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Gondolatok a korszerű magyar 
protestáns műveltség tartalmáról 

Amikor a Credo szerkesztőségének felkérése nyomán a korszerű magyar 
protestáns műveltség kérdéséről elmélkedni kezdtem, s kibomlottak előt
tem a téma arányai, először is rám nehezedett annak a felismerésnek a sú
lya, hogy vállalt feladatom nem egyetlen emberre méretezett, így most 
elöljáróban megköszönöm munkatársaimnak, barátaimnak azokat az ész
revételeket, tanácsokat, javaslatokat, amelyek nélkül írásom nyilvánvaló
an szegényebb lenne.1 Tanulmányomban mindvégig arra törekszem, hogy 
a fölmerülő elméleti kérdéseket gyakorlati tapasztalataimmal szembesít
sem, s ez talán némi műfaji egyenetlenséget eredményez, hiszen míg az 
előbbi szakszerűbb értekezést, addig az utóbbi inkább esszészerű megkö
zelítést kíván. Tisztában vagyok azzal, hogy néhány gondolatom vitára 
adhat okot, s a kényes kérdéseket szándékosan nem is akartam megkerül
ni. Úgy vélem, hogy a korszerű magyar protestáns műveltség kérdéséről 
értelmiségi körökben szükséges ma párbeszédet folytatnunk, s örömmel 
venném, ha akár e lap hasábjain, akár más formában kritikai visszajelzé
sek érkeznének az olvasóktól. 

A „protestáns műveltség" és a „korszerűség" fogalmáról 

A címben megjelölt témával kapcsolatban először is a „protestáns mű
veltség" és a „korszerűség" jelentésének képlékenységével szembesü
lünk, szükséges tehát elöljáróban e fogalmak tisztázása. 

A műveltség a kultúrával rokon fogalom, a két szó jelentése érintkezik 
egymással, de nem teljesen azonos. Az utóbbi értelmezésünk szerint tá
gabb jelentéssel bír, felöleli mindazokat a tárgyi javakat, szellemi ismere
teket, tapasztalatokat és normákat, amelyeket az emberi együttélés a tör
ténelem során létrehozott, a műveltség ezzel szemben inkább azoknak a 
szellemi tényezőknek az összessége, amelyeket a kultúra egy adott terü
lete foglal magában, s ezekkel a műveltségi elemekkel az ember a beleszü
letés, a neveltetés, a tudatos ismeretszerzés révén találkozik. 

Ami a protestáns jelzőt illeti, köztudott, hogy ez az elnevezés az 1529-
es speyeri birodalmi gyűlésen a reformációt támogató német fejedelmek-



nek és városoknak Luther me l l e t t tanúsított határozott kiállásából eredeztethető. 
Ettől kezdve a protestáns a római katolikus egyháztól különvált keresztény egyházak 
és csoportok gyűjtőneve. A protestáns magatartás kezdetben n e m kegyességi s főleg 
nem műveltségi tényező, hanem egy újszerű Is ten-ember kapcsolat. Nyilvánvaló 
ugyanis, hogy Luther 1521-ben a worms i birodalmi gyűlésen nem az akkor még éppen 
csak szárnyait bontogató protestáns kegyesség vagy műveltség mel l e t t állt k i életét 
kockáztatva, hanem az általa megtapasztalt új Isten-ember kapcsolat mellett . A pro
testantizmus tehát, ha úgy tetszik, eredeti szándékai ellenére lett műveltségi tényező, 
s ennek a folyamatnak a genezise az alábbi módon írható le. 

A reformátorok tanítása szerint a lelkileg magát megüresítő, bűneit megbánó em
berhez maga a teremtő Isten ereszkedik le Krisztusban, s ezzel létrejön Isten és ember 
kölcsönös szeretetkapcsolata. Mindez az ember lelkében m i n t személyes hitélmény 
rögzül. Isten Igéje által szólítja meg az embert, s az Igével való naponkénti személyes 
találkozás, m i n t spirituális élmény, sajátos le lk i beállítódást, kegyességet teremt. A 
kegyes élet e lemi tar ta lma az Isten iránti hálaáldozat vagy Isten-dicsőítés, amely az 
embert aktív, munkálkodó magatartásra készteti a világban. 2 Ez az aktivitás válik végül 
kultúrát és műveltséget alakító tényezővé. A reformáció (a protestantizmus) tehát úgy 
válik műveltségforrássá, hogy a protestáló (a személyes Isten-ember kapcsolat mellett 
kiálló) h i t előbb protestáns kegyességet, az pedig protestáns aktivitást teremt, amely
ből protestáns kultúra és műveltség sarjadhat. 

A reformáció ennek jegyében alakította át Európa szellemi arculatát, amikor legfőbb 
célja, az evangélium hirdetése szolgálatába állította a nyomdát, az iskolát, a humanista 
szövegkritika eredményeit, amive l köztudomásúlag nemcsak a keresztény hitre és 
erkölcsre, hanem áttételesen az egész kultúrára és műveltségre, tehát a tudományra, 
a művészetekre, sőt még a politikára és a gazdaságra is erőteljes hatást gyakorolt. 

M i n t minden szellemi tényezőt, természetesen a protes tant izmust is többféle lét
formajellemezte története folyamán. A korai újkorban, azaz a felvilágosodást megelőző 
bő két évszázadban m i n d lutheránus (evangélikus), m i n d kálvinista (református) for
májában erősen konfesszionális jelenség volt . Ez nem jelentet t azonban teljesen egy
séges szellemiséget már ekkor sem, hiszen az egymást követő teológiai és kegyességi 
irányzatok (a 16. századi hitvallásos protestáns ortodoxia, a 17. századi puritanizmus 
és coccejanizmus, a 17-18. századi pietizmus) megbontották a magyar protestantiz
mus egységét. Külön kérdés, hogy a reformáció radikálisabb irányai, m i n t p l . az Er
délyben népszerű an t i t r i n i t a r i zmus (unitárius egyház) a protes tant izmus részének 
tekinthető-e még. E tek in te tben Kósa László véleményét t a r tha t juk mértékadónak, 
mely szerint az unitárius egyház „hittanilag ugyan nem, de kulturálisan mindenkép
pen idetartozó" 3 jelenség. A felvilágosodást követően a magyar műveltség kettős -
katolikus-protestáns - paradigmája egységesülni kezdett a közös „nemzeti" jegyében, 
azaz a magyar nemzet i műveltségben lassan megkezdődött a korábbi felekezeti és 
kegyességi határok felszívódása. 4 Ennek keretében megindul t a korábbi biblikus, val
lásos elemek deszakralizációja: a romantikában az üdvösség fogalma helyett a boldog
ság, a lélek belső szabadsága helyett az egyén és a nemzet jogi értelemben vett szabad
ságjoga, az Isten előtti egyenlőség jegyében fogant bibl ikus gyökerű szociális érzékeny-



ség helyett pedig a szociális gondoskodás gondolata kapot t nagyobb hangsúlyt, s az 
ószövetségi gyökerű bibl ikus történelemszemlélet elemei is elvilágiasodtak (a prófétát 
fölváltotta a forradalmár). A racionalizálódó, majd liberalizálódó teológiai gondolkodás 
a 18-19. század folyamán egy olyan kultúrprotestáns magatartás létrejöttét eredmé
nyezte, mely szerint „az egyházak legfontosabb feladata a társadalmi és kulturális sze
rep". 5 N e m véletlen, hogy jelentős 18. század végi és 19. századi protestáns teológu
saink szinte kivétel nélkül a világi műveltség terén a lkot tak maradandót. A teológus 
Bél Mátyás, Tessedik Sámuel, Erdélyi János, Baksay Sándor, Ballagi Mór, Szilády Áron, 
Tompa Mihály vagy Szász Károly írásainak szellemisége, a bennük megszólaló protes
táns erkölcsiség lényegileg nem különbözik a nem teológus kortárs írók, Kölcsey Fe
renc, Arany János, Jókai Mór vagy Kemény Zsigmond gondolatvilágától. Sőt ami még 
meglepőbb, erkölcsi alapú érvrendszerükben szépíróink talán erőteljesebben vissza
nyúlnak a reformáció forrásvidékéhez, m i n t teológus kortársaik ( i t t elsősorban az 
Arany-balladákban vagy a Buda halálában megnyilvánuló erkölcsi igazságtételre 6, Köl
csey Himnuszának bib l ikus érvelésére és Keménynek a forradalom utáni történetfilo
zófiai érvrendszerére gondolunk) . A magyar protestantizmus - hi tbel i gyökereiről las
san leszakadva - így termékenyítette meg az újkorban az egész magyar közgondolko
dást. Tehette ezt egyrészt azért, mert a hazai protestant izmus jogi értelemben ekkor 
vált a római katol ikus felekezettel egyenrangúvá, ami nyilván komoly szellemi energi
ákat szabadított föl, másrészt meg azért, mert történelmi okok mia t t magasan szám
arányán felül vállalt részt a magyar oktatásügyben. 

A 20. század elején részben még a kultúrprotestáns szellemiség kiteljesedése figyel
hető meg, például A d y Endre, Szabó Dezső, Móricz Z s i g m o n d 7 vagy később Németh 
László 8 gondolatvilágában, másrészt viszont a hazai protestantizmus életében is meg
jelennek a h i tbe l i megújulást sürgető irányzatok, melyek elégedetlenek az egyház 
egyszerű kulturális szerepvállalásával. Makkai Sándor, Ravasz László vagy Révész Imre 
a hitéleti és a kulturális misszió összekapcsolásán fáradoznak, miközben a hitvallásos 
magyar kálvinizmus újjáélesztését szorgalmazzák. Sebestyén Jenő hol land hátterű 
történelmi kálvinizmusa egészen gyakorlati módon hangsúlyozza az élet egészének 
megszentelését, beleértve a h i t és az erkölcs mellet t a kultúrát, a politikát és a gazda
ságot is. Mindkét hazai protestáns felekezet teológiai gondolkodására számottevő 
hatást gyakorol a század első felében Barth Károly újreformátori teológiája, amely a h i t 
és a kultúra kapcsolatát inkább semlegesnek tek in t i , amennyiben a teológiát a k i n y i -
latkoztatási teológiára redukálja. 9 Részben talán e teológiai irány erőteljes hazai recep
ciójának is köszönhető, hogy a század második felében, a marxista ideológia nyomására 
a hazai protes tant izmus komolyabb külső ellenállás nélkül mondo t t le iskoláiról és 
egyéb műveltségformáló intézményeiről . 1 0 A magyar protestant izmus történetében 
újszerű jelenség a 20. században azoknak a fundamentaliszt ikus kegyességi irányza
toknak a megjelenése, amelyek a Szentírásra hivatkozva szükségtelennek tartják az 
egyház társadalmi és kulturális szerepvállalását, azaz a h i t szempontjából a világi mű
veltséget semlegesnek, o lykor egyenesen károsnak minősí t ik . 1 1 

