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Protestantizmus és magyar művelődés 

A kereszténység egyetemes történetének kiemelkedő'jelentőségű eseménye volt a reformáció, 
a krisztusi tanításra ismétel ten rámutató kiigazítási kísérletek sorában - meggyőződésünk 
szerint - a legnagyobb, de mégis csupán az egyik. E z azt jelenti, hogy kétezer év távlata i t 
tekintve, nem abszolút mintaként értelmezzük, hanem „ajánlatként", „szabályozóként". Hiszen 
eredeti célját csak részben érte el, a katolicizmust ugyan önrevízióra serkentette, a keleti 
egyházat azonban alig érintette. Továbbá, bár sokáig a szembenállást és a tagadást hangsú
lyozták benne, nem ez volt a lényege, hanem, hogy valamiért, reformátori szóhasználattal , az 
evangéliumi tisztaságért lépett föl. A Kárpát-medencébe érkezésünk óta eltelt ezeregyszáz 
esztendőnek kevesebb, mint felét tölti ki a magyarországi protestantizmus története, de épp 
olyan szerves része, mint a katolicizmus és az ortodoxia. Csakis azokkal együtt és történeti 
folytonosságban, egymást kölcsönösen kiegészítve érthető meg igazán. 

Ugyanezek a megállapítások érvényesek a kereszténység kulturális és társadalmi hatására 
is. Többvallású társadalmakban a felekezeti polarizálódás általában műveltségbeli gazdago
dássaljárt. Nálunk a katolikus-protestáns kettősség meghatározó, egymásra vonatkoztatásuk 
nélkül a nemzeti kultúra képe hiányos, részint egyik jellegzetes vonása, részint nemzetközi 
kapcsolatainak egy hányada marad háttérben. Á nemzeti műveltségen belül elkülönített 
protestáns vagy katolikus művelődésről beszélni éppen ezért leszűkítés, absztrakció, de a 
nagyságrend még indokolttá teszi. Ellenben a protestáns művelődést felekezetileg tovább 
bontani elképzelhető, ám egyfelől fokozottan a partikularizmus veszélyével jár, amire a 
magyarországi protestantizmus különben hajlamos, másfelől a magyarországi protestantiz
musban történetileg kialakult ökumené fontos és értékes alap, amire nemcsak az egyházak 
kapcsolataiban lehet építeni, hanem kulturális vonatkozásban is. Ezért nem beszélek most 
külön református vagy evangélikus művelődésről, hanem protestánsról, beleértve - amennyi
ben vannak ilyenek - a kisebb lélekszámú egyházak vonatkozásait is. 

Mindez nem jelentheti a protestantizmuson belüli felekezeti jellegzetességek mel lőzését 
vagy lebecsülését. Szándékom szerint ezek közül a legfontosabbakról alább szó esik. Elöljáró
ban - bár ez most nem feladatom - csupán emlékeztetek néhány nem kulturális t ermészetű 
jellemzőre, melyeknek azonban kulturális hatásai és következményei vannak, és európai 
összehasonlításban megkülönböztetnek bennünket. Az e lső az említett szoros kapcsolat a 
magyarországi protestáns egyházak között, ami különösen az evangélikusokra és a reformá
tusokra érvényes. E z azonban sosem öltött olyan szervezeti formát, mint a német nyelvterüle
ten az 1817-i unió után az egységesen evangélikusnak nevezett egyház. A második fontos 
jellemző, hogy a magyarországi protestantizmus szigetjellegő, és peremhelyzetben van a 
nyugat- és észak-európai tömbprotestantizmushoz képest . Egyúttal a kelet-közép-európai 
térségben az ellenreformáció után csak az 1918 előtti Magyarországon találunk nagyobb 
lélekszámú protestáns lakosságot. Külön említem, hogy a reformátusok és az unitáriusok 
majdnem 100 %-os magyar etnikuma kiemeli nemzeti jellegüket, míg az evangélikusok 
négynyelvűsége (magyar, német, szlovák, szlovén) páratlan jelenség, é s elüt a német meg 
skandináv nemzeti egyházaktól. Nem feledkezhetek el a protestáns családfa sajátosan magyar 
képződményeiről. Az egyik a hittanilag ugyan nem, de kulturálisan mindenképpen idetartozó 
unitárius egyház, az egyetlen antitrinitárius közösség, amely a reformációtól kezdve folytonos. 
A másik a svájci gyökerű nazarenizmus, amiből magyar parasztvallás lett. 

