társadalom” amerikai mo
delljéhez. Viszont a szocialista társadalom széthullik, mert a növekvő 
jólét összeegyeztethetetlen a szocialista ideológia forradalmi jellegével és 
elpolgáriasodáshoz vezet.

A liberális-polgári konvergencia-elmélet (Jan Tizbergen [holland], 
Pitirin Sorokin [USA] és Walter Buckinham) a hasonulási folyamat köl
csönösségét hangoztatják a rendszerekben. A kapitalizmus egyre kevésbé 
lesz kapitalista, a szocializmus egyre kevésbé lesz szocialista, és így a két 
rendszer középúton találkozik egymással és egyesülnek is. Mivel azonban 
ebben a folyamatban titokzatos módon a két rendszernek mindig a „ne
gatív” elemei tűnnek el, a „pozitív elemeket” viszont a másik rendszer 
átveszi, létrejön az eszményi társadalom „optimális struktúrája” . A jövő 
társadalma éppen ezért egyesíti majd a szocialista tervgazdálkodást a ka
pitalista piacra-termeléssel, a munkások reális demokráciáját a vállal
kozó kezdeményezésével, a szociális biztonságot és igazságot a lakosság 
magas életszínvonalával. Politikailag pedig és ideológiailag az eszmék 
és pártok pluralizmusa jellemzi ezt a társadalmat.

Végső következtetésében azonban megegyezik egymással a kétféle 
konvergencia-elmélet. Mindkét konvergencia-elmélet természeti folyama
tokat azonosít a társadalmi élettel tudománytalan módon. Mert kétségte
len ugyan, hogy az ipar és technika hihetetlenül fölgyorsult ütemében a 
szocialista társadalmi-gazdasági rendszerben is jelentkeznek olyan prob
lémák, amik a kapitalista társadalmat kínozzák. Döntő jelentőségű azon
ban sohasem az a tény, hogy a jelentkező problémák azonosak vagy ha
sonlítanak egymáshoz, hanem ahogyan a társadalom belső természetéből 
adódó tényezők a kérdéseket megoldják. Mert hiszen a szocializmus szá
mára döntő tényező mindig az, hogy a megoldás az ember érdekében 
történjék, még ha ez kevesebb „rentabilitással” jár is.
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3. A konvergencia-elméletet kikényszerítő tényezők

A hagyományos militarista antikommunizmus kezdettől fogva val
lotta a két rendszer divergenciáját, és démonizálta a szocialista társadal
mat. A negyvenes és ötvenes évek antikommunista ideológiája minden 
emberi lét tagadását és az ember halálos ellenségét látta benne. Kelet- 
Európa népeit „pogány nomád hordáknak” nevezte, amelyek rátámadtak 
a Nyugatra. Rönké, ez az egyik legelfogultabb és legfanatikusabb anti
kommunista, 1959-ben még azt javasolta, hogy a „keleti kereskedelem” 
helyett a „halálos ellenség-kereskedelem” fogalmát alkalmazzák és pro
pagálják a nyugatiak. Sőt. még az atomháborút is kisebb rossznak tekin
tették, mint a szocializmust. K. Thieme protestáns teológus az atomhábo
rút ultima ratio-ként propagálta még 1964-ben is: „Milliók hirtelen halála 
minden következményével együtt morális szempontból még mindig nem 
volna olyan szörnyű dolog, mint az egész eddig még nem kommunista 
emberiség terrorista gleichschaltolása lépésről lépésre. A lelki öngyilkos
ságnak ez az egyedülálló mérete azt parancsolja, hogy a „Kreml vagy 
krematórium” kérdésre krematórium legyen a feleletünk” (Biblische Re- 
ligion, 16. 1.).

Az 1917-es októberi szocialista forradalom, tehát az első szocialista 
állam megteremtése óta az imperialista hatalmak újra meg újra föl akar
ták tartóztatni a világ folyását, a történelem kerekét visszaforgatni, a 
szocializmust likvidálni. Ennek a harcnak különböző módszereit és etapp- 
jait ismerjük. Az összes nyugati hatalmak ellenforradalmi intervenciók
kal akarták megdönteni röviddel 1917 után a Szovjetuniót. Ez a mód
szer azonban nem bizonyult sem helyesnek, sem eredményesnek. Ennek 
ellenére ismételten megpróbálkoztak vele. Bár a legtöbb valamikor ellen- 
forradalmat szító hatalom közben rezignált vagy jobb belátásra jutott, 
az Egyesült Államok ma is szervezi ellenforradalmi intervenciós háborúit 
és beavatkozásait és — egymásután elveszíti azokat. Gondoljunk a kubai 
kísérletre, az indokínai véres háborúra, a magyarországi ellenforradalmi 
kísérletre 1956-ban és Csehszlovákiában 1968-ban, ahol viszont más im
perialista államok is benne voltak a dologban.

A harmincas években még az a felfogás uralkodott a polgári iroda
lomban, hogy a szocializmus nem életképes. Professzionista antikommu- 
nisták és renegátok a Szovjetunió első összeomlására spekuláltak. Csak 
a második világháború után kezdett derengeni a nyugati polgári gondol
kodásban az a felismerés, hogy a szocializmust sem katonai, sem gazda
sági, sem politikai eszközökkel nem lehet megsemmisíteni, és ostobaság 
összeomlására várni A szocialista világrendszer létrejötte, a gazdasági 
fejlődés gyors üteme a szocialista országokban, valamint a Szovjetunió 
megdöbbenést keltő tudományos és technikai eredményei, pánikhangula
tot keltettek a kapitalista világban. John F. Kennedynek az ötvenes évek 
végén tartott beszédei arról tanúskodnak, hogy ő volt az első vezető im
perialista politikus, aki fölismerte a rendszer-összeütközés jelentőségét és 
fontosságát a szocializmussal, és erre koncentrálta az amerikai imperia
lizmus minden erőforrását. Követelte, hogy az USA sokszorozza meg ha
dierejét, mert csak akkor tud helytállni a szocialista világ „globális kihí
vásával” szemben.

Ideológiai téren a szocialista országok fejlődése, az életszínvonal 
emelkedése, a szocialista demokrácia kifejlesztése és a kulturális élet föl
virágzása meghazudtolta a hagyományos antikommunizmus régi sémáit 
Magukban a kapitalista országokban sem hittek már a „kényszermunká
ról” és „vigasztalan tengődésről” szóló propagandának. A valóság talajá
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ra kellett helyezkednie a nyugati világnak is, és modernizálnia kellett a 
polgárságnak a szocializmusról alkotott képét. Ez az átfestés történt meg 
éppen a konvergencia elméletében. A visszájára fordul minden. Olyan ér
veket hoznak föl a szocializmus végének megjövendölésére, amik ponto
san ellentétei az előbbieknek. Korábban azt mondták, hogy a szocializmus 
azért nem tud fennmaradni, mert képtelen megfelelő életszínvonalat biz
tosítani a lakosságnak. Ma azzal érvelnek, hogy a szocializmust éppen a 
magas életszínvonal fogja „elpolgáriasítani” , és ezért felszámolni. Koráb
ban azt mondták, hogy el kell tűnnie a szocializmusnak, mert műveletlen 
emberekkel nem lehet egy rendszert fölépíteni és megtartani. Ma azzal 
érvelnek, hogy azért kell eltűnnie a szocializmusnak, mert a magas kul
túra és képzettség „liberalizálja” a lakosságot és a gondolkodást. Koráb
ban arról prófétáltak, hogy csődöt kell mondania a szocializmusnak, mert 
nincs benne demokrácia. Ma arról beszélnek, hogy éppen a demokrácia 
kifejlesztése fogja megszüntetni a szocializmust.

Az elmondottak arról tanúskodnak, hogy defenzívába kényszerült a 
kapitalizmus, és hogy a konvergencia elmélete az antikommunista stra
tégia defenzív megfogalmazása, illetve ideológiai átfogalmazása. A szo
cializmus és kapitalista imperializmus között bekövetkezett erőviszonyok 
alapvető megváltozása kényszerítette az imperializmust erre a reakcióra, 
a konvergencia elméletének kidolgozására, amely korunk törvényszerű
ségeivel és a szocializmus kihívásával azonban a leglényegesebb nyugati 
ellenkoncepció!

II.

AZ IMPERIALISTA STRATÉGIA CSŐDJE ÉS A KONVERGENCIA

A következőkben azt vizsgáljuk meg, hogy a második világháború 
után kialakult nemzetközi helyzet hogyan formálta az imperializmus 
taktikáját a szocializmussal szemben.

Korunk az átmenet korszaka a kapitalizmusból a szocializmusba. A 
nemzetközi életnek minden mozzanata és rezdülése ebből az alaptételből 
érthető meg. Aki ezt ma nem érti vagy nem akarja érteni, aki ezt nem 
érzékeli, vagy nem akarja érzékelni, az vagy naivan eltájolódik a nem
zetközi kérdésekben és az egyházi világszervezetek és nemzeti egyházak 
politikájában, vagy tudatosan nem a mi oldalunkon áll.

Mivel 30 évig csak a Szovjetunió képviselte a szocializmust a világon, 
a polgári ideológia úgy tudta értelmezni és érteni a nagy októberi szocia
lista forradalmat, hogy az csak kivétel, hogy a történelem üzemi balesete 
volt, illetve az orosz polgárság otromba hibáinak a következménye. 1945 
után azonban mindez illúziónak minősült. A szocializmus átlépte a Szov
jetunió határait, és létrejött a két rendszer világméretű és antagonista 
összeütközése. Az imperializmus abba a furcsa helyzetbe került, hogy gaz
dasági potenciálja növekedik ugyan, uralmi helyzetét és befolyási lehe
tőségeit azonban korlátozzák a szocializmus és a nemzeti felszabadítási 
mozgalmak. A szocialista világrendszer kialakulása és az imperialista 
gyarmati rendszer szétesése földrajzi és stratégiai szempontból is csök
kentették érvényesülési lehetőségeit.

Az egymást váltó és sokszor keresztező elméletek és stratégiák sorá
ban legjelentősebb a containment-stratégia volt. Tehát az a kísérlet, hogy 
a Szovjetunió és a szocialista országok politikai, gazdasági és stratégiai 
befolyását, amely a békepolitika és a társadalmi igazság érvényesítése 
következtében egyre megnyerőbbé és kívánatosabbá vált, visszaszorítsák.
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korlátozzák. Az eredmény nem volt kielégítő. Az amerikai atombomba
monopólium megtörése 1949-ben, a hidrogénbombáé 1953-ban, az első 
szovjet interkontinentális rakéta sikeres kipróbálása 1957-ben, Gagarin 
kozmikus útja 1961 áprilisában és a szovjet globális rakéták megjelenése 
1965-ben jelezték az erőviszonyok alapos megváltozását.

Az imperializmus nem tudott kievickélni a defenzívából és offenzívá- 
ba átmenni. Ekkor írta híres könyvét Nixon amerikai elnök mai nemzet- 
védelmi főtanácsadója Kissinger ezen a címen: Die Entscheidung drángt. 
Grundfragen Westlicher Aussenpolitik, 1961, és ebben többek között a kö
vetkezőket mondja: „Az a tempó, ahogyan a helyzet változik, forradalmi 
korszaknak minősíti korunkat. Monopóliumunk az atomfegyverek terén 
a múlté. Abban a tudatban kell élnünk, hogy létünket és az egész em
beriség létét egyetlen egyórás támadás kérdésessé teheti. Kelet-Európa 
rabszolgasorban él. Kína elveszett a szabadság számára. A fiatal nemze
tek még nem tudják, hogy melyik úton járjanak, és igyekeznek a két 
szuperhatalmat kijátszani egymással szemben.. . Saját szövetségeseink 
is kételkednek vezető szerepünkben.” (12. 1.).

A containment-stratégiának célja az volt, hogy megakadályozza, út
ját állja a kapitalista világrendszer széthullásának, és katonai paktumok
kal, támaszpont-rendszerekkel, fölfegyverkezéssel és közvetlen gazdasági 
blokáddal, vagy akár katonai eszközökkel is likvidálja a szocializmust, a 
Szovjetunió elsőrendűen és a fiatal szocialista országokban is. Ennek 
a stratégiának szülőapja George F. Kennan moszkvai amerikai nagykövet 
volt. Szerinte az Egyesült Államoknak világméretű intervenciós politiká
ba kell fognia, hogy az antiimperialista mozgalmat leverhesse, és támasz
pontok létesítésével be kell kerítenie a Szovjetuniót. Ugyanakkor a ,.szo
cializmus transzformációjának” vágya is megbújt e stratégia mögött, hogy 
ti. ha visszaszorítják a nyugatiak a Szovjetuniót saját határai mögé, ak
kor „előbb vagy utóbb belebukik saját ellentmondásaiba, felrobban, de
generálódik, vagy megváltozik”, — ahogyan Colo Mann jellemezte ezt a 
stratégiát (vö. Von Geist Amerikas. 1955. ,149. 1.)

A containment-stratégia azonban egyik főcélját sem érte el! Nem 
tudta megakadályozni, hogy létrejöjjön a szocialista világrendszer, és 
hogy a Szovjetunió megtörje az amerikai atombomba monopóliumát. Nem 
tudta megakadályozni a gazdasági erőviszonyok további megváltoztatását, 
nem is szólva arról az ábrándról, hogy véget vet a szocializmusnak, a vi
lágon.

Az Eisenhowér—Dulles-adminisztráció hivatalbalépésével a contain- 
ment-stratégiát a Roll-back-koncepció váltotta föl. Az amerikai imperia
lizmus erőszakkal akarta megszüntetni a szocializmust Kelet-Európábán. 
Diplomáciai ráhatással, gazdasági bojkottal és atom-fenyegetésekkel, sőt 
nukleáris háborúnak a kirobbantásával akarták „fölgöngyölíteni” a szo
cializmust. Dulles külügyminiszter minden második szava a „felszabadí
tás” (liberation) volt, és a hidegháború eszközeivel akarta kicsikarni a 
győzelmet. E cél érdekében attól sem szabad visszariadni az USA-nak, 
hogy „párbajt vívjon a szakadék szélén” a Szovjetunióval, és minden pil
lanatban képesnek kell lennie arra, hogy „masszív csapást" mérjen az el
lenségre, és meglepetésszerű támadásokat indítson az ellenség stratégiai 
állásai ellen.

A „vasfüggöny felgöngyölítésének” politikáját az 1950-es években 
James Burnham fejtette ki könyveiben, és azok nagy visszhangra talál
tak nemcsak. Dulles-nél, hanem Nyugat-Németországban is. Szerinte tel
jesen el kell pusztítani a szocialista tábort, de azt meg kell előznie a meg
felelő propagandának, a munkásmozgalom belső felbomlásának. Az anti-
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kommunista kereszteshadjáratot kémkedéssel, diverzióval, szabotálással, 
sztrájkokkal, polgári engedetlenséggel, passzív ellenállással, ellenséges 
vagy bomlasztó propagandaanyag bedobásával, politikai barátságok ápo
lásával kell előkészíteni. A Roll-back-politika tehát visszahozta a hagyo
mányos antikommunizmust, Amerikában üldözték a kommunistákat és 
demokratákat a híres McCarthy szenátor vezetésével.

Az erőviszonyok eltolódása azonban meghiúsította a szocializmus 
„transzformálásába” vetett reménységeket csakúgy, mint a Roll-back- 
politikát.

Az imperializmus veresége Koreában (1953) és Vietnamban (1954), az 
ellenforradalmi puccs meghiúsulása az NDK-ban (1953), az ellenforrada
lom leverése Magyarországon (1956), a kubai forradalom győzelme, vala
mint a bonni kormány német-politikájának veresége (1961) behatóan ér
zékeltették, hogy új helyzet és korszak köszöntött be. Miután már az 
50-es években bebizonyosodott, hogy az imperializmus nem tudja sem 
„visszaszorítani”, sem „felgöngyölíteni” a szocializmust, a Dulles-féle 
erőpolitika megbukott.

Ennek láttára két irányzat alakult ki az amerikai politikában a szo
cialista világgal szemben. Az agresszív militarista körök abban keresték 
a csőd okát, hogy Amerika nem érvényesítette következetesen a Roll- 
back-politikát és stratégiát. Bírálták az amerikai kormány 1956-os és 
1961-es politikáját, és azt követelték, hogy az USA folytassa a szocialis
ta országokban az ellenforradalmak szítását, és azonnal lépjen közbe ka
tonailag is, ha „fölkelés” tör ki bármelyik szocialista országban. A re
publikánus Barry Goldwater, az amerikai monopolkapitalizmus legreak- 
ciósabb exponense ezt mondta az 1964-es választások alkalmával: „Mint 
elnök hajlandó volnék csapatokat küldeni Kelet-Európába, ha csak így 
lehetne biztosítani egy fölkelés sikerét. Az USA elég erős most katonai
lag is ahhoz, hogy azt tegye Oroszországgal, amit akar. Külpolitikánknak 
nem szabadna visszariadnia egy háború lehetőségétől sem.” (Dér Spiegel. 
Hamburg, 30/1964. 58. 1.).

A realistább irányzat belátta, hogy újabb „fölkelések” nem várhatók 
a szocialista tábor rendezettsége következtében, és ezért nincs értelme 
hangoztatni unos-untalan a „fölszabadítás” amerikai jelszavát. Amikor 
1961-iben a Kennedy-admioisztráció lépett hivatalba, ez a nézet hivatalos 
politikává vált Amerikában. Nem a katonai konfrontációt kell tehát szor
galmazni a szocializmussal szemben, hanem gazdasági, politikai és ideoló
giai síkra kell átvinni ezt a konfrontációt. A föllazítás, a megosztás, a szo
cialista tábor felbomlasztásának stratégiáját kell alkalmazni a szocialista 
országokban. Alátámasztotta ezt az elgondolást az a tapasztalat, hogy a 
szocializmust frontális támadással nem lehet veszélyeztetni, és ebből azt 
a végső következtetést vonták le, hogy a változatlan célkitűzésnek meg
felelően, a szocializmus likvidálását elő kell készítenie a megosztás és 
bomlasztás hosszabb időre tervezett politikájának és taktikájának. Hogy 
hatást tudjanak gyakorolni e stratégia értelmében a szocialista országok
ra, pontosan meg kellett ismerniük a szocializmus belső fejlődési folya
matait és konfliktusait. Egymás után jöttek létre Amerikában és Nyu- 
gat-Európában a Társadalomkutató Intézetek, amelyeknek elsőrendű fel
adata ennek a munkának elvégzése.

Mindez persze nem jelentette, hogy a katonai beavatkozást mint ul
tima ratió-t feladták. Ennek az ún. „szelektáló koegzisztenciának” az a 
lényege, hogy fegyveres intervenciót alkalmaznak a forradalmi és nem
zeti felszabadítási mozgalmak ellen, valamint olyan szocialista államok 
ellen, amelyeket nem fűz katonai szövetség a Szovjetunióhoz. Viszont a
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Varsói Szerződés tagállamaival szemben a hosszú lélegzetű megosztás, 
bomlasztás és fellazítás taktikáját alkalmazzák, mint a kapitalista res
tauráció első lépcsőfokát. Katonai szempontból azt jelentette ez az át
csoportosítás, hogy a „korlátozott háború” eszközét és az „eszkaláció” el
vét alkalmazzák.

Az amerikai imperializmusnak ezek az új stratégiai elgondolásai hoz
ták létre elsősorban a konvergencia elméletét és annak kiegészítő elvét 
a „keleti blokk eróziójáról”.

III.

A KONVERGENCIA-ELMÉLET FEGYVERTARA

1. Az ideológiai diverzió

A konvergencia-elméletnek, a polgári-liberális elgondolásokkal ellen
tétben, — ellenforradalmi folyamatokat is elő kell idéznie. Ezt a célt 
azonban nem várakozás politikájával közelíti meg, hanem a hosszabb lé
legzetű és jólirányzott gazdasági, politikai és ideológiai befolyásolással. 
Ezért a konvergencia-elméletből táplálkozó külpolitikai koncepciók nem 
szorítkoznak csupán arra, hogy csak várnak vagy „szorgalmazzák” a bel
ső, automatikusan bekövetkező szociológiai és ideológiai változásokat a 
szocialista országokban, hanem igyekeznek azokat elindítani, illetve aktí
van befolyásolni, hogy így készítsék elő a kapitalista restauráció talaját. 
Ezzel a stratégiával párhuzamosan igyekeznek megváltoztatni az erőpo
litikai viszonyokat, fokozzák a fegyverkezést (Kissinger, Die Entschei- 
dung drángt), kereskedelmi háborúit provokálnak a szocialista országok 
ellen és az imperializmus agresszív természetének megfelelően szorgal
mazzák a „korlátozott” háborúkat és katonai kalandokat általában. Az 
USA Kommunista Pártjának főtitkára, Gus Hall mondta ia kommunista 
és munkáspártok moszkvai tanácskozásán 1969-ben: „Az amerikai impe
rializmus konkrét akciótervet dolgozott ki mindegyik szocialista ország, 
mindegyik nemrég fölszabadult ország és mindegyik politikai párt ellen a 
világ minden országában. Meg kell tudnia az egész világnak, hogy nem 
volt mégolyán világhatalom, amely olyan aktív politikát folytatott volna 
a befolyásolás, a szubvenció, korrupció, megvesztegetés, terror és tömeg
gyilkolás alkalmazásával, mint az USA.”

Ennek a stratégiának fegyvertárában különös fontossága van az 
ideológiai diverziónak. 1956-ig közvetlenül készítették elő az ellenforra
dalmakat és puccsokat. Dulles nyíltan propagálta a szocialista rend meg
döntését. Az elmúlt 10 évben azonban hosszúlejáratú ideológiai harcra 
rendezkedett be a kapitalista világ. Rugalmas módszerekkel, differenciált 
részeredményekkel folytatja lélektani hadjáratát, amelynek szerepét így 
határozták meg Amerikában: Eszmei harcot kell provokálni a szocialista 
országokban és ideológiai offenzívával kell megrendíteni a rendszert. 
Brezinski szerint az ideológiai bizonytalanság politikai bizonytalanságot 
szül és innen már egyenes út vezet a kormányzópárt politikai egyedural
mának megdöntéséig.

Ez az imperialista lélektani hadviselés és ideológiai diverzió nem kö
veti már a hagyományos, militarista és primitív antikommunizmus mód
szereit. A szocialista kihívás bizonyos differenciáltságot hozott létre az 
imperializmus ideológiai fegyvertárában és a koegzisztencia korszakában
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arra kell törekednie, hogy saját táborában megakadályozza a „forradalmi 
gócok” kialakulását, viszont a szocialista táborban éppen az „ellenforra
dalmi gócok” létrehozásán dolgozik. Amíg azonban az 50-es években ezt 
még nyíltan tette, ma már ez nem lehetséges, „csak rejtetten”, „árnyal
tan” operálhat a kapitalista ideológia, nem kapitalista módon érvel, ha
nem liberálisan és pseudo-szocialista módon. Látszólag elismeri a szocia
lizmust és annak eredményeit is, de közben mozgósítja ellene a balos és 
jobbos elhajlások egész szellemi arzenálját: az anarchizmust és reformiz
must, revizionizmust és trockizmust. „A  történelem dialektikája az” — 
mondja Lenin —, „hogy a marxizmus elvi győzelme arra kényszeríti el
lenségeit, hogy marxistáknak adják ki magukat” .