A hazai protestantizmus 20. századi sokszínűsége egyúttal a hi tnek és a műveltség
nek a korábbiaknál bonyolul tabb, összetettebb - többnyire még alapos elemzésre váró 



- kapcsolatát is eredményezi. Erről tanúskodik többek között Reményik Sándor, Áprily 
Lajos, Hamvas Béla, Cs. Szabó László, Fülep Lajos, Kós Károly, Weöres Sándor, Nemes 
Nagy Ágnes vagy Bibó István életműve. 1 2 

Joggal vetődik föl tehát a kérdés, hogy milyen megfontolás alapján illethetők, s illet-
hetők-e egyáltalán a protestáns jelzővel a reformáció szellemi örökségének imént vázolt 
különböző történelmi létformái. A reformáció kiindulási pontja, a lu the r i protestálás 
szemszögéből nézve azt mondhat juk, hogy ezek a gyakran egymással is vitázó jelensé
gek egy ponton mégiscsak találkoznak, amennyiben genezisüket tekintve visszamu
tatnak a reformáció forrásvidékére. Közös bennük, hogy tudnak szellemi forrásukról, 
és ez a tudás elégséges ahhoz, hogy műveltségi szempontból a protestantizmus fogal
ma alá tartozónak tekinthessük őket . Ebben az értelemben tehát maga a kiindulási 
forrás tudatos ismerete és vállalása tesz valakit protestánssá, nem pedig a forráshoz fű
ződő viszonyának milyensége. Csak e tág ölelésben férhet meg egy fedél alatt hitvallá
sos protestantizmus, kultúrprotestantizmus és protestáns fundamentalizmus. Hogy 
miért nem lehetünk a protestantizmus fogalmát illetően szigorúbbak, azt két jelentős 
20. századi írónk, Szabó Dezső és Németh László esete példázza. Előbbi 1913-as Nyu-
gat-beli c ikkében 1 3 még arról tesz bizonyságot, hogy „a protestant izmusnak nincs 
többé pozitív mondanivalója" 1 4 , halála előtt néhány hónappal a Református Életnek 
adot t 1944-es nyilatkozatában v iszont személyes Krisztus-hitéről va l l : „Nem azért 
hiszek (a kereszténység hivatásában), mert az emberben bízom, hanem azért hiszek, 
mer t Jézus Krisztusban bízom és ez a lényeg. Rajta keresztül a legkétségbeejtőbb hely
zetből is van kiút. Vele soha n e m lehet e lbukni és e lpusztulni senkinek sem. Vele az 
élet értelmét találja meg az ember, vagyis ennek a fordítottja: nélküle értelmetlen az 
é le t ." 1 5 A m i a másik esetet i l l e t i , Németh László protestantizmusának teológiai vetü
leteit elemezve Török István úgy vélekedik, hogy bár az író Isten- és emberképe a mo
dernség jegyében eltávolodott az evangélium tanításától (Németh László szerint 
ugyanis a protestant izmus az emberből szóló Isten vallása), „keresztyén színezetű 
filozófiája mélyén kezdettől fogva teológiai mag csírázott ." 1 6 M i n d e n bizonnyal Né
m e t h László bibl ia i gyökerű profe t ikus küldetéstudatában, önkorlátozáson alapuló 
minőségeszményében és a teremtett világ iránti szinte vallásos csodálatában rejtőztek 
azok a csírák, amelyekből az őt gondozó Schmitt Hedvig feljegyzéseinek tanúsága sze
r i n t a nagy író személyes keresztény hitvallása halálos ágyán szárba szökkenhetett . 1 7 

E két nevezetes eset megóvhat bennünket a protestantizmus fogalmának leszűkítésé
től, hiszen azt példázzák, hogy a protestantizmus különböző létformái között egy élet
művön vagy életúton belül is lehetségesek az átjárások. 

A m i a címben szereplő korszerűség fogalmát i l l e t i , szekularizált világunkban első 
látásra vele kapcsolatban az a kérdés fogalmazódhat meg, hogy vajon lehet-e még egy
általán manapság egy vallásos gyökerű fogalommal kapcsolatban korszerűségről be
szélni. Ha a korszerűséget valaki a modernséggel azonosítja, akkor valóban értelmet
len a két fogalom társítása. A modernség ugyanis, a felvilágosodás óta, azt tek in t i az 
ember szempontjából üdvösnek, jónak, ami előre mutat , ha úgy tetszik, haladó, fejlő
dő, ami határozottan szakít a múltbeli kötődésekkel, s ebben az értelemben a protes
táns műveltség nem lehet korszerű, vagy ha az akar lenni , elveszíti protestáns mivol-



tát. A reformátorok ugyanis nem előre néztek, hanem fölfelé, nem haladni akartak, 
hanem visszatérni valamihez és abban megmaradni, nem fejlődni kívántak, hanem 
kiteljesedni abban, ami t helyesnek és igaznak ismertek meg. Ha viszont korszerűsé
gen azt értjük, ami t a szó eredeti jelentése sugall, hogy korszerű az, ami a saját korát 
m i n t a múlt és a jövő közötti határhelyzetet vállalja, azaz a múlt ismeretében a je len 
kor égető kérdéseire igyekszik választ találni a jövő érdekében, akkor azt kell monda
nunk, hogy nincs m a korszerűbb kérdésfölvetés, m i n t Luther egykori alapkérdése: 
Hogyan tehetek szert egy kegyelmes Istenre? A modernség egydimenziós világában, az 
eltömegesedés, a divat és a fogyasztás világában ugyanis nem lehet semmi fontosabb, 
m i n t az „egyes ember életének értelme". 1 8 Ebben a tekintetben a kereszténység m i n 
den olyan szellemi megnyilatkozása - így a reformáció is - , mely a krisztusi evangélium 
szellemében keres választ az élet végső kérdéseire, korszerű a maga korában, s így a 
reformáció örökségéhez való minden őszinte - és éppen ezért k r i t ikus - visszatérés a 
jelenben és a jövőben is korszerű megnyilatkozásnak tekinthető. 

A magyar protestáns műveltség tartalmi elemei 
és kísérlet mai újrafogalmazásukra 

A fentebb elmondottakból következik, hogy amikor a korszerű protestáns műveltség 
tar ta lmi elemeiről gondolkodunk, nem valami merőben újat kívánunk kitalálni, aho
gyan protestáns eleink sem ezt tették, hanem azt vizsgáljuk, hogyan aktualizálhatok 
ma azok a felismerések, melyekre elődeink kemény le lk i , szellemi küzdelem nyomán 
jutot tak. A protestáns műveltségelemek számbavételénél könnyebb a dolgunk, hiszen 
ezek az elmúlt századok ránk maradt irodalmi termékeiben tisztán körvonalazódnak, 
ami viszont ezek aktualizálhatóságát i l l e t i , o t t b izony gyakran meg kel l elégednünk 
kérdéseink egyszerű megfogalmazásával, esetleg egy-egy tétova válasszal, hiszen egy
részt a téma olyan tág tereket ölel föl, melyeknek beható ismerete több ponton megha
ladja ismereteinket, másrészt pedig még igen kevés e tárgykörben a segítségül hívható 
előtanulmány. 

Az alábbiakban néhány pontban összegezzük a kora újkori magyar protestáns mű
veltség lényegi vonásait, és szembesítjük őket a jelen szellemi szituációjával. Abban a 
reményben tesszük mindezt , hogy ez a szembesítés/ütköztetés segíthet körvonalazni 
a korszerű magyar protestáns műveltség lehetséges ta r ta lmi elemeit. 

A protestantizmus visszaállította a Biblia „kánoni" jellegét 
A középkori kereszténység is ismerte, tisztelte és használta a Bibliát, de nem hangsú
lyozta eléggé az élet egészére vonatkozó „kánoni" jellegét. A Szentírás újbóli fölfede
zése ebben az értelemben a reformáció vívmánya. Különösen Kálvinnál hangsúlyos az 
a gondolat, hogy az emberi élet minden lehetséges területét az Ige mértéke alá ke l l 
vonni . A svájci reformátor ennek a felismerésnek a szellemében igyekezett átszervezni 
Genf városának hétköznapjait az élet szinte minden területén (közélet, kultúra, okta
tás, erkölcs, család) . A 17. században Kálvin nyomán a pur i tan izmus tet t kísérletet 



arra, hogy ezt a gyakorlatot szélesebb körben is érvényesítse. Ennek eredménye többek 
között az amerikai kivándorlás révén az „új világ" erkölcsi, po l i t ika i életének megala
pozása lett , melynek nyomai az amerikai gondolkodásban máig érezhetők. 

A magyar protestantizmus életében is k iemel t szerep j u t o t t a Szentírásnak. A kato
l icizmussal való éles és hosszan tartó szembenállás miat t a Szentírás szerepe nálunk 
még inkább fölértékelődött, tárgyiasult formájában - főleg református körökben - már-
már k u l t i k u s tárgy lett, bizonyos értelemben a reformáció által k i i k t a t o t t középkori 
eredetű keresztény szimbólumok helyére lépett. A Szentírás hazai mitizálásának okait 
keresve hadd utal junk i t t csupán arra, mekkora buzgalommal szorgoskodott Szenei 
Molnár A l b e r t a Vizsolyi Bibl ia újbóli megjelentetése körül (Hanaui Bibl ia , 1608), 
hogy mekkora egyéni áldozatot hozot t az erdélyi nyomdászmester, Misztótfalusi Kis 
Miklós az Aranyos Biblia (Utrecht , 1685) hollandiai megjelentetéséért , vagy hogy 
mi lyen viszontagságos u ta t járt be Komáromi Csipkés György debreceni prédikátor 
Leydeni Bibliája (1675/1718). A magyar bibliafordítások ősforrásának, a Károlyi-bib
liának a titkára legélesebben talán Németh László mutatot t rá: „Van az alkotásnak egy 
nagyobb hitele, min t a pontosság és a szépség: az erőfeszítés, amely a művet létrehoz
ta.. . Az igazi irodalmi művet a nagy ellenállás ellen szegett, nagy hit hívja világra, enélkül a 
virtuozitás széthull, s a fölény fölényeskedéssé válik." 1 9 Bizony alig van a magyaron 
kívül még egy nemzet, melynek kultúráját i lyen mélyen áthatotta volna a Biblia világa. 
Ennek emlékét szekularizált világunkban is élénken őrzi nyelvünk, gondolkodásmó
dunk, történelemszemléletünk, de különösképpen i roda lmunk . Egyetlen konkrét 
példát idézve, a kora újkori magyar protestáns történelemszemléletet meghatározó 
zsidó-magyar sorspárhuzam 2 0 révén az Ószövetség komor képeinek, profetikus, apo
ka l ip t ikus elemeinek a nemzet tudatban való rögzülése szembetűnő magyar protes
táns műveltségelem, aminek nemzeti Himnuszunk az egyik legbeszédesebb példája. 