Tudatosítanunk kell azt is, hogy a protestantizmus nemcsak kultúrateremtő, hanem 
kultúraellenes is lehet. Elsősorban a fundamentalistának nevezett vagy azokhoz közelálló 



csoportokra jellemző az u.n. történeti egyházakon belül és még inkább az u.n. neoprotestáns, 
kis vagy szabad egyházakban a műalkotások és bizonyos civilizációs javak elutasítása nem 
esztétikai vagy tudományos alapon, hanem csupán azon, megfelel-e val lásos meggyőződésük
nek és szentírás-magyarázatuknak. Ebben a körben nyilvánvaló a kulturális szegényedés, 
innen műveltségi ösztönzéseket várni reménytelen. 

Mint arra fentebb más oldalról utaltunk, igaz, hogy a reformáció - eltérően például a vele 
kortárs humanizmustól - nem kulturális, hanem hitmélyítő-hitbuzgalmi kezdeményezésként 
lépett föl, mivel azonban minden egyház történetileg kialakult, evilági formákban létezik, a 
reformációnak kezdettől fogva megmutatkoztak a kulturális , társadalmi, politikai következ
ményei.Törté ne ti szempontból semmit sem von lejelentőségükből, hogy az eredeti célhoz képest 
ezek másodlagosak. A fundamentalizmus némely változatában hajlamosak erről a tényről 
teljesen megfeledkezni, vagy a hitbuzgalmi célon kívül minden másra közömbösen tekinteni. 
Az ellentétes póluson elhelyezkedő kultúrpotestantizmushoz kötődők viszont a hitbuzgalmi 
szempontokról feledkeznek meg, de legalábbis hátrasorolják azokat. 

Magam egyik nézetet sem osztom, ám mindkettő lé tezését tudomásul veszem. A két 
csoporthoz tartozók köre valamelyest fedi egymást, de sokszor el is utasítja. így gondolom, 
senkit sem lehet kitagadni a protestanizmusból, ha valamelyik protestáns egyházhoz tartozó
nak vallja magát. 

E z a két álláspont ráirányítja figyelmünket a protestáns önazonosság történeti változásaira 
valamint időbeli és térbeli változataira. 

1. A kezdetektől a X V I I . század elejéig az összetartozás tudata t isztán vallási volt. E z a 
hitvallások kora. Változnak, kikristályosodnak a confessiók, míg kánonokká, azaz törvényekké 
szilárdulnak. A protestáns művelődés kortársi tevékenység, ekkor születik, hogyan lehetne 
hagyománya. Az önazonosságnak mégis van kulturális vetülete , az ókori és a középkori örökség 
megrostálása (főként a szenthagyomány elvetése), ami azonban éppenséggel jellegzetesen 
vallási természetű. 

2. A XVII . század elejétől a XIX. század közepéig tart Magyarországon a hátrányos 
megkülönböztetés korszaka. Aval lás i alapra közjogi-jogi ép í tmény kerül. Az azonosságtudatot 
egyfelől egyezségek, békekötések (pl. bécsi, linzi), másfelől országgyűlési határozatok, törvény
ek (1681, 1705, 1791. évi stb.) és a türelmi rendelet, másfelől sérelmek, panaszok, üldöztetés 
formálják. Összefonódik a val lásszabadság és a rendi szabadság, majd az ország függetlensé
gének ügye. Ekkor alakul ki az osztrák uralkodóházzal kapcsolatos közjogi megosztottság a 
politikai életben, és megképződik a kuruc-labanc ellentét, amit sokszor pontatlanul, de nem 
teljesen alaptalanul azonosítanak a protestáns-katolikus szembenál lással . Már van saját 
protestáns tradíció, de az önazonosság határozottan körvonalazható műveltségtartalma még 
szűk és nincs központi szerepe. 