Azt is látnunk kell, hogy a „rejtett és árnyalt" ideológiai harc bizo
nyos körülmények között a polgári ideológia nyílt hirdetésével párhuza
mosan. is történhetik, mint pl. Csehszlovákiában 1968-ban, amikor Masa- 
ryk és Benes polgári demokráciájának hagyományaira hivatkoztak. Az el
lenforradalmi helyzet megteremtése érdekében kihasználják a nemzeti és 
nemzetiségi különbségeket, a vallásos hagyományokat, az emberi gyenge
séget és kíváncsiságot, a hiúságot és szórakozási vágyat, a passzív ellen
állást („Dolgozzál lassabban!”) és a disszidensekkel szemben alkalma
zott büntetőeljárásokat. Szorgalmazzák a levelezést és kulturális cserét, a 
szellemi dolgozók kongresszusi kiküldetését stb.

Az ideológiai diverzió abból a felismerésből táplálkozik, hogy az an- 
tiszocialista eszmék képviselői a társadalmi, politikai és ideológiai hely
zet megváltozása következtében szociológiailag elveszítik szerepüket a 
szocialista országokban. Ezért az árnyaltabb antikommunizmus nem a 
polgári és kispolgári rétegeket kísérti meg jelszavaival, hanem a munká
sokat, az értelmiséget, az ifjúságot és az egyházi embereket.

Az ideológiai diverzió keretében nem általában a marxista pártokat 
támadják, hanem különböztetnek és azt mondják, hogy különböző 
marxizmusok vannak és a taktikát ezekhez mérten alkalmazzák. Ha va
lamely szocialista országban nem tudják pl. megtámadni, kikezdeni az 
egyházak álláspontját, akkor ezt azzal intézik el, hogy annak az ország
nak a marxizmus „nemzeti” vagy „liberális” és ezért lehetséges az egy
házak létezése ebben az országban. Ebből a szempontból jellemző az el
múlt évek tapasztalata. 1956-tól 1964-ig mi voltunk a támadások cél
pontja. Amikor azonban látták, hogy a magyarországi protestáns egyhá
zak egyértelmű álláspontot foglalnak el a szocializmus mellett, hogy teo
lógiailag sem támadható ez az állásfoglalás, akkor ezt a tényt azzal in
tézték el, hogy mi egy „nemzeti jellegű marxizmus hátterén élő egyház” 
vagyunk (Herbert Neve. Report of the LWF Study „The Structures of 
the congregation in mission” , „The comimission stúdiós” . 20. 1.).

Liberalizálás, pluralizmus és ideológiatlanítás — csak a lesben álló 
ellenforradalom jelszavai. A szocializmus tényleges eredményeit egy el
vont szocialista eszméhez mérik, a szocializmus nem .az egyetlen emberi 
és emberhez méltó rendszer, hanem csak. egy a sok lehetséges társadalmi 
rend között, amelyet még „emberivé” kell tenni. Az ideológiatlanítási 
tétel direkt támadja a marxizmust—leninizmust és a kommunista pártok 
vezető szerepét és propagálja a koegzisztenciát a polgári ideológiával. A 
„polgárosulás” tézise elsősorban az ifjúságra igyekszik hatni abban az 
irányban, hogy kiélezze az ellentétet közte és az idősebb nemzedék kö
zött. A történietlen elidegenedésről szóló tanítása pedig megrendíti a szo
cializmus erkölcsi fölényébe vetett hitet és szkepticizmust terjeszt (lásd 
az 1968-as KDK-világgyűlés fórum beszélgetését az elidegenedés problé

722



májáról). Nem követik tehát a szocializmus feladatát, hanem különböző 
alternatívákat javasolnák a szocializmuson belül. Az ideológiai diverzió 
mindig a rendszeren belüli oppozíciót veszi célba, azokat a revizionista 
személyeket és csoportokat, amelyek a szocializmus „megjobbításának” , 
illetve „demokratizálásának” a jelszavával lényegében aláaknázzák a 
szocialista rendet.

Az imperializmus ideológiai diverziójának fegyvertára persze állan
dóan bővül és alkalmazkodik a változó körülményekhez. De ebben min
den tétele és taktikai fegyvere azonos, hogy a szocialista társadalom ideo
lógiai alapjait támadja meg. A Csehszlovákiával szemben alkalmazott im
perialista stratégia és maguk a csehszlovák revizionista erők nemcsak a 
polgári múlthoz való alkalmazkodás, sőt visszatérés jelszavát dobták bele 
a politikai közitudatba, hanem a kulturális és politikai pluralizmusnak 
és a „piacra termelő szocializmusnak” jelszavát is. A monopolkapitaliz
mus maga nagy erőfeszítéseket tesz, hogy a kapitalista gazdasági élet 
anarchiáját megakadályozza és igyekszik az egykor annyira megvetett és 
kigúnyolt „tervezésnek” a segítségével szabályozó intézkedéseket tenni. 
Igen sok kapitalista tudós reménytelenül idejétmúltnak minősíti a „sza
bad piac” elvét. Mégis ezt a régi selejtárut ajánlották: a „szocialista sza
bad piac” módosított formájában a 'Csehszlovák Köztársaságnak, mint 
amely minden gazdasági nehézségből kivezető út és amelyet Óta Sik a 
szocializmus megváltó modelljeként propagált.

A „szocialista szabad piac” az üzemi érdeket eléje helyezi a társa
dalmi érdekeknek és önállósítja, gazdasági szabályozónak pedig a kon
kurenciát teszi meg. Menthetetlenül kapitalizálná ez a szocializmust lé
pésről lépésre. A szabadpiacos szocializmus az a trójai faló, amivel be 
akar hatolni a kapitalizmus a szocialista országokba és rá akarja be
szélni őket, hogy adják föl először rendszerfölényük döntő tényezőjét — 
a tudományosan megalapozott gazdasági és össztársadalmi tervezést — és 
utána az összes szocialista termelési viszonyokat. Jellemző, hogy a kon
vergencia elméletének olyan határozott ellenzője, de egyúttal harcos an- 
tikommunista is, mint K. C. Thalheim, aki 1965-ben még kategorikusan 
kétségbe vonta a rendszerváltozás lehetőségét a szocializmusban, két év
vel később tapsolt Óta Sik revizionista gazdasági koncepciójának: „Ha 
megvalósítják a reformokat, amikre a csehszlovák reformcsoport törek
szik, akkor az valóban rendszerváltozást jelent. . .  és az valóban a rend
szerek bizonyos közeledését jelentené egymáshoz” (Dér Osten auf dem 
Wege zűr Marktwirtschaft. (West) Berlin 1967. 48. 1.). A közeledés itt a 
„keleti rendszer” változását, a szocializmust meghatározó faktorok fel
adását jelenti, vagyis a kapitalista restaurációt.

Ha összehasonlítjuk ezeket a jelszavakat a kapitalista országok gya
korlatával, akkor azzal az ellentmondással állunk szemben, hogy ők ma
guk a legteljesebb koncentráltságra törekszenek, hogy az imperializmus 
erőit koordinálják és ennék érdekében még a polgári demokráciát is haj
landók feláldozni (Strauss). A különböző érdekcsoportokat és pártokat 
a hatalmas monopóliumok parancsnoksága alá helyezik. Egyházi vona
lon kifogásolják a nyugati egyházak és világszervezetek, hogy nálunk 
koncentrált és nem pluralista teológiai munka és egyházi élet folyik. És 
közben ők maguk kialakítják az egyáltalán nem pluralista ökumenikus 
teológiát és annak elfogadására buzdítják a különböző evangélizációs és 
konzervatív egyházi köröket.

Az elmúlt 20 esztendő rengeteg példát tudna szolgáltatni arra, hogy 
hogyan akarták nyugatiak a hazai reakció felhasználásával befolyásolni 
és föllazítani egész teológiai gondolkodásunkat. Arról sem tudunk sem
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mit, hogy nyugati kapitalisták át akarták-e valaha is adni politikai ha
talmukat az értelmiségnek, viszont az ideológiai diverziőnak egyik fontos 
jelszava, hogy a szocializmusban az értelmiségnek kellene a vezető sze
repet játszania.

2. Az Észak—Dél, gazdag és szegény népek tézise

A  konvergencia elméletének alapkoncepciója, hogy tagadja ;— mint 
láttuk — korunk meghatározó alapvonását, az átmenetet a kapitalizmus
ból a szocializmusba. A két rendszer antagonista ellentéte helyett azok 
közeledéséről beszél. Ennek bizonyítása érdekében olyan ismertető jegye
ket kellett konstruálnioik, amik szerintük jobban és tipikusabban jellem
zik korunkat, mint az osztályharc, a világrendszerek harca. Alternatív 
fogalmakra volt szükségük, hogy a tényleges valóságot elleplezhessék.

Ilyen módon minősítik jelentéktelennek a Kelet—Nyugat ellentétet és 
helyére az állítólag sokkal fontosabb, sakkal nyomosabb Észak—Dél
ellentétet teszik. A hatvanas években kapott tág teret a konvergencia 
elméletnek az a változata, amely szerint korunk fő ellentmondása a gaz
dasági, nemzeti, geopolitikai és faji ellentéteken alapuló ellentét a sze
gény és gazdag népek között, a gazdag Észak és a szegény Dél, a „vi
lágfalu” és „világváros” , az ipari nemzetek és a parasztnépek között. Eb
ből azután azt á következtetést vonta le a polgári történeti-politikai iro
dalom, hogy a nemzetközi politikában sem a Kelet—Nyugat, hanem 
második felét és a 21. századot is az Észak—Dél-ellentét fogja meghatá
rozni.

A legkülönbözőbb ideológiai irányzatok vallják ezt a tételt, csak a 
gyakorlati következtetések mások és mások. Amerikai globálstratégák 
például ezzel a tétellel akarnak éket verni a szocialista országok és a 
Harmadik Világ népei közé. A Mao-Ce-tung-dogmák képviselői pedig 
ezzel az elmélettel akarnak lazítani a kommunista világmozgalomban, 
mert Kínát kiáltják ki a szegény népek védelmezőjeként. A Harmadik 
Világ egyes országainak a vezető rétege, főként a nemzeti burzsoázia an- 
tikommunizmusát és 'együttműködését áz imperializmussal akarja ez a 
tétel igazolni és egyúttal elterelni a figyelmet arról a tényről, hogy sa
ját országa gazdasági és kulturális stagnálásáért, sőt növekvő nyomoráért 
elsősorban ő a felelős. Kispolgári demokraták és ultrabaloldali forradal- 
márkodók pedig azért fogadják el ezt a tételt, mert a Harmadik Világ 
forradalmáraitól várják a forradalmi változások elindítását a kapitalista 
fővárosokban (pl. még H. Camera is).

Sok keresztyén ember is magáévá tette ezt a tételt, mert aggódik 
amiatt, hogy a Harmadik Világ egyre jobban elszegényedik. Az 1968. évi 
ökumenikus világgyűlés Uppsalában egyik jelentésében pl. ezt mondja: 
„Csak egy téma volt olyan sürgető, hogy sok más tegnap még fontos kér
dést elemi módon szorított háttérbe: a világéhség. Az atom veszély prob
lémája, a koegzisztencia kérdése Kelet és Nyugat között másodrangú té
mákká lettek e téma mellett” (g. Bassarak, Uppsala 1968. 18. 1.). A „gaz
dag ipari országok együttműködése révén gyors segítséget kell adni a fej
lődésben levő országoknak és ez az együttműködés a kapitalizmus és szo
cializmus közeledéséhez vezethet” . (Vő. a svéd szociáldemokrata párt 
Testvéri Mozgalmának programját az 1966-os Kongresszuson 8. 1.).

Az Észak—Dél-tétel szebiális találmány, hiszen eltussolja azt a kü
lönbséget, ahogyan kapitalista és szocialista államok „gazdagokká” vál
hatnak, mindkettőt egyformán gazdag országnak vagy ipari nemzeteknek 
nevezik, vagy egyszerűen Északnak, hogy a szegény Délt, a Harmadik Vi
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lág országait mindkét rendszer áldozataként és kizsákmányoló jaként tün
tethesse fel. Ez a tétel demagóg spekuláció annak érdekében, hogy egy 
szintre hozza az imperializmust a szocializmussal, hogy éket verjen a 
Szovjetunió és a többi szocialista ország, illetve a Harmadik Világ közé, 
a szocialista országokkal akarják megfizettetni a kapitalizmus bűneit és 
adósságait, a fiatal nemzeti államokat izolálni akarják a szocialista világ- 
rendszertől, hogy azután reintegrálhassák a kapitalista rendszerbe. De 
rossz irányba tereli a „gazdag” országok konvergenciájának tétele a ka
pitalista országok haladó erőit is, hiszen azok munkásai is a Harmadik 
Világ kizsákmányolói és ellenségei lesznek.

Az egyházi világszervezeteknek jól jött a konvergenciának ez a vál
tozata: újból megkerülhették az osztályharc kérdését. Az állandóan ki
sértő állásfoglalás helyett, amely már traumája lett Nyugatnak, kapva- 
kaptak az Észak—Dél-koncepción és ma Kelet—Nyugat-ellentétről alig le
het hallani ökumenikus körökben. A nyugati kapitalizmus keresztyénéi 
és a Harmadik Világ keresztyén polgárai boldogan fognak kezet egymás
sal, amikor a konvergencia-elméletnek ez a zseniális tétele olyan előkelő 
helyet foglal el az ökumenikus gondolkodásban.

3. Konvergencia-elmélet és koegzisztencia
Korunk egyik égető problémája a háború és béke kérdése a két vi

lágrendszer között. A konvergencia-elméletének több nyugati képviselő
je hangoztatja a koegzisztenciát a kapitalizmus és szocializmus között, ezt 
azonban úgy értik, hogy a koegzisztencia segíteni fogja a kiegyenlítődést 
a két világrendszer között. „Egy világ, vagy semmilyen világ” — mond
ják olyan neves nyugati tudósok, mint Sorokin, Jan Tinbergen, C. Fr. 
van Weizsáoker, Colo Mann és mások. (Vö. Colo Maron, Die europáische 
Moderné. Propyláen-Weltgesehicihte. Berlin 1965. 479. kk.). Felfogásuk 
szerint azonban a rendszerek közeledése (konvergenciája) szüntetné meg 
fokozatosan az ellentéteket és a konfliktusokat és a koegzisztencia olyan 
mértékben valósulna meg, amilyen mértékben az ellentétek elsimulnának.

A koegzisztenciának ez az értelmezése lényegesen különbözik attól, 
ahogyan mi értjük a koegzisztenciát. Szó sincs arról, hogy a koegzisz
tencia jegyében a kapitalizmus és szocializmus kibékül egymással. 
A békés egymás mellett élés az osztályharcnak sajátos formája, amely 
a szocialista rendszernek a világ színpadán való megjelenésével ala
kult ki. Ez a kapitalista és szocialista világrendszer között folyó harc, 
amely azonban kizárja a katonai erő alkalmazását. Gyakorlatilag tehát 
arról van szó, hogy megfelelő módokat kell találni a nemzetközi kap
csolatokban, amelyek kizárják a katonai erőszak alkalmazását és a 
harcot ideológiai, politikai és gazdasági eszközökkel kell megvívni, 
mert a koegzisztencia nem szünteti és nem is szüntetheti meg a két 
rendszer és két ideológia közötti harcot, és nem küszöböli ki a kapi
talista társadalmon belül az osztályantagonizmust.

Hibás a koegzisztenciának és osztályharcnak „baloldali” szembeál
lítása is, mintha a koegzisztencia az imperializmus elleni harc beszün
tetését, a szocialista forradalomról való lemondást jelentené. Ez el
lentmond a tényeknek, mert éppen a koegzisztencia jegyében harcolni 
kell az imperializmusnak minden agresszív tendenciája ellen, ami 
természetéből következik, tehát a lokális háborúk ellen csakúgy, mint 
az imperialista katonai szövetségek ellen, az ideológiai diverzió ellen 
csakúgy, mint minden háborús propaganda ellen, de a szocializmus 
érdekeit, az egész emberiség érdekeit szem előtt tartva.

725



IV.

A KONVERGENCIA-ELMÉLET MASSZÍV JELENTKEZÉSE 
A KERESZTYÉN TEOLÓGIÁBAN ÉS ÖKUMENIZMUSBAN

Az elmondottak alapján magától értetődő, hogy a kommunista 
politikusnak és államférfiúnak, a marxista filozófusnak és a szocia
lizmust építő értelmiségnek következetesen harcolnia kell a konver
gencia elvének felsorolt, de nem teljes tételei ellen. Hiszen a konver
gencia misztifikálja és elködösíti nemcsak a tényeket, de magát a gon
dolkodó értelmet is. Irreális ábrándképpel halmozza és altatja el 
nemcsak a szocializmus híveit, hanem a kapitalizmus bírálóit is. Hi
szen olyan jövőt fest eléje, amely „magától” bekövetkezik, mert ezt 
diktálja a technikai fejlődés. A kapitalista társadalom és gazdasági 
rendszer haszonélvezőinek pedig nem kell aggódniok a holnap miatt, 
a kapitalista társadalom bírálóinak sem kell küzdeniük ellene, hiszen 
a kapitalizmus automatikusan fejlődik a szocializmus irányában és 
tartalmazni fogja majd mindazt a jót, ami a szocializmusnak egyál
talán sajátja. A szocializmus képviselőinek sem kell harcolniok a 
kapitalizmus ellen, hogy a kapitalizmus már nem a régi, hanem an
nak javított kiadása és a két rendszer konvergálásának eredménye
ként létrejön a jövő ideális társadalma.

1. A konvergencia és az egyházak

A szocialista országok, a kapitalista országok és a Harmadik 
Világ keresztyénéinek viszont azért kell következetesen harcolniok 
a konvergencia elmélete ellen, mert annak tételei és szándékai be
férkőznek a teológiába és ökumenikus mozgalmába és elködösítik a 
keresztyének és egyházak helyes ítélőképességét. A mai modern teoló
giát és ökumenikus koncepciókat ugyanis igen nagy mértékben hatá
rozzák meg a nemzetközi helyzet alakulásai és az abban jelentkező 
konvergens propaganda.

Első pillanatra az egyházak szolgálata és a konvergencia célki
tűzései azonosnak látszanak. Mindkettő azt akarja, hogy a világ legyen 
egy és oszthatatlan, ne küszködjék nehézségekkel és „bűnökkel” , t. i. a 
nyugati keresztyének és a kapitalista ideológia szerint a marxizmus- 
ateizmus okozta bűnökkel. A konvergencia szerint minden felmerülő 
kérdés megoldható. Az összes dolgok kézbentartásának és kezelésének 
ez a tétele bámulatba ejti a vallásos embereket is és kezdik hinni, 
hogy az így egybefogott világ, a one world, meg fog felelni Isten 
akaratának is, ha nem is a teremtésbelinek.

Mindenekelőtt az európai egyházakat szabadítja meg a konver
gencia elmélete az osztályharc traumájától. A KBK az egyetlen fó
rum, ahol a keresztyének és egyházak meghatározó tényezőként tart
ják számon a nyugati társadalmak és a nemzetközi helyzet elemzésé
nél az osztályharcot és a monopolkapitalizmust mint imperializmust. 
De például az KBK konferenciája 1967-ben Pörtschachban (Ausztria) 
szinte határozatilag mondta ki, hogy az egyházban és az egyház szá
mára nem létezik osztályharc. Az 1971-es konferencián éppen nyugati 
részről vetették föl az osztályharc kérdését, de a plénum elé került 
határozatból még a vitának megemlítése is kimaradt. Ez a tény jelzi, 
hogy mennyire osztályhoz kötöttek a nyugati egyházak és azt doku
mentálja, hogy az evangéliumot babiloni gettóban bezárva tartják,
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Ha pedig akármelyik ökumenikus keresztyén mozgalom kerüli a 
vitát az osztályharc kérdéséről, akkor a konvergencia elvének igazo
lásához járul hozzá, amely szerint a modern kapitalizmust a termelő
erők nagymérvű fejlődése jellemzi a tudományos technikai forradalom 
következményeként, a modern technika kezelése pedig összetartozóvá 
teszi az embereket. Tehát a társadalmi béke, az osztályok közti béke, 
sőt harmónia uralkodik el mindenkin, hiszen mindenki mindennek a 
tulajdonosává lesz. A modem kapitalizmus nem kapitalizmus már, 
hanem szocializmus, amit „demokratikus szocializmusnak” kellene ne
vezni. A bossey-i ökumenikus Intézetben 1969. április 10—16-án tar
tott konferenciának a hivatalos jelentésében (Mitbestimmung in dér 
Wirtschaft — Study Encounter 1969/4. WCC. Geneva. Készítette R. 
Weber) olvashatjuk az egyik előadó megállapításait: „Az olyan fel
találások és fölfedezések, amiknek ma tanúi vagyunk, szükségszerűen 
fogják megváltoztatni a társadalmi szituációt. Ez a technológia igazi 
jelentősége, — itt találjuk meg annak a politikai, társadalmi és struk
turális változásnak a kulcsát, amelyben benne vagyunk. . .  Ezért le
hetséges, hogy föl kell készülnünk arra, hogy a jelenlegi struktúrák — 
akár kapitalisták, akár szocialisták, nem képviselik majd a struktú
rák végső fokát. . .  nem vállalati, sem nemzeti, sem nemzetközi szin
ten” (W. S. Robertson).

A fenti álláspontok alátámasztásaira keresztyén körökben és nem
zetközi dokumentumokban ezzel a kulcsszóval találkozunk: megbocsá
tás, kibékülés! A „megbocsátás (megbékélés) szolgálatában látja az 
egyház igazi feladatát a világban. „Az egyházra bízatott a kiengesz
telés szolgálata. Üzenetével és tetteivel a kibékülés és hídépítés nehéz 
feladatát kell végeznie. Nem azonosíthatja magát sem a hatalmasok 
hatalmával, sem a hatalomtól megfosztottak erőszakos módszereivel. 
Ha mégis megteszi, és ezt gyakran megtette, mert hűtlenné vált fel
adata iránt, akkor elveszíti teljhatalmát és elhomályosítja a megbé
kélésről szóló üzenetet” — mondja a VELKD egyházi hivatala az an- 
-tirasszizmus ökumenikus programjának kritikájában. Hasonlóan nyi
latkozott az Osztrák Evangélikus Egyház is.

