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Az erősek joga
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Az idei újévi üzenetében II. János Pál pápa egy új világrend szük
ségességérőlbeszélt. Egy olyan világról, amely nem az erősek jo
gán, hanem a jog erején alapszik. Egy olyan világról, ahol a gyön
gének is vannak jogai. Beszélt arról is, hogy a nemzetközi világ
szervezetek működését újra kellene gondolni. Mi tette aktuálissá
ezeket a kérdéseket? Mi ez az új világrend, amely végre nem az
erősek jogára épül? Mire utalhatott a pápa, amikor az erősek jogá
ról beszélt?

2001 szeptember ll-én leomlott a világkereskedelmi központ
két felhőkarcolója. Az eseményt sokan az újkori Bábel tornyá
nak leomlásaként emlegették. Erőszakos úton indult támadás
egy erőszakra épített világhatalom ellen. Egy olyan világbiroda
lom ellen, amely az indiánok kiirtásával, afrikai rabszolgák
munkájával vetette meg gazdagságának alapját, és a világon
mindenütt jelenlévő támaszpontjaival védi az érdekeit.

Az esemény különlegességét fokozza az, hogy a támadás
megszervezőjénekazt a Bin Ladent tartják (és ő maga is tett erre
utaló kijelentéseket), akit valaha az Egyesült Államok képzett ki,
fegyverzett föl és vetett be Afganisztánban, a Szovjetunió pozíci
óit gyengítendő. Carter elnök nemzetbiztonsági tanácsadója
Zbigniew Brzezinski egyszer úgy nyilatkozott, hogy 1979-ben el
kezdték támogatni Afganisztánban a kormányellenes erőket,

hogy az oroszokat becsalogassák az afgán csapdába. Ez sikerült
is. Az eredmény egy évtizednyi háború, kb. egymillió halott és
mintegy 4-5 millió menekült lett. Akkoriban Bin Laden a demok
rácia és a nyugat védője volt a gonosz Szovjetunióval szemben.
Később aztán, amikor az Egyesült Államok támaszpontot hozott
létre Szaúd-Arábiában, Bin Laden hazájában, amely az arabok
Szent Földje, akkor Bin Laden az USA ellen fordul. Akkortól hir
telen gonosz terroristává változik. Az. erős joga meghatározni,
hogy ki a terrorista, ki a "gonosz tengelye", ki a szeparatista, és
ki a felszabadító, a demokráciáért harcoló szabadságharcos.'

Hasonlóan fonák a Szaddam Husszeinnel kapcsolatos nyugati
magatartás. Amikor az USA-val jó kapcsolatokat ápoló perzsa
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6.Harcoljatok Allah útján
azok ellen, akik ellene
tek harcolnak!... Öljétek
meg őket, ahol csak rá
juk leltek..." (Simon Ró
bert fordítása). Vö. még:
.Akik a túlvilágot akanák

megvásárolni az evilági
életért, azok harcoljanak

Allah útján!" (4,74).

sah bukása után Khomeini kerül hatalomra Iránban, az Egyesült
Államok egy új szövetséges után néz. Ez az új szövetséges nem
volt más, mint Szaddam Husszein, akit a gonosz iráni hatalom el
leni háborújában fegyverrel is támogattak. A 8 évig tartó háború
nak kb. egymillió áldozata volt. Közben a nyugat által támogatott
Szaddam mustárgázzal irtotta a kurdókat. Azután, amikor a nyu
gat kezéből ki akarta venni a kuwaiti olajat, akkor egyből gonosz
diktátorrá változott. Az erős joga rásütni a bélyeget a többiekre?

A terrorizmus megléte fonák módon segíti az erőskezű ural
kodókat és kormányokat. 1980-ban Reagan úgy nyerte meg az
elnökválasztást - legalábbis ez a korábbi iráni kormányfő, Bani
szadr véleménye - hogy titkos megállapodást kötött a halálos
ellenség Khomeinivel, hogy az akkor már majdnem egy éve túszként
foglyul ejtett amerikaiakat a választások végéig ne engedje szaba
don. Így győzött akkor a választásokon az erős kéz politikája?

Az erősek játszmáinak pedig óriási az ára. Az Irak elleni
gazdasági embargó becslések szerint tíz év alatt mintegy félmil
lió gyermek éhhalálát okozta. Amikor valaki ezt Madeleine
Albright szemére vetette, akkor ő azt válaszolta, hogy félmillió
gyermek halála valóban nagy ár, de mi hajlandók vagyunk meg
fizetni." Elképesztő cinizmus és vakság! Aki soha semmiféle árat
nem fizetett az életben Amerika egyetlen háborúja miatt sem, az
mondja, hogy ezt az árat - félmillió gyermekhalálát - ő hajlan
dó megfizetni!

Ez a néhány példa az utóbbi évtizedek történéseiből talán
megvilágítja, hogy mire gondolhatott a pápa, amikor az erősek

jogáról beszélt, és miért akar a kereszténység egy új világrendet.

2. Utak a válasz felé

Mit is tanít tehát az erőszakról és a hatalomról a Biblia, és mit
mondanak erről az emberiség nagy vallásai, gondolkodói? Van-e
közös kiút az erőszak és a bosszú ördögi köréből?

