
Dietrich Bonhoefferről
Ódor Balázzsal, Pulay Gyulával és Prőhle Gergellyel

Mezei Károly (MK): Jeles keresztény személyiségek mai vezetőkhöz szóló
üzeneteit feldolgozó adássorozatunkban számos olyan egyéniség tanítását
boncolgattuk, akiket a katolikus egyház szentté avatott. Tanulni szeretnénk
protestáns testvéreinktől is, ezért mai adásunkban a világhírű evangélikus
teo lógus, Dietrich Bonhoeffer műveiről és életének példázatáról beszélge-
tünk. Beszélgetőtársaim Ódor Balázs (ÓB) teológus, a Magyar Református
Egyház külügyi irodájának vezetője, valamint Pulay Gyula (PGy), a Károli
Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi docense. Őt kérem arra,
hogy vázolja fel röviden Bonhoeffer életútját.

PGy: 1906-ban született arisztokrata, nagypolgári családban. Teoló-
giát tanult, majd tanított Berlinben. Saját vallomása szerint 1931–1932
fordulóján lett „a teológusból keresztény”. Felfedezte a Bibliát. Nem-
sokára létrejött a náci hatalommal szembenálló, úgynevezett Hitvalló
Egyház, amely Bonhoeffert kérte fel egyik lelkészképző szemináriu -
ma igazgatójának. A szeminárium bezáratása után Bonhoeffer csat-
lakozott a német belső ellenálláshoz és részt vett a Hitler elleni me-
rény letben. 1943-ban bebörtönözték, majd 1945-ben, a háború vége
előtt egy hónappal, Hitler személyes parancsára kivégezték.

MK: Miért időtállóak ma Bonhoeffer gondolatai?

ÓB: Róla egyszerre jut eszembe a kiváló teológus, aki tudományos
megalapozottsággal művelte a tudományt, és a hiteles élet. Utóbbit
nemcsak a mártírhalála hitelesíti, hanem egész élete. A megszületett
gondolatok, a tudatosan megfogalmazott hit, és az élet, amelyet élt,
ma is példáként állhat előttünk.

MK: Bonhoeffer mindössze 39 évet élt. Jórészt illegalitásban dolgozott, kö-
vetkezésképpen jelentős vezetői karriert nem futott be. Nem is írt vezetők-
nek szóló könyvet. Ha mindezeket nem tette, akkor miért is idézzük meg az
ő szellemét egy vezetőknek szóló műsorban?

PGy: Egyfajta erő, határozottság, vezetői karizma sugárzott egyéni-
ségéből társai, sőt még a börtönének őrei előtt is. Jól mutatja ezt a Ki
vagyok én? című verse. Érdemes felidéznünk ebből egy rövid részle-
tet: „Ki vagyok én? Gyakran mondják: / cellámból úgy lépek elő, /
derűsen, nyugodtan, keményen, / mint várából a földesúr. / Ki va-
gyok én? Gyakran mondják: / őreimmel úgy beszélek, / szabadon,
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tisztán, kedvesen, / mintha parancsnokuk volnék. / Ki vagyok én?
Azt is mondják: / sorsomat úgy viselem, / mosollyal, nyu godtan,
büszkén, / mint aki váltig győzni szokott.”

MK: A szakirodalom is ilyen határozott, karizmatikus embernek mutatja
be Bonhoeffert?

ÓB: A vers nem csak arról szól, hogy van egy Istene által is meg-
erősített, megtörhetetlen, magabiztos emberünk. A vers további sza-
kaszaiból kiderül, hogy nagy személyes küzdelem áll e mögött a
fellépés mögött. Bonhoeffer klasszikus polgári családban nőtt fel,
ahol a tartás nagyon fontos volt, ahol nem illett kimutatni az érzel-
meket. Ez a börtönben született vers ugyanakkor valamiféle ket-
tősséget jelez: bár az embernek határozottan kell járnia az útját, de —
bizonyos emberek előtt, mondjuk a hozzá legközelebb állók előtt
— képes kell legyen a gyengeségeiről is beszélni. Saját tapasztalat-
ból is mondhatom, hogy egy vezetőnek is kell legyenek olyan ba-
rátai, lelki társai is, akik körében nyugodtan lehet gyenge.

