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Szenvedélyes igazságkeresés és türelem
Beszélgetés dr. Jan Milic Lochmannal,
a bázeli egyetem professzorával

— Professzor urat írásai révén ismerik Magyarországon. Kérem, beszéljen
életpályájáról, mondja el, hogy mit jelent Önnek személy szerint az arany Prága
és Aberdeen.

— 1922-ben születtem Nőve Mestoban, egy cseh kisvárosban, hűséges protestáns
család tagjaként, amelyik már az 1781-es Türelmi Rendelet óta reformátusnak vallotta
magát. Noha egyáltalán nem vagyok tradiconalista, számomra a reformátori örökség
egy egész életre fontossá lett. Énnek tudható be, hogy engem állandóan teológiai
kérdések foglalkoztattak. A háború után teológus voltam Prágában, majd Skóciában, a
St. Andrews református egyetemen és Bázelben tanultam. Prágában J. B. Soucek, vala-
mint J. L. Hromadka professzorok, Skóciában D. M. Baillie, Bázelben Barth Károly
és O. Cullmann voltak a vezetőim Csehszlovákiából való hazatérésem után először a
kladnobi gyülekezetben szolgáltam mint segédlelkész, aztán pedig hamarosan (1950)
Prágába a Comenius fakultásra hívtak meg. Ott filozófiát, valamint rendszeres teológiát
adtam elő és egyben a Húsz szeminárium igazgatója lettem. 1968-ban Bázelbe hívtak.
Nem volt könnyű döntés elfogadni a meghívást. A Prágai Tavasz időszaka nekem mint
teológusnak volt sokat ígérő. A bázelieknek, mindenekelőtt Barth Károly unszolásának
tettem eleget — akkor, eredetileg mintegy 7 évre gondoltam. Közben történt, hogy
hazámat megszállták a Szovjetek és én többé nem térhettem haza. A bázeli időszakban
sok ajtó tárult fel előttem, gyakorlatilag az egész világra: számos egyetemen, minden
kontinensen működhettem vendégprofesszorként, egyetemi előadásokra kaptam meg-
bízást. Mégis fájdalmas volt, hogy évtizedekig hazámba és egyházamba nem látogat-
hattam el. Óriási felszabadító tapasztalás volt, amikor aztán 1989 után ez az ajtó is
kitárult. Noha azután is Svájcban és az ökumenében maradtam, tettem ezt olyan
teológusként, akinek a gondolkodása a cseh reformáció örökségében gyökerezik.

— Professzor úr kezdetben Kladnóban és Rakovnikban lelkészkedett. Milyen tapasz-
talatokra tett szert ezalatt?

— Igen, a gyülekezeti munkát mindig fontosnak tartottam. Sajnos nem működhet-
tem sokáig Rakovnikban és Kladnóban, mivel engem az egyház a fakultáson akart
látni. Mindazonáltal ez egy boldog és felejthetetlen időszak volt lelkileg és emberileg
egyaránt. Nehéz helyzetben voltunk akkor. Rá voltunk kényszerítve arra, hogy kommu-
nista ideológusok és funkcionáriusok korlátozásai és diszkriminációja ellen viaskod-
junk. Mégis, éppen az elnyomás alatt volt mély értelmű az evangéliumot hirdetni.
Bizonyára így volt ez Magyarországon is. A keresztyén gyülekezetek a kommunista
társadalomban a szabadság szigetei voltak., minden megszorítás ellenére. Például
visszaemlékezem, milyen felszabadító volt magára az ateista környezetre nézve is, mi-
kor az ember a temetésen az örökélet evangéliumát hirdette. Világos volt, hogy még
az ateizmus idején feltárul Jézus Krisztus üzenete az értelmes, lerombolhatatlan élet
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perspektívája — a mi ideig való és örök sorsunkat illetően. Teológiám jellegét ilyen
tapasztalatok határozták meg Prágában, de nem kevésbé Bázelben és sok más helyen.