Az Ószövetség szerint Isten megparancsolja Izrael népének,
hogy Kánaán földjéről mindenkit irtsanak ki, asszonyokat és
gyermekeket is, sőt még a fákat is vágják ki (vö. Mtörv 2,34;
7,1-5; Józs 10,28).5 Jézus pedig azt tanítja, hogy ne szállj szembe
a gonosszal, és ha megütik a jobb arcodat, tartsd oda a másikat
is (Mt 5,39). Az iszlám a hívő egyik szent kötelességének mond
ja a "dzsihad"-ot, a szent háborút (Korán, 2,190-194).6 A távol
keleti vallások viszont gyakran eljutnak odáig, hogy még egy
szúnyogot sem szabad agyoncsapnia az embernek? Hogyan vi
szonyul Isten az erőszakhoz? Hogyan kell az embernek az erő

szakhoz hozzáállnia?
A kérdések megválaszolását kezdjük a vallások idevonatkozó

tanainak vizsgálatával. Amint látni fogjuk, az erőszakkal kapcso
latos egyes erkölcsi állásfoglalások mögött eltérő Isten-kép, eltérő
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vallását..." (9,29).
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9Ez a parancs nem az
egyént, hanem a közös

séget kötelezi arra
(amennyiben az adott
közösség erre képes),

hogyakörnyezetét "alá
vesse" Istennek. Az Isz
lám spirituálisabb irány-

zatai ezt a parancsot
gyakran a magunkban
levő rossz elleni harc
ként, személyes erőfe-

szítésként értelmezik

világról alkotott kép rejtőzik. Az ember helyes cselekvése a Te
remtő által alkotott rend felismerésében, az annak megfelelő élet
ben áll. Az erkölcs tükörképe a hitnek, a világról alkotott képnek.

Az Iszlám istenképe Isten hatalmát állítja középpontba. Isten
abszolút hatalom, aki vak engedelmességet követel. Az ember
nek nincs is más dolga, mint hogy vakon meghajtsa a derekát
Isten előtt, és az egész világot vesse alá az Isten akaratának.
Maga az "iszlám" szó is ezt jelenti: alávetettség, alávetés. E mő

gött az istenkép mögött ott van Mohamed személyes tapasztala
ta. Mohamed menekülni kényszerül Mekkából a város kereske
dőinek ellenállása miatt, melynek legfóbb oka, hogy a Kába
köve körül létrejött, és a város jólétét is biztosító szentélyt kriti
zálta. Medinába megy (Kr, u. 622), maga mögé állítja a város
előkelőit. Háborúkat vezet a mekkai karavánok, az ellenálló tör
zsek ellen, és 630-ban meghódítja Mekkát, sokakat kivégeztet az
ellenfelei közül. Megnyeri, illetve meghódoltatja az arab törzse
ket az új vallásnak, és elindítja az arab népet azon az úton, me
lyen néhány évtized alatt hatalmas birodalom urává lesznek.8

Az Iszlám alapvető J?arancsai közé bekerül a dzsihad, a szent
háború kötelessége." Erdekes felfigyelni arra, hogy az Iszlám mi
lyen nagy tisztelettel beszél Jézusról. A Korán határozottan állítja
Jézus szűztől való születését, és kárhozatja a zsidókat, amiért ezt
tagadják (Korán 19,20). Mohamed több esetben is elismeri, hogy
Jézus csodákat tett, gyógyított, amire ő nem képes (13,27; 17,95;
29,50). Mégis az iszlám hagyomány azt állítja, hogy Jézus kisebb
próféta volt Mohamednél. Többek között azért volt Jézus kisebb,
mert hagyta magát megölni.'? benne Isten ügye itt a Földön csú
fosan elbukott. Így kiált fel az iszlám hagyomány: "Jézus, te
megengedted a bűn győzelmet."!' Szintén az iszlám hagyomány
szerint Jézus az utolsó napon majd vérét ontja a hamis Messiás
nak, és összetöri a keresztet.F

Buddha a nagy megvilágosodása előtt sokáig vívódott, hogy
miért van annyi szenvedés, és hogyan lehetne a szenvedéstől

megszabadulni. Megvilágosodásában azt értette meg, hogy min
den dolog változó és múlandó, az ember pedig túlságosan vá
gyik ezekre a dolgokra. Túlságosan vágyik az egészségre, mások
szeretetére, sikerekre, ezért szenved attól, ha beteg, nem szeretik,
vagy kudarc éri. Buddha megoldása: ki kell irtani a vágyainkat
("a szomj kioltása"), s akkor nem lesz szenvedés.B Nem kell a
világot mindenáron átalakítani olyannak, amilyenné én szeret
ném. El kell fogadni a világot, saját magamat és másokat, belesi
muini az ősi harmóniába, s ez maga a boldogság. Buddha leg
fóbb célja, hogya szenvedést elkerülje. Ám hogy a szenvedéstől

megmeneküljön, óriási árat kell fizetnie az embernek: ki kell ir
tania magából a vágyait. Igazából a szeretetre való képességét
veszíti el ezáltal az ember, azt, hogy számítson, mit érez a má
sik, hogy együtt érezzek vele. Az igazsághoz hozzátartozik,
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hogy bár Buddha a szenvedélyektől való megszabadulást alap
vető útnak tartja a nirvána felé, bizonyos szimpatiáról, az
együttérzés értelmében ő is beszél. A szenvedélyeitől megszaba
dult, megvilágosodott ember együttérez a szenvedélyektől uralt
társaival, és segít nekik a megszabadulásban.