A „megbocsátás” tehát kizárja, hogy szolidárisak legyünk mint 
keresztyének valamelyik vitatkozó féllel és ügyével. A döntőbíró sze
repét kell vállalnunk, mert akkor megmenekülünk a pártosságtól és 
mindkét felet kompromisszumokra tudjuk fölszólítani. Szinte azt mond
hatjuk, hogy egyházi megbocsátás-ideológia helyettesíti itt a konver
gencia elméletét. Ez a modern megbocsátás-fogalom rendkívül ké
nyelmes az egyházak számára, hiszen semmire sem kötelez. A meg
bocsátás jegyében a harmadik utat járja az egyház és az ökumenikus 
grániumok teológiájában egyre inkább ez az emberbaráti szeretetet 
félreértő „megbocsátás és békítgetés” foglalja el a nemzetközi jog 
szempontjából sokkal világosabb „béke” szó helyét. Csak néhány pél
dát sorolok föl a fentiek megerősítése végett:

A Református Világszövetség 1970 augusztusában Nairobi-ban tar
tott világgyűlésének egyenesen ez volt a fő témája: „Isten megbékél
tet és szabaddá tesz” . A főtémáról előadást tartó Jürgen Moltmann 
(aki egyébként is híres konvergens-teológus, például a forradalom 
teológiájában) ezt mondta: „Isten úgy békélteti meg az embereket egy
mással, hogy a gyűlölet és dühöngés, a reakció és forradalom között 
hosszú lélegzetű reménységet ád nekik” . A szocialista országok keresz
tyénéit pedig fölszólítja a világgyűlés, hogy végezzék a megbékélés,
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az emberi igazságszerzés és szabadság igazi prófétai szolgálatát (Nai
robi, EPD — Dokumentation. Eckart-Verlag. 23, 78.)

A Lutheránus Világszövetség így fogadta el az emberi jogokról 
szóló határozatot az eviani világgyűlésen (1970): „Egy dolog világos: 
senki sem idegenedhetik el felebarátjától azzal, hogy minden vétket 
ráhárít. Minden országban különféle erők támogatják az elnyomást s 
ezért tk. mi mindnyájan vétkesek vagyunk.” Ha így nivellálunk, akkor 
megszűnik minden felelősség. Ha „mi mindnyájan” vétkesek vagyunk, 
akkor lemondunk arról, hogy nevén nevezzük a gyereket. Ehelyett a 
frontok között próbál az egyház helyet biztosítani magának. Helyet 
foglal az amerikai agresszorok és a vietnami szabadságharcosok között 
és döntőbíróként és „semleges” félként ezt mondja: Szavainknak nem 
az a célja, hogy ítéletet mondjunk arról, ami most állásfoglalásra 
késztet bennünket, hiszen mindenki egyformán részesül belőle. . .  Az 
USA és Dél-Vietnami véget vetnek Észak bombázásának és Észak- 
Vietnam véget vet a katonai infiltrációnak Délen. . .  A jelenlegi nem
zetközi feszültség enyhítése végett az USA felülvizsgálják és módo
sítják politikájukat a kommunizmus „korlátozása” terén és a kom
munista országok felülvizsgálják és módosítják politikájukat a „fel
szabadító háborúk” terén (EVT—KB. 1966. február).” „Fölhívjuk az 
összes feleket, hogy vessenek véget Dél-Vietnamban a katonai akciók
nak” — mondja a világgyűlés Uppsalában (1968). „Fájlaljuk az USA 
elhatározását, hogy megtámadta Kambodzsát, csakúgy, mint a háború 
eszkalációját, amire észak-vietnami támogatással Laoszban került sor . .. 
Sajnáljuk, hogy a négy fél hajthatatlan a párizsi megbeszéléseken, 
aminek következménye lett ez az új tragédia, holott állítólag mind
egyik fél óhajtja a békét” (EVT, 1970 májusa).

Ezeken a példákon akartam szemléltetni, hogy az ilyen „megbo- 
csátgatás és békítgetés” politika nem azt a célt szolgálja, hogy — a 
szó igazi értelmében — „igazságos békét” munkáljon a világon. Tuda
tosan vagy naivan az a szándék húzódik meg mögötte, hogy védel
mébe vegyé a tettest, a bűnöst, az áldozattal, az ártatlannal szemben. 
Sem a megbocsátás és kiengesztelés újszövetségi értelmének, sem a 
nemzetközi jog morális tartalmának nem felel meg ez a magatartás. 
A kibékítés és bozsenáskodás jegyében a „harmadik utat” , a nemlétező 
semlegesség útját járja az egyház, mint valami bölcs iskolamester, aki 
ujját fölemelve inti a civakodókat: Ejnye, ejnye gyerekek, viselkedjetek 
egy kicsit rendesebben!

t

2. Egységtörekvések és antikommunizmus

a) Politikai és egyházi érdekek kapcsolata

Az egységkeresésben kezdettől fogva összefonódtak egymással a 
politikai és egyházi érdekek. A reformáció kezdetétől katolikus inter
venciók sorozata indult el világi politikai és katonai segédlettel a re
formáció terjedésének megakadályozására, majd annak visszaszorítá
sára. Benne mindig együtt kell látnunk a politikai katolicizmus össze
fogását a világi politikai hatalmakkal. A másik oldalon a reformáció 
hívei fogtak össze politikai tényezőkkel pozíciójuk megtartására.

A katolicizmus egységtörekvése mindig abból az alapállásból in
dult ki, hogy egyedül képviseli Krisztus egyházát a földön és rajta 
kívül minden más keresztyénség eretnekség. És mivel egyedül van az 
igazság birtokában, joga, sőt kötelessége az egységet világi politikai
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eszközök fölhasználásával is védelmezni és megteremteni, akár katonai
lag is. Ez indította el a 30 éves háborút, az ellenreformáció véres kor
szakát. De a mai napig nem mondott le a politikai katolicizmus az erő
szak alkalmazásáról, csupán színeződött és módosult taktikája a végső 
cél elérése érdekében.

Taktikailag akkor kellett először „közösen gondolkodnia az európai 
katolicizmusnak és protestantizmusnak, amikor a felvilágosodás és 
nacionalizmus filozófiája és a kor természettudományos gondolkodása 
nemcsak a katolikus egyház belső, tanításbeli egységét veszélyeztette, 
hanem a protestáns ortodoxiát is alapjaiban rendítette meg. A közös 
veszély, a felvilágosodás ellen ekkor először keresték valamilyen for
mában a 'közös akció formáit. Maguknak az európai monarcháknak 
is érdeke volt az egyházak egységének megőrzése, hiszen a belsőleg 
meggyengült egyházak kevésbé értékes fegyvertársak lettek volna mili
tarista céljaik megvalósításában. Ennek az egységtörekvésnek ered
ménye a 19. század elején a német uniált evangélikus egyház — csá
szári parancsra a porosz militarizmus érdekeinek megfelelően. Ebben 
az időben jelentkeztek először, de inkább a periférián az uniós 
törekvések katolikusok és protestánsok között.

b) Az új helyzet
Akkor kaptak lendületet az egységtörekvések, amikor 1917-ben egy 

ateista ideológiát képviselő ország, a Szovjetunió, lépett a történelem 
színterére és öneszmélésre hívta az európai keresztyénséget. öneszmé- 
lés helyett azonban szövetkezett a nyugati intervenciósokkal és elvi
politikai harcot indított a szocializmus ellen. Katolikus részről a pápa 
különböző enciklikákkal, minden anyagi és politikai eszköz felhasz
nálásával alakította ki az antikommunista kereszteshadjárat ideológiá
ját a „bolsevista veszély” ellen. A második világháború kitöréséig si
került az egész keresztyénséget az antikommunista propaganda enge
delmes eszközévé tenni, amivel természetesen a német fasizmus mal
mára hajtotta a vizet. De hiszen a politikai katolicizmus szívesen ki
egyezett volna Hitlerrel is a kommunizmussal szemben!

Keresztyén nemzeti összefogást sürgettek Magyarországon is, ami
kor nyilvánvalóvá lett, hogy a nemzeti szocializmus szembekerül a 
szocialista rendszerrel a háború frontján is. A szovjet—finn háború 
idején vad antiorosz és antikommunista irányt vett az evangélikus 
sajtó és nyíltan írtak arról, hogy a magyar nemzet megvédése végett 
egységes egyházi frontot kell létrehozni a szovjettel szemben. Bár 
sok megaláztatásban volt részünk protestáns egyházaknak az Actio 
Catholica részéről, mindezt elfelejtették a protestáns egyházak, mert 
az igazi ellenséget Keletben látták. A harmincas évek végén kezdődő 
ökumenikus próbálkozások sem az antifasizmus, hanem az antikom- 
munizmus jegyében indultak.

c) A hidegháború
A háború utolsó két évében azután kidolgozta a politikai katoli

cizmus azt a stratégiát, hogy először le kell győzni a fasizmust, a német 
protestantizmus és a katolikus egyház kössön „szent békét”, ezzel létre
jön az egységes nyugati társadalom és akkor egyesült erővel fordul
hatnak a kommunizmus ellen. Ezzel párhuzamosan történt meg az 
USA és a politikai katolicizmus szövetkezése a szocializmus ellen (V. ö. 
Pálfy: A politikai katolicizmus és a hidegháború. ThSz 1960/5—6.).
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Ezért volt jelen J. F. Dulles, a későbbi amerikai külügyminiszter 
az EVT alakuló ülésén Amszterdamban 1948-ban, akinek kijelentései
ből világosan kitűnik, hogy ezt a protestáns egységmozgalmat is poli
tikai, mégpedig egyértelműen amerikai politikai-hatalmi célok érde
kében hozták létre. Ez annál inkább így volt, hiszen az EVT-t kez
dettől fogva a nyugatiak pénzelték. Dulles referátuma Amszterdamban 
(„A keresztyén állampolgár a változó világban”) nyíltan támadja a 
Keletet. Szabad társadalom szerinte csak Nyugaton van. Az erőszak 
alkalmazása a Kelettel szemben megengedhető, mert két rossz közül 
ez a kisebbik rossz. Így vált részévé és eszközévé az ökumenikus moz
galom annak az ideológiai harcnak, amit hidegháborúnak nevezünk.

A hidegháború célja a harmadik világháború előkészítése volt az 
USA atomerőfölénye időszakában. 1947 márciusában meghirdették a 
Truman-doktrínát, amely „hadat üzent ideológiailag és földrajzilag a 
kommunistáknak” . Megkezdődött az „erőpolitika” gyakorlati alkalma
zása a Szovjetunió és a fiatal szocialista államok ellen (NATO, SEATO, 
CENTO stb.). A Marshal-terv megalkotásával és Nyugat-Németország 
politikai integrációjával létrejött a kapitalizmus „blokkja” a szocia
lizmussal szemben. Ennek a hidegháborús korszaknak jellemzője volt 
a szakadék szélén táncolás, játék és kacérkodás a „melegháborúval” , 
amelynek csúcspontja a koreai háború volt. Következménye pedig 
Nyugat-Németország fölfegyverzése és a Hallstein-doktrína.

A hidegháború tetőpontján került sor az EVT evanstoni világ
gyűlésére 1954-ben. Itt már nem együttlétről beszélnek, hanem az egy
házak összenövéséről. Ha társadalmi felelősségről beszélnek, akkor 
azon a kommunizmus elleni harcot érti. A keresztyének hozzá tudnak 
járulni ahhoz, hogy a különböző rendszerek egymás mellett élhesse
nek, de ez nem von le semmit az egyházaknak abból a feladatából, 
hogy minden „ateista és önigaz ideológiával szemben bizonyságot te
gyenek... mert a kommunizmus terjedése ítélet modern társadalmunk 
fölött” (Evanston, Berich 49.).

A hidegháború korszakában taktikailag egységesen lépett föl a 
nyugati keresztyénség a szocialista országokkal és egyházakkal szem
ben, anélkül, hogy látszólag és látványosan összehangolta volna elgon
dolásait. XII. Pius pápa a dullesi erőpolitika híve volt, minden erejé
vel és intézkedésével arra tört, hogy diszkreditálja a haladó erőket a 
szocialista országokban és feladatává tette ezeknek az egyházaknak, 
hogy kultúrharcot provokáljanak az új államokban. Nem maradtak el 
mögötte atekintetben a protestáns világszervezetek és a nyugati egy
házak sem. Mivel ekkor a nyugati hatalmak blokkegysége zavartalan 
volt. Adenauer személyében biztosítva volt a német evangélikusság 
fölzárkózása az amerikaiak és Róma mellett (Adenauer, Dibelius stb. 
a pápánál), az USA erőfölénye pedig nem tette akuttá Róma számára 
az ún. „keleti veszélyt” , a Vatikán nem kereste a nyílt akcióegységet 
a protestáns világszervezetekkel ebben az időben. A külső látszat azon
ban nem téveszthet meg bennünket: alkalmas csatornákon folyt az 
együttműködés, amint ennek világos jelét adták 1956-ban a magyar- 
országi ellenforradalom napjaiban.

d) Az új taktika
Amikor azonban 1954-ben fölrobbant az első szovjet hidrogén

bomba, majd elkezdődött a kozmikus rakéták kifejlesztése, kitűnt, hogy 
valamiféle új ideológiát és taktikát kell kifejleszteni a szocializmus
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ellen. És amikor világossá vált, hogy az USA nem kockáztat új világ
háborút és a javasolt koegzisztenciát kénytelen elfogadni, akkor nagy 
fordulat következett be a világi és egyházi egységtörekvésekben. Az 
erőeltolódást fölismerte az imperialista vezetők okosabbik része és en
nek megfelelően a Kennedy-adminisztratúra kidolgozta a szocialista 
tábor ellen folytatandó új taktikát. XIX. Pius pápa politikája persze 
ugyanúgy zsákutcába jutott, mint a dullesi erőpolitika maga. A Vati
kán politikája ismételten lelepleződött és így neki is új taktika után 
kellett nyúlnia, de ennek kialakítása — érdekes módon — egybeesik a 
kennedy-taktika megszületésével és minden bizonnyal kölcsönhatásban 
jöttek létre (Kennedyné látogatása a pápánál!).

Az új taktikának, t. i. a konvergencia-elméletnek tartalmi és tak
tikai kidolgozása nem ment könnyen. Az első időben minden erejét 
arra kellett fordítania a nyugati világnak, hogy fölszámolja a hideg- 
háborús korszakban fölhalmozódott rengeteg bizalmatlanságot. A Va
tikán és a protestáns világszervezetek egyaránt föladták a régi taktikát, 
hogy mártírokat gyártsanak és kultúrharcot provokáljanak. Az új tak
tika, a föllazítás vagy liberalizálás sokkal megfontoltabb, mint az erő- 
politika volt, bár ez sem fél táncolni a szakadék szélén (Vietnam, Kö
zel-Kelet, Indonézia, Kambodzsa, katonai puccsok Afrikában és Dél- 
Amerikában stb.). De egyet világosan kell látnunk az új taktikában is: 
Miközben elveti az ún. felszabadítási politikát (liberation) és tudja, 
hogy hosszabb időre kell berendezkednie, a stratégiai végső cél, t. i. a 
szocialista tábor megsemmisítését, a nemzetközi kommunizmus kiikta
tását nem adta föl sem az imperializmus, sem az egyházi világszerve
zetek. A Vatikánnak is, meg az ökumenikus mozgalmaknak is — mint 
nyugati érdekeltségű világszervezetéknek, meg kellett keresniök azokat 
a pontokat a, világi taktikában, amiket a keresztyén látszat elvesztése 
nélkül tudnak beleilleszteni a tagegyházakkal való együttműködésükbe. 
Mint már láttuk,, a konvergencia elmélete erre nagyon alkalmasnak bi
zonyult.

e) Az egységzsinat
A  nyugati hatalmak egységtörekvéseivel szinte egyidőben hirdette 

meg János pápa az egységzsinatot. Ennek legfontosabb célja volt, hogy 
megszüntesse a haladó katolikus erők centrifugális mozgását, egységbe 
hozza a katolikus egyházban a haladó és konzervatív vonalat, a haladó 
erők „érdességét” lecsiszolja, a reakciós köröket pedig megbarátkoz- 
tassa a politikai és társadalmi koegzisztencia olyan elfogadásával, amely 
lélegzethez juttatja a katolikus egyházakat sorainak rendezésére, a 
belső egység megszilárdítására és így fölsorakoztathassa elgondolásai 
mellett a többi egyházi világszervezeteket is. Ezen túlmenően a világ
kommunizmus legyőzése érdekében arra használja föl a koegzisztenciát, 
hogy rendezze sorait a szocialista országokban is, majd megelevenítse 
és megerősítse az egyházi életet a szocialista országokban. Ennek esz
köze a nemzeti egyházak püspökei jogkörének kiszélesítése és a püs
pöki zsinat bevezetése, ahol közvetlenül és bizalmasan kaphatnak uta
sítást a Vatikántól a taktikába beavatott püspökök.

A kapuk megnyitása a nemkatolikus megfigyelők előtt a zsinatai, 
az egység kérdésének napirenden tartása is azt a célt szolgálta, hogy 
egy táborba hozza a világ keresztyénségét a világkommunizmus ellen. 
Ahogyan a világi politika a fellazítás taktikájának elvét ideológiailag is 
kidolgozta, ugyanúgy fogalmazta meg a politikai katolicizmus a nyu-
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gati keresztyén ideológiát, amikor a jezsuita rend nagyfőnöke a zsina
ton kifejtette a keresztyén világ akció-programját. Főbb vonásai en
nek

1. a katolikus—protestáns párbeszédek,
2. a keresztyén—marxista párbeszédek, és
3. a Harmadik Világ és általában a társadalmi igazság megterem

tése érdekében a fejlődés és nem a forradalom elvének elfogadása és 
alkalmazása.

Bár a progressio populorumban számol VI. Pál pápa azzal, hogy 
a szocializmus ilyen vagy olyan formában esetleg győzni fog s ezért 
nem riasztja el ‘a Harmadik Világ halladó erőit sem a katolikus szán
dékoktól (látogatások az ENSZ-ben, Indiában, Kolumbiában stb.), de 
azzal is számol a Vatikán, hogy a Harmadik Világ még sokáig nem 
játszik dönitő szerepet a nemzetközi politikában és ezért a nyugati 
nagytársadalom (á la Kennedy) túl létre akarja hozni azt a 
Keresztyén Negyedik Világot, amely nemcsak morális szempontból, ha
nem politikailag és társadalmilag is a döntőbíró szerepét töltené be a 
nemzetközi életben és amelyből nem zárhatók ki a protestánsok sem.

Nincs időm most részletesebben elemezni azt a kérdést, hogy az 
egész nyugati koncepciónak kiinduló pontja lehet az a teológia, amely 
szerint nekünk keresztyéneknek a theokrácia (újabban christokrácia) 
szemszögéből kell néznünk a világ kérdéseit és küldetésünket a világban. 
Azt jelenti ez a tétel, hogy csak a keresztyén állam lehet Isten akarata, 
mert a keresztyének tudják Isten kijelentéseiből konkrétan, hogy mi a 
teendőnk a politika terén is. Ennek következtében az egyetlen igazság 
birtokában csak a keresztyének vannak és igazság és béke csak akkor 
lesz a világon, ha győz a keresztyének (értsd pápa) álláspontja, ha ke
resztyénné lesz a társadalom, ha a keresztyénség lesz az első számú nagy
hatalom a világon. Nem véletlen tehát, hogy a szocializmus elleni harcban 
ma azok az egyházak és országok járnak elöl, ahol ez a teológiai nézet 
érvényesül erősebben (Svájc, Hollandia, USA).

f) Egyházi internacionálé

Protestáns vonatkozásban az EVT új-delhi világgyűlése jelzi az új 
taktika kezdetét (1961) és az LVSZ helsinki világgyűlése 1965-ben. Az 
új-delhi Világgyűlés jelszavai voltak: Nyitás a „világ” felé, a népek 
közös harca a társadalmi igazságért és békéért. Ezeket a jelszavakat ép
pen a bizalmatlansági, légkör feloldása érdekében hozták, mert a továb
biakban más hangokkal is találkozunk Üj-Delhiben. Hogy az orthodoxiá- 
nak már a kezdet kezdetén megmutassa a helyes utat, a CCI így fogal
maz: „Az egyházak nem azonosíthatják magukat semmiféle ideológiával, 
a világban, de nem a világból kell élniük, mert nekik Krisztusért kell 
harcolniuk” (Neu Delhi, Dokumente 216). És hogy az egyoldalú pártosság 
bűnébe ne essenek a keresztyének, fontolóra kell venni, hogy „az első 
látszatra olyan nagynak tűnő különbözőség a világ főterületein” nem 
zárja ki azt, „hogy az emberiség lelkiismeretében létezik egy közös ér
tékrendszer . . .  és fejlődőben van” <U. o. 225.). A keresztyének hozzá tud
nak járulni ezeknek az értékeknek megfogalmazásához és kifejlesztésé
hez. „A világrend igazságos rendszerének megteremtése a cél” (U. o. 57.). 
Végső konzekvenciában az új-delhi tárgyalások azzal az eredménnyel 
zárultak, hogy egy új világot kell létrehozni a kapitalizmus és szocializ
mus konvergenciájában.
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A következő években mindenki igyekezett saját sorait rendezni. A 
Vatikán az egységzsinattal kifogta a szelet a divergáló erők vitorlájából, 
az EVT Egyház és Társadalom világkonferenciát tartott (1966) Genfben 
(V. ö. Appell an die Kirchen dér Welt. Dokumente dér Weltkonferenz für 
Kirche und Gesellschaft. Stuttgart 1967), hogy elsősorban a Harmadik 
Világ forradalmi gondolkodású embereit saját szekerébe fogja és így 
tartsa őket kontroll alatt (dél-amerikai ISAL-szervezet, Castro, Santa 
Ana stb.).

Az azonos helyzet és törekvések automatikusan sodorták egymás felé 
a Vatikánt és Genfet. Megalakult a közös tanulmányi bizottság Enuguban, 
megkezdődött a világszervezetek főtitkárainak állandó közös konferen
ciája, amelyeken a római Egységtitkárság vezetői és más püspökök is 
részt vesznek. Legkésőbben 1965-ben létrejött tehát az új nyugati keresz
tyén taktikára nézve a megállapodás a Vatikán és a protestáns világszer
vezetek között és így létezik egy olyan „Egyházi Internacionálé”, amely 
egyházi síkon koordinálja a politikai és ideológiai harcot a szocializmus 
ellen az antikommunizmus jegyében. Megélénkült Róma és a keleti orto
doxia kapcsolata is (Blako, Appel és a pápa Athenagorasnál!).

g) Forradalom, fejlődés és antirasszizmus program

Az EVT az uppsalai világgyűlésen (1968), tehát két évvel a genfi 
Egyház és Társadalom világkonferencia után, végleg búcsút mondott an
nak a koncepciónak, hogy a 3. világ problémái gyökeres társadalmi és 
gazdasági struktúraváltozással oldhatók meg. Ma már azt az ideológiát 
vallja, amit a pápa fejtett ki a progressio populorum-ban, hogy a béke 
feltétele a fejlődés és a fejlődőben levő országok és földrészek minden 
problémája megoldódik a gazdasági élet fejlesztésével, illetve az ökume
nikus segélyprogram végrehajtásával.

