
GÜNTHER
VAN NORDEN

Günther van Norden
(1928) a wuppertali egye
temen az újkori történe
lem professzoraként taní
tott, ma Bonnban él. Szá
mos könyve jelent meg a
20. századi német pro
testáns egyháztörténettel
kapcsolatban, különösen
a Harmadik Birodalom
és a háború utáni idő

szak vonatkozásában.
Die Weltverantworlung des
Christen neu begreifen.
Karl Barth als homo poli
ticus lA keresztények vi
lág iránti felelősségének

újragondolása. K. B. mint
homo politicus] című

könyve 1997-ben jelent
meg a Chr. Kaiser kiadó
nál, és azóta is több ta
nulmányban foglalkozott
Barth politikai szemléleté
vei. Jelen tanulmánya fo
lyóiratunk számára készült.

Avétkesség kérdése

lKart Barth: Offene Briefe
194&-1968. (Hrsg. von

Dieter Koch.) Zürich,
1984, 33. Barth hasonló

képpen nyilatkozik von
Holst professzorhoz írt

leveleiben is: uo. 121-135.

Karl Barth politikai
állásfoglalásai a
II. világháború után
Karl Barth, a mély gondolkodású, teremtő eredetiségű református
teológus a nemzetiszocializmus éveiben, s már azelőtt is megraga
dó elkötelezettséget tanúsítva formált véleményt a kor lényeges
kérdéseiről. Soha nem tért ki a kritikai számvetés elől, soha nem
menekült teológiai üveggyöngyjátékok biztonságos birodalmába;
pontos és szabatos szavaival mindig az előtérben álló kérdések ve
lejéig hatolt. Attól sem riadt vissza, hogy - akárcsak a svájci népi
hős, Winkelried - magára irányítsa az ellenfelek lándzsáit, azzal,
hogy világosan és tisztán kimondta azt, amit sokan mások óvato
san elhallgattak. Ekképpen pedig valóban azt a szerepet töltötte
be, amelyet az egyház gyakran nem mert és nem tudott vállalni:
azok szócsöve volt, akiknek már nem voltak szavaik. És így egy
ben gyakran a pusztába kiáltó helyzetébe is került.

Barth a háború után is éppoly egyértelmű, megalapozott és
elkötelezettségről tanúskodó nézeteknek adott hangot, mint ko
rábban. A körültekintő kiegyensúlyozottság és a mértéktartó be
széd sosem volt a kenyere.

1945-ben és 1946-ban az egyik legfontosabb kérdés a német nép
vétkességének problémája volt: miként nyerhetett teret a hitleriz
mus? Barth-ot is felkérték arra, fejtse ki véleményét ezzel kapcso
latban. Két szempontot emelt ki:

1. egyrészt határozottan kiemelte, hogya német polgárságnak,
a művelt, szellemi elitnek felelőssége van az 1933-ban Németor
szágra rátelepedő visszás helyzet kialakulásában: "A német
probléma gyökerét nem Bismarcknál és Hitlernél kell keres
nünk, hanem abban, hogya német értelmiség hajlandóságot
mutatott Bismarck és Hitler támogatására"} a német nemzeti
hitben, amely a Nagy Frigyestől Bismarckon át Hindenburgig
ívelő hagyományvonalat egészen Hitlerig elnyújtotta, abban,
hogy lelkükben' a németek múltjuk szivárványos eszményeit csil
logtatták maguknak, és a külső politikai térben megadták magu
kat a hatalmi politikának, azaz "két teljesen ellentétes tarto
mányban éltek",2 s végül egészen konkrétan abban, hogy nem
tudták és nem is akarták megvédeni a weimari demokráciát,
amíg arra még lehetőségük lett volna;

743



2UO. 34. Lásd továbbá
Barth-nak egy újságírói

kérdésre adott válaszát:
An den Nachrichten

dienst der Pressestelle
der Evangelischen

Kirche der Rheinprovinz
(Vikarin Irmgard

Rehmann): uo. 94-107.

A politikai viszonyok
alakulása

3UO. 44.

Magyarország

4Levél a magyarországi
református

keresztényeknek 1948.
május 23-án; Offene
Briefe i. m. 139-147.

5VÖ. Fuisz József: Der
Beitrag der

Religionsgemeinschaften
zum Ungamaufstand

1956. Kirchliche
Zeitgeschichte, 2004/1,

113-132.
BEgy Karl Barth-ról

szóló hosszú cikkben a
Der Spiegel még több

mint tíz évvel később is
megemlítette Barth-nak

azta kommunista
Szabad Népben tett

nyilatkozatát, mely
szerint a kommunista

állami vezetést a
keresztényeknek

2. másrészt azokban a hetekben, amikor kitudódtak a barbár
gaztettek (koncentrációs táborok stb.), és a németek ellen olyan
gyűlölet lángolt föl, mint soha korábban, Barth baráti gesztussal
fordult a németek felé, s szóval és tettel is a segítségükre sietett.
Arra figyelmeztette a svájci nyilvánosságot, hogya feladat most
nem a német nép "szolidáris megbüntetése, hanem az, hogy fe
lelősséget ébresszünk benne a lerombolt rend megújítására".'