Az Iszlám Jézust leginkább azért tartja Mohamednél kisebb
nek/ mert benne az Isten ügye csúfosan elbukott. Egy olyan Is
tennek/ aki abszolút hatalom, Jézus ténylegesen nem volt jó pró
fétája. Ám 6 nem egy ilyen Istentől jött. Nem olyantól, aki vak
engedelmességet követel, hanem olyantól, aki a szeretetünk vá
laszát kéri. És ezért Szent Pál, amikor Krisztus keresztjéről ír,
nem fél azt kimondani, hogy Isten gyönge (IKor 1/25).

Gyökeresen más a Biblia istenképe, mint az, amilyet az ember
maga megalkot Istenről. Isten mindenhatósága nem azt jelenti,
hogy 6 bármit megtehetne, illetve megtenne. Isten nem tehet és
nem tesz semmit, ami a lényével ellenkezne. Nem tesz semmi
értelmetlent/ és éppígy nem pusztíthatja, nem pusztítja el a te
remtményeit/ melyeket örök szeretettel alkotott és fenntart. Isten
hatalma nem egy tankhoz hasonlít, amely végigsöpör a világon,
és megteszi, amit elhatározott. A Szentírás meglepően más képe
ket használ az Istenre. A [elenésék könyvében olvassuk: "Az aj
tóban állok és kopogok. .." (Jel 3/20). Bebocsátást kér az Isten.
Nem töri ránk az ajtót.

Már a teremtés Isten alázatának tette. A rabbik így is nevez
ték a teremtést: Isten "ön-visszavágása", visszahúzódása. Addig
csak Isten létezett, most Isten mintegy teret ad a világnak. Isten
azt akarja, hogy létezzen valami más mint 6/ és ez a valami
(legalábbis viszonylagosan) önálló legyen, saját törvényei szerint
létezhessen (vö. GS 36). A világ nem Isten része. Nem valami
lyen tárgyat, játékszert alkotott magának Isten, hanem társat.
Nem késznek alkotta az embert (és a világot sem), hanem azt
akarta, hogy minden ember a saját tetteivel alkothassa meg ön
magát/ mintegy társ-teremtő lehessen.

Mindez jelenti már az anyagvilág bizonyos szintű szabadsá
gát/ esetlegességét. Az anyagvilágnak van egy relatív autonómi
ája. A modern fizika egyre határozottabban úgy látja, hogy az
anyagvilágnak nincsenek teljesen determinisztikus törvényei. A
jelen pillanatból (még ha minden adatot ismernénk is) nem ki
számítható a következő. Az emberi szabadságnak egy kis csírája
mintha már ott lenne az anyagvilágban is.

Ám mindez elsősorban magára az emberre igaz. Isten az em
bert szabadnak teremtette. Az ember azt teheti, amit ő akar, nem
azt, amit Isten akar. Sajnos igen gyakran homlokegyenest az el
lenkezőjét teszi. Isten nem fogta vissza Hitler vagy Sztálin kezét,
hogy azokat a szörnyűségeket ne hajtsák végre. Amit Jézus a
szeretetről tanít, amikor azt mondja: "ne szállj szembe a go
nosszal; ha valaki megüti jobb arcodat tartsd oda neki a másikat
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is... " (Mt 5,39-40), ez mindenekelőtt magára Istenre igaz. Isten
képtelen arra, hogy üssön. Isten nem harcol. Mást sem tesz a
történelem folyamán, mint az arcát tartja oda az embernek, a
szeretetét kínálja fel újra és újra. Akkor is, ha százszor arcul üt
jük, ha vakon elmegyünk mellette.

Hatalmas az Isten. Ám ez a hatalom nem erőszak. Isten hatal
ma a szeretet hatalma. A szeretet gyöngévé, gyöngéddé teszi 6t.
"Isten a szenvedőkkel együtt szenved, és az örvendezőkkel

együtt örvendezik. .. Nem avatkozik be mindenhatóságával, ha
nem teremtő szeretetével hívogatja, és igyekszik a jóról meg
győzni teremtményeit..." - fogalmaznak J. B. Cobb és D. R.
Criffín." Isten kegyelme nem korlátja az ember szabadságának,
hanem feltétele."

A buddhizmus vágyakat kioltó lelkisége mögött egy szenvte
len, személytelen isten képe áll. Gyökeresen más, mint a Biblia
képe az élő, szenvedélyesen szerető, értünk önmagát feláldozó
Istenről.