Ismeretes, hogy mennyire hatástalan az ENSZ és az EVT keretében 
folyó fejlesztési program. És bár az EVT fejlesztési programpénztára 
üres, a haltenyésztési kísérletek Dél-Koreában panamázásba fulladtak, 
tovább szorgalmazzák ezt az ügyét, mert a nyugati egyházak szerint ke
resztyének nem támogathatnak forradalmi átalakulásokat, hiszen az csak 
erőszakos-hatalmi úton következhetik be. A hangsúly azon van, hogy ke
resztyének a megbékélés és békéltetés szerepében léphetnek csak föl — 
akár forradalmi átalakításokról, akár faji megkülönböztetésről van szó. 
Erőszakmentes fejlődést, illetőleg „transzformációt”, erőszakmentes anti
rasszizmus programot kell a keresztyéneknek és egyházaknak támogat
niuk. Hiszen egy világméretű ipari forradalom szemtanúi vagyunk, 
mondják, tehát a világtársadalom és egyvilág megvalósulásának útján, 
azért az egyházaknak és keresztyéneknek az a feladatuk, hogy akadá
lyozzák meg, vagy legalábbis enyhítsék a lényegében már szükségtelen 
társadalmi és politikai konfliktusokat, a forradalmi szándékokat és indu
latokat pedig vezessék le a fejlődés csatornáiba. 

Sajnos, nincs időnk részletesebben foglalkozni akár a forradalom, 
akár a fejlődés és fejlesztés, akár az antirasszizmus program részleteivel. 
Kívánatos volna, hogy ezeket a kérdéseket lelkészeink feldolgozzák. De 
az már sokak előtt világos, hogy az imperializmus arra használja föl a 
fejlesztési segély politikáját, hogy egyrészt hamis benyomást keltsen a 
szocialista országokról, a 3. világ szemében egy táborba sorolhassa a ka
pitalista országokkal (v. ö. világkereskedelmi konferenciákat Űj-Delhi-

733



ben és Santiago de Chile-ben!), saját magát pedig humanista színben tün
tesse föl.

Egy példát azonban mégis megemlítenék. Tudjuk, hogy az USA első
sorban az NSZK-t használja föl a Harmadik Világban újkolonialista ter
veinek támogatására. Hogy ez nem pusztán „balos” beszéd, arra nézve 
utalok a következő tényekre. Az NSZK Fejlesztési Minisztériuma, első
sorban Eppler miniszter óta, haladónak adja ki magát és többek között 
ezt a propagandát terjeszti: „A fejlődőben lévő országoké a döntés fele
lőssége, hogy forradalommal akarják-e ledönteni a társadalmi akadályo
kat vagy sem” (Materialien zűr EntwicMungslMlfekritik”, Bonn 1969. 92. 
1.). Viszont egy 1970. június 12-én kelt és tk. csak hivatali használatra 
szánt minisztériumi jelentésben az olvasható Bolíviára vonatkozólag: 
„Hogy a Kubából irányított kommunista befolyást felfogjuk, az USA 
kormánya és az Amerikaközi Fejlesztési Bank 1961 óta fáradozik a szö
vetségi kormánnyal együtt azon (10 éves program), hogy a bolíviai állami 
bányatársaságot (COMIBOL), újraszervezze és szanálja. Erre az akcióra 
a szövetségi kormány 32,9 millió DM-t fordított” .

Beszélnek ugyan az ökumenizmusban még társadalmi átalakulások
ról is, struktúraváltozásokat is emlegetnek, de mindennek csak erőszak- 
mentes úton szabad megtörténnie, hiszen a fejlődés úgyis a világtársa
dalom felé halad és akkor mindenki élvezni fogja a technológia gyü
mölcseit. Szó van szakemberek kiképzéséről, technikai és mezőgazdasági 
forradalomról (Palmer-India), de ha valaki azt mondja, hogy hatalom
mal kell a körülményeket megváltoztatni, akkor már káoszról, anar
chiáról prófétáinak. A társadalmi forradalom eszméje anakronista ideo
lógiává süllyedt az ökumenizmusban, bár úgy indult, hogy a marxista 
forradalom alternatívája legyen a „forradalom teológiája” (V. ö. Rich, 
Eduard Tödt, Rendtorff, J. Moltmann tanulmányait és könyveit).

h) A szervezeti egység kérdése

Az ideológiai akcióegység mellett és vele párhuzamosan egészen az 
addisz-abébai központi bizottsági ülésig (Í971) az EVT és Vatikán részé
ről ismételten föltették a kérdést, hogy hogyan lehetne a két legnagyobb 
keresztyén világszervezetet külsőleg, tehát szervezetileg is egyesíteni. 
A laikusok római világgyűlésén elhangzott a kívánság, hogy a legköze
lebbi  ̂ilyen világgyűlést ökumenikus szinten kellene megtartani. Az EVT 
felelős emberei közül többen, elsősorban L. Vischer nyíltan beszéltek 
arról, hogy félre kell tenni a tanításbeli ellenértéket és valamilyen kon- 
ciliáris formában meg kell találni a külső egységhez vezető utat. Fries 
müncheni katolikus professzor szerint a mai szekularizált világ, vagyis 
„az ateista és vallástalan világ” közös feladatok elé állítják az egyháza
kat és ezért nyíltan kell már beszélni arról, hogy a katolikus egyházat 
fölvegyék az EVT-be.

A pápa elmegy Genfbe, de halogató taktikához folyamodik. Uppsa- 
lában az EVT 8 katolikus rendes tagot választanak be a Hit és Egyház- 
szervezet Bizottságba, de L. Vischer addisz-abébai beszámolója már 
nem optimista, a katolikus megfigyelő referátuma egészen óvatos, a 
SODEPAX élére új ember kerül, a pápa teljesen hatáskörébe vonja a 
katolikus Caritas és Misere munkáját, az Egységtitkárság egyre több 
akadályt hárít a párbeszédek útjába. Ulrich Duchrow megállapítása 
szerint a katolikus—protestáns párbeszédet a Vatikán befagyasztotta, a 
katolikus hierarchia még Nyugaton sem riad vissza a konfrontációtól 
a másvallásúakkal.
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Az új nemzetközi helyzetben nemcsak a világ, de nyilván a Vatikán 
is új taktika kidolgozására kényszerül. Erre vezethető vissza a stag
nálás.

i) Ö sszegezés

Összegezve az elmondottakat, mindig tudnunk kell, hogy az egyházi 
világszövetségek nyugati grémiumok. Az elmúlt években többször el
hangzott még nyugati küldöttek szájából is, hogy az EVT a NATO álla
mokban élő egyházak alkotása, annak jegyeit hordja magán, anyagi 
bázisában és szellemi-világnézeti szempontból egyaránt a Nyugathoz 
kötött. Politikája és taktikája része a nemzetközi imperializmusnak, 
csak éppen egyháziasan. Ezért inkább a vatikáni egyházias taktikához 
igazodik, amelynek nagy gyakorlata van szellemi és ideológiai frontok 
kialakításához valamivel szemben, de ma még a konvergencia-elmélet 
téziseit képviseli teológiai köntösben.

+ D. Dr. Pálfy Miklós

Megjelent

HITÜNK -  ÉLETÜNK
című szórványhittankönyv 

Ára: 16,— forint 

Kapható a Sajtóosztályon
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Szemle

Ige, egyház, nép
Dr. BARTHA TIBOR könyve

Tizennégy esztendő a történelemben nem nagy idő, de egy ember 
életében mégis nagyon jelentős, különösen akkor, ha ez az időszak az 
alkotás korszakának a zenitjére esik. Dr. Bartha Tibor református 
püspök életében az elmúlt tizennégy év ilyen alkotó időszak volt. 
1958-ban választották a Tiszántúli Református Egyházkerület püspö
kévé, s ettől az időtől kezdve a Magyarországi Református Egyház 
Zsinati Tanácsának elnökeként, valamint a Magyarországi Egyházak 
Ökuménikus Tanácsának elnökeként is működik. Ezenkívül számos 
tisztséget tölt be úgy az egyházi világszervezetekben, mint a hazai poli
tikai és kulturális életben. Országgyűlési képviselő, tagja az Elnöki 
Tanácsnak, az Országos Béketanácsnak, valamint a Béke-világtanács- 
nak. A Keresztyén Békekonferencia egyik alapító alelnöke. Tisztségei 
vannak az Egyházak Világtanácsánál és a Református Világszövetség
nél. De ez még nem a teljeség, mert szinte lehetetlen valamennyi tiszt
ségét hiánytalanul felsorolni.

60. születésnapjára a Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya gyűj
teményes kiadványban jelentette meg dr. Bartha Tibornak ez alatt a 
tizennégy év alatt megjelent cikkeit, írásait, valamint válogatást az 
elhangzott, de a sajtóban meg nem jelent igehirdetéseiből, előadásaiból. 
A könyv két kötetben, igen díszes kivitelben, kereken 700 oldalon mint
egy 120 írást tartalmaz. Az írások között találhatunk gyülekezeti ige
hirdetést, temetési beszédet, rádiós prédikációt, papavatási beszédet, 
naptár-, hetilap-, vagy folyóirat-cikket, püspöki székfoglalót és jelen
tést, teológiai tanulmányt, a teológián, vagy a lelkészkonferencián el
hangzott előadást. Az írások témája olyan sokszínű, hogy rendszerbe 
foglalásuk nem kis gondot okozna, ha maga a szerző nem sietett volna 
segítségünkre. Az írások ugyanis nem időrendi sorrendben követ
keznek egymás után, hanem témák szerint csoportosítva. A könyv 
ismertetésénél is ezt a logikai sorrendet követjük.

Közösség az élő Krisztussal
29 igehirdetést és előadást tartalmaz a könyv első fejezete. Az 

egyházi év veretes ünnepein (karácsony, virágvasárnap, nagypéntek, 
húsvét, pünkösd) elhangzott beszédek, alkalmi igehirdetések (óév este, 
úrvacsorai igehirdetés, papavatási beszéd), valamint a gyülekezetnek 
szóló kátéprédikációk töltik ki az első fejezetet.

Bartha püspök igehirdetéseire mindenekelőtt az igeszerűség jel
lemző. A bibliai textusok, amelyekre nemcsak utalás van, de teljes 
szöveggel idézve is vannak az igehirdetések elején egyetlen prédiká
cióban sem szerepelnek csupán mottóként. Az igehirdetések minden 
esetben alapos egzegézisből indulnak ki. A szerző jól ismeri textu
sainak szövegkritikai problémáit, teológiai, kultúrtörténeti és társa
dalmi hátterét is. Ahogyan Jézus halálának körülményeit vázolja, 
ahogyan lényegretörően megragadja Jób könyvének üzenetét, mindez
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arról beszél, hogy a cikkek szerzője széles biblia-teológiai ismeretek
kel rendelkezik, s jól ismeri az egyház tanítását és történetét, egy 
szóval kiváló teológus.

Széles körű teológiai ismeretét azonban nem arra használja fel,, 
hogy megmaradjon teológiatörténeti, vagy elméleti síkon. Az igehir
detések sohasem ragadnak le a textusnál, s nem maradnak elméleti 
fejtegetések, hanem a problémákkal viaskodó ma emberét szólítják 
meg. Az egzegézis és a teológiai alapvetés a legtöbb esetben az ige
hirdetés szövegéből hiányzik is, de ahogyan az igét alkalmazza a mára, 
ahogyan az örök ige mai üzenetét megszólaltatja, nem teszi kétségessé, 
hogy a szerző alaposan áttanulmányozta a textust, s felkészült az ige
hirdetésre.

Bartha püspök igehirdetéseire az igeszerűség és a mai üzenet 
határozott, bátor meghúzása mellett jellemző a krisztocentricitás. Nem 
véletlenül választotta a fejezet címéül az egyik igehirdetés címét: Kö
zösségben az élő Krisztussal. Még az ószövetségi textusok mögött is 
a feltámadott élő Jézus Krisztust látja a szerző, s az ószövetségi igék 
alapján is a vele való közösség áldásairól beszél. Hogy ez a közösség 
mit jelent, arra hadd idézzek 1 Kor 15, 12kk alapján tartott igehir
detéséből: „Felgyorsultak az ember javát szolgáló erőfeszítések: a
kenyér igazságos elosztásáért, a társadalmi igazságosságért folytatott 
küzdelem. De ugyanakkor felgyorsult az emberpusztító erők növe
kedése is. A földkerekség népeiben jelentkezik az élet küzdelme a ha
lál ellen. Ahhoz, hogy a gyülekezet a halál erőivel küzdő embervilág
nak Krisztus nevében segítséget nyújthasson, áhlhoz, hogy a gyüle
kezet hozzájárulhasson az emberiség sebeinek gyógyulásához, mind
ehhez az szükséges, hogy a gyülekezet valóban a Krisztusé legyen. 
Tekintsetek hát azokra, akik a halálfélelemtől űzetve vigasztalást és 
erőt keresnek. Tekintsetek a szolgálatra váró embervilágra, hogy le
gyen a gyülekezetben való forgolódásunk, a gyülekezet iránti felelős
ségünk méltó a gyülekezet hivatásához. A gyülekezet a Krisztus teste, 
és aki Krisztust keresi, hogy tőle életet vegyen, az a gyülekezet felé 
fordul.”

Érdemes megfigyelni azt is, hogy Bartha püspök hogyan tanítja 
a reformációban felismert igazságokra a ma gyülekezetét. A Heidel- 
bergi Káté alapján tíz gyülekezeti tanítás található ebben a fejezet
ben. S ezekben a tanításokban két dolog figyelemre méltó. Az egyik 
az, hogy Bartha püspök nagyon jól tudja transzponálni a reformáció 
tanítását a ma embere számára. Sokan azt hiszik, hogy elegendő a 
reformáció tételeit szólamszerűen ismételgetni, s akkor már a refor
máció gyermekei vagyunk. Bartha püspök nem tartozik ezek közé. 
Amikor bűnről beszél, nevén nevezi a gyermeket: „Láttuk a két világ
háborúban a bűn mélységeit, látjuk ma is a harmadik világégés 
veszedelme ellen küzdő embervilágban az önzés, a rosszakarat és a 
hanyagság jeleit.” Amikor pedig hitről beszél, érzékelteti a hit prak
tikus oldalát is: „Végül — a hit kérdéseivel kapcsolatban — hang
súlyoznunk kell, hogy a hit emberi magatartás is. Erről azonban csak 
akkor beszélhetünk, ha jól megértettük, hogy a hit első renden nem 
az, hanem Isten cselekedete. A hitről, mint az Isten által megragadott 
ember magatartásáról bőségesen esik szó a Szentírásban. A hittel 
megajándékozott ember eljut a bűnbánatra. Örvendező és háládatos, 
reménykedő és háládatos, reménykedő és engedelmes. De nem ezek 
a vonások teszik hivőbbé az embert. Nem azért hivő a hivő, mert 
bűnbánatra jutott, mert örvendező és háládatos, reménykedő és enge
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delmes, hanem mert Isten Lelke hitre juttatta.” A kátétanítások másik 
jellemzője, hogy nagyon szemléletesek. Érdekes illusztrációk teszik 
változatossá őket, s így nemcsak a felnőttek, hanem a gyermekek 
számára is nagyon jól érthetők és élvezhetők. Igazi kátéprédikációk.

Az emberszeretet leckéje

Bartha püspök igehirdetéseinek krisztocentrikussága nem azt je
lenti, hogy azok figyelmen kívül hagyják az embert. A Krisztus-köz
pontúság az Üjszövetség tanítása szerint is egyúttal ember-központú
ságot jelent. S ez nagyon jól érzékelhető a könyv második fejezeté
ben. A fejezet címéül a szerző az erlangeni protestáns teológiai fa
kultás hallgatói előtt 1965. november 18-án tartott előadásának a té
máját választotta. Ebben az előadásban az irgalmas samaritanúsról 
szóló példázat alapján a szerző kifejti, hogy „a magyar protestantiz
mus egyházai teológiai szemlélődésükben és gyakorlati magatartásuk
ban hogyan igyekeztek választ adni az emberszeretet kérdéseire.” 
A fejezet írásaiban kifejtett gondolatok igen nagy rokonságot mutat
nak azzal a teológiai tétellel, amit evangélikus egyházunkban a „dia- 
kónia teológiája” névvel szoktunk emlegetni. Ennek igazolására ele
gendő a fejezetben előforduló írások címei közül néhányat felsorol
nunk: Megtérés Krisztushoz és a felebaráthoz. Az emberszeretet lec
kéje. A szolgálatért élő egyház. Egyház a szekularizált társadalomban.

E fejezet előadásaiból világos, hogy a szerző jól látja és meg
győző erővel bizonyságot is tesz róla, hogy az Istennel való kapcso
latunk az embertársainkhoz való viszonyunk rendezése nélkül merő 
képmutatás. „Mi még mindig olyan kategóriákban gondolkodunk az 
Isten tiszteletének kérdéséről, amelyek függetlenek az emberszeretet 
nagy parancsolataitól. Sokan vannak még gyülekezetünk tagjai között, 
akik annak a képzetnek az áldozatai, hogy az Isten szeretete feltét
lenül el kell távolítson az ember szeretetétől, holott a mi Urunk ki
jelentése szerint nincs szakadék a két nagy parancsolat között, ugyan
annak az éremnek két oldaláról van szó.” Valóban igaz ez. Az embe
rek szeretete nélkül nincsen istenszeretet.

E fejezet írásai azt sem teszik kétségessé, hogy ennek az ember
szeretetnek konkrétnak kell lennie. A szeretet vonalán különösen nem 
elégedhetünk meg szép szólamok hangoztatásával. Az emberszeretet 
azt kívánja tőlünk, Hogy ezen a téren konkrét cselekedetekre van 
szükség, különben beteljesedik rajtunk, amit az emberek a csak ön
magát szerető egyházról mondanak: Vizet prédikál, és bort iszik. Az 
előadásokban a szerző széles látókörrel rátapint azokra a feladatokra, 
amelyek megoldásra várnak népünk és az egész emberiség körében. 
Bartha püspök rámutat arra, hogy a második világháború nagy ítélete 
után a magyarországi protestáns egyházak rátaláltak arra az útra, 
amelyen világosan felismerik a feladatokat, s Jézustól kapott erővel 
tudnak szolgálni ezeknek a feladatoknak a megoldásában. „Megújuló 
egyházunk mélyebben kezdi érteni a szolgálat szó bibliai jelentését. 
Ma jobban tudjuk, mint valaha tudtuk, hogy a szolgálat abban áll, 
hogy Isten könyörülő szeretetének hírét véve odaállhatunk imádsá
gunkkal és szolgálatunkkal, ahol csak az életért és az élet védelmében 
valamit tehetünk. Ma éppen annak az örömnek az előízét kezdjük 
érezni, hogy Krisztus nevében, hitünk parancsára hallgatva valóban 
tudunk „szolgálni” . Imádságunk, munkánk valóságos jót jelent. Ezt 
tapasztaljuk az új társadalomért folyó egész népünket összefogó mun
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kánk során, ezt tapasztaljuk a nemzetközi egyházi élet fórumain vég
zett bizonyságtételünk nyomán, ezt a békességért küzdő embervilág
nak nyújtott támogatásunkban.”

A fejezet végén, mintegy erre a szolgáló, példaadó életre való 
rámutatásként áll dr. Erdei Ferenc néhai főgondnok sírja felett 1971. 
május 15-én elhangzott emlékbeszéd és életét és szolgálatát kiértékelő 
megemlékezés. A szerző mestere annak, hogyan lehet a szolgatársnak 
a példáját úgy odaállítani a hallgatóság elé, anélkül, hogy ez ember- 
magasztalás lenne. „Kálvinistának születtem és eszmélni tudásom kez
detétől fogva a szocializmus ügyének jegyeztem el magamat” — kezdi 
az Erdei Ferenc feletti emlékbeszédet. Lehet-e ennél tömörebben és 
félreérthetetlenebbül kifejezni azt a tényt, hogy a reformáció egyhá
zaihoz való tartozás mindig egyet jelent a haladás ügyét támogató 
szolgálattal? Lehet-e ennél tömörebben a szívére helyezni a hallga
tóságnak az emberszeretet nagy leckéjét?

A felismert úton járunk

Amikor e fejezetben közölt előadásokat és írásokat végig olvas
tam, nem tudtam szabadulni a jól ismert Váci Mihály idézettől: „Nem 
elég útra lelni, az úton menni kell!” Mert e fejezet minden sorából 
ez a felismerés csendül ki. Igen fontos, valóban nélkülözhetetlen az út 
felismerése, de a felismert üdvösséges út mit sem használ számunkra, 
ha nem indulunk és nem járunk rajta.

A szerző mindenekelőtt egy teológiai alapvető előadásban sum
mázza ennek a szolgáló útnak a teológiai alapjait. Ebben hangsúlyozza, 
hogy ez az út nem új. Az egyháznak kezdettől fogva nem volt más 
útja. S ha mégis más úton járt, akkor nem követte Mesterét. S ha 
most nyomába lépünk, akkor nem valami új, eddig ismeretlen kon
cepciót találtunk fel, csak azt tesszük, amit az egyháznak, mindig 
tenni kellett volna. Annyiban azonban mégis új ez az út, hogy a szol
gálat új összefüggéseit ismertük fel, s ez nemcsak a körülöttünk élő 
világnak, hanem az egyháznak a megújulásához is vezetett. „Az 
egyház központi kérdése ma az ember ügyében való állásfoglalás. Az 
ember ügye mellett való állásfoglalásaink pedig — teológiai megfo
galmazásban — az egyház szolgálatra való megújhodásának, Krisztus
hoz való visszatalálásának a leckéjével függ össze.” S ha mindehhez 
figyelembe vesszük, hogy ezek a mondatok nem sokkal az ellenfor
radalom után hangzottak el, akkor azt is meg kell állapítanunk, hogy 
a szerző nemcsak felismerte az utat, hanem el is indult a felismert 
úton. Mindezt még jobban aláhúzza az a tény, hogy ebben a fejezet
ben találjuk a szerző püspöki székfoglalóját „Ugyanazon az úton 
tovább” címmel. Ebben az előadásban mindenekelőtt értékeli az elő
dök példamutató útját. Nemcsak a reformáció korabeli elődökét, ha
nem azokét is, akik a második világháború után az új társadalmi és 
gazdasági rendben mertek rálépni a szolgálat útjára. Lehet, hogy 
követtek el hibákat, de mégis csak előbbre léptek az úton, s az egy
háznak, ha be akarja tölteni szolgálatát, tovább kell lépni ezen az 
úton. S ebben a továbblépésben maga a szerző járt elöl jó példával, 
utat mutatva nemcsak saját egyházának, hanem a többi protestáns 
egyháznak és a határainkon túl élő keresztyéneknek is. Igen, mert 
nemcsak rá kell lépni, az úton vezetni is kell.