MK: Bonhoeffer erkölcsi tisztasága olyan vakító fénypont volt a fasizmus
sötétségében, hogy Hitler egy hónappal Németország kapitulációja előtt is
fontosnak tartotta a likvidálását. Lehet ezt a tettet őrültségnek tekinteni,
merthogy az is. Bonhoeffer egyik írásában1 maga mutat rá arra, hogy a go-
noszság sokszor milyen illogikus lépésekre késztethet.

„A legmeglepőbb és ugyanakkor a legkevésbé cáfolható tapaszta-
latok közé tartozik, hogy a rossz gyakran meglepően rövid idő alatt
butának és célszerűtlennek mutatkozik. Ezen nem azt értjük, hogy
minden egyes gonosz tett sarkában ott van a büntetés, de az isteni pa-
rancsok elvi felfüggesztése a földi önfenntartás érdekében éppen ezen
önfenntartás érdeke ellen hat. Az okos a konkrét bőségében és a benne
meglévő lehetőségekben felismeri az áthatolhatatlan határokat, me-
lyek minden cselekvésnek, az emberi együttélés maradandó törvé-
nyei által, korlátokat szabnak. Ennek felismerése szellemében jól
cselekszik az okos, illetve okosan cselekszik a jó.”

Vegyük sorra Bonhoeffer állításait. Íme az első: „A rossz gyakran
meglepően rövid idő alatt butának és célszerűtlennek mutatkozik.”

PGy: Egy tanítványom megkérdezte, komolyan gondolom-e, hogy a
szeretetnek és a belátásnak nagyobb az ereje a vezetői munkában,
mint az erőszakosságnak és a kegyetlenségnek. Azt válaszoltam,
hogy néha a rosszat versenyképesebbnek látjuk, de hány és hány
rossz ember bukik el addig, ameddig egy rossz fel tud emelkedni a
ranglétra tetejére. Azt gondolom, hogy sok kárt okoznak egymásnak
is a hataloméhes karrieristák, akik egymás eltaposásával akarnak elő-
retörni. Többségüknek ugyanis kitörik a nyaka ebben a tülekedés-
ben. Hosszabb távon sokkal eredményesebb az, amikor együttmű-
ködésre törekszenek és egymást segítik a vezetésben dolgozók.

1Az idézetek forrása:
Dietrich Bonhoeffer:

Vademecum.
Elmélkedések az év

minden napjára. (Ford.
Trauttwein-Kemény Éva.)
Kairosz, Budapest, 2006.
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MK: A második Bonhoeffer állítás: „Az isteni parancsok elvi felfüg-
gesztése a földi önfenntartás érdekében éppen ezen önfenntartás
érdeke ellen hat.”

ÓB: Bármilyen vezetői székben ülő ember számára a legnagyobb ve-
szély a távlat nélküliség, ami magával hozza a morál térvesztését.
Aki nem tekint előre és fölfelé, vagyis elvéti küldetése célját és táv-
latát, az cselekedeteiben az eszközöket óhatatlanul csak a saját cél-
jaira használja. Ha pedig így van, elveszett ember, mert végül mivel
találja magát szemben? A halállal. Ahelyett, hogy Isten kegyelmének
távlata lenne a folyamatos megújulás forrásává.

MK: A harmadik Bonhoeffer gondolat így hangzik: „Az okos a konkrét
bőségében és a benne meglévő lehetőségekben felismeri az átha-
tolhatatlan határokat, melyek minden cselekvésnek, az emberi
együttélés maradandó törvényei által, korlátokat szabnak.”

ÓB: A legnagyobb veszély az, ha az ember — a nem vezető beosz-
tású is — negligálja azokat a korlátokat, amelyek között a szabad-
ságát megélheti. Vannak ideáink egy olyan szabadságról, ami soha
nem létezett, ami legfeljebb csak Isten szabadsága lehetett akkor,
amikor még nem teremtette meg az embert. Számunkra ez nem le-
hetőség. Nekünk az adott keretek között kell megélnünk a szabad-
ságunkat, és hálásnak kell lennünk azokért a korlátokért is, amik
adattak nekünk. Ilyen értelemben a Tízparancsolat nem korlát,
hanem kapaszkodó, útmutatás: a szabadság útjelzője. Aki felfüg-
geszti ezeket az útjelzőket, annak az élete nehéz lesz: elveszti ori-
entációját, közösségi beágyazottságát és nagyon magányossá válik.