Valamit Isten önajándékozó szeretetének titkából, amelybe az
áldozat is beletartozik, megsejt már az Ószövetség is. Az Isten
és ember közötti szövetségben (sőt tulajdonképpen már a terem
tésben) feltárul Isten elkötelezettsége az ember iránt, melynek
végső konzekvenciája a kereszt lesz. Ábrahám, amikor szövetsé
get köt Istennel (Ter 15,7-20), az akkori kor szokása szerint álla
tokat vág ketté. A szerződő felek ennek a szövetségkötési szer
tartásnak az elvégzésével arra kötelezték el magukat, hogy aki
közülük megszegné a szövetségi esküt, azt a szétvágott állatok
hoz hasonlóan vágják ketté. Ábrahám vállalja, hogy életre-halál
ra Istenhez köti a sorsát. Azután leszáll az éjszaka, s egy meg
döbbentő dolog történik, amelyre Ábrahám minden bizonnyal
gondolni sem mert volna. Megjelenik Isten lobogó fáklya alakjá
ban, és átmegy a kettévágott darabok között. Egy kétoldalú szö
vetség köttetik tehát. Nem olyan, amely csak az embernek fon
tos. Nemcsak az ember kapcsolja magát Istenhez, hanem Isten is
hozzáköti magát az emberhez. Vállalja ennek a szövetségnek kö
vetkezményeit, életre-halálra. Ettől kezdve Istent nem lehet Áb
rahámtól elszakítani; 6 Ábrahám Istene (és ezért Ábrahám örök
ké él Istennél; vö. Mk 12,26). Isten nevébe bekerülnek az
emberek nevei. 6 Atya, akitől a fiait nem lehet elszakítani. Bár
létében független tőlünk (ab-solu tus), a szeretete mégis függővé

teszi 6t, hozzánk köti.
Ennek a szétszakíthatatlan kapcsolatnak Isten és az ember kő

zött messzemenő következményei vannak. Isten, ha valóban sze
reti az embert, akkor nem lehet közömbös az ember iránt. Nem
lehet számára mindegy az ember fájdalma. Bár létében "szen
vedhetetlen" (impassibilis), mégis magára veszi szenvedésünket
tpassus et sepultus est).16 A zsidó hagyomány megfogalmazza ezt
a sejtést a csipkebokor-jelenet magyarázatában. Isten a lángok
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17VÖ. H. Crouzel: La
passion de l'impassible.

ln: L'homme devant
Dieu I. Paris, 1964,

269-279; B. R. Brasnett:
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között van, mert a népe is ég a rabszolgaság kohójában. Húsvét
kor (TIáuXa) Isten szenved (TIáuXELv) az emberért. Ez válik azu
tán egészen nyilvánvalóvá Krisztus keresztjében. Szent Iréneusz
írja, hogya szenvedhetetlen Isten (Deus impassibilis) szenvedésre
képessé lett (passibilis). Csodatevő Szent Gergely a "Szenvedhe
tetlen szenvedéséről" ír.17

Óriási a különbség más vallások és a kereszténység között ab
ban, ahogyan a szenvedéshez viszonyulnak. Teréz anya, amikor
a II. világháború végén kimegy Calcutta utcáira, és látja a hal
doklók százait, ezreit az utak szélén, akkor leginkább a többi
ember közönyösségén döbben meg. Az emberek tömegével men
tek el a haldoklók mellett a legnagyobb nyugalommal. Mintha
azt mondták volna: ez az Ő sorsa, nekem megvan a magamé,
nincs közünk egymáshoz. Valóban elvágták a szálakat egymás
között. Teréz anya képtelen volt erre. Amikor egy asszony mel
lett ment el, aki még élt, de a testét már patkányok ették, nem
tudott továbbmenni. Krisztusi mozdulattal felvette a vállára.
Amikor pedig a nyolcadik kórházban is elutasították, ő ápolta az
asszonyt. Az ő kezei között halt meg, az utcán.

Krisztus azt tanítja, hogy az emberi élet legfőbb célja nem az,
hogy mindenáron megmeneküljünk a szenvedéstől, hanem az,
hogy szeressünk, s ha kell, akkor a szeretetért a szenvedést is
vállaljuk. Akkor lesz boldog az ember, ha szeret; az emberi élet
nek ez az igazi beteljesedése, hiszen az ember a szerető Isten
képmása. Nem kell megijednie akkor sem, ha néha darabokat
kell önmagábólodaadnia, ha ára van ennek a szeretetnek. Ezért
is lett a kereszténység szimbóluma méltán a kereszt, az önfeláldo
zó szeretetet jelképe. Szeretni annyit jelent, hogy sebezhetővé te
szem magam. Fáj az, ami a másiknak fáj, s örülök annak, aminek
a másik örül. Ennek a szeretetnek megváltó, gyógyító ereje van.

A szenvedéshez való különböző hozzáállás mögött két külön
böző istenkép, két különbözö világkép van. A keleti vallások
nagy része hisz a lélekvándorlásban. A lélekvándorlás tana felté
telezi, hogy az egyes ember személye lényegtelen. A személy a
világfolyamat hordaléka, múlandó, apró fogaskerék csak egy lé
lek történetében. Nem érdekli az istenséget az egyes ember sor
sa, nincs személyes szál, ami a (személytelennek fölfogott) isten
séget az egyes emberrel összekötné. A folyamat végén aztán
maga a személyek feletti lélek is belesemmisül az istenségbe (nir
vána), az istenség magába falja a világot. A mindenség alapprin
cípiuma tehát a semmi, a megsemmisülés. Gyökeresen pesszi
mista világkép. Buddha ezért tanítja, hogy az ember ne kötődjön

semmihez. Úgyis minden elmúlik, kímélje meg magát az elsza
kadás fájdalmától. Jézus és a kereszténység életszemlélete gyöke
resen más. Krisztus arra tanít, hogy ne féljünk kötődni a világ
dolgaihoz. Ne féljünk szeretni és vágyakozni, mert semmi sem
múlik el, mindennek örök értéke és beteljesedése lesz. Isten sze-

187



18VÖ. V. E. Frankl:
Mégis mondj igent az

életre. Budapest, 1988.