A reformáció, modern szóhasználattal élve, biblioterápiát végzett népünk életében. A 
bibliaolvasás rendszeres gyakorlata révén részesült ugyanis a magyarság először az 
olvasás csodájában, tapasztalta meg az olvasás gyógyító hatását. A bibliaolvasás meg
termékenyítő erejéről olyan újabb ko r i példák is tanúskodnak, m i n t például A d y Endre 
költészete. 

S m i a helyzet ma, hogyan is tekint ko runk magyar embere a Könyvek Könyvére? A 
több évtizedes tiltás, rosszallás után ma min tha lenne hazánkban némi reneszánsza a 
Szentírással való ismerkedésnek. Ma már valamire való magyar i rodalmi tankönyv nem 
mellőzi például a Biblia ismertetését. Az igazi kérdés azonban a mai magyar protestan
t izmus számára az, hogy vajon fel tudja-e használni, s ha igen, hogyan, ezt az új hely
zetet, eredeti célja, az evangélium hiteles megszólaltatása érdekében. A szellemi kör
nyezet ugyanis e tekintetben nem igazán kedvező, hiszen Gonda László szavait idézve: 
„A modern elme egyfajta hermeneutikai csapda foglya: a Szentírással való találkozása
kor eleve egyfajta »elozetes ertelmezes« határozza meg a gondolkodását, és ezáltal v i 
lágképe, az esetek döntő többségében, érintetlenül kerül k i a találkozásból." 2 1 



A protestantizmus kialakította a hallás/meghallás/engedelmesség készségét 
Az a megállapításunk, hogy a protestantizmus kialakította az emberben a hallás/meg-
hallás/engedelmesség készségét, az ember szemszögéből közelít a reformáció lényegé
hez, hiszen nyilvánvaló, hogy a hallást/meghallást és az ebből fakadó engedelmességet 
(a görögben ugyanaz a szó fejezi k i a két fogalmat) időben megelőzi Isten részéről az 
ember megszólítása. A reformáció elvetette a cselekedetek üdvösségszerző erejét, s 
helyére a személyes hi te t állította, amellyel az ember elfogadhatja a feléje áramló isteni 
kegyelmet. Ezzel a lépéssel az is eldőlt, hogy az istentiszteletben sem a cselekedet a 
fontos, hanem a hallás/meghallás, ami belső megindultságot eredményez. A külső, 
látható történések helyére a belső, le lki történés lépett. Meglehetősen nagy kockázatot vál
lalt a reformáció, amikor a külső mozdulat, a látható történés helyett a láthatatlanra bízta magát. 
Ennek a radikális szemléleti fordulatnak kézzelfogható eredménye a reformáció i rodal
mának műfaji sokszínűsége: a hitvallás, az igehirdetés, az imádság és a gyülekezeti 
ének. Ez utóbbi talán azért a legnépszerűbb a mai napig a protestáns hitgyakorlatban, 
mert benne a másik három műfaj elemei is feloldódnak, méghozzá művészi formában, 
lírai tömörséggel, azaz évszázadok, sőt évezredek egyházi és világi műveltségelemeit 
egybeolvasztva. A 16-17. század protestáns egyházi éneke tehát egyszerre hitvallás, igehirde
tés és imádság. A magyar i roda lom igazi erőssége hagyományosan a líra, nem véletlen 
hát, hogy a hitújítás nyomán elterjedt új vallásos életérzés Szenei Molnár zsoltáraiban, 
Szegedi Gergely, Huszár Gál, Balassi Bálint, Pécselyi Király Imre és mások isteni dicsé
reteiben nyerte el méltó, nyelvileg ma is tömegek számára befogadható kifejezési for
máját . 2 2 

A hallás/meghallás/engedelmesség elemi erejű keresztény attitűdjei a 16-17. szá
zadi Európában l e l k i elmélyülést eredményeztek, s ennek nyomán halmozódtak föl 
azok a le lk i energiák, amelyeknek tartalékaiból még akkor is táplálkozni tudo t t az eu
rópai lélek, amikor évszázadok múltán a kontinenst a természettudományos világképi 
fordulat kerítette hatalmába. A korai újkor l e lk i elmélyültségének jele, hogy a ko r 
emberének vol t ideje Istenre, tudot t gyönyörködni a Mindenható dolgaiban. A puritán 
és a pietista kegyességi i roda lom termékei arról tanúskodnak, hogy mindaz, ami t az 
utókor a reformáció teológiai műveltségéből dogmat ikus tényezőnek tek in t , a 17. 
század embere számára még megélhető és megélt valóság volt : így például a bűnbánat, 
a megtérés, a kegyelem vagy a megigazulás kérdése. A mai olvasó számára a 17. század 
Európájának sikerkönyve, Lewis Bayly: Praxis pietatisa (Medgyesi Pál fordításában 
1636-ban jelent meg Debrecenben) szőrszálhasogató, bőbeszédű irománynak tűnhet, 
pedig csupán csak arról van szó, hogy a kor embere még valóban tudot t gyönyörködni 
a lelki élet részleteiben. 2 3 A hallás/meghallás/engedelmesség vonatkozásában a refor
máció tényleges logoterápiát gyakorolt Európában, hiszen a kor embere merte megélni 
azt a csodát, hogy Isten megszólító szava egyúttal gyógyító erő is, melynek nyomán az 
ember Isten iránti engedelmességre kényszerül. 

M a i világunkkal szembesítve a hallás/meghallás/engedelmesség protestáns örök
ségét, a következő kérdések fogalmazódnak meg bennünk: 



• Hogyan állítható ma vissza a hallás/meghallás/engedelmesség készsége, amikor 
- különösen a médiák hatására - minden korábbit meghaladó mértékben a felszíni 
látvány veszi körül az embert? 

• Hogyan segíthető hozzá a ma embere ahhoz, hogy meghallja Isten megszólító 
hangját a szavak mérhetetlen hitelvesztése közepette? 

• Hogyan lehetséges ma le lk i elmélyülés, amikor a tengernyi tudás, információ, hír 
akarata ellenére is felszínen lebegteti az embert? 

• Hogyan lehet megértetni a felvilágosult (azaz „nagykorú") emberrel az engedel
messég „kiskorúságának" mélyebb értelmét? 

Egyetlen rövid kérdésbe sűrítve az előbbieket, azt mondhatjuk, hogy nemcsak a mai 
magyar protestantizmus, hanem az egyetemes kereszténység legsürgetőbb kérdése ez: 
Hogyan szólítható meg egyáltalán a ma embere? 

Walter von Loewenich professzor A protestantizmus feladata a jelen szellemi szituáció
jában című tanulmányában úgy vélekedik, hogy a protestantizmust ma elsősorban nem 
a modernkedés veszélyezteti, hanem éppen ellenkezőleg, „az egyházi archaizmus", azaz 
az a törekvés, „hogy visszatekerjük az idő kerekét és visszalopakodjunk a 16. és 17. 
század tudat i állapotába vagy éppen a 3. és 4. századéba". 2 4 Loewenich a múlthoz ké
pest három pontban összegzi a jelen helyzet másságát. Szerinte először is a ma embere 
historikusán gondolkodik, azaz tudja, hogy a vallási, teológiai kifejezési formák tör
ténetileg változnak, s így nem hajlandó ezekről ma már a 16-17. század nyelvi kliséi
ben gondo lkodn i . 2 5 Másodszor: „A mai ember a teológiai kérdésekben reflektáltabban 
és kr i t ikusabban gondolkodik, m i n t a korábbi századok embere." S végül „a mai teo
lógiai és vallási gondolkodásunk sokkal kevésbé racionális (!), m i n t a korábbi nemze
dékeké vol t . Sokkal inkább tudatában vagyunk a racionális megismerés korlátainak." 2 6 

Mindezekből az következik, hogy korunk embere nem tud m i t kezdeni az előző száza
dokban racionálisan megfogalmazott dogmat ika i tételekkel, azaz az inkulturáció ér
telmében „fordításra" van szüksége. Loewenich végül azzal a gondolat tal zárja esz
mefuttatását, hogy „Ma elsősorban az egyházi dogmatizmus rejtett racionalizmusa 
akadályozza meg azt, hogy új út táruljon fel és nyíljék meg számunkra az igazi transz
cendencia felé. A jelen protestantizmusának hagynia és engednie kel l , hogy megérle
lődjék benne a nyitottság képessége és az örökkévalóság igazi hangjára való odahall-
gatás képessége. így is kifejezhetjük ezt: A protestant izmusnak meg kel l próbálnia 
egészen becsületesnek lenn ie . " 2 7 

Kemény, de igaz szavak ezek, s azért is idéztük hosszabban szó szerint, mer t töké
letesen egybecsengenek azzal, ami t a hal lás/meghallás/engedelmesség reformációs 
örökségéről fentebb e lmondtunk . 

A protestantizmus személyesen szólítja meg az embert 
Luther Márton lelkében a döntő átalakulás a világtól távol, Isten előtti magányban 
ment végbe. A reformáció szubjektív kiindulása korélmény, de benne gyökerezik a j é -
zusi tanításban is. Korélmény, amennyiben a reneszánsz és a humanizmus kora „addig 
ismeret len módon ébredt rá saját értékére, s ... az egyén elkezdett a saját útján jár
n i " . 2 8 A reformáció - s ennek nyomán a protestantizmus - a maga kérdését az egyes 



embernek teszi föl, s ezzel az embert egyedi döntés elé állítja. Ennek komoly szociál
pszichológiai következményei vannak, hiszen a protestantizmus alapvetően nagykorú, 
felelős, döntésre képes személyiségekben gondolkodik, de ezekkel az adottságokkal különbö
ző okok mia t t nem feltétlenül rendelkezik mindenk i . Az elmondottakból az is követ
kezik, hogy a protestantizmustól idegen minden tömeg- vagy önszuggesztión alapuló 
kegyesség vagy mozgalom. Ezért válhatott a protestantizmus az önfegyelmen alapuló 
európai polgárosodás egyik motorjává. 

Az európai személyiség-gondolat kialakulásához a protestantizmus is erőteljesen 
hozzájárult tehát, s ennyiben érintkezik a l iberal izmus szellemiségével is. Igaztalan 
viszont az a vissza-visszatérő vád, hogy a protestantizmus egyenesen a l iberal izmus 
atyja lenne, hiszen a reformátoroknak az emberről és a világról alkotott képe merőben 
más, m i n t amit a modern l iberalizmus v a l l . 2 9 

Végül elmondható, hogy a személyes megszólítottság révén a protestantizmus szel
lemisége a modern individual izmus életérzésével is találkozik. Ez a megállapításunk 
a nyugat-európai protestantizmusra talán fokozottabban érvényes, a magyar protes
táns gondolkodásban ugyanis történelmi okok mia t t a nemzeti jellegű kollektív ele
mek értékelődtek inkább föl a személyes elemekkel szemben, amint ezt egy későbbi 
pontban részletesebben kifejtjük. 