Barth az európai politikai viszonyok, a "hidegháború" felé tartó
folyamat alakulását is kritikai távolságtartással követte nyomon.
Aggodalommal töltötte el, hogy új ellenségképek alakulnak ki,
amelyek két szembenálló blokkra osztják Európát és a világot. Ha
tározottan állást foglalt azokkal a kárhoztató ítéletekkel szemben,
amelyekkel a két oldal - túlméretezett propagandával - kölcsö
nösen sújtotta egymást, és nem riadt vissza attól, hogy e téren is
egy olyan kisebbség álláspontjának adjon hangot, amely veszélyes
politikai eszköznek tartotta a nyugati antikommunizmus ag
resszív fegyvereit. Főként azok magatartása váltott ki szenvedé
lyes tiltakozást belőle, akik a kereszténységet az antikommunista
ideológia "vallási kísérőzenéjeként",az egyházakat pedig a politi
kai harc propagandaintézményeiként használták föl.

Ezért egy 1948. május 23-án írt nyilvános levelében azt ajánlotta a
magyarországi református egyháznak, hogy ne alakítson ki eleve
ellenséges magatartást az állammal szemben, hanem várja ki, mi
ként alakulnak a dolgok," Tizenkét év után 1948. március 22. és áp
rilis 5. között másodjára is ellátogatott Magyarországra, és újra ta
lálkozott egy sor református teológussal, Tildy Zoltánnal és Péter
Jánossal is. Tildy ekkor Magyarország köztársasági elnöke, Péter
pedig személyi titkára volt. Mindketten aktív szerepet vállaltak a
nemzetiszocializmus elleni küzdelemben, és úgy vélték, a háború
után hozzájárulhatnak Magyarország békés újjászervezéséhez.
Eleinte úgy tűnt, hogy az 1945 szeptemberében tartott első szabad
választásokon a szavazatok ötvenhét százalékát megszerző, és ez
zel a legerősebb magyarországi politikai erővé előlépő Kisgazda
párt segítségével ez lehetséges is lesz, ám a következő években a
kommunista párt a szovjet megszálló hatalom támogatásával egy
re nagyobb befolyásra tett szert. 5 Levelében Barth szót ejtett az
"uralkodó" kommunista párt szemmel láthatóan egyre erősödő

hatalmi pozíciójaről, és annak a véleményének adott hangot, hogy
egyelőre nem tudhatni. milyen mértékű hatalmat szerez magának
a jövőben a kommunista párt, s az állam mennyiben őrizheti majd
meg szabadságát. Pozitív jelnek tekintette, hogy "minden esetle
ges visszás fejlemény ellenére" a református egyház támogatja a
társadalmi struktúra átalakítását célzó intézkedéseket, például a
nagybirtokok megszüntetését és az ipari nagyvállalatok államosí
tását/6 de óva intette attól, hogy "az új állam elismerésén túlmenő-
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is el kell fogadniuk. A
cikkel kapcsolatban

Barth kifejtette, hogy so
hasem tett efféle nyilat

kozatot. Vö. Offene
Briefe i. m. 484.

"Szegény egyház"

7Levél Bereczkyhez
1949. január 28-án és

Péterhez 1949.
május 16-án.

en sajátos ideológiájával is szolidáris legyen". Az egyház sem nem
támadhatja meg az államot, sem nem hódolhat be neki: szabad ön
rendelkezéssel, Isten igéjének engedelmeskedve a maga útját kell
járnia. Ezért tehát "szabad államban" létező "szabad egyházként"
"nem lehet megkötve a keze", és ha engedményeket is tesz az ál
lamnak, az még nem jelenti azt, hogy "mindenben ehhez az új ál
lamhoz idomul". Ha az egyház lemond minden hatalmi pozíciójá
ról és befolyásáról, s így "eltökélten saját talaján veti meg a lábát",
akkor "ennek alapján - az Evangélium tiszta hirdetése és a szent
úrvacsora helyes ünneplése révén - küldetést és teljhatalmat nyer
arra, hogy politikai és társadalmi síkon is megfontoltan, igazságo
san és bátran töltse be azt a őrállási hivatalt, amelynek az új ma
gyar állam keretében sem fordíthat hátat, mert akkor már nem
igaz egyház, hanem pusztán néma kutya lenne".

E ponton világosan megmutatkozik Barth-nak az a felfogása,
hogya szekuláris társadalomban a jövő egyházának ténylegesen
le kell mondania minden múltbeli kiváltságáról, s így ténylege
sen arra fordíthatja figyelmét, ami a .Jegsajátabbja" - mindez
pedig teljes összhangban van azzal, amit Bonhoeffer gondolt a
jövő "szegény egyházáról". A szegény egyház kizárólag Urához
tartozik, s ezért sohasem engedheti, hogy saját útját, saját szavait
és saját magatartását "a másik oldal, azaz a másik oldal nemtet
szésétől tartó vagy egyetértését vadászó aggályoskodás" jelölje
ki számára. Ennek alapján Barth kritikával illette a református
zsinati tanács 1948. április 30-án "a református egyház és az ál
lam viszonyát" érintő nyilatkozatának egyes pontjait, mivel úgy
látta, hogy az itt kifejtettek "mintha túl közel kerültek volna az
új állam előtti behódoláshoz". Másfelől azonban az egyház sza
badságának és függetlenségének abban is meg kell nyilvánulnia,
hogy döntéseit nem az "alkalmazkodás látszatától" való félelem,
nem a kormányzat tetszése miatt aggódó mérlegelés határozza
meg. Ezért pedig egyházi és teológiai kompetenciája alapján
nyugodt szívvel püspökké választhatja a lelkész Bereczkyt, még
ha megválasztása talán azt a látszatot kelti is, hogy az uralkodó
magyar rezsimhez alkalmazkodik, vagy teljesen behódol neki.