A fejezetben közölt írások mind-mind egy dokumentum arról, 
hogy ez a vezetés valóban megtörtént, hogy a református egyház és a
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többi protestáns egyház vezetői irányításával hogyan próbált járni e 
felismert úton. Mindennek alátámasztására elegendő utalnunk azokra 
az eseményekre, amelyekre a fejezet írásai utalnak: a Keresztyén Béke- 
konferencia megszervezése és az abban végzett szolgálat, az új-delhi 
világgyűlés, a reformációi jubileum, s az ezzel kapcsolatban tartott 
református zsinati ülés és a megalkotott egyházi törvénykönyv, hazánk 
felszabadulásának negyedszázados évfordulója, az Egyezmény 20 éve, 
részvétel a Béke-világtanács megmozdulásaiban, valamint a Hazafias 
Népfront munkájában. Erre az egész korszakra valóban jellemző volt 
az, amit a szerző az egyik előadásában 1959-ben mondott: „Nagy súlyt 
szeretnék helyezni arra, Hogy szolgálataink valóságos feladatait, Urunk
tól elkészített alkalmait lelkipásztor testvéreink és gyülekezeteink fel
ismerjék. Tudni kell nemcsak a lelkipásztoroknak, hanem a presbite
reinknek és gyülekezeti tagjainknak is, hogy a kérdés, amelyre Isten 
feleletet vár: az ember ügye. Tudni kell gyülekezeteinknek, hogy az 
ember és az emberiség ügyéért népünk és népek körében milyen szol
gálatokkal tehetünk bizonyságot Urunkról, aki az emberért hozott 
áldozatába beiktatott bennünket.”

Aki e fejezet írásait átlapozza, az nemcsak áttekintést kap az 
elmúlt tizennégy esztendő egyháztörténeti eseményeiről, hanem nyo
mon kísérheti azt a fejlődést is, amellyel a református és a többi pro
testáns egyház is egyre közelebb került a forráshoz, Jézus Krisztus
hoz, hogy az ő példája nyomán és az ő erejével minél jobban meg
felelhessenek feladatuknak, népünk és az emberiség ügyében végzendő- 
szolgálatnak.

A világ egyházai

Míg a könyv első kötete elsősorban hazai problémákkal és a hazai 
egyházakat érintő eseményekkel foglalkozik, a második kötet kitárja 
az ablakokat a világ egyházai, népünk és a világ népei felé.

Ebben a fejezetben mindenekelőtt arról számol be a szerző, hogy 
a Magyarországi Református Egyház és a többi protestáns egyházak 
milyen szolgálatokat végeztek a nemzetközi egyházi világszervezetek
ben ez alatt az idő alatt. Ide sorolhatók a magyarországi egyházak 
Ökumenikus Tanácsának közgyűlései elé terjesztett jelentések is. Az 
Egyházak Világtanácsa világgyűlései és jelentősebb bizottsági ülései 
után a szerző mély hozzáértéssel elemzi a világgyűlések határozatait, 
a határozatokban megmutatkozó szocialistaellenes tendenciákat, s ha
tározottan rámutat arra, hogy az egyházak egyetlen járható útja az 
egész világon nem lehet más, mint a haladó erők támogatása, az el
nyomottak ügye mellett való kiállás és a béke védelme. A beszámolók 
között különösen is jelentős az EVT Központi Bizottságának Kréta 
szigetén 1967 augusztusában tartott üléséről szóló beszámoló, ahol a 
vietnami háborúval kapcsolatos központi bizottsági határozathoz a 
szocialista országok egyházai kénytelenek voltak külön nyilatkozatot 
közzé tenni. A nyilatkozatot a szerző terjesztette elő. „Miközben mi 
kiegyensúlyozott, józan nyilatkozatokat bocsátunk ki a nemzetközi kér
désekről, az emberiség élete megdöbbentő gyorsasággal rohan a ka
tasztrófa felé. Iratokat készítünk, amelyek a diplomaták papírkosa
raiba kerülnek, megpróbálunk közbenjárni anélkül, hogy erre bárki 
kérne minket, kifejezésre juttatunk kegyes kívánságokat, tanácsokat 
adunk szemben álló feleknek, amelyeket nem hallgatnak meg. Eljött
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az ideje, hogy újra átgondoljuk a keresztyén békeszolgálatot. Remé
lem, hogy az uppsalai nagygyűlés döntő módon elősegíti a keresztyén 
egyházakat, hogy hatékony lépéseket tegyenek ebbe az irányba.” Azóta 
már az EVT-nél is rájöttek, hogy a szerző által megfogalmazott külön
véleménynek mennyire igaza volt.

A fejezet második részében beszámolókat olvashatunk a külön
böző országok, vagy kontinensek egyházairól, azok szolgálatáról. Af
rika, Anglia, a Szovjetunió és Amerika szerepelnek a beszámolók 
programjában. Egyházi, vagy egyéb világgyűlések alkalmával a szerző 
végigjárta ezeket az országokat és éles szemmel figyelte meg nem
csak a felszínen látható jelenségeket, hanem a felszín alatt feszülő 
problémákat is. Ezekre a beszámolókra nemcsak az jellemző, hogy 
a szerző éles szemmel meglátja azokat a jelenségeket, amelyekből 
tanulhatunk, hanem az is, hogy behatóan elemzi a társadalmi és poli
tikai problémákat, hogy ezáltal is segítséget nyújtson az ottani egy
házaknak szolgálatuk minél jobb betöltéséhez. Enugui beszámolójá
ban például a szerző a következőket írja: „Az Afrikában ma végbe
menő forradalmi átalakulás azt követeli az egyházaktól, hogy az új 
vezetőség vegye át és hordozza ezeknek az egyházaknak a szolgálatát. 
Ez az afrikai egyházak egyik legnagyobb kérdése. Az afrikai egyházak 
többségükben ma is nagy külföldi anyagi segítséget élveznek. Az af
rikai egyházak nagykorúsodásának folyamatát ez a függőség lassítja.”

Ebben a fejezetben találjuk a világ egyházainak jelentős szemé
lyiségeiről szóló megemlékezéseket. Hromádka professzor, Barth Ká
roly, Martin Niemöller, Schweitzer Albert és Emil Fuchs életéről és 
szolgálatáról olvashatunk itt. Meleg testvéri szívről, ugyanakkor a 
szolgálat lényegét, s talán a hibákat is észrevevő éles szemről tanús
kodnak ezek a beszámolók. A 90 éves Emil Fuchsról például így 
emlékezik a szerző: „Én személy szerint is életem nagy élményének 
tartom, hogy több ízben találkozhattam vele. Minden alkalommal mély 
benyomást gyakorolt rá tiszta evangéliumi személyisége, igaz tudós 
jellege és alázatossága. Mindenekelőtt bátorsága, amely soha nem 
szűnt meg korát meghazudtoló rugalmassággal és fiatalossággal fárad
hatatlanul bizonyságot tenni a legégetőbb emberi kérdésekben. Fuchs 
professzor állásfoglalásaiból mindig az egész emberért és az egész 
emberiségért felelősséget hordozó evangéliumi hit ereje sugárzott.” 
Ugyanezt a hitet sugározza az a mód is, ahogyan a szerző a világ 
nagy keresztyénéiről megemlékezik.

Népünk

A világkeresztyénség után népünk problémái felé irányítja az 
olvasó figyelmét a szerző. Ünnepi megemlékezések (felszabadulásunk 
20 éves évfordulója, alkotmány ünnepi elmélkedés stb.), országgyűlési 
jegyzetek és beszámolók, a Hazafias Népfront gyűlésein elmondott be
szédek és felszólalások, valamint társadalmunk égető problémáival 
(hazafiság, hazaszeretet, béke stb.) foglalkozó tanulmányok sorakoznak 
egymás után ebben a fejezetben.

Mindenekelőtt az a szembetűnő, hogy a szerző népünk égető prob
lémáiban éppúgy otthonosan mozog, mint a teológiai kérdésekben, 
vagy az egyház ügyeiben. Nem is lehet ez másképp. Akinek szívét 
áthatja az evangéliumi hit melege, az csak így tud szólni népünk 
problémáiról. S bár külön fejezetben vannak ezek a tanulmányok és 
felszólalások, elolvasásuk után mégis úgy érezzük, hogy szorosan össze
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tartoznak az előző fejezetekkel. Hiszen aki az evangélium által köze
lebb kerül Jézus Krisztushoz, az közelebb kerül népünkhöz és annak 
problémáihoz is. Ez a közelség csendül ki a szerző minden szavából, 
mondatából.

„Az emberszeretet szavára hallgatva közelebb kerültünk népünkhöz. 
És hozzáteszem: közelebb kerültünk a saját hitelveinkhez. Elmélyül
tünk a Názáreti Jézus megismerésében. Saját hitelveinket mélyebben 
megértve ismertük fel, hogy Az, aki az irgalmas samaritánus tanítását 
adta nekünk, tőlünk, egyháztól nem világnézeti megfontolásokat kíván 
akkor, amikor az élet szolgálatáról van szó, hanem feltétel nélküli 
szeretetet.” Mindez az állásfoglalás csak úgy lehetséges, ha a szerző
vel együtt felismerjük a szocialista társadalmi és gazdasági rend érté
két és magasabbrendűségét.

Mélyen hivő ember módjára szól a szerző a hazafiság és a haza- 
szeretet kérdéseiről is. Nemcsak az evangéliumi hit, hanem a józan 
megfontolás is kizárja a hazafiságból a sovinizmust. A szocialista 
módon értelmezett hazafiság éppen ezért sokkal közelebb van a hivő 
ember gondolatvilágához, mint a pufogtató szólamokban megnyil
vánuló hazaszeretet. „A  hazaszeretet gyakorlati útja, módja, lehetősége 
hazánk szocialista társadalmi rendjének támogatása, a rend kiépíté
séhez tőlünk telhető maximális segítség nyújtása.” „A  társadalmi át
alakulás folyamatát az egyháznak is segítenie kell. Az egyházi segítés, 
egyházi hozzájárulás az Igéből folyó kötelezettség és lehetőség: örven
dezést kelteni a szívekben. Vagyis a hagyományos kálvinista haza- 
fiságot tartalmasán, igazán reálisan, célt szolgáló módon lehet gyako
rolni az új társadalomban.”

Mivel ez a szerző hitbeli meggyőződése, azért vesz részt szívvel 
lélekkel az országgyűlés és a Hazafias Népfront munkájában. Az or
szággyűlési beszámolók és a Hazafias Népfrontban elmondott beszédei 
arról tanúskodnak, hogy a szerző keresztyén szolgálatnak tekinti az 
ezen a területen való munkálkodást. „Nagyon mélyen átéreztem az 
országgyűlés munkáját figyelve azt a megtiszteltetést, amely egyhá
zunknak jutott osztályrészül akkor, amikor a magyar református egy
háznak képviselője az országgyűlés tagjainak sorában is helyet kapott. 
Igazában az a megtisztelő lehetőség jut kifejezésre ebben a tényben is, 
hogy hazánk építésében, és az emberiség békés jövendőjéért folytatott 
küzdelemben részt vehetünk.” Ez nem természetes. Ezért az áldott le
hetőségért népünknek és kormányzatunknak is nagyon hálásnak kell 
lennünk.

A világ népei
Az utolsó fejezetben népünk kérdései után az egész világ prob

lémái felé tágítja a horizontot a szerző. Nem is lehet ez másképp. 
Ha meggondoljuk, hogy az emberiség sorsa mennyire közös, hogy a 
világ népeinek jövője mennyire összefügg egymással, akkor nem is 
maradhatunk meg csupán a magunk kerítésénél.

A világ népeinek elsőrendű érdeke a béke megvédése, illetve 
fenntartása. Ezért a fejezet legtöbb tanulmánya a világbéke problé
máit fejtegeti, s azt az utat keresi, hogyan vehetik ki részüket az 
egyházak ebből a szolgálatból. Az első tanulmányban, amelynek a 
címe „Keresztyénség és háború” a háborúval és békével kapcsolatos 
problémákat teszi vizsgálat tárgyává. Mivel a totális pusztulást je
lentő atomfegyverek miatt az emberiség problémái háborúval nem 
oldhatók meg, elveti az „igazságos háború” klasszikus teológiai tételét..
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Mindazok, akik valamilyen módon teológiailag megengedhetőnek tart
ják a háborút „figyelmen kívül hagyják azt a helyzetet, amely hely
zetben a háború kérdése ma felvetődik. A keresztyén embernek nem 
szabad elfelejtenie, hogy a nemzetközi feszültség igazi oka az ember
telen önzés, amely hallani sem akar az elnyomott társadalmi osztá
lyok felemelkedéséről. A keresztyén embereknek az a feladatuk ma, 
amikor a háború veszedelme kísért, hogy a saját maguk ingadozó 
álláspontja helyett Isten igéjének az álláspontját fogadják el, a háború 
kérdésében: a háború bűn az Isten és az ember ellen.” Ezért mond 
a hivő ember nemet a háborúra, s ezért tesz meg mindent a békéért.

A békéért való küzdelem azonban nem merülhet ki csupán a 
háború elleni tiltakozásban. Tenni is kell érte valamit. Azonban, hogy 
pontosan tudjuk, hogy mit, alaposan ismerni és elemezni kell az adott 
helyzetet. A szerző elemzi bölcs politikai hozzáértéssel a német kérdés 
békés megoldásának lehetőségeit. Ebben a tanulmányban többek kö
zött ezt írja a szerző: „A német probléma konkrét kérdéseket, ténye
ket jelent, amelyekkel számolni kell. Ilyen tény az, hogy a második 
világháború befejezése után 17 év telt el (az előadás 1962-ben hang
zott el), és még mindig nincs békeszerződés, amely a németeket fel
szabadíthatta volna arra, hogy foglalják el megillető helyüket a világ 
népeinek családjában.” S ezután felsorolja azokat a tényeket, ame
lyek nehezítik a két német állam békés egymás mellett élését, meg
békélését. S hogy ez a fejtegetés, illetve a kérdéssel való foglalkozás 
nem volt hiába való, az is mutatja, hogy ma már ebben a kérdésben 
is egy kissé előbbre vagyunk.

Bartha püspök azonban nemcsak európai problémákkal foglalko
zik, hanem érdeklődésköre átöleli az egész világot. Kuba, Közel-Kelet, 
Vietnam szerepelnek az elemzett problémák között. Az atombomba 
ledobásának 25. évfordulója alkalmából — 1970. augusztus 6. — szer
zőnk részt vett a hirosimai ünnepségeken, s ide vonatkozó tanulmá
nyában fejtegeti, hogy mik a béke feltételei az atomkorban. Ebben a 
tanulmányában megrázó részletességgel írja le, s az emberiség szé
gyenének nevezi az atombomba áldozatainak szenvedéseit és nyomo
rúságát, s azt, hogy megfeledkezett róluk a világ. Majd beszámol 
arról, milyen nagy jelentősége volt a hirosimai tanácskozásnak: „A 
hirosimai békekonferenciának egyedül álló jelentősége abban van, 
hogy hiteles szemtanúk bizonyságtételét közvetíti. Hirosima polgárai
nak van közvetlen tapasztalatuk az atomfegyver pusztító erejéről. 
Különösen jelentősnek kell tekinteni azt a tényt is, hogy a konferencia 
az ázsiai népek, közvetlenül pedig a japán társadalom béketörekvéseit 
és szempontjait segített jobban megérteni.” E fejezet befejezéséül hadd 
idézzem a Hirosimai Nyilatkozat utolsó mondatát: „A leggyengébb — 
és talán a legelhanyagoltabb emberi képesség a képzelet, a legerősebb 
emberi képesség a felejtés, de az emberiségnek soha nem szabad el
veszítenie egy olyan világ látomását, amelyből örökre száműzték a 
háborút.” Igen, mint minden béketörekvés, Bartha püspök tanulmá
nyainak és fejtegetéseinek is ez a végső célja: Minél előbb valósuljon 
meg az a világ, amelyből örökre száműzik a háborút.

Bartha püspök könyve — amint azt a bevezetőben említettük —, 
születésnapi ajándék. Ehhez hadd tegyünk hozzá mi is valamit: Kívá
nunk jó egészséget, hosszú áldott életet és munkálkodást, s kívánjuk, 
hogy mindabból, amit ebben a könyvében leírt és megálmodott, minél 
több megvalósuljon.

Dr. Selmeczi János
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Halottunk

Z E M A N  M I H Á L Y  
1883-1972

A legöregebbek közül való volt. Ö és nemzedéke, a millenniumi 
nagy örvendezés tanújaként lépett át a huszadik századba. Magával 
hozta ennek a nagy ünneplésnek minden patetikus nagyot akarását. — 
Munkájában, igehirdetéseiben és lelkipásktori szolgálatában — jó érte
lemben véve — mindig nagyvonalú volt. Mindig az egészet nézte és az 
összesét látta. Ebből a szemléletből ítélte meg a mindenkori felada
tait is.

Rimaráhón, Gömör megyében született, Fülében édesapja üllőjének 
csengésével, szívében az egyszerű munkásotthon esti áhítatosságainak 
énekes kegyességével érkezett Rimaszombatba. A jó nevű gimnázium 
jó tanulójaként került az eperjesi teológiai akadémiára. Lelkésszé való 
felkészülését az akadémián 1908-ban fejezte ibe. Baltik Frigyes, a Dunán- 
inneni Egyházkerület püspöke szentelte lelkésszé Balassagyarmaton. 
Vladár Miksa nógrádi esperes mellé került káplánnak. Alig melegedett 
meg új helyén, Szügybe hívták meg lelkésznek. 1907—1931-ig munkál
kodott a szügyi hívek között. Prédikáló híre eljutott a távoli Békésbe. 
Gajdács Pál halálával megüresedett lelkészi állásra Tótkomlósra egy
hangúlag hívták meg. Itt volt lelkész 1931—1953-ig, nyugdíjazásáig, il
letve élete végéig.

Szeretett prédikálni. Igehirdetői munkájában fáradhatatlan volt. 
Már nyugdíjas volt, de ha igehirdetésről volt szó, akkor mindig ké
szen állt segítségével. — Két nyelven hirdette az igét. — ö volt az 
utolsó Magyarországon azon lelkészek sorában, akik a szlovák igehir
detést, nem irodalmi szlovák nyelven, hanem a régi csehszlovák biblia 
nyelvén végezték.

Szívén viselte a hitoktatás ügyét. Évekig volt „dékán” . Tanügyi 
esperesként buzgalommal tevékenykedett az egyházmegye iskolai és hit
oktatási munkájában. Buzdított és lelkesített, tanított és épített. Alig 
érkezett meg ^Tótkomlósra, nyakába szakadt kéttantermes iskola, két 
tanítói lakás és egy parókiának a felépítésével járó sok-sok fáradozás 
és gond. Örömmel és nagy buzgósággal végezte el az építésnek ezt a 
nehéz munkáját.

A tágölelésű Alföldre szakadt Zeman Mihály szívében megmaradt 
felvidékinek. Mégis nyugdíjazása után nem ment el sehova, mert Is
tene, akit hűséggel szolgálni igyekezett, itt jelölte meg számára a földi 
pihenés helyét, azok között, akiket évtizedek alatt az ő szolgálatával 
kísértek ki utolsó útjukon. — A 90. évében járt már e tavaszon, amikor 
az Urnák ez a megfáradt szolgája Krisztus szentségével megerősítette 
magát az útra. — Az Ür legyen vele!

Koppány János
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Koporsó mellett

ÉVTIZEDEK SODRÁBAN BÖLCS SZÍVHEZ JUTNI
Igehirdetés a 82 éves korában elhunyt Ulelay Endréné 

temetésén, Zsolt 90, 10, 12 alapján.
Gyászban se felejtsük el, amire igénk figyelmeztet: a hálát.
Hála a hitvesért és édesanyáért, aki a bibliai 70—80 évnél is töb

bet érhetett meg. A magas életkor ugyan a mi korunkban már egyre 
kevésbé ritka, ez azonban két tekintetben is növeli a felelősségünket. 
Egyrészt magatartásunktól függ, hogy a körünkben élő idős embe
rek, akik éveket kaptak az élethez, mennyire kapnak életet is az évek
hez, Selye doktor szavaival élve. Korunkban sokat hallunk az ifjú
ságról; úgy vélem azonban, hogy jelenleg legalább ugyanannyira az 
öregek évszázadát éljük, hiszen többen vannak a földön, mint bár
mikor máskor, és nagy kérdés: milyenné tesszük számukra az életet. 
Másrészt viszont a magas átlagos életkor megnöveli felelősségünket 
saját kései évtizedeink iránt is, hiszen az öregkor felfokozza akár jó, 
akár rossz tulajdonságainkat: hiteles, bölcs derűt hozhat, de lelki rán
cainkat is elmélyítheti. Tehát amilyenné tesszük magunkat, főleg cse
lekedeteinkkel, 40—50 éves korunkra, azt szorozza be az öregség. 
Adjunk hálát — nemcsak elköltözött testvérünk magas életkoráért, 
hanem az általánosságban megnövekedett magas életkorért és azzal 
adott magasabb, kettős felelősségünkért, mely mélyíti emberségünk 
tartalmát.

Lőhet azonban az élet bajaira is értelmet látó szemmel tekinteni 
vissza. A Biblia mélyen realista: erről sem feledkezik meg, a nyomorú
ságról és fáradságról. Hogy mi, lehet a rosszban a jó? Az például, hogy 
a „nincs” iskolájában becsüljük meg a „van”-t, és emberséggel kiállott 
megpróbáltatások nyomán döbbenünk rá: az életbe igazi tartalmat nem 
a szerzés visz, hanem az, amit embertársi beágyazottságainkban, mint 
közösségi emberek egymásért és együtt tettünk, családban,' egyházban, 
hazában. Az élet baj-stációi adják ugyanis a személyiség iskoláját: 
ahogyan ezeken keresztül vergődünk, azzal elsőrenden alakítjuk ma
gunkat.

Mit mondhatunk ennek jegyében elköltözött testvérünk egyedül 
maradt férjének? Az ő vesztesége a legpótolhatatlanabb. Mit lehet 
tennie? Megsiratni az e földön örökre elveszített kedvest, de hálát adva 
érte — s a legmélyebb gyász enyhültével kaput nyitni mások felé, 
aki felé csak lehet. A lelki bezárkózás amolyan lelki sorvadást vonna 
maga után, kedvezőtlen testi tünetekkel együtt, ami siettetné az öre
gedést. Mit lehet ez ellen tenni? Szeretni a természetet, az életet, a 
jelent, a gyerekeket — hiszen az ifjúságnak éppúgy szüksége van meg
értő idős emberekre, mint megfordítva — és szeretni a tettet, ami még 
megtehető, valaki számára valakivé lenni, mert Istennek célja van 
azzal, akit itthagyott.

Évtizedeink sodrában bölcs szívhez jutni — ez főleg az élet máso
dik felének alapprogramja. Bölcs, és nem letört, keserű szívhez. Isten 
energiabázisából táplálkozó személyiséghez: ez lényegünk végső be
ágyazottsága, az isteni, az örök életre mutató. Ilyen bölcs szívek nyo
mán virágzik ki az élet. Bodrog Miklós
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A z igehirdető műhelye
 

VÍZKERESZT UTÁN 1. VASÁRNAP

Ézs 48,9—11

A t e x t u s  tartalmilag Isten kábódjáról („dicsőségemet másnak 
nem adom”) és annak következményeiről szól. így egyértelműen illesz
kedik a vasárnap-adta jellegbe” . Krisztus dicsősége megjelenik a vi
lágban” , illetve közelebbről: „Isten dicsősége”. Bármelyik Introitus-t 
olvassuk, mindkettőben előfordul a „dicsőség” kifejezés. („Az egek be
szélik Isten dicsőségét”, illetve „Láttuk az ő dicsőségét” . (A Kyrie-ben 
is ott e szó .. . hogy neved dicsőségére éljek”) s a Glóriá-ban természe
tesen szerepel: „ Dicsőség a magasságban Istennek” . A Miatyánk doxo- 
lógiájában is elhangzik e kifejezés. így az igehirdetést még nem is szá
mítva legalább ötször elhangzik istentiszteletünkön e szó.