PGy: A vezető számára különösen nagy veszélyt jelent, ha nem is-
meri fel ezeket a határokat, vagy azt gondolja, a hatalmánál fogva
ezek átléphetők. Ez a magatartás rövidtávon sikereket eredmé-
nyezhet, hosszútávon azonban elszigeteli a vezetőt a munkatársai-
 tól, a vezetőtársaitól és a környezetétől is. Hosszabb távon az lesz
a sikeres vezető, aki együttműködésre képes a többiekkel, aki meg-
elégszik azzal a mozgástérrel, azzal a hatáskörrel, ami adatott neki,
és nem próbál állandóan átlépni a másik ember felségterületére.

MK: Az idézet végén Bonhoeffer azt mondja: a korlátok „felismerése szel-
lemében jól cselekszik az okos, illetve okosan cselekszik a jó”.

ÓB: Személyes tapasztalatom, hogy azt a vezetőt becsülik meg leg-
inkább a munkatársai és az embertársai, aki e mondat szellemében
él, és hogy az ésszerűség meg a jóság valójában átfedik egymást.
Magya rán annak a vezetőnek, aki hitbéli, morális meggyőződésé-
ből tesz meg valamit, annak tettei döntő hányadában ésszerűek és
hatékonyak is.
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MK: Sok írásában Bonhoeffer közvetlenül Jézust, a jó pásztort állítja elénk
példaként.

„A megváltó pillantását népére, Isten népére vetette, és megesett
rajta a szíve (Mt 9,35). Nem lehetett neki elég, hogy kevesek meghall-
gatták hívását és követték. Eszébe sem juthatott, hogy tanítványaival
arisztokratikusan elkülönüljön, és nagy vallásalapítók módjára a nép
tömegeitől visszavonultan adja át a magasrendű megismerés és a
tökéletes életvezetés tanítását. Jézus eljött, dolgozott és szenvedett,
ezt az egész népért tette. A tanítványok pedig egészen magukénak
akarták tudni Jézust, távol akarták tartani tőle a hozzá vitt gyerme-
keket, szegény koldusokat az útszélén, hogy megóvják a zaklatástól.
Fel kellett azonban ismerniük, hogy Jézus nem hajlandó szolgálatát
a kedvükért korlátok közé szorítani. Evangéliuma Isten országáról
és megváltó művéről a szegényeknek, betegeknek szólt, akikkel né-
pében találkozott.”

PGy: Bonhoeffer írásaiban az a legmegragadóbb számomra, hogy erős
személyes kapcsolatban áll Jézus Krisztussal. Azt keresi, milyen sze-
mélyes mondanivalója van Jézusnak az ő számára. A meghatározó
gondolat ebben az idézetben is, hogy Jézusnak mindenki számára van
személyes mondanivalója és ettől nem szabad elzárni az embereket.

MK: Beszéljünk arról az ismerős helyzetről, amelyet Bonhoeffer fölfestett ne-
künk: a vezető az egyszerű embereket szeretné szolgálni, ezért személyes kap-
csolatot keres velük, de közvetlen munkatársai távol akarják tartani őt a
„plebsz”-től.

ÓB: Ez a „kisajátítás” több okból is megtörténhet. Az egyik ok érzelmi:
szeretjük azokat a főnökeinket, akik valóban jó vezetőnek bizonyul-
nak, akikre rá lehet hagyatkozni, mint ahogy egy gyerek rá tud ha-
gyatkozni az apjára, ugyanakkor nem szeretné megosztani mással.
A másik ok, amire Bonhoeffer utal itt, hogy tudatosan „eszköziesíteni”
akarunk valamit vagy valakit. Tehát azt szeretnénk, hogy olyan le-
gyen a külvilág számára, mint amilyen képet mi alkottunk róla, és
nem akarjuk, hogy „hétköznapi”, emberi arca legyen. Mindenesetre
mindkét esetben ugyanaz történik: a vezetőt el akarjuk szigetelni,
hogy mások számára ne tudja ugyanazt nyújtani, amit nekünk.

MK: Hogyan küzdhet ez ellen a vezető maga? Mondjuk Pulay Gyula, aki
több mint másfél évtizedig volt államtitkár különféle minisztériumokban?