A későbbiekben Barth igen kritikus hangon nyilatkozott
Bereczky és a tiszántúli egyházkerület püspökévé megválasztott
Péter politikai magatartásáról, részben magánlevelekben," rész
ben egy 1951. szeptember 16-án Bereczkyhez írt és hozzájárulása
nélkül nyomtatásban is megjelent levélben, amelyben azt fejtege
ti, hogya magyarországi fejlemények és Bereczky ezzel kapcso
latos állásfoglalásai nagy nyugtalansággal töltik el. Neki,
Barth-nak a sajtóból kellett tudomást szereznie arról, hogy
Bereczky egy nappal svájci útja előtt (augusztus 14-én amúgy
azután találkozott és beszélt is Svájcban Barth-tal) aláírt egy
olyan határozatot, amely kimondja a sárospataki és a pápai teo
lógiai akadémia azonnali - "mint állitják: takarékossági okok-
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Barth levele Bereczky
püspöknek

aOffene Briefe i. m. 279.

9Néhány éwel később,

az 1956-os magyaror
szági felkelés elött egy

"hitvallási nyilatkozatban"
ellenzéki református teo

lógusok újra kritikával
illették azt a történe

lemteológiát, amely
szerint lsten történelmi

eseményekben nyilvánít
ja ki akaratát. A doku

mentum az 1934-es
Barmeni Teologiai Nyilat

kozatra és Barth Eine
Schweizer Stimme [Egy

svájci vélemény] címú
írására hivatkozik.

ból" szükséges - megszűnését. Miért nem közölte ezt vele? "Az
Ön amúgy oly bőbeszédű hírszolgálata" is mélyen hallgat az
esetről. Öt/ Barth-ot szoros szálak fűzik mindként akadémiához,
1936-ban és 1948-ban tett magyarországi látogatásai alkalmával
mindkettőt felkereste, és ha Bereczky azt kívánja, hogy barátai
Nyugaton megfelelően ecseteljék Ifa magyarországi fejleménye
ket" / akkor teljes körű tájékoztatást is kell nyújtania számukra.
Ez után a nem éppen véka alá rejtett támadás után Barth egye
nesen azt kérdezi a püspöktől, nem fenyegeti-e az a veszély,
hogy "súlyos teológiai tévedésbe csúszik"/ nem azzal, hogy egy
értelműen jóváhagyja a kommunizmust (ő/ Barth más vélemé
nyen van ebben a politikai kérdésben, de a keresztények között
minden további nélkül folyhat vita e téren), hanem azzal, hogy
Ifa kommunizmus elfogadását a keresztény üzenet részévé eme
li". Ez az "ideologikus-keresztény gondolkodásforma egykor 
más előjellel - a Német Keresztények mozgalmát jellemezte"."
Közöttük is voltak komoly és istenfélő emberek, "éppen az Ön
sajátos irányvonalából, kedves Püspök úr" (Barth itt Bereczky
pietista gyökereire utal), és "legkiválóbbjaik" közül egyesek úgy
látták, a nemzetiszocializmus szocializmusa a "kereszténység
egészen új/ mélyebb megértésének" lehetőségét jelenti. Végül
azonban abba a tévedésbe buktak, hogy egy világtörténelmi ese
ményt (adott esetben a Hitlerrel kapcsolatos események) Isten
sajátos kinyilatkoztatásának állítottak be. Barth világosan fogal
maz: "Ön lényegében ugyanerre a pályára készül állni." Az,
amit a püspök hírszolgálatán keresztül terjeszt, például hogy a
szocializmus által Isten az emberi együttélés igazságosabb rend
jét hozza létre, "kétségbeejtő módon" hasonlít a Német Kereszté
nyek tételeihez, amelyeket az 1934-es Barmeni Nyilatkozat tév
tanoknak nyilvánított és elvetett.9 A következő mondat is
teljesen egyértelműen fogalmaz: "E ponton valami nincs rend
ben az Ön egész egyházpolitikájának alapvető teológiai előfelte