A személyes megszólítottság terén a mai protestantizmusra is komoly feladatok vár
nak. Az eltömegesedés és az extrém divatok világában a protestantizmusnak ugyanis 
h i tbe l i , erkölcsi vagy akár még po l i t i ka i értelemben is az öntudatos és felelős közép 
mellet t van a helye. Ezt az alapállását - pártpolitikától és mindenféle ideológiától füg
getlenül - a mai magyar protestantizmusnak is határozottan világossá ke l l tennie. 

A protestáns teljességigény 
A b ibl ia i teremtés- és gondviseléshit értelmében a protestantizmus az élet teljességé
ben gondolkodik. Ennek a teljességgondolatnak forrását, mértékét és célját a reformá
torok Krisztusban fedezték föl. E szerint a felfogás szerint a hívő ember maga is része 
a teljességnek, feladata tehát az, hogy felismerje önmagában, mi lyen módon szolgál
hatja ezt a teljességet. A protestáns ember tehát nem kitágítani akarja a világ határait, hanem 
betölteni. Tudja, hogy otthonát nem annyira annak nagysága, m i n t inkább belakottsága 
minősí t i . 

A teljességigény jegyében zajló élet egyúttal bővölködő élet is. Az igazi bővölködés 
ugyanis nem más, m i n t a megosztás képessége. Bővölködő ember az, aki meg tudja 
osztani embertársával azt, amit kapott. 

A modern ember válsága o t t kezdődik, amikor az ember kiesik a teljesség öleléséből, 
és nem szellemi, erkölcsi lényként viselkedik többé, hanem fogyasztóként. A modern 
ember l e lk i megfogyatkozása így üressé és értelmetlenné tesz olyan életformákat és 
élethelyzeteket, melyeknek korábban a keresztény szemlélet - esetünkben a protestáns 
értékrend - adott tartalmat. Ilyenek a kudarc, a szenvedés, a szegénység, de olykor maga 
a m u n k a is. Halasy-Nagy Józse f megfogalmazása szerint „gazdag és szegény békében 
élhetnek egymással az evangéliumi segítő és megbocsátó szeretet alapján, de viszonyuk 



gyűlöletté változik, ha ez nincs többé a szívükben. A munkának addig van értelme, míg 
alkotás, míg a teremtő vágy mozgatja, de nehéz teher lesz, ha merő kényszer és ke
nyérgond diktálta rabság. Ma üres aktivitás, az önmagunk elől való menekülés egyik 
formája." 3 0 Ezek a gondolatok rávilágítanak ko runk számos komoly szociális és erköl
csi kérdésének gyökerére. Különösen egyházi iskoláink nevelési elveit és módszereit 
kellene sürgősen elvi és gyakorlati szinten átgondolni a tekintetben, hogy hogyan 
készíthetik föl diákjaikat a sikerek és a kudarcok, az örömök és a szenvedések, a gaz
dagság és a szegénység, és nem utolsósorban a mindennapi munka mélyebb, bibl ia i 
szellemű megértésére és megélésére, egy olyan korban, amikor a legtöbb tevékenység 
már nem valamiféle alkotó jellegű munka elvégzését jelenti , hanem beprogramozott 
technikai parancsok egyszerű és mechanikus végrehajtását. 

A teremtet tségből fakadó teljességigény egyúttal felveti az embernek a teremtet t 
világ iránti felelősségét i s . 3 1 N e m szükséges külön hangsúlyoznunk, hogy a fogyasztói 
társadalom embere ezen a téren is mennyire más helyzetben van, m i n t a reformáció 
koráé, s ennek konzekvenciáit az evangélium fényében a mai magyar protestantizmus
nak is következetesen végig kel l gondolnia. 

A protestantizmus mint „confessio-kényszer" teleológiai és történeti értelemben 
A confessio egyaránt jelent hitvallást és bűnvallást. A magyar protestantizmus hi t - és 
bűnvalláskényszere egyszerre táplálkozik az egyetemes kereszténység teleológiai és a 
hazai viszonyok történelmi kényszeréből. A görög telosz célt, kimenetel t jelent. A ke
resztény élet céllal bíró élet, értelmes, önmagán túlmutató élet. Az emberi élet úgy nyer 
emberfölött i értelmet, hogy Isten teremtő művét folytatja a világban: gesta Dei per 
hominem. A protestantizmus abban találja meg valaminek az értelmét, hogy megtalálja a célját. 

Megfigyelhető, hogy Istent, m i n t a beteljesülés tárgyát, a protestantizmus egyetlen 
történelmi létformája sem tudja nélkülözni. A liberális protestantizmusban gyökerező 
Németh László-i szemlélet éppen úgy ismétel ten visszakanyarodik az Isten-kérdés
hez 3 2 , m i n t ahogy az életformájában, erkölcsében a protestáns hagyományoktól 
messze távolodott Ady Endre lelkéből is e lemi erővel tör elő ugyanaz az Isten-vágy, 
amelyet az előző században Arany János még protestáns ethosszá tudo t t finomítani a 
maga költői eszközeivel. 

A Krisztus-hitből fakadó teleológiai kényszer a protestáns gondolkodásban életsze
rű és az életet szolgáló egyéni és közösségi magatartásformákat eredményez, mert az 
Elet Urát csak az élet teljes vállalásával lehet szolgálni. Ezért szünteti meg a reformá
ció a ko los to r i életet, s innen táplálkozik szigorú munkaetikája, a család és a nemzet 
iránti elkötelezettsége is. 

A vallomás- és bűnvalláskényszernek a 16-17. századi Magyarországon nemcsak 
teleológiai, hanem történelmi okai is vol tak. A török folyamatos jelenléte, az ország 
szétszakítottsága, a katolikus egyház ellenreformációs törekvései folytonos confes-
sióra, h i t - és bűnvallásra kényszerítették a hazai protestantizmust. M i n d e n bizonnyal 
ennek a kényszernek köszönhető, hogy a hazai protestáns gondolkodás és kegyesség 
ebben az időszakban, a nyugat-európai gyakorla t ta l ellentétben, n e m mozdu l t el a 



protes tant izmus spirituális vagy po l i t i ka i szélsőségei felé (szélsőséges p ie t izmus, 
p o l i t i k a i independentizmus) , sőt még később, a teológiai racionalizmus és l iberaliz
mus idején is erőteljes b ib l ikus vonásokat őrzött (egyetlen példát említve: Szikszai 
György: Keresztyéni tanítások és imádságok című 18. század végi munkája, mely szelle
miségében erősen a 17. század bibl ikus gondolkodásához kötődik, több m i n t kétszáz 
éven át, gyakorlatilag máig népszerű maradt a hazai reformátusság körében) . 

A vallomáskényszer a 16. században még elsősorban tényleges egyházi hitvallások 
megfogalmazására vagy átvételére indította a hazai protestantizmust. Ezek a hitvallá
sok teológiai értelemben ma is iránymutatóak lehetnek, viszont az is tagadhatatlan, 
hogy megfogalmazásuk a mai ember számára talán már túlságosan dogmat ikus , s 
akadnak bennük olyan korhoz kötött elemek is, melyekről ma már esetleg másként 
gondolkodhatunk. Kézenfekvő tehát a kérdés, bár megfogalmazni alig-alig merjük: 

• Elégségesnek bizonyulnak-e ma 16. századi hitvallásaink? Mi lyen t a r t a lmi elemei 
lehetnének egy korszerű magyar protestáns hitvallásnak? 

A későbbi századokban a magyar protestantizmus vallomáskényszere egyszerűen 
megszólalási vagy publikációs kényszerré szelídült. Gondoljunk csak arra, hogy a nyom
dák szűkös kapacitása, a tőkehiány és egyéb mostoha körülmények ellenére a magyar 
protestantizmus mi lyen nagy számban és terjedelemben, s nem utolsósorban mi lyen 
magas színvonalon megfogalmazott írásokat hagyományozott ránk a reformációt kö
vető két évszázadból. A magyar protestáns vallomáskényszer i rodalmi kiteljesedését, 
mely a h i t - és bűnvallás konfesszionális összetartozását még tudatosan vállalja, a 
Szent Agoston- i hagyományhoz való kötődése révén európai távlatokkal bír, s a műfaj 
sajátosságaiból következően művészi igénnyel fogalmazódik meg, a 17-18. század for
dulóján fogant erdélyi emlékiratokban láthatjuk, elsősorban Bethlen M i k l ó s 3 3 és 
Bethlen Kata memoárjaiban. Talán nem véletlen, hogy e műfaj magyar nyelven meg
szólaló korabeli képviselői szinte kizárólag protestánsok. M i n t ahogy az sem igen ta
gadható, hogy a hazai protestantizmus a felvilágosodás kora után is számarányát jóval 
meghaladó mértékben ad igen erős vallomáskényszerrel megáldott jeles írókat a ma
gyar életnek; hadd utal junk i t t csupán Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Köl
csey Ferenc, Petőfi Sándor, Kemény Zsigmond, Ady Endre, Móricz Zs igmond , Szabó 
Dezső vagy Németh László írói munkásságára. 

A „confessio-kényszer" erőteljes hazai hagyománya mai helyzetünkben a protestáns 
műveltséget illetően az alábbi kérdések megfogalmazására késztethet bennünket: 

• Megfelelő mértékben formálja-e mai egyházi, gyülekezeti életünket, a protestáns 
sajtót és médiát a confessio belső kényszere? 

• Jelen van-e bármilyen szinten is a magyar protestantizmus imént vázolt öröksége 
közéletünkben (a politikában és a civiltársadalomban)? 

Kérdéseink megfogalmazásából is kitetszik, hogy e ponton, tehát a hitvallás és bűn
vallás, hétköznapi értelemben a világ előtti bizonyságtétel terén figyelhetők meg leg
inkább a ma i magyar protes tant izmus hiányosságai. A szekularizált környezetben, 
amely „teljesen vak az örökkévalóság dolgai irányában" 3 4 , a kereszténység, s ezen belül 
a protestantizmus - ha életben akar maradni - hosszú távon nemigen spórolhatja meg 
a mielőbbi nyílt színvallást, a világnézeti vitákat, s az abból következő esetleges hát-



ratételeket. A múltban a külső történelmi kényszerek is erősítették a hazai protestan
t izmus „confessio-kényszerét", miért ne hozhatnánk ma önként áldozatot ugyanezért 
a szellemiségért. 