Összegzés

retet, neki végtelenül fontos a legkisebb alkotása is, az Ő kezé
ből nem tudunk kiesni.

A kereszténység alapmeggyőződése tehát az, hogy Isten szere
tet, hozzákötötte magát végérvényesen ehhez a világhoz és az
emberhez. Ez pedig azt is jelenti, hogy a bűnünk súlyát, a terheit,
a sebeket is magára vette. A kereszt nyilatkoztatta ki, hogy Isten
magára veszi és hordozza bűneink terhét a történelem végtelen
keresztútján át. A végítélet bírája majd így fog szólni az utolsó
napon: "Éheztem... szomjaztam... vándor voltam... ruhátlan vol
tam ... beteg voltam... börtönben voltam... " (Mt 25,35-36). A sze
retet eggyé válik azzal, akit szeret. A szeretet sebezhetővé tesz.

Auschwitzban halálra ítéltek egy nyolc éves kisfiút étellopá
sért. Az egész barakknak végig kellett néznie az akasztást. Ami
kor látták, ahogyan a hideg őszi szél lengeti a kis holttestet, va
laki a rabok közül feljajdult: "Hol van az Isten?" Kisvártatva egy
másik rab halkan azt mondta: "Ott van, abban a kisfiúban.,,18

Az Iszlám és a buddhizmus tehát a maga sajátos isten- és vi
lágképe alapján alakítja ki a erőszakról való álláspontját. Az Isz
lám az Isten abszolút hatalomnak gondolja, aki vak engedelmes
séget követel, ezért az erkölcsi felfogásába jócskán belefér az
erőszak. A világot alá kell vetni Istennek, ez az ember legfőbb

feladata. A buddhizmus a maga személytelen isten-fogalmával, a
minden dolog és az emberi személy múlandóságára felépített
szemléletével egy passzív szenvtelen magatartásig jut el, amely
a másik szenvedő sorsán nemigen akar és tud segíteni.

A kereszténység Isten-képe és erkölcsi felfogása mind a kettő

től gyökeresen különbözik. Az Iszlámmal szemben a keresztény
ség határozottan állítja, hogy Isten tiszteletben tartja az ember
szabadságát, olyan mértékben, hogy ez akár gyöngeségnek is
nevezhető. A buddhizmussal szemben a kereszténység egy szen
vedélyesen szerető Istenről tesz tanúságot, akinek az egyes em
ber sorsa és fájdalma végtelenül fontos, annyira, hogy magára
vette a terheinket.

Ebből a gyökeresen új szemléletmódból születik a keresztény
erkölcsi hozzáállás az erőszak kérdéséhez. Nézzük először ennek
a keresztény erkölcsi felfogásnak a ragyogó megfogalmazódását
a Hegyi Beszédben, azután pedig a szisztematizálódását az egy
ház társadalmi tanításában.

Az evangéliumi erőszakmentesséi9

19VÖ. Székely János: Az
Újszövetség teológiája.

Szent Jeromos
Katolikus Bibliatársulat,

Budapest, 2003,
123-125.

A Hegyi Beszédben Jézus egyedülálló radikalitással és tisztasággal
fogalmazza meg az erőszak nélküliség, a szeretet parancsát. Az ál
talános elv ("Ne szállj szembe a gonosszal'T" kimondása után
négy példa következik: ha megütik a jobb arcodat; ha a köpenye
det el akarják venni; ha ezer lépésre kényszerítenek; aki kölcsön
kér (Mt 5,38-42).
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A példák magyarázata

20Tertul\iánusz szerint
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egyfajta megszorítása

(Marc 4,16).

21VÖ. U. Luz:
Matthaus I, 294.

A jobbik arc megütése különösen nagy szégyen volt, mert az
ember a jobb kézzel adott szokásos pofont a bal arcára kapja. A
jobb arcot megütni visszakézből nagy megvetés jele volt (vö.
3Ezdr 4,30). A Misna tanúsítja, hogy aki a jobb arcára kapott po
font, az kétszeres kártérítésre (azaz 400 dénárra) volt jogosult
(BQ 8,6).

A köpenyelvételét említő példánál Máté megfogalmazása
perre utal: "ha valaki perbe fog, hogy elvegye a köpenyedet" .
Lukács mintha rablásként mondaná el a köpeny elveszítését (Lk
6,29). A köpeny olyan ruhadarab volt, amit nem szabad a sze
génytől elvenni. A Kivonulás könyve szerint: "még ha zálogba is
adja, estére vissza kell adni neki, mert az az egyetlen takarója"
(Kiv 22,25). Meghökkentő Jézus mondata: "még az alsó ruhádat
is add oda". Mindenedet add oda: Jézus erre a megdöbbentő

gesztusra szólít fel.
"Aki ezer lépésre kényszerít..." Az ayyapEúw (kényszeríteni)

perzsa eredetű szó, a latinba és a héberbe is átment. A megszál
ló katonaság (Jézus korában a gyűlölt rómaiak) joga volt, hogy
kényszeríthettek bárkit, hogy vigye a terhüket. vagy mutassa az
utat egy meghatározott távolságig (pl.: Cirenei Simon).

"Aki kölcsönkér, attól ne tagadd meg." Máté ezt a közösség
életére is akarja vonatkoztatni. Egy olyan mindennapi esetet em
lít, ami gyakran előfordulhat.