vésével." Barth azután ennél is élesebben nyilatkozik. Már
1936-ban is meglepve látta, hogy a reformátusok nagymértékben
saját ügyüknek tekintették az akkori rendszer politikai törekvé
seit - éppúgy, mint most. "A magyarországi reformátusság
nem tud mást tenni, mint hogy száz százalékban egyetért az ép
pen uralmon levő kormányzattal? Hogyan lehet, hogy Ön most
a »szocializmust« - mintha ez teljességgel magától értetődő len
ne - írja zászlójára (Jézus Krisztus egyházának zászlójára!)? (. .. )
Hogyan lehet, hogy olyan természetesen követi a keleti propa
ganda fekete-fehér-retorikáját? (, .. ) Rendben valónak találja,
hogy mi itt - a barátai! - az itteni árral szemközt úszunk, míg
Ön minden további nélkül úszik együtt az ottani árral?" Barth
azzal a sürgető kérdéssel fordul a püspökhöz, hogy alapjaiban
revideálja jelenlegi magatartását. Saját magát azért marasztalja
el, hogy korábban nem hívta fel a figyelmet elég világosan a
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A hidegháború idején

lOOffene Briefe
i. m. 148-166.

llUO. 202-214.

visszásságokra. Időnként már korábban is voltak aggodalomra
okot adó benyomásai, de meglátásait megtartotta magának, és
örömmel fogadta mindazt a jót, amit Magyarországon tapasztalt.
Most azonban már világosan ki kell mondania: "A magyarországi
egyházakat és gyülekezeteiket vezetőik tevékenysége veszélyes
kanyarba irányította, és ez az út mindannak alapján, amit látok és
megértek, elóbb vagy utóbb könnyen szerencsétlenségbe torkoll
hat. Most talán még van idő arra, hogy elejét vegyük ennek. De
ez csak úgy lehetséges, ha határozottan elrántják a kormányt."

Barth sajnálattal vette tudomásul ennek a levélnek a megjelenését,
mert viszolygott attól, hogy személyét a nyugati propaganda szol
gálatába állítsák. Ezzel magyarázható, hogy noha e levélben és
másutt is egyértelműen elhatárolódott a kommunizmustól, a hi
degháború időszakában,amikor az árnyalt politikai ítéletek eleve
csak rágalmakat hoztak magukkal, gyakran azzal a váddal illették,
hogy támogatja a kommunizmus ügyét, vagy legalábbis nem tá
mogatja megbízhatóan a nyugati demokráciát. Emil Brunner pél
dául 1948 nyarán a totalitárius kommunista állam meggyőző

elemzését követően nekiszegezte azt a kérdést, amellyel oly gyak
ran kellett szembenéznie: jelesül hogy miért nem helyezkedik
szembe éppoly határozottan a kommunista állammal, mint egykor
a nemzetiszocialista hatalommal." Barth azt válaszolta a kérdésre,
hogy a kommunista állam nem jelent olyan kísértést az egyházra
nézve, mint a nemzetiszocializmus, s ezért az egyháznak nem kell
még egyszer elsorolnia mindazt, ami amúgy is ott virít minden új
ságban. Az egyház hitvallása "az ár ellen feszül, és nem azt köve
ti". Azonkívül a keleti egyháznak nem jelent különösebb segítsé
get, ha szemébe mondjuk helyes állításainkat. Ebben a szellemben
írta 1950-ben, a koreai háború kitörése után a nyugat-berlini lel
késznek, Wolf-Dieter Zimmermann-nak,II hogy teljesen megérti
ugyan, hogy a Szovjetunió fenyegető fellépése és egyre agresszí
vebb propagandája miatt az amerikai és angol politikusok adott
esetben elkerülhetetlen "katonai védekezést" fontolgatnak, de
egyelőre semmi sem bizonyítja, hogy Oroszország valóban hábo
rút kívánna indítani. Ezért pedig az egyháznak fel kell lépnie min
den háborús propaganda és "az Oroszország és a kommunizmus
ellen indítandó keresztes hadjáratra" biztató fecsegés ellen. Barth
beható elemzéssel fejtette ki, miért szükséges ma fellépni Nyu
gat-Németország remilitarizálása ellen (ahogyan egykor Heine
mann és Niemöller): a szembenálló blokkok között olyan erőnek

kell kialakulnia, amely megmenti a veszélybe került békét. Ennek
a "harmadik útnak" az eszméjét Barth egyre eltökéltebben han
goztatta, főként akkor, amikor mindkét blokk fokozta atomfegyve
reinek számát. Egyetértett a lengyel külügyminiszter, Rapacki
1957-ben előterjesztett tervével is, melynek értelmében Közép-Eu
rópában atomfegyvermentes övezetet kellene létrehozni.
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Barth nyilatkozatai
a Szovjetunióról

12Az idézetek
a Barth-Feldmann

levélváltásból
származnak: Offene

Briefe i. m. 214-273.