A textus formailag a három -ért rag lüktetésére tagolható: „ne
vemért” ; „dicséretemért” ; „önmagamért” . Az első és harmadik hebraiz- 
mus s Isten szuverén, indoklásra nem szoruló, önmagából motivált — 
de nem önmaga felé irányuló! — cselekvését fejezi ki. A „dicsérete
mért” gyöke a „töhilá”, glorificare, doxadzein az isteni dicsőség által 
kiváltott emberi reakciót jelöli. Érdekes — és az igehirdetésben kihang
súlyozandó, megteremtve ezzel az UT-i kontinuitást —, hogy mindhá
rom kifejezést használta Jézus: „aki elhagyja apját és anyját az én ne
vemért” — Mt 19,29; „dicsőítettelek Téged a földön” — Jn 17,4; és „aki 
elveszti életét énmiattam”  — Lk 9,24.

Annak ellenére, hogy a „dicsőség” szó egyik leggyakoribb egyhá- 
zias kifejezésünk, mögötte gyakran a legmélyebb üresség tátong. A  zsi
dóság számára még ott volt valami vizuális kapaszkodó a Sinai-élmény- 
től kezdve Isten dicsőségének a felhőben (Ex 16,10), vagy a szentélyben 
való megjelenéséről (Num 14,10), számunkra azonban legfeljebb a szent- 
képek arányos glóriája maradt meg, vagy — és ez még rosszabb — 
a „dicsőséges egyház” ■ hatalomgyakorlásának néhány keserű emléke. 
Hogyan merjünk így Isten dicsősége alaptémával prédikálni?

Talán ha feloldjuk valahogyan a dicsőség szót =  jelenlétének lát
ható jele =  dicsérés, dicsőítés. Vagy — mint az angyalsereg — elvá
laszthatatlanul összekapcsoljuk a „dicsőség a magasságban Istennek” 
szózatot a folytatással: „a földön a békesség és az emberekhez jóaka
rat!” . Tehát akkor történik a legigazibb Istendicsőítés, ha a humanitás 
jegyeit csalekedjük.

Isten cselekvésének okát, miértjét ezért csak két ellentétes .fókusz
ból lehet megközelíteni. Egyrészt: amit cselekszik, azt azért teszi, mert 
neki úgy tetszik. Szabadon, mi nélkülünk is, akár ellenünkre. Mert Ö 
Isten. Cselekvése nem szorul támogatásunkra, léte apológiánkra. Ne
künk nem kell helyette megmutatni, bebizonyítani, megvédeni. Ő vég
hez viszi akaratát úgyis. Másrészt: nekünk embereknek megengedi azt, 
hogy részt vegyünk szuverén akaratának véghezvitelében s Isten-dicsé- 
résünkkel nyilvánvalóvá tegyük munkáját. E két fókusz egyszerre igaz, 
mert az ő cselekvésének dicsősége soha nem az ember ellen való, még
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ha az egyház történetében történt is „Isten dicsőségére” hasonló blasz- 
fémia.

I g e h i r d e t é s ü n k e t  ennél a második pontnál lehet szélesíteni. 
Az ember javát szolgáló istendicsérés sokféleképpen történik a világ
ban. Dicséri őt a természet, a Nap, a Hold, a vizek, a hegyek, a fák és 
virágok, az egész természet, a legapróbb részecskéig (Ps 148). A világ
mindenség harsogó himnusza a természettudomány által egyre hallha- 
tóbbá válik (Ps 19), s hogy az „egekre helyezett dicsőség" (Ps 8,2), a 
természet rendje, szépsége mind az ő fenségének a jele. De ne hagyjuk 
a természetre az istendicsérést! Dicséri őt a történelemben a Szentlélek 
munkája (Jn 16,14). Direkt módon ez ugyan soha nem bizonyítható, de 
hitünk szerint ami az emberiség, vagy hazánk történelmében végbe
ment, az nem független Isten akaratától. A mi történelmünk is az a te
rület, ahol Istennek van igaza, mert benne valósul meg üdvterve az 
emberrel s az istendicséret lehetősége. Nem is csak a múlt nagy alak
jait értve ezen, hiszen mi abból már nem élünk meg; nekünk a jelen
ben, a jelen történéseiben, jelen társadalmunkban, a jelen település 
gyülekezetében most kell úgy formálni a történelmet, hogy jelenkorunk 
is beilleszkedjék a történelem istendicsérésébe. Dicséri őt sok kortár
sunk. Dicsérik hivatalból és elhivatottságból, intézményesen és szemé
lyesen. Dicsérik nagy teológusok és névtelen lelkészek, híres keresztyé
nek és lelkes kántorok, elit-agyak és szürke milliók. De mindezzel nem 
mentesül az istendicsérés gyönyörű igája alól az egyes szám 2. személy
ben megszólított szeméi}7 egyike sem. Csak ha magam is kiveszem ré
szemet ebből a sokfajta istendicsérésből.

Ez a fajta, cselékedettel történő Istendicsérés nem is csupán tevé
kenység, hanem egyfajta készenléti állapot, egy gondolkodás-, cselekvés
mód. Maga a humanitás cselekvése, a diakónia végzése csak ennék az 
állapotnak egy boldogságtól, készségtől történt túláradása. Nem csupán 
stratégiailag előirányzott terv, hanem spontán, a helyi viszonyokhoz al
kalmazkodó találékonyság. Amikor az egész gyülekezet diakóniailag 
strukturált jellegét munkáljuk, de érezzük, hogy a konkrét cselekvés 
még nem történt meg, valószínűleg ez a készenléti állapot nem érte még 
el a kellő telítettségi fokot. Ott, ahol arról hallani, hogy a „lehetőségek 
csekélyek” , annál jobban kell fokozni ennek az állapotnak a feszült
ségét, hogy azután a gyülekezet képtelen legyen lehetőségek nélkül 
meglenni, hogy kényszerüljön felkutatni és betölteni azokat.

Ez a fajta, cselekedettel történő istendicsérés nem egyedi szóló-ének
hez, hanem közösségi, karénekhez hasonlít. Ez a hasonlat már csak is 
ide illik, mert alapigénk ikertestvére, Ézs 42, 8—12 („Dicsőségemet más
nak nem adom” ; „Énekeljetek az Úrnak új éneket és dicséretét a föld 
határairól”) Cantate-vasárnapi perikópa. Ahogy énekelni is közösségben 
jó, úgy Isten dicsősége is közösségi munka által válik szebbé. Mi, pro
testánsok joggal vagyunk büszkék arra, hogy egyházunk sokszólamú 
kórus: az egyes keresztyén hite és cselekvése nincs uniformisba szorítva, 
a gyülekezetek pedig hagyományuk, sajátosságuk, típusuk, helyi adott
ságaik szerint a pluriformitás számos jelét viselik s mi, lelkészek is kü
lönböző módszerrel dolgozunk, de a keresztyén ember a gyülekezetbe, a 
gyülekezet és a lelkész pedig a közegyház kórusába illeszkedve tudja csak 
az istendicsérő harmóniát megszólaltatni.

Isten jelen dicsőségének felfedezésén alapuló hálás öröm az, ami ké
pessé tesz minket arra, hogy belesimuljunk Isten szuverén tervébe s cse
lekedjünk „valami szépet” embertársaink javára — Isten dicsőségére.
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Ez a dicsérésre ösztönző öröm nem hivatásos optimizmus (habár az 
evangélium szolgájaként talán még azt sem röstellném), hanem tényeken 
alapuló tapasztalati boldogság. Mert Isten beszélhet így: „Önmagamért, 
sajátmagamért” cselekszem, de a keresztyén ember istendicsérése nem 
önmagából, született optimizmusából ered, hanem az őt körülvevő hét
köznapi valóság kényszeríti ki belőle. A Magyar Nemzet három huncut 
riportere egyszer találkozott a Hivatásos Optimistával, a leszázalékolt 
Hivatásos Optimistával, aki élete történetéről szólva legtöbbet a Derű
látó Hivatalban folytatott tevékenységéről zeng, ahol annak idején ez 
volt a szöveg: „Eredmények. Hősies helytállás, fejlődés, legfeljebb pilla
natnyi nehézségek a jövő érdekében. Hiba csak a múltban létezhet, kija
vítottuk, átszerveztük, felül emelkedtünk. Bravúrnak számított — foly
tatja, amikor kiderítettük, hogy a kökénytermelésben és fogyasztásban 
harminc százalékkal megelőztük Svédországot is!” „Akkor miért szün
tette be e Hivatal a tevékenységét és miért nincs többé szükség az Ön 
munkájára” — kérdezik a hírlapírók. „Azt mondták, ezentúl majd a 
tények beszélnek. És a tények majd kitermelik az emberekben az opti
mizmust!”

Nem a tények alapján volt-e boldog ember Jézus, aki elmondhatta: 
„Én dicsőítettelek téged a földön, a munkát, melyet rámbíztál, elvégez
tem” (Jn 17,4). Nem a tények, a feltámadott dicsőségének megtapasz
talása ragadtatta Pál apostolt is odáig, hogy Istennek hálát adva elkezdje 
kigúnyolni még a halált is (1 Kor 15,55). S a tanítványok nem a tények 
(„Isten nagyságos dolgai”) alapján szóltak úgy pünkösdkor, mintha ré
szegek lennének? S vajon Isten munkájának ténye, dicsőségének fénye 
csak az első pünkösdkor, vagy csak Asissi Ferenc, vagy csak Luther ko
rában ragyogott s ma ne lenne semmi tényen alapuló okunk arra, hogy 
a „nyomor kemencéjében való megpróbáltatás” után a mai tények alap
ján örüljünk; annak, hogy mindegyik gyülekezetben, községben, vagy 
városban ott van Isten dicsőségének egy darabja?! Esetleg úgy, hogy 
észre sem vesszük, hogy éppen abban van az Ő dicsősége.

Ismerjük az olyan márványtáblákat, ahol ilyen szöveg szokott 
állni: „Isten dicsőségére építette X. Y.” Nagybetűkkel legtöbbször az XY 
szokott vésve lenni. — Olyan sokszor elhangzik itt ez a kifejezés: „ISTEN 
DICSŐSÉGÉRE”, hogy azt gondolhatnánk, igehirdetésünk célja az, hogy 
ne az XY, hanem az „ISTEN DICSŐSÉGÉRE” vésés nagyobbodjék, s hogy 
az legyen a döntő. — Azt hiszem, hogy mégsem az „ISTEN DICSŐSÉ
GÉRE” kifejezés mindenbe bevésése a legfontosabb. Hogy a táblát (majd) 
kitegye, az az Ő dolga. A mi dolgunk az, hogy legyen mire kitenni Isten
nek e táblát, ha akarja. A mi dolgunk ebben ez: ÉPÍTETTE.

Énekek: 10., 22., 702.
Bízik László

Laikus kérdések és szempontok Ézs 48,9—11-hez

Mit jelent az, hogy „a nevemért elhalasztóm haragomat” ? Nincs indí
téka Istennek az ítélet elhalasztására, mint saját szeretete? — Az ember 
csak Isten szeretetét tudja felhozni a saját mentségére? (51) — A 10. vers 
szerint Isten megtisztította az embereket, akkor miért beszél mégis a 
nehezen türtőztetett haragjáról? Kegyetlen módszerei vannak Istennek. 
Miért a nyomorúságot használja fel a tisztításra? Más eszközzel is
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olyanná tehetné az embert, amilyenné akarja. (51) — Az a rengeteg nyo
morgó ember, aki a világon él, százmilliószámra mind azért nyomorog, 
hogy megtisztuljon? És ha nem tisztul meg? Akit Isten nem nyomorgat, 
az tiszta, vagy már végleg elveszett? (51) — Ki vehetné el Isten dicsősé
gét? Emberek? Isten neve mindenképpen szent, ezt mondja a Káté. 
Hogyan lehet mégis megszentségteleníteni? (51) — Nagyszerűen rajzo
lódik ki az igéből a mindig megbékülő Isten arca. Lett volna oka arra, 
hogy keservesen megbüntesse a tőle elpártolt bálványimádó Izráelt, és a 
mai bálványimádó embert. Nevéért elhalasztja a büntetést. Isten mindig 
megbocsát. De meddig feszíthetjük a húrt? Egyszer nagyon megfizet az 
az Isten! (41) — Azt akarja-e mondani a próféta, hogy Isten dicsősége 
miatt fékezi le haragját? — Isten hatalma, dicsősége oszthatatlan. Ha 
ilyen hatalmasan uralkodik, nem tűnik-e úgy, hogy Izrael mégis „játszik” 
Isten türelmével? És mindig „győznek” , mert hiszen állandóan megbo
csát nekik. (41) — Jézus igéje jut eszembe, amikor a gazdát kéri, hogy 
még ne vágja ki egy ideig a terméketlen fát. Hátha hoz még termést? 
Naponta így halasztja Isten a számonkérést és büntetést. Isten dicsőségé
nek és hatalmának nincs kézzelfoghatóbb jele, mint az atyai szeretet 
naponkénti megtapasztalása. A megbocsátása a legnagyobb dicsősége. (41)

VlZKERESZT UTÁN 2. VASÁRNAP

2 Móz 20,1—21 

Kell a törvény!

Az egész fejezetben elénk tárul az erkölcsi törvény, Istennek az 
akarata. A kijelölt szakaszban a jól ismert Tízparancsolat és Istennek 
egyéb kijelentései vannak. Fordítási probléma nincs a textusban. A 
18—21. versek fordításához azonban ajánlom az új ószövetségi fordítás 
szövegét: „18. Az egész nép szemtanúja volt a mennydörgésnek és vil
lámlásnak, a kürtzengésnek és a hegy füstölésének. Látva a nép resz
ketni kezdett és távolabbra állt. 19. És azt mondták Mózesnek: Te be
szélj velünk és mi hallgatunk rád, de Isten ne beszéljen velünk, mert 
akkor meghalunk. 20. De Mózes azt felelte a népnek: Ne féljetek, mert 
azért jött Isten, hogy próbára tegyen benneteket és hogy az ő félelme 
előttetek legyen és ne vétkezzetek. 21. A nép tehát távolabbra állt, 
Mózes viszont közelebb ment a sötét felhőhöz, ahol az Isten volt.”

Még a legkisebb emberi közösségek életében is az emberek egymás 
mellett élése .során kialakul valamilyen rend. A társadalmi rendszerek 
életében, a jó rend fenntartása érdekében kialakul egy bizonyos jog
rend. Törvények szabják meg az adott társadalomban élő emberek jo 
gait, de kötelességeit is!

Voltaire tanítja: „A törvényhozás a népek boldogításának és oltal
mazásának a művészete. Azok a törvények, amelyek ellenkeznek ez
zel, ellentmondanak céljukkal, tehát eltörlendők.”

A zsidó nép számára az Istentől a Sinai hegyen kapott törvény az, 
ami megszabja életüket, s egész kultuszukat. Vallásuk a mózesi tör
vényre, s ezen belül is a Tízparancsolatra épül. Bátran elmondható, 
hogy a zsidó nép vallása a szó igazi értelmében „törvényvallás” . Ugyan
akkor ez az a pont, melyen teljesen eltér a keresztyén vallástól. Hiszen 
számunkra az újszövetségi kinyilatkoztatás az örömhír, az ami közép
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ponti jellegű. A zsidó kegyesség számára az emberi életben minden a 
törvényben kinyilatkoztatott isteni akaraton múlik.

Ez követelő törvény, Isten igénye, s az embernek feltétlenül igye
keznie kell, hogy ezt megtartsa. A törvény értelmezéséből és megtar
tásából származik az élet, pontosabban az Istennek tetsző élet. Ezen 
túlmenően az örökélet is. Jól jellemzi ezt a zsidó kegyes felfogást a ne
ves írástudónak, Hűiéinek mondása: „Ahol sok a kincs, sok a gond, 
ahol sok a szolgálólány, ott sokat paráználkodnak, ahol sok a szolga, 
ott sokat lopnak, ahol sok az asszony, ott sok a varázslás, ahol a társ 
sok, ott sok az élet. . .  Ha megszerezted a Tóra szavait, megszerezted 
magadnak az eljövendő világ életét is.” (Pirke ábóth 2,7.)

MIRE VALÓ AZ ISTEN TÖRVÉNYE? Arra, hogy tudomásul ve
gyem: nem én vagyok a dolgok mértéke. Nem is valami szokás, de 
nem is a közvélemény, hanem egyedül Isten szava. Isten törvényével 
pórázon vezet bennünket!

Isten törvényének szolgálata dicsőséges! Az, mert Isten szent aka
ratát közvetítette és közvetíti kérlelhetetlen követelményeivel, kristály- 
tiszta határozottsággal. Isten törvényének óriási jelentőségét a nem 
hivő emberek is elismerik, mert nyílt titok, hogy alapvető erkölcsi nor
mák nélkül minden felborulna és összezavarodna életünkben. Ennek 
hiányában iszonyú zűrzavarban minden emberiesség egyszerűen eltűn
ne. Nagyon érdekes az, amit Thotnas Mann „A Törvény” c. kisregé
nyében ad Mózes szájába: „jól tudom és Isten is jól tudja, hogy az ő 
parancsait nem fogják megtartani és az ő szavai ellen mindenkor és 
mindenütt vétkeznek majd. De mindenesetre jéghidegség fogja majd 
körül annak a szívét, aki ezt megtöri, mert az ő húsába és vérébe is 
be van írva és jól tudja, hogy e szavak érvényesek” !

Isten törvényének, a Tízparancsolatnak felbecsülhetetlen értékére és 
nagyságára mi sem jellemzőbb, minthogy az embervilág évezredeken ót 
ebből tanult becsületet, erkölcsi tisztaságot. Az sem kétséges azonT 
bán, hogy az Isten Tízparancsolatát nem ismerő pogányok, vagy hi
tetlenek életében is van erkölcsiség, ami igen magas szintű! Ez nem
hogy értékét csökkentené, hanem talán még magasabbra is emeli!

DE NEM A TÖRVÉNY ÜDVÖZÍT! Akármilyen hatalmas is és 
nagyrahivatott Isten Tízparancsa, az mindent nem oldhat meg. Hiába 
tudom jól, mit kellene tennem, mit tanít Isten, ha nem teszem. A ki
nyilatkoztatott isteni akarat önmagában még nem ment fel a bűn alól, 
azt meg is kell élni. Olyan az Isten követelése, mint a függőón, amely 
pontosan mutatja a ferde falat, de azt nem simítja ki. Mint a fény, 
mely eloszlatja a sötétet, de semmi nehézséget nem old fel. A bajokat 
nem a törvény, nem az ón és nem a fény okozza, melyek ezek által 
kerülnek napfényre. Semmi bűnünket nem a törvény okozza, de el sem 
háríthatja önmagában. A törvény csak tükör, mely nyilvánvalóvá teszi 
azokat.

Akkor látjuk ezt világosan, ha belemélyedünk Isten parancsolatai
nak mélyébe, lényegébe és észrevesszük, hogy itt nem csupán külsőle
ges szabályokról, paragrafusokról van szó, melyek alól ügyesen ki le
het bújni. A Tízparancsolat belső önmagunknak a teljes engedelmes
ségét, a teljes odaadást kívánja. Isten törvénye titkos gondolatainkat, 
vágyainkat is megítéli, hiszen Ö szíveket és veséket vizsgáló és ismerő 
Isten. így döbbenhetünk rá, hogy a Tízparancsolat isteni magassága 
csak jelzi azt, hogy milyen szánalmasan alatta maradunk mi emberek 
ennek az erkölcsi követelésnek a normájában. A törvény nem más, mint 
ítélet az emberen: ilyennek kellene lennünk! EZÉRT KELL A TÖR-
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VÉNY! Annak ellenére kell, hogy minden nélkülözhetetlensége elle
nére sem képes új életre segíteni. A Tízparancsolat mögött is homály
ban áll és marad az Isten. Ebből igazán nem ismerhetjük meg. Bár
milyen igazságos és reális is Isten törvénye, úgy tűnhet, hogy ellensé
günk, mert a kérlelhetetlen igazságot zúdítja nyakunkba.

Az igehirdetéshez

Jézus Krisztus Isten Tízparancsolatát két nagy parancsolatban fog
lalta össze. Ebben a kettőben benne van mindaz, amit Isten követel, 
igényel az embertől. Azóta is töprengünk és vitatkozunk afelől, mit ta
nított Jézus a törvény érvényességéről és hogyan kell ehhez nekünk vi
szonyulnunk?

Az emberek nem szeretik a törvényt, fáznak tőle. Szinte egyeteme
sen keressük a kibúvókat ez alól. Nemcsak az Istenben nem hivő em
ber, hanem sokszor a magát keresztyénnek valló is menekülni akar 
előle. Keresztyén szabadság helyett istentelen szabadossággal vétünk 
oly sokszor a Tízparancsolat ellen. S „magyarázatot” mindig tudunk 
találni a törvény áthágására. Milyen naivan sértjük a fegyelmezett élet 
legelemibb szabályait, csak azért, hogy a törvény szigorát elkerüljük. 
Azt hisszük, ha úgy csinálunk, hogy nem veszünk tudomást róla, akkor 
nincs is! Es amikor rádöbbenünk arra, hogy nem szűnt meg, hanem 
igenis van és követel tőlünk, akkor elkezdünk alkudozni. Próbáljuk 
enyhíteni, valamit lefaragni belőle. Ide tartozik minden olyan magatar
tás, mely a terheket, kötelességeket, a becsületes élet szabályozóit egy
szerűen nem veszi figyelembe és azt hirdeti: semmi szükség Isten pa
rancsaira.

De hogyan ragaszkodom a törvényhez, ha az nekem segíthet, en
gem menthet, igazolhat. Akkor nincsen kibúvó, akkor mindent latba 
vet az ember.

Világosan kell látnunk, hogy Isten törvénye kötelező erejű minden 
rendű és rangú emberre. Isten nem kérdezi, kell-e a Tízparancsolat, az 
együttélést szabályozó törvény. Egészen egyszerűen, hatalmasan kije
lenti: ezt kell cselekednünk! Ezzel tudomásul kell vennünk, hogy akár 
kellemes, akár nem Isten szava a döntő, követelésének éle le nem 
tompítható.