A protestantizmus önkorlátozó minőségigénye 
A reformáció nemcsak az ember célját határozta meg a világban, hanem az embernek 
a világhoz való viszonyát is, azaz a protestantizmus nemcsak célokat állított az ember 
elé, hanem utakat is rendelt azokhoz. A kereszténység történetének visszatérő jelen
sége az önkorlátozó, lemondó, aszketikus magatartás hirdetése. M i n t minden maga
tartásformának, ennek is lehetnek túlkapásai, de a reformációnak sikerült megfogalmaznia 
az önkorlátozásnak a kereszt teológiájából következő egészséges evangéliumi elvét, amely gya
kor l a t i formában leginkább a puritán kegyességben és életelvben öltött testet. Az 
önfegyelem világos teológiai értelmezését újabban Vályi Nagy Ervin: Hogyan ölt ma 
alakot a hit? (Időszerűtlen perspektívák a keresztyének világhoz való viszonyáról) című 1988-
as bázeli előadásában olvashatjuk 3 5 . Szerinte az „enkrateia" (fegyelem) „sem nem szer
zetesi aszkézis, mely vallásos önérték akar lenni , sem nem puritán, evilági aszkézis, 
mely a kapitalizmus létrejöttét és fenntartását szolgálná, m i n t azt Max Weber gondol
ta, hanem ^szociális aszkezis«, mely éppen a világ sorsáért érzett keresztény felelősség
vállalás érdekében tartózkodik a gátlástalan, távolságtartás nélküli együttműködéstől. 
Ez az aszkézis vállalja a periférián állást, mer t így nyilvánvalóbban felfedezheti, hogy 
most valójában m i is következik sorra, ho l van az a terület, ahol min t kereszténynek -
és nem m i n t a tömegpszichózis vagy a médiumok szuggesztioja tárgyának - cseleked
nie k e l l . " 3 6 Vályi Nagy Ervin az evangéliumi aszkézist a szeretet és a szabadság fogal
maival kapcsolja össze; az előbbi forrása, az utóbbi pedig következménye a keresztény 
önkorlátozásnak. A m i n t írja, „Az aszkézis a h i t kibontakozását, bevetését szolgálja a 
szeretet működése által. Senki sem lesz szabad és képes erre a szolgálatra, aki meg 
akarja tar tani az életét, és nem kész Krisztusért elveszíteni azt." 3 7 Vályi Nagy Ervin 
élesen megkülönböztet i az evangéliumi önkorlátozást a forradalmárok gyűlöletből 
vagy rezignációból fakadó időleges önmegtartóztatásától az evilági jobb jövő érdeké
ben. 

Látható tehát, hogy az evangéliumi alapú aszkézis eredetét tekintve nem morális 
kategória, következményeinek azonban erkölcsi hozadékai is vannak, hiszen ez a ma
gatartás sajátos életminőséget eredményezhet. A protestáns minőségelv tehát nem 
öncél, hanem következmény, a hitből fakadó önkorlátozás következménye. 

Önkorlátozás és életminőség összekapcsolódásának szép gyakorlati példáit láthat
j u k például a puritán gondolkodóknál. „ . . . akik Minerva zászlaja alatt akarnak szolgál
n i , azoknak kiváltképpen a virrasztást, a fáradságot kell vállalniuk, kerülniök kel l fény
űzést, gyönyörűségeket és mindazt, ami elpuhítja a lelket. Inkább akarjanak derekuk 
alá rakot t kemény kövön vagy fán, min t sem to l lon , prémen aludni; szokjanak hozzá, 
hogy olyan ételekkel táplálkoznak, amelyek legkevésbé tetszenek az ínynek; fordulja
nak el azoktól, amik valaminő gyönyörűséget nyújtanak. A k i a nehéz viszontagságokat 
az erény szeretetével meggyőzte, az magának dicséretet és díszt szerez, de k i tétlensé
get és henye fényűzést követ, gyalázatban és tehetetlenül éli le nyomorul t életét ." 3 8 -



hangzanak Apácai Csere János in te lmei , melyeknek mélyén n e m nehéz fölfedezni a 
klasszikus polgári erények csíráit: i lyen az önfegyelem, a szigorú munkaet ika, a tisz
tesség, a kényelem megvetése. Hasonló gondolatokkal találkozhatunk a 17. század 
magyar irodalmában Misztótfalusi Kis Miklós vagy Bethlen Miklós írásaiban is. A 
protestáns hátterű önkorlátozó minőségelv teljes fegyverzetében áll előttünk később 
az Arany János-i erkölcsben (legszebb vallomásos verse e tekinte tben az Epilógus), s 
h i tbe l i gyökereitől jórészt megfosztva elemi mozgatója Németh László gondolatvilá
gának is (az aszkézis kérdése áll p l . Emberi színjáték című regényének középpontjában). 

Az önkorlátozó minőségelv m i n t protestáns műveltségelem újraélesztését vagy meg
erősítését mai világunkban két tényező is aktuálissá teszi. Egyrészt ma már nem ke
resztény körökben is határozottan megfogalmazódik az a gondolat, hogy az emberi 
civilizáció végzetes méreteket öltő önpusztítása csak az ember tudatos önkorlátozása 
révén állítható meg, s e téren a protestantizmusnak, sőt általában a kereszténységnek 
határozottabban föl kellene ajánlania a világnak ez irányú műveltségbeli tudását és 
történelmi tapasztalatait. Másrészt pedig a polgári erények iránt térségünkben meg
fogalmazódó újbóli igény kapcsán a hazai protestant izmusnak határozottabban rá 
kellene muta tn ia arra a közvélemény előtt, hogy ezek az erények, amelyek az európai 
és amerikai gazdaságnak mérhetetlen lökést adtak, annak idején nem a semmiből áll
tak elő, hanem részben legalábbis evangéliumi gyökereik vannak, s az evangéliumi h i t 
újbóli megerősödése ezek újratermelődését is siettethetné. A nagy kérdés i t t természe
tesen az, hogy a fogyasztóiság nem éppen barátságos közegében hogyan fogadtatható 
el ma - gyakran még magukat egyébként kereszténynek vallók körében is - bármiféle 
önként vállalt lemondás szükségessége. Tudomásul kell vennünk ugyanis, hogy m i n 
den i lyen irányú kérdésfölvetés látványos szembemenetelés a korszel lemmel. 

A protestantizmus kritikai és megkülönböztetési készsége 
A reformáció kezdeti pillanatában nemcsak Luthernek egy új h i tbel i felismerés mel le t t i 
kiállását látjuk, hanem a korábbi keresztény hitgyakorlatnak a kritikáját i s . 3 9 Ennek a 
k r i t i k a i attitűdnek a végső gyökerét az ószövetségi profetizmusban kereshetjük, igazi 
normája azonban maga az evangélium. Ez minden protestáns kiigazítási kísérletnek a 
mozgatója. Luther t a Szentírás tanította meg a különbségtételek éles meglátására és 
megfogalmazására. A worms i történelmi pil lanat és a speyeri protestálás, mely a kor 
leghatalmasabb le lki tekintélyét, a római egyházat rázta meg, igazi történelmi jelentő
sége akkor válik nyilvánvalóvá, ha figyelembe vesszük, hogy a kor nagy európai huma
nistája, Rot terdami Erasmus, Luther föllépésével párhuzamosan „készségesen aláveti 
magát az egyház dogmáinak, akár érti azokat, akár nem" . 4 0 

A protestáns k r i t i ka i magatartásnak van egy másik iránya is. Luther nemcsak a ko
rabeli hi tgyakorlatot teszi kritikája tárgyává, hanem a Szentírás értelmezésének mód
ját is. A reformáció jelentős hermeneutikai fordulatot is jelent tehát. Európa jelentős 
reformátorai kivétel nélkül segítségül hívták bibliaértelmezésükhöz a humanista szö
vegkr i t i ka eredményeit, megteremtve ezzel a protestáns teológiai gondolkodásnak 
máig alapját képező bibl iai hermeneutikát. Protestáns teológia és filológia, protestáns 
teológia és tudományosság együttmenetelésének máig tartó útja i t t kezdődik tehát. S 



bár a gyakorlati hitélet és teológiai tudományosság kapcsolata az elmúlt századokban 
nem volt éppen feszültségmentes, a teológia tudományának legmagasabb szintű mű
veléséhez a hazai protestantizmusnak is ragaszkodnia kel l , hiszen ez je lenthet i az 
Isten dolgairól való gondolkodás igényességének egyik fő biztosítékát. 

K r i t i k a i haj lam és tudományos igény a magyar protestantizmus történetében is 
erőteljesen összefonódott. Szembetűnő sajátossága a magyar protestantizmusnak, hogy a 
16-17. században e kritika elsősorban ószövetségi hátterű profetikus gesztusok kíséretében 
történt. Ennek nyilván történeti okai is voltak, hiszen a török folyamatos jelenléte az 
egész korszakban éltető eleme le t t a zsidó-magyar sorspárhuzam gondolatának s az 
erre épülő exegetikai gyakorlatnak, ami a kor hazai történelemszemléletének keretét 
is képezte. A korabeli magyar protestantizmus tudományos igénye hazai egyetem hí
ján csak a peregrináció gyakorlata révén elégülhetett k i , de ez egyúttal azt is jelentette, 
hogy a magyar protestáns teológia nemigen vállalkozhatott eredeti teljesítményekre, 
inkább a nyugat-európai teológiai és kegyességi irányzatok hazai adaptálását végezte. 
Ebben az önállótlan helyzetben t o m p u l t v iszont a magyar protestant izmus k r i t i k a i 
érzéke, s amikor a török kiűzésével a profetikus szerepvállalás már értelmetlennek b i 
zonyult, k r i t i k a i érzékenysége csaknem meg is szűnt, hiszen bő másfél évszázadon át 
protestáns teológiai gondolkodásunk erőteljesen a török kérdés értelmezésére vo l t 
beállítva. Történelmileg nézve tehát részben i t t kereshető annak a jelenségnek a gyö
kere, hogy a sajátos protestáns műveltségelemek közül a hazai protestantizmus ma is 
talán a k r i t ika és a megkülönböztetés készségével rendelkezik legkevésbé. Pedig egy
házpolitikai, közéleti , iskolaügyi kérdésekben és az egyházi tudományosság terén 
égetően szükség lenne a bibl ia i gyökerű és tudományosan is megalapozott k r i t i k a i 
meglátásokra. 