Mindezeken kívül Barth azonban olyan nyilatkozatokat is tett,
amelyekre alig találhatunk magyarázatot. Ilyen például az 1949.
február 6-án Die Kirche zwischen Ost und West [Az egyház Kelet
és Nyugat kőzött] címmel tartott előadása, amelyben felemelte
szavát az ellen, hogy "egy olyan formátumú embert, mint ami
lyen Sztálin", összehasonlítsák Hitlerrel. Emellett arra is kitért,
hogy "Szovjetoroszországban - lehet, hogy igen piszkos és vé
res kézzel, bennünket méltán felháborító módon - (. .. ) mégis
csak egy konstruktív eszme" megvalósításába fogtak, "mégiscsak
egy olyan kérdés megoldásába, amely számunkra is komoly és
égető kérdés, s amelyet a magunk tiszta kezével korántsem ke
zelünk kellő erővel: a szociális kérdésről van szó". Amíg Nyuga
ton olyan "szabadság" érvényesül, "amely lehetővé teszi gazda
sági válságok kirobbantását, olyan »szabadság«, amely biztosítja,
hogy gabonát szórjunk a tengerbe, míg a másik oldalon éhez
nek, addig - legalábbis keresztény mivoltunkban - nem meg
engedett számunkra, hogy feltétlenül elutasítással támadjunk
neki a Keletnek". Jóllehet helytállóak a kapitalista szabadság for
máival szemben felhozott vádjai, jóllehet a marxista kommuniz
must humánus irányultságúnak ismerte el, és jóllehet világosan
elhatárolódott a brutális eszközöktől, mindez még nem érvényte
leníti azt a kritikai véleményt, hogy Barth politikai elemzése e
téren, a kommunista-sztálinista hatalomgyakorlást illetően azt a
benyomást kelti, hogy mindent megszépítő szemüvegen keresz
tül látta a valóságot. Olyan ellenszenvvel töltötte el a hisztérikus
nyugati antikommunizmus (McCarthy), hogy a jelek szerint
időnként nem látta Sztálin és elvtársai embereket sárba tipró in
tézkedéseinek valódi természetét. Ennek következtében az emlí
tett előadásban azzal a téves állítással is találkozunk, hogy meg
kell különböztetnünk egymástól a kommunizmus "totalitárius
rémtetteit" és "azt, amit pozitív célként tűz maga elé és követ".
Mindennek alapján legélesebb bírálója természetesen méltán sze
gezte neki a kérdést, hogy véleménye szerint a cél szentesíti-e az
eszközt? A berni egyházügyi- és kultuszminiszter, Dr. Markus
Feldmann azzal a váddal támadta Barth-ot, hogy "szemmel lát
hatóan fejet hajtott" Sztálin előtt, eltorzítja a tényeket, például
azzal, hogy megkérdőjelezi a svájci államnak a szociális kérdés
megoldásában kifejtett erőfeszítéseit, a sztálini Oroszországot vi
szont szociális erőfeszítéséért dicséri. Feldmann továbbá megkér
dezi Barth-tól, miért van, "hogy Nyugaton a társadalmi kritiká
nak az állammal szemben is szabad útja van", Keleten viszont
mindenestől elnyomják ezt a szabadságot. 12 A későbbiekben

Feldmann eleinte megalapozott kritikája helyett már csak pole
mikus és rosszindulatú ítéleteket hangoztatott, példának okáért:
"a politikai dilettantizmus akkor is politikai dilettantizmus ma
rad, ha teológiai köntösbe bújtatják, és a demagógia akkor is de
magógia marad, ha a szószékről hirdetik". Ezzel viszont tévesen
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13UO. 567.

A fegyverkezési
harc ellen

14UO. 355. Lásd továbbá
Barthnak 1957. április

19-én An die
Öffentlichkeit

lA nyilvánossághoz)
intézett felhívását az

atomfegyverek gyártása
ellen: uo. 389-392.

15UO. 320sk.

ítéli meg Barth-nak a dolgok árnyaltabb szemléletére tett erőfe

szítéseit. Barth nem Sztálin brutális tetteinek igazolására töreke
dett, nem kívánta leértékelni a nyugati demokráciákat, és egyál
talán nem volt célja, hogy súlyos dolgokat ártalmatlannak
állítson be, ellenkezőleg: fel akarta számolni a megmerevedett és
szembenálláson alapuló gondolkodást, és a propagandakliséket
odahagyva árnyaltabb számvetést kívánt lehetővé tenni. Ennek
során ugyan olykor ő maga is félreérthető állításokat fogalma
zott meg, de politikai állásfoglalása mindenkor világos volt, amit
egyértelműen tanúsít az is, hogy nem volt hajlandó együttmű

ködni a Világbéketanáccsal. 1951. április 30-án a testület elnöké
nek, Frédéric Joliot-Curie professzornak címzett levelében arról
beszélt, hogyaVilágbéketanács jóllehet a béke mellett folytat
propagandát, de úgy, hogy egyben "rejtve vagy nyíltan, tovább
ra is »polémiát« folytat az Egyesült Államok ellen. A »polemizá
lás« pedig azt jelenti: háborút vívni - hidegháborút ugyan, de
mégis csak háborút. Ha támogatnám a Béketanács tevékenysé
gét, ennek a hidegháborúnak a szövetségesévé szegődnék. Nem
állhatok a pártjára, mert nem gondolom úgy, hogy ezen az úton
a béke helyreállítását szolgalnám.""