PGy: Bevallom, ez az idézet engem lelkiismeretvizsgálatra készte-
tett, mert előfordult, hogy beosztott vezetőként haragudtam a mi-
niszterre, miért jár olyan sokat vidékre, miért találkozik oly sokszor
az emberekkel, hiszen emiatt nem jut ideje arra, hogy a miniszté-
rium ügyes-bajos dolgaival foglalkozzon. Munkatársai azért pró-
bál ják a vezetőjüket elszigetelni, hogy több energiája, ideje jusson
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rájuk. A vezető ez alól akkor tud bizonyos fokig mentesülni, ha
képes delegálni a feladatokat, ha leadja a kis ügyeket azért, hogy a
nagy ügyekkel legyen ideje foglalkozni. A nagy ügyek közé kell so-
rolni a közvetlen kapcsolattartást a való élettel. Ha éppen szociális
ügyekért felelős államtitkár az illető vezető, akkor jusson el a mi-
nisztériumból hajléktalan-szállókra és más helyekre, ahol a sze-
génységgel a maga valóságában találkozhat. Ha ezen élményektől
megfosztják a munkatársai, mindig papíros ízű lesz az, amit csinál.

MK: Sokszor mondják magas rangú vezetőkről, hogy az illető jó ember,
csak rosszak a tanácsadói.

ÓB: Rendszerint nem véletlenül lesz valaki az, ami. Ha egy személy
abba a helyzetbe kerül, hogy meghatározó döntéseket hozhat,
akkor mégiscsak tudnia kell valamit. És ami a feladatok delegálá-
sát illeti: sok vezető — biztos, ami biztos alapon — mindent maga
akar csinálni. Pedig — ahogy, a kuplé mondja — „Egyedül nem
megy!” Igaz, a feladatok kiosztásához emberismeret, bizalom és bá-
torság kell, ami Jézusban megvolt, amikor tanítványokat gyűjtött
maga köré. Mellesleg őt is próbálták elszigetelni a tanítványai. Igaz,
elsősorban féltésből, mert hiszen ők maguk sem nagyon értették,
hogy mi is Jézus szándéka. És mikor értették meg ezt a tanítvá-
nyok? Amikor végigkísérték Jézus földi életét.

MK: Bonhoeffer tragikusan nehéz korban élt, amelyben meggyőződéséért
vértanúhalált kellett szenvednie. Írásaiból ennek ellenére derű és remény
sugárzik.

„Az optimizmus, lényegét tekintve, nem a jelen szituáció egyfajta
szemlélete, hanem életerő, a remény ereje. Az optimizmus egy erő, amely
segít a fejünket felemelni, amikor minden félresikerültnek látszik, egy
erő, hogy el tudjuk viselni a visszaütéseket, egy erő, amely a jövőt soha
nem adja át az ellenfélnek, hanem igényt tart rá a maga számára. Tény,
hogy létezik ostoba, gyáva optimizmus is, amit kárhoztatnunk kell. De
az optimizmus, mint jövőre irányuló akarat, semmiképpen nem lehet
megvetendő, akkor sem, ha százszorosan téved. Az optimizmus az élet
egészsége, amelyet a beteg nem fertőzhet meg.”

ÓB: Az optimizmus nem szemlélet, vagy egy szándék. Nem azt je-
lenti, hogyha valamit nagyon pozitívan akarok látni, akkor csak tré-
ningezem kell magam, és akkor úgy is lesz. Bonhoeffer optimiz-
musa a náci Németországban életerőt jelent, amit — túllépve
drámai történelmi körülményeken — a hit jelent számára. Ez az a
bizonyos nehezen megfogható tartás. Ezért jó keresztény embernek
lenni vezetőként is, mert ez a tartás olyan tőkesúlyt ad az életünk-
nek, amely bármilyen körülmények között egyensúlyban tartja azt.