Az isteni parancs örökkévaló. Minden alakul, változik, pusztul. 
Az idő mindent kikezd. Régen volt, hatalmas sikert aratott dolgok ma 
már poros, lomtári muzeális tárgyak. Generációk mentek és jönnek, de 
Isten Tízparancsolata egyetlen karcolást sem szenvedett, mert örök
érvényű és megbánthatatlan. Lehet vitázni, érveket és ellenérveket fel
hozni az élet értelméről, vagy értelmetlenségéről, de az Isten kőtáb
lákra írt törvényeit felülmúlni nem lehet. Mindig hatalmába kerít a 
csodálkozás, ha ősrégi alkotásokat látunk. Bámuljuk, hogy emberöltőket 
éltek túl. Jézus ugyanezt mondja — örökérvényűen — Isten erkölcsi 
törvényéről: előbb vége lesz a földnek, az égnek, előbb lehullanak a 
csillagok, mint megbuknának, elavulttá válnának Isten törvényei.

Megszegni nem lehet büntetés nélkül! Áthágása, semmibe vevése 
visszaüt. Isten keményen bünteti törvényének megszegőit: „Megbünte
tem az atyák vétkeit a f iakon. . Nem lázadni, nem kibújni kell a tör
vény alól, hanem belőle megtudni, mit akar tőlem az Isten.

Jézus új tartalmat adott Isten törvényének. Bizonyos, hogy na
gyon nehéz Isten akaratának elegei tenni. (Lásd a Gazdag ifjú bukásá
nak esetét!) Nem elég ennek betöltéséhez az emberi igyekezet.. Semmit
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nem segít előbbre a vasakarat, nem nagyszerűségemen múlik betöl- 
töm-e. Ezzel el lehet érni egy tiszteletre méltó erkölcsi szintet. De ez 
még nem Isten törvényének a megtartása. Ehhez Jézus Krisztus kell. 
Es ez már a hit területe. Hideg fejjel és túlzott önbizalommal nem 
lehet helytállni.

Jézus a tízet kettőben adja nékühk. Ebben a döntő az, hogy mind 
a kettőt együtt kell cselekednünk! Így Krisztushoz vezérlő mester az 
Isten akarata. Nagyszerűen lehet tanítani, könyveket írni arról, hogyan 
kell egy gyermeket nevelni. De igazán érezni és tenni ezt csak az édes
anya tudja saját gyermekével.

Lehet mellőzni, tudomásul nem venni Isten Tízparancsolatát, de 
cselekedni csak Krisztusban vetett hittel lehet.

Isten törvénye, Krisztus új parancsolata egy meglevő rendet akar 
fenntartani, kormányozni, életképessé tenni. Ezt nem beszélni, hanem 
cselekedni kell. Mint tükör megmutatja milyen vagyok és elém tárja 
milyen legyek!

Krisztus tanítása aktualizálhatja ma is és örökké való érvényét: 
,,Ne gondoljátok, hogy feloldani jöttem a törvényt, vagy a prófétákat. 
Nem feloldani jöttem, hanem teljessé tenni. Mert ámen, mondom nek
tek, hogy amíg el nem múlik az ég és a föld, egy ióta vagy egy vesz- 
sző nem múlik el a törvényből, amíg minden meg nem lesz. Ha te
hát valaki csak egyet felold akár e legkisebb parancsolatok közül is, és 
úgy tanítja az embereket, a legkisebbnek számít a mennyek országá
ban; aki pedig cselekszik és tanítja, az nagynak számít a mennyek or
szágában.” (Mt 5,17—19.)

Solymár Péter

Laikus kérdések és szempontok 2 Móz 20,1—21-hez

A bosszúálló Istenről, aki az atyák vétkét harmad- és negyedízig- 
len megbünteti, rendkívül nehéz lesz a szószéken beszélni. Éppen elég 
bosszút lát maga előtt a mai ember, Istentől mást várnánk! Mózes 
korában is igazságtalan dolog volt az utódokon bosszút állni! Nem 
lenne igazságosabb, akár a büntetés, akár az ezeríziglen tartó irgal
masság esetében, ha mindegyik nemzedék maga felelne a saját éle
téért, bűneiért? (4a) — Egy másik vélemény: a gonoszságra csak szi
gorúan lehet felelni, különben nem lehet soha végét vetni. — A 
Tízparancsolattal kapcsolatban a fiatalok véleménye szinte egyönte
tűen az, hogy a mi korunkban is szükség van e mértékre, a nem 
vallásos emberek is csak áz első hármat hagyhatják figyelmen kívül. 
(4a) — A 7. parancsolathoz: sokszor embertársaink visznek rá a lo
pásra: „A főnök parancsolja” , „Más is csinálja” , „Csak visszaszerzem, 
amit elvettek tőlem” stb. Mi a teendő ilyenek hallatán? (4a) — A 6. 
parancsolatot nem kellene-e korunkban újraértelmezni, hogy a mai 
fiatalok is komolyabban vehessék? Az 5. parancsolathoz az abortusz
kérdést kellene felvetni. Más valaki az öngyilkosságot említi, amelyről 
nem csak elítélően kellene beszélni. (4a) — Egy vélemény: az ember 
és a természet viszonyáról is beszélni kellene.. Sok az értelmetlen 
természetrombolás. Agressziók, mai „helyi háborúk” bűnei? (4a) — 
Az ifjabb nemzedékből hányán ismerik a Tízparancsolatot? Ismerheti-e 
Isten akaratát, aki nem ismeri a Tízparancsolatot? Szerintem igen,
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mert minden embernek van lelkiismerete, s ez figyelmezteti, ha olyas
mit akar tenni,, ami rossz embertársainak. (52) — Az emberi együtt
élést szabályozó normák, vagy törvények igen sok rokonságot mutat
nak a Tízparancsolattal. Abban az esetben is, ha nem vallásos alapon 
állítják össze azokat. Mózes valóban Istentől kapta a parancsolatokat, 
vagy ismeretei alapján maga alkotta meg őket? — Valahol olvastam, 
hogy Mózes járatos volt a kémiai és fizikai tudományokban és maga 
szerkesztett tűzijáték félét, hogy nagyobb legyen a hatás. (52) — 
Miért félnek, akik a hegy közelében állnak? Bűnösségük miatt? Fel
tűnő, hogy a nép nem kíván Isten elé állni. Közbenjárót akar Mózes 
személyében. Sokan a lelkészt is úgy látják, mint közbenjárót a nép 
és Isten között. Ez kényelmes megoldás, Isten elé állni félelmetesebb. 
(52) — Jézus komolyan vette a törvényt, mégsem ilyen félelmetesnek 
mutatta Istent. — Isten ad, mielőtt követel. Elmondja, hogy Ö az Űr,, 
aki kihozta a népet Egyiptomból, s csak azután következik, amit népé
től kíván. (52) — Feltűnő, hogy milyen részletesen beszél Isten a 
szombatnap megszenteléséről. — Hogy értsük ezt: „Azért jött az Isten,, 
hogy titeket megkísértsen” ? (52)

VÍZKERESZT UTÁN 3. VASÁRNAP

2 Kir 5,1—15a 

Kérdések

Nagyon jó „alapanyag” e kijelölt textus a laikus kérdések és 
szempontok összeállítóinak. Szinte minden sora kínálja a kérdéseket, 
több kifejezés is magyarázatra szorul. Honnan tudta egy rabszolga
lány, hogy kihez kell fordulnia Naámánnak? Mi az oka annak, ahogy 
Izrael királya viselkedik? Naómán üzen, Elizeus meghívja őt, még
sem fogadja őt személyesen, hanem üzenetváltás történik! Mi az oka 
annak, hogy a Királyok könyve Elizeust „Isten emberének” nevezi 
többször is, s nem prófétának?

Válaszok
Az Elizeus-elbeszélésekből két találkozást kell kiemelnünk:
1. Elizeus találkozása Hazáellel 2 Kir 8,7—15 és
2. Elizeus találkozása Naámánnal 2 Kir 5,1—15a.
Az első leírásban a próféta a későbbi bitorlóval találkozik, s a 

látszólag tartózkodó beszélgetésben érezhető a politikai feszültség és 
az emberi szenvedés. A másik leírásban viszont hangot kap a prófétai 
hatás, ahogy Elizeus elindítja Naámánt.

Halvány színekkel érzékelteti az elbeszélő Isten útjának elrejtett- 
ségét és eszközének jelentéktelenségét. Szinte fakó az a szín, ahogy 
egy izraeli rabszolgalány adja az indítást Naámán megmentésére. 
Szíriában nem tudták, hogy Izraelben az ember társadalmi rangjára 
való tekintet nélkül adták Isten kegyelmi ajándékát. Innen érthető 
az, hogy Szíria királya állami akciót indít Izrael királyához, hogy meg
nyerje őt Naámán meggyógyítására. Ezt a nagy pompát és kérést 
méltánytalannak érzi, sőt nem is érti, ezért szaggatja meg ruháját. 
Nem érzi az egész magatartást „egyenesnek” , hanem hátsó gondola
tot vél mindezek mögött. Nehezen indul a cselekmény (4—7. versek),
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sőt majdnem groteszknek tűnik az egész. A  megoldás egyáltalán nem 
következik be gyorsan, pedig azt hinnénk, hogy Elizeus hívása lénye
gesen leegyszerűsíti a történetet. Nem így történik, hisz Elizeus nem 
is mutatkozik, ami felháborító Naámánnak.

Az egész történet első gyújtópontja itt van. Ebben a jelenetben 
futnak össze a szálak, s a gyújtópontban maga Naámán áll, aki mást 
várt. Másféle „kezelést” . Ő a neve után is mást remélt, hisz nemcsak 
állama egyik legnagyobb tekintélyű embere volt, hanem annyira be
csületes is, hogy Isten is őáltala segített népén. Az elizeusi „kezelés” 
mindent lerombol Naámánban. A váradalmakat, a csodakeresést és 
várást egy csalódásba „csomagolja” össze. Nincs mitikus jelenet. Az 
esetleges Elizeust körülvevő mítoszt nem tetőzi újabb mítosszal, ha
nem elhárít magától mindent, a gyógyítás folyamatát és egy követel
mény elé állítja; merüljön alá a Jordánban. A megoldás kulcsa az 
engedelmesség. Nincs más gyógymód — engedelmes vagy-e?

A prófétaság eredetéről nehéz lenne beszélni, mert az ősanyag sem 
nyújt elegendő támpontot, de nem is ad egységes képet. Van, akit 
prófétának nevez — Nátán, de van akit csak látnoknak — Ámos. 
Elizeust viszont gyakran nevezi „Isten emberének” 2 Kir. 5,8.14. Az 
elnevezésben látható különbségek nem a történelmi helyzetben kere
sendők, hanem az írók felfogásában. Ki követelheti meg azt — már 
akkor is —, hogy ugyanazt a személyt mindenki egyformának lássa 
és egyformán értékelje, nem is beszélve arról, hogy egyformán ne
vezze is. A történelmi folyamatot sem látja mindenki egyformán és 
egyformának. Az elnevezésben található különbözőségek viszont arra 
bizonyítékul szolgálnak, hogy milyen eltérőek voltak a vélemények 
ezeknek az embereknek a szolgálatával és igehirdetésével kapcsolat
ban a 8—6. században. Azzal sem jutunk közelebb a „nabi” szó tar
talmához, ha egyszerűen elfogadjuk a görög „próféta” kifejezést. Kö
zel áll az akkád „nabu” =  hívni és hirdetni — szó a héberhez, viszont 
az a kérdés, hogy ezek a jelentések főnevesíthetők-e úgy, hogy akti
vitást fejezzenek ki, azaz „hívó, illetve kiáltó” ; vagy passzivitást, azaz 
„Istentől elhívott” -at. Hitpaélban azt jelenti, „aki az elhívottak tábo
rához tartozik” ; a nifal jelentés közel áll ehhez, de a későbbi iro
dalomban ehhez jön a „hirdetni és jövendőt mondani” tartalom.

A másik csúcspont egy érdekesség, mégpedig az, hogy nem esik 
szó a visszatérő Naámán és Elizeus között a gyógyulásról.

Minta a lelkipásztori beszélgetésre

Minden mai beszélgetésünknél tisztában vagyunk azzal, hogy sze
kularizált világban élünk. Szorongásunk oka az lehet, hogyan tudja 
egy keresztyén, aki maga is szekularizált ember, az evangéliumot sze
kularizált módon megérteni? A keresztyénre is éppen olyan hatással 
van kora gondolkodása, mint a nem-keresztyénre. Beszélgetésünk 
ugyan azelőtt a feladat előtt áll, mint igehirdetésünk, azaz teológiai 
maradjon és gyakorlati legyen.

Elizeus beszélgetése minta lehet minden lelkipásztori beszélgetésre. 
Mi teszi azzá? Elizeus nagy volt abban, hogy ő nemcsak probléma- 
felismerő, hanem problémamegoldó is egyszerre.

Nekünk bonyolultnak tűnik sokszor egy hosszú láncolatban meg
találni az első láncszemet. Elizeus egy dologra apellál, mégpedig arra, 
ami leginkább elsüllyedt az emberi tudatban, azaz*az engedelmességre. 
A gyógyulásnál ez a fontos tényező. Azt is mondhatnánk, ahhoz, hogy
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valaki továbbjusson, le kell győznie egy adag gátlásosságot, szellemi 
és lelki téren egyaránt. Ha a meggyőzés Naámán esetében nem tör
ténik meg, akkor károsodást hozott volna benne létre, illetve a meg
levő bajok tovább súlyosbodtak volna. Döntő itt az, hogy a legnagyobb 
biztatást — az Elizeus munkatársává váló — szolgák adták. (13.)

Beszélgetéseknél sokszor okoz gondot, hogyan is kezdődjék a be
szélgetés? Elizeus kezében több lehetőség is volt. Témája lehetett 
volna a király ruhaszaggatása, törvényeskedhetett is volna, de beszél
getésében, illetve annak vezetésében kifejezésre jutott a leglényege
sebb — Isten ajándékának lehetősége. így, a gyógyulás lehetősége az 
emberi engedelmesség függvénye.

Kerüli a kényszerhatást. Nincs ki-, és ráprédikálás, hanem a kény
szernélküli beszélgetési stílusnál marad. Nem fér viszont kétség Elizeus 
hovatartozásához — Isten embere. Erre a beszélgetésre jellemző még 
a „páciens-szituáció” . Követelménye még ennek a helyzetnek, hogy 
a beszélgetés a tartalomra irányuló legyen. Elizeus sem kezd „világ
nézeti” vitát. De nem is tart oktatást páciensének, hogy a bibliai fel
fogás szerint az eredendő bűn miatt mindenki „egészségtelen” .

Így prédikálok
Ma alig van olyan ember, aki ne hallgatna időjárásjelentést. Azért 

is tesszük, mert ez a „műsor” elárul valamit a holnapból. Elmond 
valamit annak titkából. Érdekessége mégis az, hogy mindig fenntar
tással hallgatjuk, azaz — nem is olyan biztos, hogy mindez bekövet
kezik. A hitetlenkedés egyik formája ez.

Van, aki a templomban is így ül, illetve így hallgat. Hátha nem 
is igaz az egész!? Egy valamire azonban nem ügyelünk. Amíg az idő
járásjelentés megvalósításából nincs ránk bízva semmi, addig az itt 
elhangzókból minden. Itt nem előrejelzés történik, hanem annak fel
vetése, hogy engedelmes vagy-e? Tudod-e, hogy minden beszélgetés 
lelkipásztori beszélgetés a lutheri teológia szerint (egyetemes papság).

Változott az engedelmesség szó tartalma napjainkig. A házasság
ban az engedelmesség nem tűrést és „nyelést” jelent. Engedelmesnek 
lenni nem passzivitást, visszavonultságot jelent, hanem nagyon nagy 
erőfeszítést. A házastársak kapcsolatában korábban a férj tartotta el 
a feleségét. Ma, amikor mindkettő „önálló” , sőt családfő, hisz munka
körrel rendelkezik, akkor ma az engedelmesség nem az eltartás kö
vetkezménye. Ma az eltartás helyett a házastársaknak megtartani kell 
egymást. Ez többet követel mindenkitől, kölcsönös engedelmességet.

Minden gyülekezetnek az életében van templomrenoválás. Mi ott 
a legnagyobb gond? Az, hogy lesz-e ember, aki segíteni fog? Ez is 
gond! Az, hogy összejön-e annyi pénz, ami „betakarja” a kiadásokat? 
Ez is gond! A legnagyobb gondot mégsem ezek okozzák, hanem a 
salétromos téglák. Azok, amelyeket már annyiszor bevakoltak, befes
tettek, s mégis ott bomlik meg az összhang. Az ilyennek az a tulaj
donsága, hogy nem tart semmit, nem köt, hanem letúr.

Naámán is úgy indult el Elizeustól, hogy lepörgött róla az elizeusi 
kérés. A belső változást a pásztori beszélgetés folytatása hozta meg.

Az Ágendában levő vasárnap jellegét mutató cím: Isten szeretet. 
Minden lelkész és beszélgető akkor lesz Isten embere, ha Isten sze- 
retetét viszi „páciensének” . Ehhez is egy dologra van szükség — az 
e n g e d e l m e s s é g r e .

Káposzta Lajos
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Isten titkos útja, amikor egy kisleányt használ fel egy pogány 
ember meggyógyításában. A kisleány valószínűleg a szülői házból 
hozta magával ezt a hitet. Néha azért nem hisz az ember az Isten 
útjaiban, mert túl egyszerűnek látszik. Naámán is ezért haragudott 
meg. Úgy van ez, mint amikor ma egyes betegek azt mondják: Ez 
az orvosság túl olcsó, ez nem segít. Naámánnak ha az ajánlott gyógy
mód sok aranyába került volna, akkor hitt volna benne. Isten olykor 
egész egyszerű módon segít rajtunk! (45) — Ebben az igében az első
rendű probléma nem a testi betegség, hanem a lelki betegség. Naámán 
hitetlensége. Sok mai keresztyén embernek van-e olyan hite, hogy az 
Isten egyszerű szava a helyes útra irányítja. Isten szeretete abban is 
látszik, hogy meggyógyítja az embert, még a hitetlen embert is. Isten 
nem akarja, hogy betegek legyünk. (45) — Jó lenne többet hallani 
a betegúrvacsora és betegség, a betegúrvacsora és halál összefüggé
séről. — Miért rémült meg úgy Izrael királya, amikor elolvasta a 
levelet. Talán ő sem hitt igazán az Istenben? (45) — A bőrbajban a 
„démonitás” is jelentkezhet, mint minden betegségben jelen van a 
gonosz: ez nem új. Az viszont, hogy mikor a démon rontása, mikor 
az Úr próbája a betegség, nem világos. (49) — A gyógyulások nem 
minden esetben jelentik azt, hogy az Űr démonokat űzött. Hiszen 
van Aszpirin és Vegacillin. (49) — Az egyház igehirdetői miért nem 
találják meg az egyensúlyt a testi és lelki dolgok között? (49) — So
kan beszélnek arról, hogy hivő orvosok vannak. Szinte követelik, hogy 
ők prédikáljanak. Megfordítottuk: a lelkész is orvos. Mert prédikál. 
Tudnia kell a diagnózist és a gyógyulás útját is! (49)

Laikus kérdések és szempontok 2 K or 5,1— 15a-hoz

VIZKERESZT UTÁN 4. VASÁRNAP

Jób 42,1—6 (38,1—11)

Néhány megjegyzés a szövegről

1. A textus megértéséhez figyelembe kell venni az egész könyv 
összefüggését. Erre már a perikopában megadott esetleges bővebb 
textus is utal. Alapigénk Jób utolsó megszólalását tartalmazza. Az 
ÚRnak, valamint a vitában résztvevő barátoknak a beszédeire utalva 
mondja el ezeket a szavakat.

2. Részletes exegézis helyett az eredeti szöveg, jó néhány fordítás 
összehasonlítása, valamint egy sor kommentár és tanulmány alapján 
az alábbi fordítással próbálom kiemelni a textus mondanivalóját és 
egyben felhívni a figyelmet a szöveg problémáira:

Jób így válaszolt az ŰRnak: Tudom, hogy te mindenható vagy, / 
nincs olyan terv, amely megvalósíthatatlan volna számodra. /  „Ki az” 
— (mondtad) — „aki tudatlanságában elködösíti az örök rendet?” / 
Azért hát értelmetlenül szóltam / olyan dolgokról, amelyek magasak 
nekem és amelyekhez nem értek. / „Hallgass, hadd beszéljek én!” / 
„Én kérdezlek, te válaszolj nekem!” / (Eddig csak így), a hagyomány
ból hallottam felőled /  de most saját szememmel láttalak meg téged. / 
Ezért visszavonom (amit mondtam) /  s bűnbocsánatot tartok porban és 
hamuban.
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A 3. és 4. vers idézőjelbe tett mondatai részben az Agendában 
megjelölt bővebb textusra, részben a barátok kijelentéseire (21,2, 
33,31 stb.) utalnak. A zárójelbe tett szavak a kommentárok alapján 
fogalmazott értelmező kiegészítések. A Károlyi-bibliától lényegesen 
eltérő szavak a héber szöveg pontosabb, vagy lehetséges magyar meg
felelőjét mutatják.

3. Figyelnünk kell arra, hogy Jób itt is, mint beszédei javaré
szében, az ÚRhoz szól, ellentétben barátaival, akik mindig az ÚRról 
beszélnek, illetve mondják el a hagyományos tanítást. Textusunknak 
ez a vonása döntően befolyásolja a prédikációt.

4. Az ŰR beszédeire utalva Jób két dolgot vall meg.
Most látja igazán, hogy Isten mindenható, azaz számára semmi sem 

lehetetlen, amit elgondol, azt meg is tudja valósítani. A 38—41. feje
zetek elolvasása, tanulmányozása után érthetjük meg, miért beszél itt 
így Jób.

Ebből a felismerésből következik, hogy rájött arra, hogy a bará
taival folytatott vita során tett kijelentései „laikus megnyilatkozások” 
voltak. Olyan dolgokhoz próbált hozzászólni, amelyekhez nem ért, ame
lyek meghaladják az emberi megismerő képességeket. Isten isten-volta 
túlságosan magas az ember számára.

5. Jób könyve egészének megértése szempontjából is fontos az a 
megállapítás, hogy a tradíció (Fohrer: „Hörensagen”) az Istenről szóló 
tanítás nem elegendő Jób konkrét problémáinak megoldásához. Sze
mélyes meggyőződésre, Istennel való személyes találkozásra, Isten igazi 
megismerésére van szükség ahhoz, hogy megtalálja a kiutat a kínzó 
problémák szövevényéből. Amit Jób megbán és visszavon, az a kö
vetkező: kesergéseiben, tusakodásában Istenre a hagyományos teoló
gia emberi logika által kicsiszolt, kidolgozott tételeit alkalmazta. Azt 
gondolta, hogy Isten, ha legfelső fokon is, de olyan mint az ember. 
Szinte egyenrangú félként, „jogos igényekkel” lépett fel, mikor elő
adta ügyét. Máskor meg kegyetlen zsarnoknak tartotta Istent, aki őt 
kénye-kedve szerint kínozza és gyötri. Most abból, amit Istentől ma
gától hallott, megtudta, hogy Isten ŰR, de nem zsarnok. Most olyan 
istenismeretre tett szert, amilyenhez a hagyományos tanítással soha 
nem tudott volna eljutni.