Minthogy eltökélten támogatott mindent, ami a béke ügyét szolgál
ta, és kitért minden eló1, ami veszélyeztette azt, Barth hevesen elle
nezte a két német állam remilitarizálását, az atomfegyverek gyártá
sát, és állást foglalt Németország újraegyesítése és neutralizálása
mellett. Attól viszont minden esetben tartózkodott, hogy nézeteit
teológiai indoklással támassza alá. A bentheimi lelkészeknek, akik
ről megtudta, hogy politikai állásfoglalásuk "egyértelmű, kötelező

erejű teológiai megalapozásának feladatával próbálnak megbirkóz
ni", azt üzente, hogy "nyugodtan birkózzanak még egy kicsit",
"mert az jót tesz az ember egészségének", amúgy viszont szellemi
erőfeszítéseik közben annak is figyelmet kellene szentelniük, "hogy
kétszer kettő valóban négy, és nem öt. És azután »egyértelműen«

lépjenek fel a remilitarizálás ellen (oo.) és az atom- és hidrogén
bombamentes jövőért" .14 A drezdai lelkészhez, Feurichhoz 1952. au
gusztus 2-án írt leveléből is világosan kitűnik Barth alapmeggyőző

dése. Arról ír ugyanis, kívánatos lenne, hogy amint Nyugat-Német
országban Niemöller, Heinemann és mások a remilitarizálás ellen
küzdenek, úgy a "békét kívánók" Kelet-Németországban is szegül
jenek szembe egy nemzeti haderő kialakításának. Voltaképpen a
nyugati és a keleti egyházaknak mindkét oldalon azt kellene szá
mon kérniük a "megszálló hatalmaktól", amit 1945-ben rögzítettek,
jelesül hogy immár soha többé "nem lesz német hadierő". Mint
hogy jelenleg ennek ellenkezője zajlik, a békemozgalmaknak mind
két oldalon legalább a katonai szolgálatot megtagadók védelméért
kellene harcolniuk. Ez Keleten kétségkívül "tízszer nehezebb",
mint Nyugaton, de "Isten nevében" vállalkozni kellene rá.ls
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A Német Demokratikus
Köztársaság

16UO.336.

17UO. 401-439, 414.

18UO.429.

19UO. 438sk., 90. jegy
zet. ,A »Iojalitás« nem

jelenti azt, hogy jóvá kell
hagyniuk az ennek a
berendezkedésnek az

alapjául szolgáló ideoló-
giát. És a »Iojalitás« azt

sem jelenti, hogy jóvá
kell hagyniuk eme be

rendezkedés minden
tényleges képviselőjének

összes rendelkezését.
A »Iojalitás« magában
foglalja a gondolatsza

badságból fakadó fenn-
tartást az ideológiával
szemben, de éppúgy
egy adott államrend

meghatározott megnyil
vánulásaival és intézke
déseivei szembeni tilta-

kozásként, sőt, ha szük
séges, ellenállásként

megjelenő fenntartást is.
Létezik ugyanis lojális

oppozíció is. Az »Iojális«
és az viselkedik »Iojáli

san« egy adott állami
berendezkedéssel szem

ben, aki magára nézve
is elismeri az állam

érvényes és mérvadó
tekintélyét, és a számá
ra adott külső és belső

lehetőségek keretében
alkalmazkodni is kíván

hozzá. - A maguk
helyében semmiféle

Amikor a Német Demokratikus köztársaság területén az egyházat
egyre nagyobb elnyomás sújtotta, és több lelkészt letartóztattak,
köztük [ohannes Hamelt is, 1953. március 2-án az állambiztonsági
miniszternek, Wilhelm Zaissernek írt levelében Barth úgy fogal
mazott: nem tartható többé az a feltételezés, hogy az NDK kormá
nya a szabad egyház pártján lenne. A jelek szerint pedig ez azt iga
zolja/ amit a kommunista állam- és kormányforma nyugati ellen
zői mindig is állítottak - és ekkor, ebben a konkrét szituációban
Barth helytálló módon és élesen egyenlőség jelet tesz a kommuniz
mus és a nemzetiszocializmus közé, amit alapvető politikai elem
zéseiben korábban - méltán - mindig is elvetett, s ami a kom
munisták fülében valószínűleg egészen ijesztően hatott: "A jelek
szerint az NDK területén (akárcsak egykor a hitleri állam hatalma
alatt) csak a hivatalos kulturális tanhoz igazodó, azaz a szabadsá
got nélkülöző, azaz keresztény mibenlétét szükségképpen elveszí
tő egyház lehet legitim."16Ha ez az állítás valóban helytálIó/ és így
újabb elemmel egészíti ki "a keletellenes harc eszköztárát"/ úgy ez
az egész semmit nem használ a békének, és nem áll "az NDK és a
szocializmus jól felfogott érdekében sem".