MK: Ám Bonhoeffer azt mondja, létezik ostoba és gyáva optimizmus is.
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PGy: A gyávaság és a hamis optimizmus összekapcsolódhat akkor,
amikor vezetőként azt gondoljuk, hogy nem kell cselekednünk, mert
majd maguktól jóra fordulnak a dolgok. Egy szervezet akkor mű-
ködik elfogadhatóan, ha egy hivatott vezető kormányozza azt. Ami-
kor az optimizmus felment a cselekvés alól, akkor az gyáva, ostoba
optimizmus, amikor az optimizmus arra késztet, hogy vállaljam a jót
a nehézségek ellenére is, hogy higgyek abban, hogy a jó szó, a jó tett
jó következményekkel jár majd, akkor bátor, erőt adó, a jövőt bir-
tokba venni akaró optimizmusról van szó. Bonhoeffer tudatában
volt annak, hogy a hitleri fasizmus a pusztulás felé vezet. Tehát azt
mondja, nem magától változik meg minden, ezért a keresztények-
nek minden körülmények között kötelességük az általuk felismert
jót megtenni. A felelősség a jelenben, és a felelősség a jövőért — ez
az a fajta optimizmus, ami leginkább kifejezi Bonhoeffer szemléletét.

j

MK: Köszöntöm Prőhle Gergelyt (PrG), a Magyar Evangélikus Egyház
országos felügyelőjét, aki államtitkárként és egykori nagykövetként igen
változatos és érdekes területeken szerzett vezetői tapasztalatokat, és itt van
velünk Pulay Gyula (PGy) is. Első kérdésem Prőhle Gergelyhez szól: vajon
tudják-e az emberek evangélikus körökben, hogy kicsoda Bonhoeffer?

PrG: Igen, hiszen ő közelmúltunk történelmének, ráadásul hitünknek
a vértanúja, ezért tanítása és életpéldája érezhető erővel él a mai evan-
gélikusok szívében. Hazai ismertségét két magyar tanítványa, Lehel
Ferenc és id. Benczúr László munkálkodásának is köszönhetjük. Ők
már a kommunizmus éveiben is hangsúlyozták, hogy Bonhoeffer ta-
nítása mindnyájunk számára példa. Ennek a meggyőződésüknek a
rendszerváltást követően még inkább hangot adtak, ráadásul Bon -
hoef fer születésének 100. évfordulója 2006-ban egyedülálló alkalmat
teremtett arra, hogy tanításait felidézzük, még élőbbé tegyük.

MK: Következzenek Bonhoeffernek a keresztény közösségről írt gondolatai.
„Aki jobban szereti saját álmát egy keresztény közösségről, mint

magát a keresztény közösséget, az minden keresztény közösség
szétrombolójává válik, bár személyesen nagyon tiszteletreméltóan,
komolyan és odaadóan vélekedett. Isten gyűlöli az álmodozást,
mert büszkévé és igényessé tesz. Aki egy közösség képének az ál-
mával él, az Istentől és mindenkitől azt követeli — sőt önmagától is
—, hogy ez az álom beteljesedjék. Az ilyen ember követelőként lép
be a keresztények közösségébe, és saját törvényének kíván érvényt
szerezni. Úgy tesz, mintha neki kellene létrehoznia a keresztény kö-
zösséget, mintha az ő álomképének kellene összekapcsolni az em-
bereket. Mindazt, ami nem az ő akarata szerint történik, kudarcnak
tekinti. Ott, ahol álomképe megsemmisül, a közösséget látja szét-
hullani. Isten azonban lefektette minden közösség alapját, és már
régen összekapcsolt minket Jézus Krisztusban az emberekkel egy
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testté, mielőtt még más keresztényekkel közös életre léptünk volna.
Ezért nem mint követelők, hanem mint köszönetet mondók és el-
fogadók lépünk be más keresztényekkel való közös életbe.”

Mennyire reális az a veszély, amelyről Bonhoeffer ír, tehát az álmodo-
zás az elfogadás helyett?

PGy: Ha az álmodozáson azt értjük, hogy van egy bizonyos pozi-
tív képünk a közösség alakításáról, és ennek valósággá válásán dol-
gozunk, akkor jó dolgot cselekszünk. Ha azt várjuk, hogy a közös-
ség minden tagja, mintegy vezényszóra, úgy cselekedjen, ahogyan
mi gondoljuk, akkor a közösség fejődésének akadályozói leszünk.
Nem a közösség van értünk, hanem mi vagyunk a közösségért.

MK: Mi az üzenete Bonhoeffer írásának azon keresztények számára, akik
valamely világi közösség vezetői lesznek?