3. A rendi társadalom bomlása magával hozta a felekezeti egyenjogúságot. A polgári 
korszakban már nincs szükség az egyes vallások és egyházak külön jogál lásának törvényes 
szabályozására. (Ez a helyzet paradox módon a kommunista hatalomátvétel után sem válto
zott, miután minden egyháznak ugyanaz ajogfosztott állapot jutott.) Apolgári viszonyok között 
a felekezethez tartozásban a jogi tudat halványult, de teljesen nem tűnt el. Megerősödött 
viszont a történeti és kulturális azonosulás, amihez eredendően hozzájárult a múlt század 
elejtő! a romantika historizáló légköre. Olyan lényeges mozzanatok formálták, mint az 1848/49-
i szabadságharc minősítése, amelyet már közvetlenül bukása után magyarországi aulikusok 
és bécsi kormánykörök egyaránt protestáns ügynek igyekeztek fóltüntetni, valamint az 1859-
ben kibocsájtott egyházügyi pátens, mely az önkényuralom elleni t i l takozás nemzeti egyetér
tését kovácsolta össze. A protestánsokra a társadalom tekintélyes hányada úgy tekintett, mint 
minden emberjogi szabadságküzdelem, közte a nemzeti függetlenségi harc letéteményeseire. 

Az előző korszaknak nincs példaszerűen párhuzamba áll ítható nemzetközi megfelelője, 
mert a korabeli Európa államalakulataiban sikerrel törekedtek akár ellenreformációval, akár 
katolikusellenességgel a minél teljesebb vallási hegemóniára vagy egyneműségre, amit nálunk 
a centralizáló hatalom nem tudott véghezvinni . A múlt század eseménye i viszont tanulságos 
összevetésekre nyújtanak alkalmat. A reformáció és a vallásháborúk korának kultusza párhu
zamos a németországival, noha az a nemzeti függetlenség és a protestantizmus összekapcso
lódását nem ismeri. Ennek a problémának legközelebbi, hozzánk hasonló példájával a csehek
nél találkozunk, akiknél azonban a huszitizmus jut főszerephez (Frantisek Palacky, Tomas 
Masaryk). Ismert, hogy a X I X . század a tanúja a modern kelet-közép-európai nemzeti kultúrák 
megszületésének, melyben meghatározó szerep jutott a művészeteknek, különösen a szépiro
dalomnak. Ekkor írják az első átfogó-értékelő irodalomtörténeteket é s nemzeti történeteket, 
ami az első irodalmi kánonok megalkotásával jár. A magyaroknál a reformációtól folytonos a 
vallásos és világi anyanyelvi irodalom, ezért nem kezdeni kellett, csupán mélyebben tudatosí-



tani. A legtöbb népnél azonban csak az irodalmi nyelvi kezdetek többé-kevésbé jelentós 
emlékeit (főleg bibliafordítások és vallási iratok) hagyta hátra a reformáció, majd évszázados 
megszakítások következtek. Azoknál a protestáns (finnek, észtek, lettek) vagy részben protes
táns (szlovákok) népeknél, ahol az anyanyelvi írásbeliség a XIX. században jutott az önállóság 
magaslataira, ezek az emlékek nagy becsbe kerültek. Ahol viszont az ellenreformáció nyomán 
eltűnt a protestantizmus (szlovének, horvátok, románok), a vallási válaszfal mögül inkább 
kuriózumokként tekintettek rájuk vagy felemásan viszonyultak hozzájuk. Egyedi t ípus a 
lengyeleké, ahol adva volt a nyelvi-irodalmi folytonosság, de a vallási nem, így a kiemelkedő 
protestáns alkotók munkássága felekezeti azonosságtudatot természetszerűleg nem erősített 
(M. Rej, J . Kochanowski). Kiemelkedő példa, szintén külön típus Comenius, a cseh nyelv 
magasszínvonalú művelőjeként, ám munkássága - egyszersmind protestáns tradícióként -
jóval halála után integrálódott a nemzeti kultúrába. 