Köztudott, hogy a kr i t ikai magatartás és a tudományos vizsgálódás igénye nemcsak 
a protestantizmus, hanem általában a modern ko r i értelmiség magatartásának is saját
ja. N e m véletlen ez, hiszen az újkor hajnalán, egészen a felvilágosodásig, protestáns 
gondolat és értelmiség együtt haladnak. Ezt követően a világi értelmiség kezdi elveszí
teni transzcendens távlatait, a teológiai gondolkodás pedig profetikus küldetését, sőt 
olykor sajnálatosan tudományos megalapozottságát is. Ugyanakkor a protestantizmus 
kritikája elvi értelemben fölötte áll a modern értelmiségi kritikának, hiszen alapját a 
theonómia képezi. Ehhez a forráshoz visszatérve tehet i kr i t ika tárgyává a protestantiz
mus ma is a felvilágosodás dogmáit, m i n t egy adot t kor történelmi feltételei között 
létrehozott ember i igazságokat. 

A magyar protestantizmus egyetemes beágyazottsága kulturális, nemzeti és európai szinten 
„A kultúra nem tudás, nem művészi produkció, hanem életet szabályozó elv, amely egy 
embercsoport minden tagjának belső mágnese, irányítója. Ilyen értelemben vol t a gö
rögöknek és franciáknak, s i lyen értelemben nincs ma minékünk kultúránk. De ha 
mégis van magyar csoport, mely százezrek alá t udo t t valami közös szellemi alapot te
remteni , akkor a protestantizmus az, mindenhová elért, magyar könyv számba menő 
bibliájával és zsoltáraival." 4 1 Németh Lászlónak ez a vallomása a magyar protestantiz
musról egyszerre letaglózó és felemelő. Hiszen miközben arról beszél, hogy európai 



mércével mérve mennyire töredékes vol t kultúránk, ugyanakkor arra is emlékeztet, 
hogy egy sajátos történelmi kényszer folytán a protestantizmus próbált a magyarság 
életében egyetemes igényű kultúrateremtő erővé válni. S valóban, a protestáns elem az 
egyetemes magyar műveltségen belül korántsem tekinthető partikuláris tényezőnek, 
hanem igenis egyetemes beágyazottság jel lemzi nemcsak kulturális, hanem nemzeti , 
sőt európai szinten is. A hazai protestantizmusnak ez a jellegzetessége természetesen 
nem csupán az említett történelmi kényszerek eredménye, hanem benne gyökerezik a 
reformáció azon törekvésében, amely az élet egészét Isten Igéjének mértéke alá kívánta 
v o n n i . 

A magyar protestantizmus először is kulturális értelemben lépte túl felekezeti ke
reteit . A reformáció kezdettől fogva kettős missziót vállalt Európában: programjában 
hitterjesztés és népművelés szervesen összekapcsolódott. A reformátorok ugyanis a 
kezdet kezdetén fölismerték, hogy az írni és olvasni tudó hívekhez gyorsabban el lehet 
j u t t a t n i a reformáció felismeréseit. Ugyanakkor a műveletlenségben sokféle bűn, ba
bona és tévhit forrását is látták. Ebből a kettős felismerésből táplálkozott kultúrkri
t ika i magatartásuk, amely az iskolaügynek, az anyanyelv és a tudományok művelésé
nek Európa-szerte komoly lendületet adott. Ennek jegyében készültek a magyar refor
máció első „világi" kiadványai, Dévai Bíró Mátyás ábécés könyve (1549), Hel ta i Gáspár 
fabulái (1566) vagy Melius Juhász Péter Herbáriuma. (1578). A 17. századnak számos 
olyan hazai prédikátora volt , aki egész életét a magyar nyelvű művelődés szolgálatába 
állította, így a zsoltárfordító és szótáríró Szenei Molnár Albert , az enciklopédiaszerző 
Apácai Csere János vagy az európai hírű nyomdászmester, Misztótfalusi Kis Miklós. A 
magyar protes tant izmus későbbi művelődési szerepéről fentebb már több helyen is 
szóltunk. A n n y i azonban még ide kívánkozik, hogy a magyar protestáns művelődés i n 
tézményi hátterét elsősorban a kiterjedt iskolahálózat jelentette, sőt iskolaügyben 
egészen a 20. század közepéig megfigyelhető a hazai protestáns felekezetek túlrepre
zentált vol ta . 

A magyar protestantizmus túllépte felekezeti kereteit nemzeti vonatkozásban is. A 
hazai reformáció a már többször említett történelmi kényszerek folytán nemcsak az 
egyén, hanem az egész népközösség sorskérdéseire is megoldást keresett, azaz elsősor
ban közösségi megoldásokban gondolkodott a személyes felelősség hangsúlyozásával. 
A magyar nemzettudatban történelmi okok mia t t inkább a kollektív elemek értékelőd
tek tehát föl: a nemzeti egység, a függetlenség, a nemzeti szellemű kultúra gondolata; 
némileg háttérbe szorultak viszont a személyes kegyességből fakadó úgynevezett pol
gári erények: az embertárs iránti feltétlen bizalom, a vállalkozói hajlam és a későbbi 
l ibera l izmusnak is ösztönzéseket adó szabad vizsgálódás igénye (nálunk szerencsé
sebb sorsú protestáns országokban ez általában fordítva történt, p l . Svájcban vagy H o l 
landiában). 

A kora újkori magyar nemzettudat protestáns paradigmájának meghatározó eleme 
az ószövetségi gyökerű zsidó-magyar sorspárhuzam volt , melyre fentebb már több ízben 
is u ta l tunk . Az ennek keretében megfogalmazódó kiválasztottság, szétszóratás, kettésza
kítottság (Erdély és Magyarország sorsában az ószövetségi J ú d a - Izrael párhuzamot 
lát ták), maroknyi nemzet gondolat összefonódott olyan humanista gyökerű toposzok-



kai, m in t a kereszténység védőbástyája, a termékeny Pannónia (előképe a bibl iai Édenkert 
és Kánaán) vagy a Magyarország panasza (ószövetségi előzménye a jeremiási siralom) , 4 2 

Ennek a bibliás történelemértelmezésnek a hatása a magyar nemzeti tudatban és köz
gondolkodásban a 16. századi jeremiádoktól és verses bibl ia i históriáktól (legneveze
tesebb Farkas András históriája Az zsidó és magyar nemzetről 1538-ból) a 16-17. század 
igen gazdag prédikációs és imádság-irodalmán, majd Berzsenyi Dániel ódáin 4 3 , Köl
csey Ferenc Himnuszán44 és A d y Endre magyarságélményén át egészen a máig nyúlik. 

A prédikátori nemzetszemlélet másik lényeges eleme a b ib l ikus gyökerű szociális 
érzékenység, mely a kegyelem azonos mértékén alapul, az Isten előtti egyenlőség je
gyében. 4 5 Ennek szellemében ítéli el a 16. században Melius Juhász Péter, majd a kö
vetkező században Komáromi Csipkés György, Mar tonfa lv i György és Diószegi Kis 
István prédikátor a könyörtelen jobbágynyúzást, vagy a reformáció századában Szkhá-
rosi Horvát András feddő énekeiben az egyházi és világi urak bűneit (Az fösvénységről, 
1545; Az fejedelemségről, 1545). A kor hazai protestáns prédikátorai gyakran olyan ele
ven erővel mutatják be a társadalom visszásságait, hogy munkásságuk egyenesen a 20. 
századi szociografikus népi i roda lom szellemiségét előlegezi (Szabó Dezső, Móricz 
Zsigmond, Németh László, Veres Péter), melynek szintén erőteljesek a protestáns gyö
kerei. 

Végül a magyar protestant izmus túllépte kereteit európai vonatkozásban is. Fen
tebb már u t a l tunk a külföldi egyetemjárás, a peregrináció jelentőségére, így i t t most 
csupán e kérdés egyetlen vonatkozását érintjük. A reformációt megelőző időben a ma
gyar kultúra és műveltség erősen egy Krakkó-Bécs-Róma szellemi tengely mentén szer
veződött. Róma vol t ugyanis a nyugati kereszténység központja, s a hagyományosan 
jó középkori lengyel-magyar kapcsolatok révén Róma és Bécs mellet t elsősorban Krak
kó egyeteme képezte a magyar szellemi elitet. I t t jelentek meg a 16. század legelején az 
első magyar nyelvű nyomtatványok is. A reformáció elterjedésével egy új, kelet-nyugati 
tengely mentén kezdett újraszerveződni a magyar szellemi élet, melynek Magyarország 
nem egyszerűen egyik köztes állomása, hanem keleti végpontja lett. Wittenberg, Hei
delberg, Marburg , Genf, Leyden, Utrecht, Oxford egyetemeiről a legfrissebb eszmék és 
ismeretek áramlottak évszázadokon át a protestáns peregrináció csatornáin hazánkba. 

Mára alapvetően megváltozott a helyzet. A magyar protestantizmus kulturális, nem
zeti és európai beágyazottságából következő műveltségelemek a 19-20. század folya
mán felszívódtak az egyetemes magyar műveltségbe. A protestáns felekezetek által 
korábban felvállalt szerepek képviseletére önálló intézmények jöttek létre. Ma már a 
nemzeti kultúra ügye, az iskoláztatás, a történelem értelmezése vagy a nyugati egye
temjárás gyakorlata nem felekezeti kiváltság. Nagy kérdés e helyzetben, hogy a magyar 
protestantizmus a maga szűkösebb keretein belül m i t t u d átmenteni ebből az öröksé
géből. Bár a diktatúra kényszerű szilenciuma után az elmúlt években egyértelműen 
látszik az intézményi keretek bővülése is, a szekularizáció diktálta korlátokat a magyar 
protestantizmusnak is tudomásul kell vennie. A közeli jövőben nem lehet cél a „régi 
dicsőség" visszaálmodása, hanem inkább arra kell törekednie a protestáns felekezetek
nek, hogy a rendelkezésükre álló kereteket igényesen töltsék k i . A magyar protestantiz
must múltja nem mennyiségi vágyálmokra, hanem minőségi helytállásra kötelezi. 



Út a korszerű magyar protestáns műveltség felé 

írásunk előző fejezetének tanulságai azt mutatják, hogy a magyar protestáns művelt
ség ta r ta lmi elemeit mai világunkban gyakran már csupán nyomokban fedezhetjük föl, 
sőt bizonyos részük teljesen el is tűnt. Mindez jórészt annak következménye, hogy 
korunk kereszténysége elsősorban az egészséges Isten-ember kapcsolat kérdésében s 
ezáltal kegyességében szenved szükséget. Egyetérthetünk tehát a magyar protestan
t izmus jövőbeli útjait elemző Kósa László megállapításával, aki a megújulás zálogát a 
hi tbel i megújulásban látja. „Ez (mármint a hi tbel i megújulás) nem tárgya mérlegelés
nek, fejtegetésnek, elemzésnek - írja Kósa László. - Csak annyi t mondhatunk, ha az 
Úristen megadta az embernek a szabad akaratot, engedjük érvényesülni, akarjuk, fo
gadjuk el a hi te t , Isten ingyen kegyelemből való ajándékát." 4 6 Ez a bibl ikus érvelés 
valóban érvényes az egyén h i t re jutásának kérdésében, hiszen az valóban n e m lehet 
racionális elemzés tárgya, viszont a kereszténység történetében ismétlődő nagy lelki 
megújulásoknak m i n t egyházszociológiai jelenségeknek igenis megvan a maguk sajá
tos természetrajza, amely némileg modellezhető és elemezhető is. Ezeket a történelmi 
tanulságokat érdemes vizsgálat tárgyává tenni , hiszen mai helyzetünkben is lehetnek 
üzenetei. 