PrG: Az, hogy az állandó elégedetlenség és követelődzés keserűvé,
sokszor elviselhetetlenné teszi a vezetőket. Ha azonban a vezető-
ben megvan a hálaadás képessége, akkor könnyebben meglátja
maga körül a jót. Észreveszi, hogy már maga az emberi közösség is
ajándék. Egy vezető, aki ilyen szemmel tekint az általa vezetett kö-
zösségre, képes kialakítani egy olyan munkahelyi atmoszférát,
amely nem szorítja háttérbe a teljesítményelvet, mégsem jelent ál-
landó megfelelési kényszert a beosztottak számára.

MK: Vezetőként legtöbbször nem az egész közösséggel van bajunk, hanem csak
egy-két emberrel. Mindig akad valaki, aki miatt elkezdődik a gáncsoskodás, ami
megrontja a közösség légkörét. Hallgassuk meg, mit ír erről Bonhoeffer.

„Ott, ahol a nyelv megfegyelmezését, nevelését gyakorolják (Ef
4,29), mindenki nélkülözhetetlen felfedezést fog tenni. Abba fogja
tudni hagyni, hogy szakadatlanul figyelje a másikat, ítélkezzen fe-
lette, elítélje őt, kijelölje a szerinte őt megillető helyet, és így hatal-
mat gyakoroljon felette. Engedni fogja teljesen szabadon élni őt,
ahogy Isten szembeállította őt vele. A látókör kitágul, és meglepve
ismeri fel első ízben életében Isten teremtésének dicsőségét. Isten
nem úgy alkotta a másik embert, amilyennek én akartam volna…
Az egyes emberek különbözősége a hívők közösségében nem lehet
rosszindulatú beszéd, megítélés és elátkozás oka, nem vezethet ön-
igazoláshoz, hanem az egymás felett érzett öröm alapja.”

Tetszik Pál apostolnak a „nyelv megfegyelmezése” szófordulata.

PGy: Az idézet az efezusi levélből így szól: „semmiféle rossz beszéd
el ne hagyja ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre”.

MK: A fiatalok használnak egy újsütetű szót, a beszólást. Ha beszólnak
valakinek, az azt jelenti, hogy megkritizálják. E szónak valószínűleg őse az
a kifejezés, hogy megszólnak valakit.
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PrG: Én a beszólást sokkal jobbnak tartom, mint a megszólást. Mert
a beszólás azt jelenti, hogy a közösség egy tagjának szemtől szembe
mondok valamit, például a szemébe mondom, hogy te, barátom
rosszat csinálsz. A megszólás más, olyankor valakinek a háta mö-
gött mondunk valami elítélőt, ami nem igazán szerencsés. Minden
közösségben előfordul kellemetlenkedés, van megszólás és van be-
szólás is. Fontos kérdés, hogy egy vezető hogyan kezeli ezeket. Ha
például ő szól meg valakit, pláne alaptalanul, oda tud-e menni az
illetőhöz, és képes-e azt mondani neki, hogy bocsánatot kérek, té-
vedtem, nem akartalak megbántani. Tehát a közösségekben — a ke-
resztény közösségekben is — nem arra kell törekednünk, hogy ne
legyenek konfliktusok, hanem arra, hogy az egymás iránti kritika a
közösség épülését, és ezáltal Isten dicsőségét szolgálja.

MK: Bonhoeffer azt hangsúlyozza, hogy az egyes emberek különbözősége
a hívők közösségében nem lehet rosszindulatú beszéd alapja. Egy világi kö-
zösséggel szemben is elvárás ez?

PGy: Fontos dologra hívja fel a figyelmet Bonhoeffer. Arra, hogy gyak-
ran csak az zavar minket a másik ember ténykedésében, hogy mun-
káját másként csinálja, mint ahogyan mi azt elvárnánk. Például van egy
dinamikus vezető, és egy lassabb, látszólag nehézkesebb, de éppen ezért
alaposabb beosztott. Egy ilyen munkatárs számos rossz döntéstől óv-
hatja meg a főnökét, ha az elfogadja a beosztottja „lassúságát”. Legyünk
képesek különbséget tenni a rossz és a más között.

MK: Következő idézetünk a közösségek vezetőiről szól. Bonhoeffer korá-
ban a leírtaknak ijesztő aktualitásuk volt, de ma is időszerűek.