Visszatérve hozzánk, magyarokhoz, a XLX. században uralkodó liberális teológia tudvalé
vően háttérbe szorította a hitvallásokat, minek következtében halványodott a protestáns 
azonosságtudat hittani összetevője, a felekezeti különállást elsősorban nem ez, hanem az 
említett múltértelmezés és kulturális tradíció hangolta. Innen érthető meg, hogy a reformáci
ótól folytonos három protestáns ágazatra máig jel lemző azonosságtudat jórészt a múlt század
ban alakult ki. 

Változatlanul kérdés azonban, mi a protestáns kultúra? Mi határozza meg protestantizmus 
és művelődés viszonyát? K i és miért kötődik a protestantizmushoz kulturális azonosulással? 
Nehezen megválaszolható kérdések ezek, jóllehet sokan és sokszor gazdag tartalmakat fölhal
mozva feleltek rájuk. Válaszunk egyik lehetősége problémakörök és gondolatok köré csoporto
sítaná az ismereteket. Az így számbavehető ismeretek azonban megdöbbentően hiányosak, és 
ma még meghiúsítják ennek a lehetőségnek a teljesítését. Marad a másik, mely többnyire 
kénytelen a krónikás áttekintés felületibb megközelítésével élni. Az ismeretek helyett még így 
sokszor meg kell majd elégednünk kérdésekkel. 

Különösebb fenntartások nélkül minden korban lehet az egyes ember protestáns kulturális 
kötődésről beszélni, ha a családban protestáns nevelésben részesült, egyháztag, protestáns 
iskolába járt, neveltetésével nem fordult szembe, de legalábbis nem tagadta meg. Termé
szetesen egyik tényező sem kizárólagos, és ezek nélkül is lehet azonosulni egyéni döntésként 
a protestantizmussal. Végsősoron a kereszténység sajátos fölfogásáról, pontosabban fölfogása
inak „családjáról" van szó, amely megmutatkozhat a gondolkodásban, a bölcseletben, a világ
nézetben, a világszemléletben, az erkölcsben. Értelmezésemben azonban nemcsak a magas 
vagy hivatásos kultúra, hanem a populáris és a népi kultúra is figyelembe veendő, azaz a 
hétköznapi élet, a mentalitás, viselkedés, szokások, egészen olyan mozzanatokig, mint például 
a jegygyűrű balkézen hordása esküvő után is, ami nálunk eredetileg protestáns jel legzetesség, 
vagy a kereszt helyett a fejfa mint sírjel. A paraszti hagyományban koronként és vidékenként 
változva, felekezeti azonosságot jelenthet az öltözködés, az étrend, az ünnepek megülése, sőt 
a nyelvjárás is. Ezek a példák jelzik, hogy a kör nemcsak a közvetlen val lási vonatkozásokat, 
de nem is pusztán teológiaiakat foglal magába. 

Német nyelvterületen a reformáció háromszázados évfordulója adott alkalmat először a 
protestáns műveltség általános ünneplésére (1817). Nálunk még száz esztendőt kellett várni 
ugyanerre, bár példánk élőbbről is akad, mint a Vizsolyi Biblia kiadásának háromszázadik 
évnapja, ami nemcsak református alkalom volt (1890). A magyarnyelvűség miatt mégis 
elsősorban a reformátusokra jellemző a kulturális múlt ünneplése, szemben a mindig többnyel
vű evangélikussággal. Am századunkban az ünneplésnek, az emlékezésnek és a kulturális 
teljesítményekre hivatkozásnak valóságos inflációja figyelhető meg. Különösen 1950 után, 
amikor beszűkültek a protestáns művelődés lehetőségei, igen gyakran hivatkoztak a nagy 
múltra. Tegyük hozzá: akkor gyakran csak így lehetetett ápolni a nemzeti tudatot. Elgondol
koztat azonban, hogy a most általam taglalt témakör az idén már kiemelten szerepelt a 
református világtalálkozó programjában, jelenleg témája a párhuzamosan folyó balatonszár
szói református értelmiségi találkozónak, é s tervezik az őszi protestáns napokra is. Mit lehet 
mondani ilyen sűrű alkalmakon? Az i smét lés csak akkor igazán a tudás anyja, ha önelégültség 
és öndicséret nélküli, tárgyilagosságra ás kritikára törekszik. Mindenféle megbántást kerülni 
szeretnék, de el kell mondanom, hogy a fölsorolt kívánalmak gyakorta teljesületlenek. Sokak
kal együtt meggyőződésem a szellemi épülés elemi feltételeiről, hogy - ha csak lehet - kerüljük 
az ismétlést. 