A jézusi alapelv ("Ne szállj szembe a gonosszal") úgy tűnik,

inkább csak negatív, passzív. A példák azonban aktív cselekvést
fejeznek ki. Aki így él, az ellenséget szinte provokálja tetteivel.

Az ellenségszeretetről és az igazságtalanság elviseléséről a gö
rögök és a zsidó bölcsek is beszéltek. Platón inkább elszenvedné
az igazságtalanságot, mint megtenné (Gorg 469C). Erre a maga
tartásra példa Platón interpretációja szerint Szókratész halála is.
Josephus Flavius leírása szerint Heródes Agrippa ezekkel a sza
vakkal próbálja lebeszélni a zsidókat alázadásról: "semmi sem
állítja meg jobban az ütéseket, mint azok türelmes elviselése"
(Bell 2,350s). Ahikár egyik mondása így hangzik: "ha egy gonosz
megragadja bojtodat, hagyd a kezében". Az Insinger papiruszon
(21) pedig ezt olvassuk: "ha egy bölcs embertől elveszik ruháját,
odaadja és áldást mond't."

Jézus mondásai még radikálisabbak. A szerétet radikális tette
ivel széttörik az erőszak és a bosszú ördögi körét. Ezek a mon
datok élő tiltakozás, kiáltás egy olyan világ után, ahol lIa farkas
együtt fog lakni a báránnyal."

Az egyház történetében az erőszakmentességről szóló tanítás
sal kapcsolatban két magyarázati irány van jelen. A szigorúbb
irány szó szerint veszi Jézus szavait. Igy például a 3. századig
kereszténynek tilos volt önként katonának állnia (Traditio
apostolica 16). Úgy értették, hogy mindenkire kötelező ez a tör
vény. A keresztény nem üthet vissza: "Ha visszaütsz, megtagad-
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23VÖ. U. Luz:
Matthaus I, 299.

tad, hogy Krisztus tanítványa vagy, nem szavakkal, hanem tet
tekkel" (Opus imperfectum 12).22 A konstantini fordulat itt is
jelentős változást hozott. Az Arles-i zsinat (Kr. u. 314) egyik ha
tározata szerint azt a keresztényt, aki békeidőben kilép a hadse
regből, kiközösítik. Nagy Teodóziusz törvénykönyve szerint pe
dig azontúl (Kr, u. 416) csak keresztény lehetett katona.23

Sokan úgy vélték, hogy ezek a jézusi parancsok megvalósítha
tatlanok, vagy egyenesen károsak. A hitehagyó [uliánusz császár
szerint Jézus szavai azt írják elő, "hogy egy másik világban él
jünk" (vö. Nazianzi Szent Gergely, Or 4,97). Kelszosz nézete sze-

. rint Krisztus törvénye "a földi uralmat a törvényteleneknek és a
legvadabb barbároknak adja át" (Origenész, eels 8,68). Ezért sok
keresztény magyarázó is az erőszak elkerülhetetlenségét hangsú
lyozza, és valamilyen közbülső magyarázatot keres. így Szent
Agoston egyik levelében (Ep 138) válaszolni próbál Marcellinusz
ellenvetésére, aki szerint Jézusnak ez a parancsa "az államok
szokásainak semmiképp sem felel meg". Ágoston megállapítja,
hogy az állam kötelessége az erőszak alkalmazása a gonosszal
szemben, ahogyan az apa is fegyelmezi a fiát. Jézus törvénye
csak a szívbeli magatartásra vonatkozik. Ehhez az esetenként
szükséges erőszakhoz tartozik Ágoston szerint az "igazságos há
ború" (De Civitate Dei 19,7) és a halálbüntetés is (De sermone
Domini in monte 1,20 [64]). A középkor a maga kétszintes etikájá
val a papokat és a szerzeteseket felmenti a fegyverhasználat kö
telessége alól (Aquinói Szent Tamás, Super evangelium sancti
Matthaei lectura 542.544). Hasonlóképp Luther a Hegyi Beszéd
követelményeit vonatkoztatja az egyénre önmagában (in se), ám
mihelyt a társadalom tagjaként szerepel valaki (in relatione), már
azt állítja: "Krisztust nem kérdezheted" (WA 32,391).

A már és a még nem kettősségének realitásával találkozunk
ebben a kérdésben is. A keresztény és az egyház mint közösség
hivatott arra, hogy a Hegyi Beszéd radikális erőszakmentességé

nek eszményét konkrét formában is megvalósítsa. Hivatott arra,
hogy mint kontraszt-társadalom, az Isten országának hiteles
magja, kovásza legyen. Erről szólt nagyon világosan és határo
zottan a II. Vatikáni zsinat is: "Nyilvánvaló, hogy minden erőn

ket megfeszítve elő kell készítenünk azt az időt, amikor a nem
zetek egyetértésével száműzhető lesz minden háború" (GS 82).
Ám amíg ez az Ország teljesen meg nem valósul, addig a ke
resztény is kényszerül bizonyos kompromisszumokra. Nem oszt
hatja szét mindenki mindenét a szegények között, mert össze
omlana a gazdasági élet. Nem dobhatunk el azonnal minden
fegyvert, mert az erőszak még korlátlanabb kitörését okoz nánk
vele. A vagyoni egyenlőtlenségek és az erőszak leküzdésének
útja a történelem folyamán hosszú és fáradságos erősfeszítést

igényel. Ám ezek a felvállalt kompromisszumok (amelyeknek
mértéke nem tetszőleges!) nem azt jelentik, hogy lemondtunk az
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erőszakmentesség eszményéről, hanem csupán azt, hogya konk
rét megvalósítás itt a földi életben mindig szükségképp elmarad
a jézusi eszménytől.