„Igazi szellemi, lelki tekintély csak ott elképzelhető, ahol teljesítik
az egymás meghallgatása, segítése, hordozása, valamint az igehirde-
tés szolgálatát. Minden személyi kultusz, mely jelentős tulajdonsá-
gokon, kiemelkedő tehetségeken, erőkön, képességeken alapszik —
legyenek ezek akár szellemi természetűek —, világi dolog, és a ke-
resztény közösségben nincs helye, ez a tekintély ugyanis megmér-
gezheti. Ma gyakran halljuk az emberektől azt a vágyat, hogy szük-
ségük van tekintélyekre »püspökök és papok személyében« vagy más
»teljhatalommal rendelkező felsőségek személyében«. Ez az igény
annak a lelkileg beteg hozzáállásnak a folyománya, hogy embereket
akarnak csodálni, fontos nekik látható emberi tekintélyek tisztelete,
mert a szolgálat igazi tekintélye túl kicsinek tűnik nekik. Semmi
nem mond ellent élesebben, mint maga az Újszövetség a püspök alak-
jának felvázolásával (1Tim 3,1–7). Itt nincs szó emberi képességek
varázsáról, egy szellemi, lelki ember ragyogó tulajdonságairól. (…)
A lelki bizalom kérdése, mely oly szoros kapcsolatban áll a tekintély
kérdésével, azon a hűségen dől el, mellyel Krisztus szolgálatában áll,
de soha nem azon különleges adományoktól függ, melyeket kapott.”

Miként vázolja fel Pál apostol Timóteusnak írt levelében a püspök alakját?
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PGy: „Aki püspökségre törekszik, magasztos dolgot kíván” — írja
Pál apostol, majd így folytatja: „A püspöknek ugyanis kifogásta-
lannak, egyszer nősültnek, józannak, megfontoltnak, tisztességes-
nek, vendégszeretőnek, tanításra termettnek kell lennie. Ne legyen
iszákos vagy erőszakoskodó, hanem megértő, ne veszekedő vagy
kapzsi.” Pál apostol nem nagy tehetséget és kimagasló képessége-
ket vár el a püspököktől, hanem egyszerű emberi értékeket.

MK: Akkor miért fogalmazódik meg még keresztény körökben is újra és
újra az a vágy, hogy az emberek csodáljanak, és ennek nyomán teljhata-
lommal ruházzanak fel bizonyos vezetőket?

PrG: Napjainkban a szórakoztató média tele van különféle sztá-
rokkal, celebekkel, akiknek a nézeteit éjjel-nappal látnunk és halla-
nunk kell. Így van ez a szellemileg magasabb szférákban is: a sze-
mélyiségek hangsúlyos jelenléte során kapjuk meg a legfontosabb
információkat. Ilyen kommunikációs helyzetben nagyon is fontos,
hogy kinek a szájából szól az Evangélium, és hogy az illető milyen
retorikai képességekkel van felvértezve. Ha valaki képes arra, hogy
Isten dicsőségét hatékonyan hirdesse, akkor személyiségének ereje
önmagában is érték. A probléma az, ha valaki visszaél ezzel, és ha -
mis prófétaként föllépve olyan módon próbál befolyást szerezni
em bertársai vagy a saját keresztény közössége felett, aminek már
köze sincs a missziós parancs teljesítéséhez.

PGy: A sztárolás könnyen eltorzíthatja egy vezető értékrendjét. Pél-
dául egy egyházi vezető számára már nem az lesz a fontos, hogy
mit mondott Jézus, mi az igazi tanítás, hanem az, hogy hányan jön-
nek el a prédikációjára, és tud-e olyat mondani a hallgatóságnak,
ami megragadja a figyelmüket. A körülötte kialakult kultusz nyo-
mán a világi vezető is könnyen elhiszi, hogy amit mond és tesz, az
mindig tökéletes. Történelmi példák mutatják, hogy a közösségnek
is sokat árt, ha vakon követik a sztárt, és nem néznek utána, hogy
vajon hiteles-e a tanítása és az igazi értékeket képviseli-e.