6. Végül fontos az, hogy Jóbot ez a felismerés indítja megaláz
kodásra és bűnbánatra. Nem a megrettenés, a zsarnoktól való félelem 
sújtja le és készteti visszavonulásra, hanem az, hogy rádöbben: Isten 
akkor is vele volt, amikor ő ellenségének gondolta, Isten minden fölött 
Űr, s ez az ember számára megfoghatatlan Isten vele beszél és be
szédéből a teremtett világ iránti szeretete árad felé.

Mit prédikáljunk?

Prédikációnk irányát megszabja perikoparendünk témaköre is, 
amely ezen a vasárnapon: „a teremtett világ Ura”. Szabadon dönt
hetünk afelől, hogy 38,1—11-et hozzávesszük-e az alapigéhez, vagy sem. 
Két okból is a rövidebb textus mellett döntök. Egyrészt azért, mert 
tapasztalat szerint nem jó a túl hosszú alapige, nagyon szétszórja a 
gyülekezet figyelmét. Az ilyen, nem történetet tartalmazó alapigék 
pedig, ha hosszúak, fárasztják és figyelmetlenné teszik az embereket.
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Másrészt 38,1—11 nem adja teljes képét az ŰR beszédeinek, annak, 
amit Isten Jóbnak mond és tartalmánál fogva még erősebben arra 
csábít, hogy prédikáció helyett apologetikus előadást tartsunk. Ez a 
kísértés ugyan 42,1—6-nál is fennáll, de könnyebb elhárítani.

Az apológia kísértése abból áll, hogy az emberek fölé helyez
kedünk, Isten mellé állunk és Istent védjük az ember elbizakodott
ságával, gőgösségével, bűnével szemben s közben magunk leszünk 
elbizakodottá, gőgössé, szeretetlenné. Ezt a kísértést úgy győzhetjük 
le, ha a magasságból leszállunk Jób mellé, a „porba és hamuba”. 
Ebből kell kiindulnunk: alapigénkben egy önkritikát gyakorló ember 
szólal meg, aki elismeri, hogy olyanokhoz szólt hozzá, amikhez nem 
ért, aki kész visszavonni minden téves kijelentését és aki bánja, amit 
helytelenül tett. Ebből az igéből a gyülekezet csak akkor hallja meg 
Isten szavát, ha Jobbal azonosítja magát. És akkor ilyesféle gondo
lataink támadnak:

Hányszor próbáltuk Istent — Jóbhoz hasonlóan — az emberi ér
telem korlátái közé szorítani? Ezt teszi az ember akkor, amikor például 
igazságtalannak tartja Istent azért, mert nem teljesíti jogosnak vélt 
kívánságát. Ez van a „miért engedi ezt az Isten?” kérdések mögött. 
Ezt teszik teológusok, lelkészek, buzgó gyülekezeti tagok, amikor sor
ra veszik az „istenbizonyítékokat” , vagy amikor kifejtik, hogy „Isten 
a jókat megjutalmazza, a gonoszokat megbünteti” . Itt az alkalom 
arról beszélni, hogy az ilyen és hasonló magyarázatok se a mi prob
lémáinkat nem oldják meg, se a hitetleneket nem teszik hívőkké.

Egy másik gondolat: hányszor próbáltuk Istent az egyház tanítá
sának korlátái közé szorítani? Felsorolhatunk egyháztörténeti példá
kat, de legjobb arra emlékeztetni a gyülekezetei, hogy egy negyed 
évszázaddal ezelőtt a hirtelen megváltozott történeti és politikai hely
zetben milyen akadályt jelentett az egyes keresztyén emberek és az 
egyház szolgálata szempontjából az, hogy Istent nem tartottuk na
gyobbnak a hagyományos egyházi tanításnál. Tanítottuk, hogy Isten a 
teremtett világ Ura, de legtöbben nem tudták elképzelni azt, hogy az 
új helyzetben újat és mást cselekszik, mint amit a hagyomány szerint 
várhattunk Tőle. Itt az alkalom elmondani, hogy még a legtisztább 
tanítás se fogja meg és korlátozza Istent.

Azután: hamis „gerincességből” hányszor ragaszkodtunk Istenről 
való elképzeléseinkhez? A keresztyénséget mindig kísértette az a gon
dolat, hogy valami „idő fölöttit” kell képviselnie és hogy amit régen 
kimondott, ahhoz a. végsőkig ragaszkodnia kell. Jób mellett ülve meg 
kell tanulnunk a tévedések beismerését. Annak az elismerését is, hogy 
sokszor rosszul képviseltük Isten ügyét az emberek között. Meg kell 
tanulnunk visszavonni azt, amit rosszul mondtunk, vagy tanítottunk 
s jóvátenni azt, amit vétettünk.

De van valami biztató alapigénkben: Jób mellett ülve meggyő
ződhetünk Isten szeretete felől. Itt kétszeresen is ki kell szabadul
nunk a „textus rabságából”, át kell lépnünk alapigénk mondatainak 
korlátáit. Az ŰR beszédeinek ismeretében — anélkül, hogy a prédi
kációnkat ennek ismertetésével leterhelnénk —, szólnunk kell arról, 
hogy Isten milyen csodálatosan teremtette a világot és hogy szereti 
az egész világot. Az Evangélium ismeretében pedig arról, hogy Isten 
minket is meggyőzött erről a szeretetéről és hogy ezt a szeretetet a mi 
szolgálatunk által akarja továbbadni az egész világnak. Ahogyan Jób
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problémáinak megoldására nem volt elegendő a tradíció, hanem az 
kellett, hogy Jób személyesen meggyőződjék Isten szeretetéről, ,,meg
kapja” Isten szeretetét, úgy minden embernek meg kell kapnia Isten 
szeretetét. Az ÚR beszéde, amelyből ez a szeretet árad, nem a „forgó
szélből” hangzik már. Jézus Krisztusban testet öltött, emberré lett 
ez a „beszéd” , amely nem csupán szó, hanem cselekedet s ezt Jézus 
tanítványaira, ránk bízta.

*

Ez a néhány gondolat a prédikációról talán jó vázlat kialakítá
sához is segítséget nyújt. Éneknek megfelelő a 711.

Muntag Andor

Laikus kérdések és szempontok Jób 42,1—6-hoz

Egy bibliaórán arról hallottam, hogy Jób kitalált személy. Igaz ez? 
Ha így van, nem kellene-e ezt a prédikációban is elmondani? Vagy 
beszéljen úgy a lelkész, mintha élt volna Jób? Vagy kerülje ki ezt 
a kérdést? — Ha Jób mesealak, nem azzá válik-e az is, aki itt vele 
beszél? (42) — Én mindig úgy gondoltam Jóbra, mint akinek sze
mélyében sűrítve látjuk a szenvedést és annak hatását az emberre. — 
Jóbnál nekem a szilárdsági próba alá vetett anyagok jutnak eszembe. 
Nem is nagyon érdekel, élt-e vagy sem. (42) — Én Jób feltétlen meg- 
alázottságát érzem nagyon távol magamtól. Mi indította Jóbot erre a 
megalázkodásra? (42) — Itt érzem ennek az igének a szívét. Sokat 
szenvedő emberek, talán mi magunk is kérdeztük már, hogy ezt vagy 
azt miért engedi meg az Isten, miért büntet. Jób — akár élt, akár 
nem — a felséges Istent ismeri meg, aki büntet ugyan, de nem de- 
kázza ki a bűn után a büntetést, a jótett után a jutalmat, aki számon 
nem kérhető, de mindenek felett mégis szereti az embert. Ez indította 
el a megtérést. Csak így tudom a 6. verset megérteni. (42) — Mit jelent 
az 5. versben az, hogy Jób látta az Istent? Máshol az van a Bibliában, 
hogy Istent soha senki nem látta. Jób 19,26-ban is erről van szó. (42) 
— Szívesen olvastam el a kijelölt ige utáni verseket a kicsinyes bará
tok megalázásáról. A „happy end” azonban nem tetszik nekem a 
könyv végén. (42) — Istent nem lehet elfordítani attól, amit elgon
dolt. Ez azt jelenti, hogy emberek akaratától, kérésétől és magatar
tásától függetlenül, egyedül saját akarata szerint cselekszik. Van-e 
így értelme a könyörgő imádságnak? Nem az-e a keresztyén ember 
magatartása, hogy alázatos hittel elfogadja Isten akaratát? (48) — 
Ha nem értjük Isten akaratát és cselekedetét, mi a teendőnk? Bele
nyugodjunk-e vagy mint Jób könyörögjünk magyarázatáért? Könyör
gő imádságainknak csupán az legyen a témája, hogy Isten láttassa 
meg velünk akaratát? (48) — Miért mondta Jób azt, hogy látta az 
Istent. Ügy kell értenünk, hogy ha Jób Isten cselekedeteinek az ered
ményét látta, akkor ebben magát az Istent látta? — Mi volt Jób 
sorsa: próbatétel vagy büntetés. Ha szenvedése próbatétel volt, nem 
kellett volna bűnbánatot tartania porban és hamuban. Esetleg Jób 
bűnbánata nem a szenvedésével kapcsolatos, hanem azzal, hogy nem 
értette Isten akaratát? (48)
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VÍZKERESZT UTÁN 5. VASÁRNAP

Ezék 33,1—7

A szituáció ismeretében rejlő lehetőségek

Ezékiel 598-ban, az első deportáció során érkezik Babilonba. A 
fogságban eltöltött első öt év — feltehetően egész exisztenciáját fel
kavaró megrázkódtatásai után — 593-ban kapja a prófétai elhívást. 
Szolgálatát egészen 571-ig tudjuk nyomon követni. — Jeremiás kor
társa, akivel még a közös papi származás is összekapcsolja. Szolgá
lata mégis egészen sajátos vonást hordoz, éppen amiatt a közeg miatt, 
amiben próféciája felhangzott. Annak specifikumát pontosan az adja, 
hogy egy Izraeltől idegen vallási-társadalmi-politikai környezetben, 
Babilonban hangzott el. Éspedig mindig úgy, hogy a fogságban élő 
nép jövőjét, megmaradását akarja vele munkálni fáradhatatlanul.

Igehirdetésének prófétai üzenetét — feltűnő módon — két részre 
osztja, Jeruzsálem 587-ben bekövetkezett eleste. Addig, mondanivaló
jának alapiránya, a fogság népe hiú reményeinek lerombolása volt. 
Hangos szóval bizonyítja, hogy a szent város pusztulása elkerülhe
tetlen. Egyfelől Izrael Istentől való elpártolása (8—10.), másfelől a 
vezetők felelőtlen és rövidlátó politikai orientációja miatt (16.). Nem 
„vallásos kisiparos”, aki készségesen szolgálja ki népének „lelki igé
nyeit” . Igehirdetésének üzenete mindig a valóság őszinte felmérésére, 
— bűnbánatra s az ítélő Isten keze alatti engedelmes meghajlásra 
késztet.

Amikor azonban Tel-Abibba megérkezik a hír: Jeruzsálem füs
tölgő romhalmazzá vált, a próféta hangja megváltozik. A pusztító 
ítélet keserű üzenete helyett, a reménység biztatása szólal meg pré
dikációjában. — A veszedelmet jelző „őrálló” próféta, most más arcá
val mutatkozik be. A nyájára vigyázó „pásztor” felelős szeretete szólal 
meg szavaiban. A reménység, a jövendő magvait hinti, reményt vesz
tetté szikkadt szívű honfitársai leikébe. (37,1—14.)

Ezékiel számára nem a történeti-politikai szituáció válik textussá, 
de az Ürtól kapott „textust”, mindig a választott nép s kora valóságos 
helyzetében szólaltatja meg. Ebben feltétlenül taníthat minket, mai 
igehirdetőket. Akik még mindig hajlamosak vagyunk arra, hogy „örök 
igazságokat” prédikáljunk az „örök embernek” . Azzal azonban, hogy 
az „örökkévaló” Isten emberré lett, maga adott példát arra, hogyan 
kell keresnünk a térben és időben, történelmileg meghatározott, való
ságos embert. Nem véletlen azért, hogy mennyire összecseng a „Jeru
zsálem sérthetetlensége” hamis reménységét leromboló prófétai szó 
azzal, amit Jézus hirdetett: „Bizony mondom néktek, nem marad itt 
kő, kövön, mely le nem romboltatik.” (Mt 24,2.) De Ezékiel pásztori 
szeretete, elesett népe iránt, — ugyancsak egyértelműen mutat arra 
a Jézusra, aki azt mondta magáról: „Én vagyok a jó pásztor” . — A 
Krisztus-pásztor azonban nemcsak együtt szenved népével — mint 
Ezékiel —, hanem: „életét adja a juhokért”. (Jn 10,11.) — S ha Jézus 
szolgálatát nem is lehet így szimplifikálni, mégis — arra az ezékieli 
aspektusból nézve —, azt mondhatjuk: az utolsó „prófétai kísérlet” 
volt arra, hogy egy konkrét szituációban, — rajta keresztül mentse 
meg Isten a választott népet. Jézus igehirdetése sem „időtlen” , vagy 
„időfeletti” tehát. Hanem egy hamis messiási reménység, egy rosszul

760



értékelt történelmi helyzet, — pontos „szituációanalízise” után meg
célzott: konkrét igehirdetés Izrael felé.

Nekünk, mai igehirdetőknek, éppen ezért őrállói-pásztori köteles
ségünk, — megismerni változása, mozgása közben világunkat, társa
dalmunkat. Meg a munkahely, lakótársak és a család közösségében 
élő valóságos embert, — akinek prédikálunk. Ez az alapja annak, 
hogy igehirdetésünk ma tényleges segítség, gyógyító, szabadító üzenet 
lehessen.

Igehirdetés „kézzel-lábbal”

Van valami Ezékiel, de a legtöbb próféta igehirdetésében, amit 
általában prófétai extremitásnak tartunk. Az ti., hogy a szóban el
mondott bizonyságtétel mellett, bizonyos magatartással, cselekedetek
kel is hirdetni akarják Isten üzenetét. De még a szóbeli igehirdetés 
is színeződik a találós mese (17.) és gyászének (19.) szokatlan beszéd
formáival. így lesz Isten üzenetének közvetítőjévé a némaság (3.), 
egy darab tégla mímelt ostroma, vagy az, hogy a próféta hosszasan 
fekszik a jobb, vagy a bal oldalán (4.). De ugyancsak igehirdetés lesz 
az a „jel” is, amikor Ezékiel elégeti leborotvált szakállát (5.), úti elő
készületeket tesz (12.), vagy egy vasfazekat izzásig, olvadásig hevít 
(24.).

Jézus számára is természetes volt, hogy Isten országának meg
érkezését — az evangélium szólása mellett —, az irgalom tetteivel is 
jelezze. Messiás-voltát Keresztelő Jánosnak is így igazolta: „Menjetek 
el és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok. A vakok látnak, 
a sánták járnak. . .  és a szegényeknek evangélium hirdettetik.”

Amit tehát mi prófétai extrem tásnak tartunk, az — összevetve 
Jézus szolgálatával —, valójában hatalmas figyelmeztetés számunkra: 
a „csak” prédikáló gyülekezet, Isten üzenetét szimplifikálja, meg
csonkítja és megerőtleníti. S amit mi ma így mondunk: evangélium 
hirdetés és diakónia, a szó és a tett együtt jelentik az egyház szol
gálatát; — az valójában ebbe a krisztusi-prófétai vonalba illeszkedik 
bele szervesen. Aki ebből a diakónia „jeleit” lealkudja, az nem valami 
lényegtelent hagy el, hanem az evangélium centrális üzenetét tagadja 
meg.

S vajon a keresztyének őrálló-pásztori szolgálatát lehet-e jobban 
végezni annál, mintha odaállunk az elesettek és földönfutók, az ag
resszió áldozatai és a kizsákmányoltak mellé, — szeretetünk cseleke
deteivel.

Igehirdetés: a közösség szolgálata — személyes megszólítás

Izrael népe vallásos életének csúcsait, az individuális kegyesség
nek azok a példái jelentették, amiket az Ószövetség Noé, Jób és Dá 
niel történetein keresztül mutat be. Ezt erősítette a monarchikus ál
lamforma is, mely az uralkodó individuális akaratát helyezte a nép 
életében az első helyre. A királyság utolsó évtizedeiben azonban a 
despotikus önkény annyira elhatalmasodott, hogy a közvélemény kez
dett lassan kiábrándulni az individualizmusból. A fogság közös sorsa 
és nyomorúsága, meg a csak közösen remélhetett jövendő állította 
aztán végérvényesen az igehirdetés középpontjába az egyén „üdve”  
helyett, az egész Izrael szolgálatát. — A szabadversenyes individua
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lizmus kizsákmányoló kapzsisága, meg kicsivé zsugorodott világunk
ban az emberiség „csak közösen remélhető” jövendője —, minket is 
határozottan hazánk és az emberiség közösségi feladatainak megoldása 
mellé állít, igehirdetői szolgálatunkban.

Igehirdetésünk ilyen perspektívában való felhangzása azonban, 
sohasem nélkülözheti az egyes ember személyes megszólítását. — Isten 
ítéletének, vagy kegyelme megmentő örömhírének személyes közvetí
tését és felelős tudomásulvételét. „Ha hajlott az intésre, megmentette 
lelkét.” (33,5.) S ezzel az igehirdetésnek lelkigondozói, lelkipásztori 
szolgálatát szeretném, hangsúlyozottan is aláhúzni.

„Legeltetem őket úgy, mint illik”

A megbízást az igehirdetés szolgálatának végzésére az Isten adja, 
— meg a gyülekezet is. Csakhogy a gyülekezet igénye vele szemben 
nem mindig azonos, Isten mentő szeretetének szándékával. Az egyház 
igehirdető szolgálatának — textusunk alapján való átgondolása ezért 
—, úgy hiszem nagyon hasznos lenne. Nekünk igehirdetőknek, de gyü
lekezetünk tagjainak a leglényegesebb egyházi szolgálatunkat, — olyan 
aspektusból világítja meg, mely tisztázhatja: Isten üzenete, mindig az 
ember megmentését szolgálja.

Az igehirdető „vigyázó kötelessége” azért, Isten törvényének tiltó, 
vagy kárhoztató, felrázó és számonkérő üzenetét közvetíteni. Azok 
érdekében, akikhez szól. — Iszákosok és házasságtörők, rágalmazók 
és öreg szüleiket magukra hagyok felé el kell mondani: vétkezel Isten, 
embertársaid és önmagad ellen! A világ békéjét, a hazát és a becsü
letes, alkotó munkát kézlegyintéssel lekicsinylőknek oda kell kiáltani: 
a magad sírját is ásod, s mások életét is veszélyezteted!

Az igehirdető „pásztori kötelessége” pedig, hogy — ugyanebből 
a felelősségből és indulatból: „az elveszettet megkeresse, az elűzöttet 
visszahozza, a megtöröttet kötözgesse és a beteget erősítse.” — Itt is 
végiggondolhatjuk azokat a területeket, ahol az egyes ember meg- 
gyógyításán át eljutunk a család, vagy éppen Európa biztonságának 
gyógyító, közösségi szolgálatáig.

Az igehirdetésben ezt a szolgálatot bízta ránk az Isten. Ezzel 
vagyunk „kötelesek” afelé a gyülekezet felé, akiknek „vérét” , a mi 
kezünkből kéri majd számon Urunk „ama napon” .

Csizmazia Sándor

Laikus kérdések és szempontok Ezék 33,1—7-hez

Az őrálló szerepének fontossága ma is eleven valóság. Úgy vélem 
azonban, hogy az igében jelzett „háborús” alaphelyzet csak az őrálló 
feladatának kihangsúlyozására szolgál. A döntő az őrálló kötelessége 
és felelőssége. (40) — Meg kellene jelölni, hogy kit nevezhetünk őr
állónak: a lelkészt, a gyülekezet egynémely tagját, magát az egész 
gyülekezetei? Lehet-e egyetlen személyhez kötni az őrálló szolgá
latát? Az is kérdés, hogy mire figyeljen, és mire jelezzen az őrálló? 
(40) — Nem az őrálló személyét kell elsősorban tisztázni, hanem a 
feladatát. Mi lehetne ez a feladat 1972—73-ban? Az odafigyelés a világ 
dolgaira, az élet kis és nagy kérdéseire. Nem hitvédelmi dolgokra 
gondolok, hanem ilyenekre: faji megkülönböztetés, éhezés, kizsákmá
nyolás stb. (40) — Miért kellene egyáltalán az őrálló személyét és a
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gyülekezet összességét ebben a kérdésben különválasztani? A világ 
egyes égető kérdéseivel más-más foglalkozhat, inthet az odafigyelésre, 
megmutathatja konkrétan a megoldások útját. (40) — Hallottam egy
szer egy előadást arról, hogy milyen sokan éheznek a világban. Ez az 
előadó számomra őrálló volt, felelőssé és nyugtalanná tett. (40) — Az 
őrálló valamilyen formában az Isten embere, vagy az Isten eszköze. 
Az is bizonyos, hogy a keresztyén embernek mandátuma is van az 
őrállásra. (40) — Miért van az, hogy az emberek szeretnek kibújni 
a felelősség alól? Éppen azáltal lesz teljessé az ember, de a gyülekezet 
is, ha felelősséget hordoz. (40) — Az egyház a világ felé is felelős és 
őrálló. Ahhoz, hogy igazi őrállásról beszélhessünk, a felelősség tuda
tosításában kellene még előbbre lépnünk. Van-e valami jele annak, 
hogy ma Isten valakit őrállóvá tesz? (40) — Ki az őrálló? Próféta? 
Vagy a mai pap, vagy bárki, aki komolyan veszi Istent, s így az 
embereket is? Az őrálló látja a jó és rossz közti különbségeket. Töb
bet lát, mint az utca embere. Ezt a többetlátást, ezt a megbízatást 
kell végeznie a népért, akiért oda állíttatott. (26a) — Szolgálatát min
dig végezni kell — még akkor is, ha nem veszik komolyan. A többiért 
nem ő felel, de ha nem jelzi a veszélyt, emberek életét kéri tőle 
számon az Isten. Ez a figyelés nem semmittevés, hanem az élet isme
rete, az események között való eligazodás, s ebből fakad, hogy eliga
zítást kell adnia. Ezt az őrálló szolgálatot tkp. mindenkinek kellene 
végezni. (26a) — A trombita több, mint hangszer: harci hangszer, fi
gyelmeztető jel. Ilyen jel az igehirdetés. (26a) — Az őrálló feladata a hit 
megőrzése. Nem a befeléforduló hitet kell megőriznie, hanem azt, 
amely embert ment. Ma több őrállóra lenne szükség. — Feltétlenül 
kell teológia az őrálló tiszt betöltéséhez? (26a) — Az őrálló nyilván
valóan nem csak testi veszélyre figyel, hanem lelki, szellemi veszélyre 
is. Ehhez pedig nagy műveltség kell, szellemi, lelki műveltség, s egy
ben az emberek szeretete. Az őrállónak látnia kell, — azt is, amit 
mások nem látnak. (26a) — Az őrálló szolgálatának a sátán ellen 
kell irányulni, a gonosz lelki hatalmakkal szemben. Ilyenféle táma
dások lehetnek különféle szektás tanítások. (26a)
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