A tartalmi kérdések fölvetik a kulturális kánon és vele együtt a kulturális értékrend 
mibenlétét. Az eddigiekből következik, hogy a nemzeti műveltségen belül egyaránt el kell 
fogadnunk egy protestáns és egy katolikus színezetű kánont és ugyanígy történelemértelme
zést is. Sőt a protestáns címszó alatt föltehetően többet is találunk, rendszeres számbavételük 



azonban mostanáig nem történt meg. Úgyszintén számon tartjuk „hitünk hősei"-t, jóllehet 
jelentós számban a katolicizmussal összetűzés áldozatai vagy győztesei, valójában egy „protestáns 
hagiografia" alakjai, azaz egyetemes keresztyén hagyományt folytatnak (nostrae confessionis 
heros). Kérdés: miként gondolkozunk ma az ökumené fényénél a vallásháborúk szereplőiről? 

Értékrend nincs viszonyítási pontok nélkül. A magyar protestantizmus kulturális teljesít
ményt mérhetem önmagához, ez azonban nem elegendő. Többvallású társadalom lévén, sokkal 
árnyaltabb eredményhez jutunk protestáns-katolikus összehasonlítással , i sméte l ten hangsú
lyozva a nemzeti művelődésen belül a részek kiegszítő szerepét, nem pedig az egymás ellen 
feszülést. Magától értetődik a még szélesebb viszonylat, a nemzetközi összevetés . Önképünket 
ez utóbbi teszi teljessé. Azonban bármely „hiánylisá"-val óvatosan kell bánnunk, kizárólagosan 
nem irányíthatja tájékozódásunkat, mert óhatatlanul egy általános fejlődésmodellt sugallna, 
ami pedig nem létezik. A mérce a mindenkori korszerűség, az eredetiség és a színvonal, ami 
nem föltétlenül jelenti különböző európai minták követését, netán utánzását , noha azok szem 
elől tévesztése sem kívánatos. 

1. Protestantizmus és magyar művelődés kapcsolatának történetében az e lső szakasz a 
reformáció kezdetétől a XVII . század elejéig tart. Irodalomtörténeti é s egyháztörténeti kutatá
soknak köszönhetően sokat tudunk róla. A középkorvégi magyarnyelvű kéziratos irodalom 
beletorkollik az erazmisták, majd a reformáció anyanyelvűségi programjába, és az utóbbival 
diadalra jut. Maga a reformáció a lutheri irány műve, azaz a későbbi református vagy 
antitrinitárius vidékek előbb mind evangélikusok voltak. Erre azért nem fölösleges utalni, mert 
a református múlt számbavételébe nem egyszer belekerülnek a halálukig lutheránusnak 
maradó reformátorok is (Szkárosi Horvát András, Bornemissza Péter). A reformátori hagyo
mány természetesen közös, ám a distinkció a történeti hűség követelménye. Annál inkább, mert 
a reformáció eredményeit megszilárdító kiemelkedő személyek viszont majdmind reformátu
sokká lettek. Ide sorolom Szegedi Kis Istvánt, a mindenkori kortársi viszonylatot tekintve, 
külföldön legismertebb magyar protestáns teológust. Itt foglal helyet Méliusz Juhász Péter, 
Károli Gáspár és Szenei Molnár Albert is. A stabilizálás tényezői a nyomda- és iskolaalapítások, 
az alsófokú iskolák szintjének megemelése. Majdminden később tartós hírnevű protestáns 
kollégium előzménye ismert a korból, melyet e tekintetben Bethlen Gábor bőkezű gyulafehér
vári főiskola-alapítása zár (1622). Külön fejezet illeti az antitrinitráius irány e lső nagy teljesít
ményt, legalább Dávid Ferenc, Heltai Gáspár és Bogáti Fazekas Miklós nevét megemlítve. 