MK: A kiemelkedő tehetségnek a világi munkahelyeken is nagy jelentősége
van. Hogyan kontrollálhatja, és ha kell, akadályozhatja meg maga a ve-
zető, hogy beosztottjai ne építsenek személyi kultuszt köré?

PrG: Olykor valóban elkapja az embert a gépszíj, és elhiszi magáról,
hogy milyen nagy ember. Én nagyon hálás vagyok — az egyébként
katolikus — feleségemnek, hogy a „fontos ember” korszakaszaim-
ban azt tudta mondani, hogy no, kedvesem, akkor most gyere vissza
a földre, és hozd el a gyereket az óvodából, vagy vidd le a szemetet.
Ezek a kis, hétköznapi epizódok azok, amelyek visszarángathatják
a vezetőt a földre, és amelyeken keresztül naponta gyakorolhatja a
szolgálatot, a közösség szolgájává válás képességét. Mellesleg, mi-
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nisztériumi dolgozóként tudnunk kell, hogy a miniszter szó erede-
tileg szolgát jelent.

PGy: Bonhoeffer éppen egy vezető vezérré torzulásának lett az áldozata,
ebből is kitűnik, hogy milyen károkat okozhat ez a folyamat. Vannak
olyan tényezők, amelyek képesek a jó képességű vezető sztárrá vagy
vezérré válásának gátat szabni. Az egyik a vezető szűkebb és tágabb
környezetének viszonyulása a vezető személyiségéhez. Államtitkár
koromban egyszer, amikor későig dolgoztam, a feleségem megkérdezte,
biztos-e, hogy nekem kell az összes minisztériumi szobát elosztani?
Először bosszús voltam, aztán rájöttem, hogy igaza van:  ezt a mun-
kát az épület üzemeltetéséért felelős osztályvezető jobban el tudná vé-
gezni. Fontos, hogy a munkahelyünkön is legyenek kritikus emberek
a környezetünkben, akiknek hallgatunk a véleményére. Tehát saját
épülésünkre szolgál, ha az ilyen embereket nem távolítjuk el magunk
mellől. A másik — amit Bonhoeffer az idézetben hangsúlyoz —, hogy
magának a közösségnek kell állandó figyelemmel kísérnie a vezető
működését. A közösség egyszerű tagjaiként is álljunk ellen annak a
kísértésnek, hogy bedőljünk akár az ügyes manipulációnak, akár a ve-
zető jó fellépésének. Lehetséges ugyanis, hogy éppenséggel nem a nagy
meggyőző erővel beszélő vezetőnek van igaza, hanem annak, aki ke-
vésbé lendületesen beszél. Végül itt van magának a struktúrának a kér-
dése, az, hogy vannak-e ellensúlyok az első számú vezető döntései-
vel szemben. A történelmi tapasztalatok azt mutatják, ha nincsenek,
akkor könnyen elszabadul a hatalmi helyzete miatt torzuló szemé-
lyiségű vezető, és így a személyi kultusza egy-kettőre kialakulhat.

MK: Bonhoeffer azt írja, a lelkipásztori tekintély csak Jézus hűséges szolgá-
latával érhető el. Vajon egy mai világi vezető miből nyerheti a tekintélyét?

PrG: Nyilván abból, hogy megpróbál tisztességesen viselkedni a
saját munkahelyi környezetében. Nem teljesíti vakon, hanem kriti-
kusan végiggondolja a saját felsőbbségének az elvárásait is. Odafi-
gyel a szűkebb környezetére is, és nem utolsósorban megpróbál
szakmailag is olyan erényeket fölmutatni, amelyek alapján mások
is érdemesnek tartják arra, hogy meghallgassák a véleményét.

PGy: Még egy nagyon fontos elemét érdemes hangoztatni és Bon -
hoeffer is ezt teszi, amikor Jézus Krisztus szolgálatára utal: ez a ve-
zető jó szándéka. A vezetővel szemben a beosztottaknak két dolgot
kell érezniük. Az első, hogy a vezetőjük képes őket jó irányba ve-
zetni. A másik, hogy a vezető hajlandó is őket jó irányba vezetni,
tehát jó a szándéka, nem a saját karrierje hajtja.

PrG: Még valami: minden felelős vezető legyen tisztában a saját
esendőségével, és ha szükséges, ezt legyen képes nyíltan is vállalni.
Ez csak növeli a hitelességét.
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