A kereszténység történetének nagy, műveltségi szempontból is lényeges le lk i meg
újulási törekvései élén többnyire olyan jelentős személyiségek álltak, akik megtérésük 
előtt számottevő - mai fogalmaink szerint világi - műveltséggel rendelkeztek. Maga 
Pál apostol nyitja a sort, akinek hellenisztikus műveltségéhez nem fér kétség. Szent 
Ágoston és általában az egyházatyák jártassága az antik műveltségben szintén közis
mert . A reformátorok működése sem képzelhető el a humanista szövegkritika alapos 
ismerete és alkalmazása nélkül. Legbeszédesebb talán Kálvin esete, aki abbahagyva 
teológiai tanulmányait, előbb jogot végzett, majd humanista szövegkritikai munkála
tokat folytatott , s csak ezután tért újra vissza a teológia területére. A 18. századi pres
biteriánus lelkész, Jonathan Edwards tudatosan törekedett arra, hogy reformgondo
latait filozófiailag is megalapozza, s így nemcsak a század jelentős amerikai belmissziós 
mozgalmának vezetőjévé vált, hanem Amerika evilági küldetésének filozófiai megfogal
mazójává i s . 4 7 A 20. század eleji újreformátori teológia képviselőinek (pl. Barth Károly) 
vagy a történelmi kálvinizmus irányát kialakító holland Abraham Kuyper 4 8 műveltsége 
a 19. századi liberális, kultúrprotestáns szellemiségben gyökerezett, s ez a világias 
beágyazottság tette alkalmassá őket arra, hogy megtérésük után hitelesen képviseljék 
az evangélium igazságait a modern világban. 

M i n t látható, a le lk i ébredések, megújulások szempontjából nem igazán helytálló 
egyház és világ, szent és profán, világi és egyházi műveltségelem éles szétválasztása. 
Valami megmagyarázhatatlan, de a történelemben ismételten megtapasztalható dia
lekt ika kapcsolja egybe ezeket a látszólag ellentétes tényezőket. A reformátorok meg
érezték ebből valamit, amikor a papi funkciót deklerikalizálták, s az egyetemes papság
ról kezdtek beszélni. 

A je lentős keresztény megújulási mozgalmak irányítói esetében az átlagon felüli -
gyakran nem is k imondot tan teológiai - műveltség láthatóan megelőzte magát a hitre 



jutást. Természetesen nem arról van szó, hogy maga a műveltség lett volna az alapja 
vagy főleg feltétele a megtérésnek, hanem éppen ellenkezőleg, megtérésük után Isten 
megszentelte a b i r t okukban lévő műveltséget, amive l aztán egy nagyobb közösség 
életében is áldássá válhattak. A műveltség vagy a kultúra önmagában nem ju t ta t vala
k i t hi tre, de fontos eszköz lehet mások hitre jut tatásában. 4 9 Vagy Makkai Sándor szi
gorúbb megfogalmazásával élve: „A keresztyénség kultúra nélkül vakhitté és baboná
vá, a kultúra keresztyénség nélkül az önzés és telhetetlenség gonosz eszközévé süly-
lyedne." 5 0 

A kereszténység első századaiban ezek a megújulást indikáló személyiségek több
nyire az egyházon kívülről érkeztek (pl. Pál apostol vagy Szent Ágoston), később azon
ban inkább az egyházon belülről, ahol egyre könnyebb vo l t műveltséget szerezni, m i n t 
h i t re j u t n i . Je l lemző, hogy míg a 19. század nagy magyar teológusai - amint fentebb 
már uta l tunk rá - többnyire a világi tudományosság vagy az irodalom terén szereztek 
érdemeket, addig 20. század eleji tanítványaik a tőlük átvett nyelvi, filológiai művelt
séget állították újra a megújuló teológiai gondolkodás szolgálatába (Ravasz László, 
Tavaszy Sándor, Kecskeméthy Is tván 5 1 ) . Tehették mindezt viszonylag zökkenőmente
sen, mert a népegyházi keretek jóvoltából a 20. század elején a világi és az egyházi t u 
dományosság között még természetes volt az átjárás. 

Mára két okból is megváltozott az egyházi és a világi műveltség viszonya. Egyrészt 
a szekularizáció mélyülésével az egyház visszaszorult a templom falai közé, s jórészt 
feladta vagy elveszítette evilági távlatait; másrészt a kommunis ta diktatúra hivatalos 
ateista világnézete tudatosan is rombol ta az egyházias műveltséget, s így a világi t u 
dományosság is szinte teljesen elveszítette maradék teleologikus perspektíváit. 

Nálunk ma, a rendszerváltás után is felemás a helyzet, hiszen a lelkészképzés s ez
által maga a teológia tudománya sem integrálódott igazán a tudományosság legmaga
sabb szintű intézményeibe, az egyetemi, akadémiai világba. A teológia tudományának 
hazai különállása könnyen végzetes elszigetelődéssel járhat a jövőben, hiszen a világi 
műveltséggel való folyamatos dialógus hiánya a közvélemény szemében a teológiai 
gondolkodás ezoterikus elszigetelődését eredményezheti . 

Ezen a válságos helyzeten az egyházi felsőoktatásnak az utóbbi években világi ka
rokkal való bővülése sem segít 5 2 , hiszen egy-két kis létszámú egyházias szaktól (hi t 
oktató, kántor) eltekintve ezek az intézmények a diákok felvételénél szinte kizárólag 
szakmai szempontokat kénytelenek érvényesíteni, s így a jövőben nélkülözhetetlen la
ikus egyházi értelmiség többnyire nem ezekből az intézményekből kerül k i . Márpedig 
az egyház jövőbeli megújulása elkötelezett értelmiség nélkül több okból is nehezen 
képzelhető e l . 5 3 

Először is ma a társadalom egyre nagyobb hányada szerez diplomát, természetes 
tehát, hogy a vallásos emberek körében is növekszik a diplomások száma. Sőt a vallás
szociológiai felmérések azt mutatják, hogy a vallás iránt megélénkülő érdeklődés a 
kevésbé manipulálható rétegek - így elsősorban az értelmiség - körében van növekvő
ben. Ez a változás a felmérések szerint a protestáns felekezeteket még erőteljesebben 
érinti. 5 4 Ugyanakkor az utóbbi években megemelt felvételi keretszámokkal párhuzamo
san nem növekszik a lelkészi pályára készülők száma. Sőt, ha az arányokat nézzük, 



inkább visszaesés tapasztalható. Nyilvánvaló, hogy az egyház szervezeti nehézkessé
gének, szellemi tétovaságának jelei számos leendő értelmiségi számára nem teszik 
vonzóvá a teológiai tanulmányokat. A teológiai utánpótlás így többnyire egy szűk egy
házi e l i t köréből kerül k i . Növekszik viszont azoknak az aránya, akik művelt laikus
ként szívesen vennének részt tevőlegesen az egyház életében, erre azonban a merev 
egyházi struktúra, a rossz helyi beidegződések, esetleg a lelkész szakmai féltékenysége 
vagy szellemi kisebbrendűségi érzése következtében nem mindig nyílik megfelelő al
ka lom, így aztán az egyházhoz hű értelmiség - főként a nagyvárosokban - gyakran 
egyik gyülekezetről a másikra vándorol, lelkészt keres magának, várva, hogy valahol 
megszólí tsák. Figyelemre méltó, hogy Klaus Douglass: Az új reformáció című nagy 
hatású munkája, mely az egyház lehetséges jövőbeli megújulásával foglalkozik, többek 
között szintén a lelkipásztori hivatás újrafogalmazását sürgeti. „Az egyházban - ellen
tétben önértelmezésével - majdnem minden ösvényen lelkipásztorok loholnak" 5 5 - írja 
Douglass, s véleménye tökéletesen megerősíti előbbi megállapításainkat. Igazságtala
nok lennénk persze lelkészeinkkel szemben, ha elhallgatnánk azt a tényt, hogy az el
múlt évtizedekben az egyház közeli laikus értelmiség is sok esetben különösebb ok 
nélkül vált hűtlenné egyházához, kényelemből, félelemből vagy egyszerűen csak a kor
szellemnek engedve, s ezzel magára hagyta a lelkészt, aki aztán ennek nyomán hozzá
szokott ahhoz, hogy mindent egyedül végezzen a gyülekezetében. 

Ebben a válságos helyzetben az egyházak - s így a hazai protestantizmus - megúju
lásának egyik kulcsa az, hogy milyen helyet kap a jövőben az egyházi életben a felelős 
értelmiség. Még az is megtörténhet, hogy maga a világi értelmiség válik valamilyen 
formában a megújulás motorjává, de az mindenképpen bizonyos - már csak a fentebb 
vázolt megújulási model l értelmében is - , hogy a világi műveltség - s ezáltal az értel
miség - megkerülésével nincs igazi esély a megújulásra. A közeli jövőben a lelkész 
feltétlenül rá lesz utalva a laikus értelmiség szélesebb körei által képviselt korszerű 
műveltségre, az értelmiség pedig a teológia által megőrzött teleologikus távlatokra. Ha 
e két fél elkerüli egymást, nemigen marad más hátra, minthogy Isten Lelke úgy tá
maszt megújulást világunkban, hogy megkerüli a történelem során kia lakul t felekezeti 
kereteket, amint az egyszer már a reformáció alkalmával megtörtént. M i n d a teológu
sok, m i n d a világi értelmiség számára ez lenne a legsúlyosabb ítélet. A két fél termé
keny együttműködése viszont megteremtheti azt a kontextust , amelyben a korszerű 
magyar protestáns műveltség tar ta lmi elemei igazi mélységükben megfogalmazhatóvá 
válnak. Teljes mértékben oszthatjuk tehát Kósa László véleményét, aki Protestantizmus 
és magyar művelődés című tanulmányában az „elklerikalizálódással" kapcsolatban úgy 
látja, hogy „A laikus fél helyzetének lényeges változása vonhatja maga után az egyház 
és az értelmiség kapcsolatának gyümölcsöző változását." 5 6 Figyelemre méltó, hogy az 
egyház hiteles bizonyságtételének zálogát az amerikai Lesslie N e w b i g i n is az egyház 
„deklerikalizálásában" lát ja . 5 7 