1957-ben tetőpontra jutottak az állam és az egyház közötti
feszültségek. Ebben a helyzetben egy NDK-beli lelkész levelet
intézett Barth-hoz, és tanácsát kérte abban, miként kellene
viszonyulniuk a keleti országban a keresztényeknek az állam
fokozódó egyházellenességéhez. Barth válasza újfent sajátos di
lemmájának tanúbizonysága: egyrészt elutasítja a keleti rendszer
"szellemét" és intézkedéseit, másfelől elveti az antikommuniz
must és azok magatartását, akik magasztalják és az antikommu
nizmus szolgálatába állítják az NDK rendszerével szemben meg
fogalmazott bírálatait, és "akiket én az igazság, az igazságosság
és a béke összességében leggyalázatosabb ellenségeinek tar
tok" ,17 Ezt követően azonban már igen visszafogottan nyilatko
zik. Péter első levelére utal, és a "keleti oroszlán" elnyomásáról,
.Krísztus-ellenességéről"beszél. A kommunizmus akkor és csak
is akkor lép fel olyan ellenségként (vö. 1Pét 5/9)/ amellyel szem
ben a szabad, önmagát semmilyen hatalomnak alá nem vető

igehirdetésnek szembe kell fordulnia, ha tévútra csábítja a
keresztényeket - ha például "félelemre indítja őket, vak önalá
vetésre, közömbösségre, köpönyegforgatásra, (. .. ) arra, hogy
együtt üvöltsön a farkasokkal vagy éppen hogy attól féljen, ne
hogy felfalják, kollaborálásra vagy időhúzásra, (. ..) az istentelen
ség tetteire", A levél elsősorban teológiai, és nem politikai síkon
ad tanácsot. Ezzel magyarázható, hogy Keleten egészen pozitív
fogadtatásra talált, hiszen úgy látták, hogya nehéz helyzetben a
hitbeli bizakodásra intve lelket önt és megerősíti a kereszténye
ket. Barth teljesen színtelenül, elvontan és félreérthetően nyilat
kozik az NDK-beli politikai jelenségekről és a keresztények poli
tikai magatartásáról; ilyen például az a feltételes módban álló
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problémát nem látnék
abban, hogy a vázolt ér

telemben lojális legyek
az NDK-val szemben, és

ekképpen az igazságot
követve letegyem azt a

nyilatkozatot, amelyet kí
vánnak tőlem." E fenn-

tartások ellenére egy
éwel később Barth azt
nyilatkozta a Der Spie
gelnek, hogy akkoriban

(amikor a hüségeskü le
tételére buzdított) ,némi

leg elhamarkodottan
ítélt' (uo. 10. jegyzet).

Teológiai és politikai
hitvallás

20UO. 420sk.

21Levél Adolf Graunak
(Wuppertal) 1966.

március 16-án; Offene
Briefe 520sk.

22Levél az atomfegyver
kezés elleni európai

kongresszushoz (Lon
don, 1959. január 7.);

uo. 456-458.

mondat, hogya kommunista rendszer totalitarizmusát az Evan
gélium kegyelmét jellemző totalitarizmus "hasonlatának, jóllehet
súlyosan eltorzított és elhomályosított hasonlatának" lehetne ne
vezni, vagy az a szintén fenntartásokkal kifejtett tanácsa, hogy
az NDK-beli keresztények tanúsítsanak lojalitást az állammal
szemben, és éppen a fenntartások biztosítanak majd számukra
lehetőségeket a reservatio mentaliste." A keleti és a nyugati el
nyomás módszereit és a kétféle szituációt összehasonlító meg
fontolásai sem állják meg a helyüket. Barth azonban nem töreke
dett arra, hogy pontos elemzést nyújtson a keleti helyzetről. Az
NDK hivatalos cenzúrája mindennek ellenére uszítással vádolta
a levelet, és ezért el is kobozta azt," az NDK szempontjából tel
jes joggal, minthogy Barth nem jósolt nagy jövőt a keleti állam
nak: "pusztító materializmusának" buborékja a maga idejében
majd szét fog pukkadni, nevezetesen akkor, amikor teljesen ér
vényre jut embertelen totalitarizmusa."

Mivel magyarázható, hogy Barth-nál ennyire kettős állásfoglalá
sokkal találkozunk a Magyarországon vagy az NDK-ban fennálló
kommunizmussal és annak visszás tetteivel kapcsolatban? Barth
maga is gyakran reflektált erre: minthogy a Nyugat bel- és külpoli
tikáját ugyanolyan veszélyesnek tartotta a békére nézve, mint a
keleti utat, a Keletről kialakított negatív véleményét a legkevésbé
sem kívánta felajánlani az agresszív antikommunizmus fegyvertá
rának, s rendszerint olyan állításokkal semlegesítette, amelyek el
vették élét. Álláspontját a teljes összefüggés szem előtt tartásával
kell értelmeznünk. Barth szemében az atomfegyverkezés, különö
sen a nyugatnémet hadsereg hordozórakétákkal való felszerelése és
az atomfegyverekre alapozott védekezés öngyilkos stratégia volt.
Ennek a meggyőződésének pedig számos alkalommal hangot adott.