— Mit tekint Professzor úr életműve legfontosabb értékeinek?
— Mindenekelőtt dogmatikai és filozófiai munkáimat. Bázelben Buri és Ott kollé-

gámmal háromkötetes párbeszédes dogmatikát szerkesztettünk. Számomra még jelen-
tősebb volt a kis Trilógia, három kötet a keresztyénség fundamentumát képező
szövegekről, mint amilyen a Tízparancsolat, a Hiszekegy és a Miatyánk. Annak örülök,
hogy ez a Trilógia, amelyet eredetileg németül írtam, több európai és ázsiai nyelven
is megjelent. Különös öröm a számomra, hogy ezt most magyarul is kiadták. Azonban
nem csak publikációk jelentik a munkámat. Mindig igyekeztem a gyülekezettel együtt
élni. Svájcban is, ahol mind a mai napig rendszeresen prédikálok. Teológus a nyil-
vánosság előtt is az egyház iránt elkötelezett ember. Noha van más feladata is:
manapság ugyancsak síkra szállni az evangélium üzenete mellett, a szekuralizált nyilvá-
nosság előtt. Erre igyekeztem Prágában, aztán mindenekelőtt Bázelben, különösen
akkor, amikor váratlanul az egész egyetem kétszer is a rektorává választott. Ezt a
hivatalt tudatosan és érezhetően, mint teológus töltöttem be. Olykor arra gondolok,
hogy én éppen mint rektor, ismét teljesen lelkésszé lettem: tanúságtételben és lelki-
gondozásban ezen a sokrétű közösségen belül, amit számomra az universitas literarum
jelent. És, ami engem a legjobban elbűvölt (amin én a legjobban csodálkoztam), hogy
engem éppen mint teológust értékeltek: ez számomra maradandóan boldogító meg-
tapasztalás volt.

— Milyen törekvés vezeti Önt kutató- és alkotómunkájában?
— Azt hiszem, hogy pontosan erre utaltam: az evangéliumot hitelt érdemlően hir-

detni, elsődlegesen az egyházban, mert a gyülekezet semmi mással nem pótolható hely,
ahol egy hittudós megvetheti a lábát. Nem értem az akadémikus teológusokat, akik az
egyházon kívül élnek. Ez a teológiájukat is gyümölcstelenné teszi. Ám mégis: az
egyházból kilépve is érvényes, meg kell kísérelni az embereket az egyházon kívül is
megszólítani. Ez egy posztmodern prularista társadalomban egyáltalán nem könnyű.
Mégis lehetséges és szükséges — nem mint mindent jobban tudók és vádlók, hanem
mint olyanok, akik minden igény nélkül, az embereket a szabadság evangéliumának a
befogadására meghívják. Erre törekedtem, és ma is efelé törekszem teológiai mun-
káimban. Ezért van az öszpontosítás a lényeges szövegekre, de ez soha nem elvont és
lekezelő módon történik, hanem olyan meghívásként, amelyik tekintetbe veszi a kor
szellemi és kulturális körülményeit.

— A magyar diákok szerencsések, ha Bázelben tanulhatnak, mivel az tegnap is és
ma is az európai hittudomány Mekkája. Professzor úr, milyen szemmel tekint
Bázelben a magyar ösztöndíjasokra?

— A magyar diákokat mindig örömmel láttam Bázelben. Ők egy társadalmi kontex-
tusból jöttek, ezt én midig a szívemen viseltem, s ők ezáltal is a nyugati diáktársaiknak
jelentős ösztönzést jelentettek. Sokakat — köztük Önt is — megőriztem jó emléke-
zetemben. Különösen mély benyomást tett rám dr. Hegedűs Lóránt. Doktori értekezését
ugyan nem személyesen gondoztam, mivel nekem éppen akkor más feladatom volt.
Ám én őt előadásaimról és szemináriumaimról jól ismertem. Egyszerűen meg kell mon-
danom: ritkán találkoztam olyan koncentrált, nagy tudású és mindenekelőtt elkötelezett
teológussal, mint ő. Aki nemcsak tanulta, de élte a teológiáját.

— Milyen érzés Professzor úr, mikor hallgatói között ilyen kivételesen tehetséges
diákja akad?