Az egyház társadalmi tanítása: a továbblépés irányai

24D. C. Korten: Tőkés

társaságok világuralma.
Kapu, Budapest,

1996, 20-26.
25Haszan bin Talal:

Az emberiség válaszút
előtt áll. In: Szeptem
ber 11. Érlelmezése~

elméletek, viták. Balassi,
Budapest, 2002, 105.

26D. C. Korten:
i. m. 239-252.

27D. C. Korten:
i. m.253-262.

Világszervezetek

Határok

A katolikus egyház több mint száz év intenzív reflexió során az
evangéliumi elveket egy szisztematikus, úgynevezett társadalmi
tanítássá fejlesztette. A jelen problémái, úgy tűnik, lassanként túl
nőnek a hagyományos katolikus társadalmi tanítás eddigi kerete
in. Olyan világban élünk, ahol a Földön kitermelt energiahordo
zók, élelmiszer stb. 85%-át a Föld lakosságának 20%-a fogyasztja
el. A legszegényebb 20%-nak pedig 1,4% jut a Föld javaíbólf" A
Római Klub elnökének becslése szerint a Föld leggazdagabb 358
emberének annyi vagyona van, minta legszegényebb 40%-nak!25 A
nemzetközi pénzpiac - és ezáltal a gazdasági élet - irányítása
lassan teljesen kicsúszik az államok kezéből." A tőke gyakran falja
fel az olyan nagy értékű óriásvállalatokat, amelyek emberek ezrei
nek adtak hosszú idő óta megélhetést, hogy aztán a hasznot lefő

lözve a vállalat roncsait kiokádja. 27 Egyre több oldalról merül fel
az akarat egy új világrend kialakítására.

Az ENSZ biztonsági tanács állandó tagjainak vétójoga az erő

sek hatalmát törvényesíti. A katonailag jelentős hatalmak diktál
nak a világnak. Ez a rendszer mindenképpen megváltoztatandó,
többek között erre céloz a pápa újévi üzenete is.

Újra kellene gondolni az országhatárok kérdését is. A II. vi
lágháború óta a politikai közéletben szinte dogmává vált a meg
lévő határok sérthetetlensége, megváltoztathatatlansága. Aki ezt
az alapaxiómát nem fogadja el, az nem szalonképes ember a
nyugati típusú politizálásban. Úgy tekintik a határokat, mintha
azok valamiféle igazságot testesítenének meg. Pedig ennek sok
szor inkább az ellenkezője a helyzet. A határok sokszor a legna
gyobb igazságtalanságok megtestesítői. A határokat legtöbbször
fegyverekkel és vérrel húzták meg. Itt ne csak Magyarország ha
tárara gondoljunk, hanem elsősorban a harmadik világ ország
határaira. Afrika határait legtöbb esetben a gyarmatosító hadse
regek egymásközti háborúinak függvényében alakították ki, az
entnikai szempontokat szinte teljesen figyelmen kívül hagyva.
Nagy népek kerültek így sokszor két-három országba szétszór
va. Működésképtelen, etnikai feszültségekkel terhes országok
jöttek létre. A határok nem az igazság, hanem az igazságtalanság
egyik legfőbb megtestesítői.

Nyilvánvaló, hogy jelenleg a határokat átrajzolni nemigen le
het a háború kockázata nélkül. Lehetne azonban a határok rela
tívvá tételén gondolkodni. Leginkább pedig az jelentene komoly
előrelépést, és az előzhetne meg újabb etnikai jellegű háborúkat,
ha a kisebbségeknek joga lenne arra, hogy autonóm területeket
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Magántulajdon,
nemzetközi szinten

280. C. Korten:
i. m. 370-397.

létrehozzanak ott, ahol nagy számban vannak jelen, és ők alkot
ják a többséget. Ezek a területek a jelenlegi ország részei marad
nának, de belső és kulturális autonómiát kapnának.

Sok közgazdász, látva a világ összfogyasztása eloszlásának el
képesztő igazságtalanságát, azt javasolja, hogy a sokat fogyasztó
országokra nemzetközi adót vessenek ki, amelyet a legkeveseb
bet fogyasztó országok kapnának meg.

Egyesek felvetik a magántulajdonhoz való jog világszintű szabá
lyozását, korlátozását is. Fontos lenne biztosítani azt a jogot, hogy
minden gazdasági döntésbe beleszólhassanak azok (az országok,
dolgozók), akiket az a döntés közvetlenül érint. Egyesek szerint a
magántulajdonhoz való jogot függővé kellene tenni attól, hogy a
tulajdonos a vagyonát sokak javára használja-e. Amennyiben nem
ez történik, akkor fokozatosan csökkenne a pénzének az értéke, és
fokozatosan csökkenne az egyéb vagyonához való joga is.28

5. Utópia?

29K. Lorenz: A civilizált
emberiség nyolc halálos

bűne. Sopron,
1988,46-60.