Köztudott, hogy az értelmiség a felvilágosodás kora óta egyre inkább specialistává 
válik, az egész helyet t részletekben gondolkodik. A közös keresztény - esetünkben 
protestáns - spiritualitás te remthet i meg az értelmiség egy részében újra az egészre 



való odafigyelés nem kevés szellemi áldozatot kívánó szándékát, az egymásra való oda
figyelés készsége pedig a részismeretek összeadódásával a korszerű magyar protestáns 
műveltség ta r ta lmi alapját. E közös műhelymunka jegyében a hazai keresztény értel
miségnek a műveltség olyan nagy részterületeivel kellene sürgősen számot vetnie 
evangéliumi szellemben, m i n t a közös keresztény múlt és azon belül a reformáció 
örökségének teológiai és kulturális aspektusai; a nemzet i identitás és az európaiság 
kérdése; a tudományhoz, különösen annak legfrissebb, súlyos erkölcsi dilemmákat is 
magában hordozó felfedezéseihez való viszony; a posztmodern életérzés, a globalizá-
ció, a fogyasztóiság, az információs és ny i to t t társadalom, az erkölcsi relativizmus 
kérdése stb. A puszta fölsorolásból is kitetszik, hogy ma már valóban mennyire csak az 
egymásra figyelő, alázatos műhelymunkának van esélye az egészre irányuló tar talmi 
kérdések megfogalmazására. A teológus és laikus református értelmiség közös nem
zetközi összefogásának eredményeként jelent meg az idei esztendőben Svájcban Die 
Reformierten58 címmel az a több száz oldalas kézikönyv, amely a református identitás 
kérdését nagyon sokféle szemszögből vizsgálja (a református teológia sarkalatos pont
jai , a hitvallásokhoz való viszony, a református istentisztelet kérdése, az egyes nemzeti 
egyházak jövőképe, kiemelkedő református életutak Zwinglitől van Goghig, reformá
tusok a kultúra különböző területein: a költészetben, a zenében, az építészetben, a fi
lozófiában, s végül a református élet néhány jellegzetes európai színtere). A világban 
élő magyar protestánsok életét reprezentatív módon bemuta tó hasonló szemléletű 
kiadvány nemcsak a magyar protestáns felekezeteket, hanem a laikus és teológus ér
telmiséget - m i n t szerzői munkaközösséget - is közelebb hozhatná egymáshoz. 

A laikus egyházi értelmiség mozdulását tekintve biztató jelek természetesen már ma 
is vannak körülöttünk, s erre i t t csupán egyetlen példát hadd említsünk. A közelmúlt
ban jelentette meg Végh László debreceni atomfizikus Fenntartható fejlődés59 címmel 
egyetemi előadásainak szövegét, melyben a szerző az emberi együttélés ökológiai és 
erkölcsi kapcsolatának forrásvidékét tárja fel. Végh László közérthető stílusban ír e 
könyvében a mai embert foglalkoztató súlyos kérdésekről: az ember és a világegyetem 
kapcsolatáról, a közösségi viselkedési formákról, az ember adottságairól és értékeiről, 
a történelemről, a környezeti válságról és annak kezelhetőségéről stb. A szerző hitét 
gyakorló református, alapállása azonban nem attól protestáns, hogy lépten-nyomon a 
Bibliára h ivatkozik - bár alkalmasint ezt sem szégyelli - , hanem attól, hogy egyetlen 
sora sem ellenkezik az evangélium szellemével. Tisztán látja, hogy a teremtési rendben 
m i a kiváltsága és m i a felelőssége az embernek. E könyv jól példázza, hogy legtágabb 
értelemben a protestáns műveltség határai addig terjednek, ameddig nem sértjük meg 
a teremtési rendet. 

De nemcsak egyéni vállalkozásokban látszik a kiútkeresés igénye, hanem újabban a 
világiakat és egyháziakat tömörítő felekezetközi vagy felekezetektől független protes
táns műhelyek is egyre je lentősebb szerepet kapnak a magyar protestantizmus életé
ben. Ilyen a budapesti Hermeneutikai Kutatóközpont és annak kiadványsorozata, a Her
meneutikai Füzetek, a kolozsvári Koinonia és a budapesti Harmat könyvkiadó, az újrain
dított Protestáns Szemle, a protestáns egyházak o lykor még b izony csetlő-botló, de 



mégsem lebecsülendő jelenléte az országos és helyi médiákban, a lelkészeket és vilá
giakat tömörítő, az egyház megújulásán munkálkodó Thema Protestáns Tanulmányi Kör, 
a több min t egy évtizede újra megrendezésre kerülő szárszói konferenciák, a budapesti 
Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet vagy a protestáns diákokat évek óta ösztöndíjak
kal támogató Protestáns Tanulmányi Alapítvány. E felsorolásból tulajdonképpen k i is 
rajzolódik azoknak a lehetséges fórumoknak az arcéle, amelyek a jövőben az együttgon
dolkodás és a közös cselekvés gyümölcsöző műhelyei lehetnek: ilyenek a könyvkiadás, 
a sajtó, a média, az egyesületi élet és az alapítványok. 6 0 

Hiányzik a felsorolásból a magyar protestantizmus hagyományosan legfontosabb 
műveltségközvetítő intézménye, az iskola, s ezért végezetül röviden erről kívánunk 
még szólni. Egyházi iskoláink ma a protestáns örökséghez való viszonyukat tekintve 
rendkívül sokszínűek: a folyamatosan működő Debreceni Kollégiumtól a táblacserés 
iskolákon át az újraindított vagy teljesen újonnan alapítottakig terjed a sor. 6 1 Közös 
vonásuk, hogy erőiket többnyire még mindig az újrakezdés technikai, anyagi, személyi 
tehertételei kötik le, s mintáikat is inkább a múltban keresik, min tsem a jelen kihívá
sainak igyekeznének megfelelni. Egyházi iskoláink legsúlyosabb baja ma az, hogy el
sősorban arra összpontosít ják erőiket, hogyan lehetnének vonzóbbak, m i n t állami 
versenytársaik, nem pedig arra, hogyan lehetnének szakmai és le lk i téren tartalmasab
bak. Igazságtalanok lennénk ugyanakkor, ha nem ismernénk el, hogy az újraindult 
több tucat református és evangélikus iskola puszta léte - m i n t az állami oktatás tör
ténelmileg is hitelesí tet t alternatívája - már önmagában is óriási eredmény. M i n t 
ahogy az is biztató, hogy ma már mindkét protestáns felekezetnek önálló pedagógiai 
szakfolyóirata (Magyar Református Nevelés, Evangélikus Iskola) és tanáregyesülete 
(ORTE, Luther Szövetség tanári szekciója) is van. 

A protestáns iskolarendszert tekintve ugyanakkor nemcsak a ta r ta lom, hanem a 
struktúra tekintetében is komoly hiányérzetünk lehet, hiszen szinte teljesen hiányzik 
belőle néhány olyan intézménytípus, amely valóban korszerűvé tehetné ezt a rend
szert. A l i g vesz részt például a protestáns iskolaügy a szakképzésben, s egyáltalán nem 
vagy csak csírájukban jöt tek létre azok a felsőoktatási kol légiumok 6 2 , amelyek a jövő
ben a fentebb vázolt értelmiségi műhelymunka generátorai lehetnének, s korrigálhat
nák némileg az egyházi felsőoktatás mai hiányosságaiból adódó deficitet. Ezekben a 
kollégiumokban történhetne kiegészítő képzés keretében a jövő magyar protestáns ér
telmiségének tudatos nevelése . 6 3 Történelmi tévedés lenne anyagi vagy bármilyen 
más megfontolásból lemondani erről a lehetőségről a mai helyzetben, amikor az ifjúság 
mintegy 40%-a kerül a felsőoktatásba, s a műveltségszerzésre fordított idő a korábbi 
évtizedek gyakorlatához képest átlagosan több évvel kitolódik. Az elmúlt években új
raszervezett egyházi közoktatás kimeneti pontjait éppen ezek a protestáns műveltségi 
elemeket is közvetítő műhelyjellegű kollégiumok képezhetnék. Hogy mennyire nem 
a valós helyzetértékelés, hanem sokkal inkább történelmi beidegződések és nosztalgiák 
alakították az előző évek protestáns iskolaügyeit, azt éppen ezeknek az intézmények
nek a csaknem teljes hiánya je lz i . 

Befejezésül újra hangsúlyozzuk, hogy a magyar protestáns műveltség megújulását 
önmagában semmilyen jól működő műhely, sajtó, média, iskola nem erőszakolhatja k i , 



hiszen mindezek csupán kegyességnek o t thon t adó, műveltséget gyarapító vagy köz
vetítő intézményesült szellemi termékei m i n d i g aktuális h i tbe l i megújulásunknak, 
ami viszont Isten kegyelméből ingyen adatik. 

* * * 

Az egykor kereszténynek nevezett Európa, a protestantizmus bölcsője, ma súlyos krí
zishelyzetben van. A modernség, a felvilágosodás kora óta, a korábbi keresztény vála
szokat lesöpörve az élet nagy kérdéseire evilági megoldásokat kínál, hol a liberalizmus, 
hol a nemzeti eszme, hol a szocializmus különböző ideológiáival. Napjaink posztmo
dern kultúrája rafináltabb: lerántja a leplet az evilági megoldásokról, de nem nyújt 
helyettük újat, s ebben a helyzetben az európai ember a fogyasztásba menekül. Ám a 
fogyasztáshoz szoktatott ember csömört kap vagy mohósága rabja lesz. A maradék 
kereszténységnek, s ezen belül a magyar protestantizmusnak is föl kell készülnie arra, 
hogy hamarosan igen sok lesz a kiábrándult, csalódott, hajótörött ember környeze
tünkben. Sürgősen meg ke l l tehát találnunk az előző fejezetben függőben hagyott 
kérdésekre a korszerű válaszokat, hogy olyan alternatív kultúrát teremthessünk, amely 
kezelhetővé teszi korunk emberének erkölcsi, világnézeti válságát. Lehet, hogy radi
kális le lk i fordulat előtt áll az öreg kontinens? Olyan fordulat előtt, amely az evangé
l i u m szellemében képes újrateremteni a protestáns műveltség néhány elemét is: a 
hallás/meghallás/engedelmesség készségét, az egyetemes távlatok iránti fogékonysá
got, a b ib l i a i gyökerű kritikát, a confessio belső le lk i kényszerét és az önkorlátozó 
minőségigényt? Lassan rá ke l l ébrednünk, hogy ha a „tékozló" Európa életben akar 
maradni, nincs más választása: el kel l j u t n i a - vagy vissza ke l l térnie? - a keresztény 
nagykorúság állapotába. 
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