Á szellemi körkép igen színes. Méltó folytatása a késő középkor kulturális teljesítményei
nek, az egyre nagyobb létszámú nyugati egyetemrejárásnak, a magyarországi egyetemalapí
tásoknak, az itáliai reneszánsz kapcsolatoknak, a könyvnyomtatás korai kezdetének. A vallás 
közügy volt, a hitvitákat nem egyszer a legteljesebb nyi lvánosság előtt folytatták, olykor 
mezővárosok piacterein. Hazai főiskola hiányában a prédikátorok Nyugat-Európában fejezték 
be tanulmányaikat , ezért néhány év alatt Magyarországon is ismertté váltak a reformáció 
központjaiban fölmerülő teológiai kérdések, kezdeményezések. A szereplők között számos 
irányzat híveivel találkozunk flacianusoktól filippistákig, Zwingli, Bullinger, Kálvin követőivel 
és irénistákkal is. A reformáció kulturális teljesítménye a nemzeti tudatot több, hosszú időn át 
befolyásoló elem, mint pl. az ország sorsa rosszra fordulásának, különösen a török veszedelem
nek Isten büntetéseként való fölfogása, a kiválasztottság tudata, a zsidó-magyar párhuzam, az 
alkotó értelmiség prófétai beállítottsága, a zsarnokkal való szembeszál lás gondolatának meg
erősödése. 

2. A X V I I - X V I I I . századot két nagy európai vallási áramlat, a puritanizmus és a pietizmus 
járta át. Mindkettőnek voltak fontos kulturális és társadalmi vetületei is. Nem kevésbé 
meghatározó, hogy ez a korszak az ellenreformáció is, annak különböző változatai mindvégig 
éreztetik hatásukat. Az utóbbi körülmény már önmagában eltérést jelent a puritanizmus és a 
pietizmus nyugat-európai helyzetétől. E két szellemi irány keletkezése és kölcsönhatása 
mővelődéstörténeti leg jól ismert. Mindkettő nálunk is a reformációt tökéletesí tő igénnyel lép 
föl, itt is évtizedekkel korábban jelentkezik a puritanizmus, a X V I I I . század elejétől azonban 
szorosan összefonódik a hatásuk. Befogadásuk szinte teljesen párhuzamos abban, hogy íve 
hamarosan lehajlik, érvényesülésük részleges lesz, nem követi tovább a nyugat-európai min
tákat. Az okok a hazai kulturális és társadalmi élet csekély differenciáltságában, az egyházi 
intézményrendszer szegényességében és az ellenreformációnak a protestáns egyházakat szo
rosabban egymásra utaló elrenyomulásában kereshetők. A protestantizmus számos jeles 
személyt adott a nemzeti kultúrának, de elmaradt az előző korszak közösségi önazonosságfor
málásának fokától, és nem tudott a katolikus magyar barokk nagyhatású ál lameszméjéhez 
hasonlót fölmutatni. 

A puritanizmus nálunk elsősorban az életvezetést és az egyéni kegyességet alakította. 
Befolyásolta az egyházszervezetet is, de társadalmi hatása meg sem közelítette az Angliában 