Egyesek szerint szépek a kereszténység tanításai a szeretetről, a
szegényekkel, gyöngékkel való szolidaritásról, csak irreálisak,
életidegenek, megvalósíthatatlanok. Sokan arra hivatkoznak, hogy
az evolúció során is - úgy tűnik - az erősebb jutott előbbre, ma
radt életben, tudta továbbadni a génjeit, a gyenge pedig elpusz
tult. Úgy tűnik, ez a fejlődés egyik legfőbb motorja. Úgy tűnik,
mintha a történelmet is ez a küzdelem, és az erősebb életben mara
dása vinné előre. Lehet, hogy valakinek ez nem szimpatikus, nem
örül annak, hogy az erősek akarják irányítani a világot, de ez az élet
rendje. Konrad Lorenz etológus szerint a természetes kiválasztódás
és a harc e1tűnése az ember életébó1, a gyöngék életben tartása és el
tartása az emberiség génállományának leromlásához vezethet.f

Ez a kritika csábítónak tűnhet. Sokszor úgy látszik, hogy Isten
is ilyennek alkotta a világot, ahol az erősebb jut előre. Az efféle
elméletek azonban sok mindenről megfeledkeznek. Elfelejtik azt,
hogya fejlettebb élőlények között már megjelenik az úgyneve
zett "ölési gátlás". A fejlettebb fajok egyedei képtelenek a nős

tényt, vagy a kölyök állatot megölni, és véres küzdelmekben a
vesztes behódoló gesztusára is életbe lép ez az ölési gát. A fajon
belüli agressziót a természet szabályozza, fékezi. Az evolúcióról
való eddigi ismeretek alapján úgy látszik, hogy nem egyszeruen
az erőszakosabb, hanem inkább az alkalmazkodóbb fajok, egye
dek maradtak meg. Ez az alkalmazkodó képesség jelentette a
más fajokkal való együttélés képességét is. Bizonyos esetekben
egy túlságosan agresszív faj a saját életterét, táplálékát tette tönk
re a túlzott erőszakosságával, és ezzel a maga vesztét okozta.

Még szembeötlőbb hiányossága a fent említett elméleteknek
az, hogy nem veszik figyelembe az ember és az állat között lévő

minőségi különbséget. A katolikus felfogás szerint az ember Is-
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30Az önvédelem bonyo
lult kérdéskörére itt most

nem térek ki, csak az
emberiség és a társada
lom fejlődésének, életé

nek általános szempont
jából vizsgálom az
erőszak kérdését.

ten képmása, és ezért végtelen értéke van. Az ember nem vala
miféle biológiai érték, génállomány, egy faj egyede, amely eset
.leg feláldozható a fejlődés oltárán. Az ember értéke végtelen,
nem mérlegelhető, senki sem teheti meg magát ítélőbírónak élet
és halál fölött."

Az említett kritikának azonban van igazságtartalma is. Való
ban igaz az, hogya fejlődés azt jelenti, az egészséges és életké
pes fejlődik, előre jut. Ha egy társadalom elveszíti az érzékét az
iránt, hogy mi az egészséges és életképes; ha nincs más társada
lometikai alapelve, mint az, hogy a másságot tolerálni kell; ha
passzívan eltűri a deviáns, az életképtelen és az erkölcstelen tér
nyerését; ha már nem tudja világosan kimondani például azt,
hogya heteroszexuális szerelemre-szeretetre épülő házasság jó,
egészséges, abból élet fakad, a homoszexuális kapcsolat pedig
természetellenes, ott valami megsérült, abból nem fakad élet; ha
egy társadalom egyszeruen tűri az élősködő, ön- és köz-pusztító
magatartásformákat, akkor az a társadalom fokozatosan elsat
nyul és elvész. Jól látható ez akár a Római Birodalom pusztulá
sán, akár Európa mostani hanyatlásán is. Egy olyan Európának,
ahol már alig-alig kötnek házasságot, ahol megszűnő félben van
a család, ahol alig születik gyermek, nem sok jövőt jósolhatunk.
Talán reménnyel tölthet el minket, hogy az ide bevándorló uk
rán, török, kínai népesség az élet, a család, az erkölcs, a vallás
értékeit még jobban ismeri, őrzi, mint Európa kissé megfáradt,
elbizonytalanodott népei.

A pápa egy új világrend szükségességéről beszél. Egy olyan
világról, amely nem az erősek jogára épül. Olyan távolinak, utó
pisztikusnak tűnhet mindez. Tudunk-e ezért valamit tenni?

"Egyszer két barát koccintott a barátságukra. Az egyik meg-
szólalt:

Ha lenne öt autód, egyet nekem adnál?
Persze - feleli a másik.
Ha lenne öt tévéd, egyet nekem adnál?
Persze - feleli a barátja.
Ha lenne öt inged, egyet nekem adnál? A barátja erre kissé

zavarodottan nézett, aztán megrázta a fejét.
Miért nem? - kérdezte a társa.
Mert van öt ingem."

Lehet, hogy nem vagyunk se milliomosok, se miniszterek. Lehet,
hogy úgy érezzük, a nagy döntések, a nagy folyamatok nem raj
tunk múlnak, nem sokat tudunk tenni. De öt ingünk azért van.
Megteszem-e, ami rajtam áll, amire ténylegesen képes vagyok?
Legalább körülöttem épül-e az az új világrend, ahol a gyöngét is
észreveszik? Készítem-e én is az életemmel azt a végső lakomát,
ahol nem lesz "első és utolsó vendég".
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