— Az ilyen hallgatókért az ember mint tanár, mélyen hálás.
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— Zinzendorf teremtő, alkotó egyénisége és eredeti alakja a protestantizmusnak. Az
általa alapított herrnhuti gyülekezet, a cseh-morva testvérek közössége új színek-
kel gazdagította az egyház- és szellemtörténetet. Intenzív ökumenikus, missziói és
pedagógiai tevékenységének máig kisugárzó ereje van. Egyetért Professzor úr
velem?

— Helyeslem, amit mond. Zinzendorf örökségét nagyra értékelem mindazok hang-
súlyozásával, amit említett. Noha még fontosabbnak tartom a gyökereit. Például a cseh
testvéreket, mindenekelőtt azt a gondolkodót, aki a magyarokat és cseheket összeköti:
Comeniust. Tulajdonképpen ő jelentette a kapcsolatot a magyarokhoz. Ugyan hogyan
tudnám elfelejteni, hogy a magyar református egyház volt Isten igéjének a hű szolgája,
aki hazámba küldetett, az ellenreformáció viharai után, abból a célból, hogy a pro-
testáns egyház ott újra felépüljön.

— Az ökumenikus segítségnyújtást Szalay Sámuel miskolci püspök szervezte és indí-
totta el 1782-ben. Istené legyen a hála, amiért ezeket a szolgálatokat megen-
gedte, és azért is, hogy a XIX. sz. első felében 113 cseh diák tanulhatott ösztön-
díjasként Magyarországon, nevezetesen Debrecenben, Patakon és Pápán főisko-
lásként. Maradjunk továbbra is az ökumenikus témakörnél Önt 1968-ban Uppsa-
lában a Nagygyűlés az ökumené vezető testületébe választotta, később pedig a
Református Világszövetség is. Kérem, szóljon nekünk arról, hogy véleménye
szerint nincs az ökumenikus mozgalom — úgymond — átmeneti stádiumban?
Nincs-e az ökumenikus mozgalom eredeti törekvéseiben, irányultságában
bizonyos változás?

— Igaza van. Az ökumenikus munkát mindig a szívemen viseltem. Hosszú évekig
voltam az Egyházak Világtanácsában (mindenekelőtt a Hit és Egyházszervezet szek-
cióban) és a Református Világszövetségben tevékeny, mint a teológiai osztály vezetője.
Olykor megkérdezték: hogy tudja az ember e kettőt összekapcsolni. Az aggódást —
mint református teológus — a felekezeti identitásért és az ökumenikus kötelezettség
vállalását. De én mélyen meg vagyok arról győződve, hogy mind a két oldal egy-
máshoz tartozik: mindenesetre a református örökség, mint a cseh reformáció öröksége
— ökumenikusán nyitott. Nem felekezeti közömbösségből, hanem épp ellenkezőleg:
mivel a reformáció felszabadító felismerése ökumenikus érvénnyel bír. A reformá-
tusoknak teológiai identitásukat éppen ebben a nyitottságban kell érvényre juttatni.
Örökségünkhöz való hűség felszabadít a másokkal való találkozásra és párbeszédre.
Természetesen egy ilyen út nem könnyű. Életemben sok ökumenikus magasságot és
mélységet éltem át. Ma úgy tűnik az út szűkebbé és keskenyebbé vált, nemcsak azért,
mivel Rómából hideg szelek fújnak. Az általános kulturális szituáció is nehéz: egyfelől
mindenekelőtt a nyugati társadalmakban, a posztmodern relati- vizmus. amely az igaz-
ság kérdését nem veszi többé komolyan és mindennek szabad folyást enged. Másfelől,
mint erre adott reakció, egy fundamentalista dogmatizmus reneszánsza. Mindkét
oldalról eltorzítják a szabadság evangéliumi útjelzőit, akár áltoleráns relativizmusban,
akár a törvényeskedő szűk látókörűségben jelentkezik. Ezért választottam első rektori
beszédem témájául: szenvedélyes igazságkeresés és türelem. Mind a kettőre égetően
szükség van, mind az ökumenében és nemkülönben az egyháznak a társadalom keretei
közt végzett szolgálatában. Bizonyos értelemben ez az én teológiai tapasztalatokra
épülő ceterum autem-em: világos tanúságtétel az igazságról és evangéliumi türelem.

— Professzor úr, köszönöm az interjút.
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