Teológusként teljesen tisztában volt azzal, hogy ez a politikai
álláspont egyértelműen következik "a Szentírás tanúsága szerint
értünk megfeszített és feltámadt Jézus Krisztus megvallásából" .zI
Ez a teológiai levezetés, illetve megalapozás meglehetősen szű

kös volt. Akár még úgy is tűnhet, hogy ez a logika ahhoz a fel
színes, mert elhamarkodott és elnagyolt teológiai gondolkodás
módhoz hasonlít, amely például a Német Keresztényeket is
jellemezte, akik 1933-ban lsten akaratának teológiai felismerésé
ből elhamarkodottan a nemzetiszocializmussal szembeni politi
kai engedelmesség követelményét vezették le (Hirsch, Kittel).
Ennek a félreértésnek akkor lehetne alapja, ha nem tudnánk,
hogy Barth politikai álláspontja egy ezt elmélyítő, azaz mélyebb
re hatoló és árnyaltabb - politikailag nonkonform - elemzésen
nyugszik. Barth egyébként a konkrét korképet sokkalta lényege
sebbnek tartotta, mint az állítólagosan mélyreható teológiai fejte
getéseket, amelyekkel szemben mindig is bizalmatlan volt, mint
hogy rendszerint nem eredményeztek szükségszerű, konkrét
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uo. 468-HO.
24UO. 520sk.

251982-ben például a
Református Szövetség

elöljáró testülete
(Moderamen) a béke

kérdését hitvallási kér
déssé nyilvánította, és
arra kérle a kereszté-

nyeket, vizsgálják meg,
"hogy Jézus Krisztus, a
megfeszített, feltámadt

és újra eljövendő Úr
mellett tett hitvallásuk

megengedi-e a tömeg
pusztító fegyverek alkal

mazását, hogy ennek
elutasítása nem foglal
ja-e magában alkalma

zásuk kilátásba helyezé-
sének, készenlétben tar
tásuknak és előállításuk·

nak az elutasítását is'
(Status confessionis).
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Friedensverantwortung
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Erklarung des

Moderamens der
Reformierten Bundes.

Gütersloh, 2. erweiterle
Ausgabe, 1983, 56.

2f.VÖ. Günther van
Norden: Die

Weltverantwortung der
Chris/en neu begreifen.

Karl Barth als homo
po/iticus. Gütersloh,

1997.

politikai döntéseket." Barth szemében a kor legfontosabb teoló
giai kérdését az atomfegyverkezés problémája jelentette.f és
ezért azt állította, hogy a Jézus Krisztus mellett tett hitvallás
szükségképpen magában foglalja a nyugatnémet hadsereg atom
fegyverekkel való felszerelésének, a vietnami háborúnak, az an
tiszemitizmus NSZK-beli megnyilvánulásainak elutasítását és azt
az igényt, hogy "az 1945 óta fennálló határok elismerése mel
lett" Nyugat-Németország kössön békét a kelet-európai államok
kal, mert csak így lehet "helyes, értékes és termékeny hitvallás".
Ha a kereszténység elzárkózik ettől, hitvallása "helytállósága el
lenére sem helytálló, hanem holt, olcsó (. ..) hitvallás'r". Más sza
vakkal: a hitvallás értékét és mélységét nem történelemfeletti, el
vont, teológiai megfogalmazások határozzák meg, hanem 
racionális, árnyalt és a trenddel szemben kidolgozott korelem
zésből fakadó - konkrét politikai állásfoglalása".25

Ezekkel az állításokkal szemben természetesen számos dolog
felhozható, és gyakran egészen nyílt, szenvedélyes és a kiegyen
súlyozottságra mit sem adó nyilatkozatai miatt Barth-ot rendsze
resen érték is támadások - egészen napjainkig. Minthogy igen
szoros kapcsolatot feltételezett a hitbeli és a politikai állítások
között, minthogy nem fogadta el, hogya lényeges politikai kér
dések pillanatnyi megítélés függvényei lennének, s mivel folyto
nosan azt hangoztatta, hogya hitvallásnak az állásfoglalásban és
a cselekvésben kell konkrét formát öltenie, korábban és ma is az
a vád éri, hogy teológusként a hitre nézve abszolút jelentőségű

kérdéssé emeli politikai meggyőződését, s ezzel semmibe veszi a
tolerancián alapuló demokratikus diskurzust. Hogy ez elhibá
zott ítélet, azt e helyütt nem igazolom még egyszer.26 De e
konkrét politikai állásfoglalásra törekvő szenvedélyes szándéka,
az a belátása, hogy el kell hagynia a védett szakrális tarto
mányt, és bele kell bocsátkoznia a politikai küzdelmek forgata
gába, ha a hitbeli engedelmesség ezt kívánja, arra való elszánt
sága, hogy teológiai és politikai téren érveivel az árral szemben
ússzon, és kiszolgáltassa magát számos ellenfele heves és oly
kor sértő támadásainak, ezek a keresztény őrállási hivatalnak a
demokrácia érdekében és a nemzetiszocializmus ellen, majd a
háború után az ellenségképek és a háborús fegyverkezés ellen
és a béke ügyéért folytatott küzdelmeit tanúsító dokumentumok
a Kirchliche Dogmatiknál sokkalta inkább előmozdították Karl
Barth társadalmi befolyását és fokozták a kor politikai vitáira
gyakorolt jelentékeny hatását. Ezért pedig a történész számára
Karl Barth-nak a kor történetében játszott politikai szerepe sok
kal jelentősebb és tanulságosabb, mint teológiai életműve.

Görföl Tibor fordítása
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