és Hollandiában tapasztaltat. Még magyarországi viszonylatban sem mondhat radikálisnak, 
föllépése nyomán elmaradt az egyházszakad(oz)ási folyamat is. Nem volt angl ikán alap, nem 
jött létre presbiterianizmus és independentizmus, és majd csak a XIX. század második felében 
jelentkezik a metodizmus meg a baptizmus. Meggyökereztette és szélesebb körben elterjesz
tette a presbitrium intézményét, ami azonban korántsem az eredeti kálvini hit- és erkölcsvé-
dő-ellenőrző funkciót töltötte be, sokkal inkább az egyházak világi képviseletét lát ta el. 
Nagyszámú puritán vallási traktátust fordítottak le különböző' nyelvekből, gyorsan követve 
az első megjelenést, jelentős átdolgozások és eredeti magyar művek is születtek. Az erdélyi 
irodalom kiemelkedő alkotóinak munkásságában mintegy száz éven át őrződik a puritán 
eszmeiség (Apáczai Csere János, Bethlen Miklós, Pápai Páriz Ferenc, Cserei Mihály, Misztót-
falusi Kis Miklós, Bethlen Kata, Bod Péter, Hermányi Dienes József). Tudatosan kiemelkedő 
és különleges példákra utalva: nálunk nem született Milton és John Bunyan sem. Ha arra 
hivatkoznánk, hogy „kisnép"-voltunk, továbbá az üldöztetés akadályozott, legjobb el lenpélda 
Comenius, aki hazájából menekülni kényszerült , de megírta az első csehnyelvű (vallásos) 
regényt. Továbbra sincs színvonalas protestáns val lásos költészetünk, bár az előző korszak 
Balassi Bálint istenes verseivel reményt keltett. Még ha az ortodox lutheránus neve lésben 
részesülő református Ráday Pál énekköltészetét e nemben méltán a legkiválóbbnak is tartjuk, 
az aligha vethető össze a német párhuzamnak kínálkozó Paul Gerhardt lírájával. 

Talán említeni sem kellene - hiszen rendkívüli művészegyéniségek, - hogy nincs magyar 
Bach vagy Haendel, de a buzgón katolikus Esterházy Pálnak, a magyar barokk kiemelkedő 
zeneszerzőjének sincs hazai protestáns párja. A puritanizmushoz sokban hasonlót mondhatunk 
a pietizmus művészeti hatásairól, pedig a pietizmus nyugodtabb társadalmi-politikai éghajlat 
alatt bontakozhatott ki, bár elterjedése igazán nem mondható zavartalannak. Németföldi 
hazájára gondolva, Magyarországon hiányoztak belőle a szélsőségek, a szélesebb körben 
megnyilvánuló rajongás, de megvolt benne a józanság és a gyakorlatiasság mind a val lási életet, 
mind a nevelésügyet tekintve. Bél Mátyás és köre, valamint a Dunántúlon Torkos András és 
Bárány György fémjelzik virágkorát. Hiányoznak a részletes kutatások, de így is valószínű, 
hogy hatása tovább tart, mint a puritanizmus, i l letőleg azzal - mint erre fentebb utaltunk -
szorosan összefonódik. Nem hagyhatjuk említés nélkül Tessedik Sámuelt és Szikszai Györgyöt 
sem. Az utóbbi nevezetes könyve (Keresztyéni tanítások) példa az említett összefonódásra, nem 
hiába volt hosszú ideig népszerű mind az evangél ikus , mind a református hívek körében. 
Frissítő németországi ösztönzések nyomán még a XIX. század e lső felében is ta lálkozunk az 
immár „történeti"-nek mondható pietizmusra valló magatartással (Wimmer Ágost Gottlieb, 
Dorottya főhercegnő, nádorné). 

De ne lépjünk még ennyire előre az időben! A X V I I - X V I I I . század a protestáns peregrináció 
virágkora volt. A fölsorolt nevek viselői kevés kivétellel részesei voltak a nyugati egyetem- és 
fó'iskolajárasnak. Jogos büszkeséggel gyakran és sz ívesen hivatkozik rájuk a protestáns histó
ria, ám tegyük hozzá, hogy ismerjük a diáknévsorokat, ismerjük a kiemelkedő peregrinusok 
életét, de már jóval kevesebbet tudunk arról, vajon a tömeg, a többiek, akik neve nem ragyog 
a művelődéstörténet lapjain vagy nem is olvasható ott, vajon mit hozott haza, milyen művelt
séget sugárzott szét, hátralévő éveit-évtizedeit távoli, elszigetelt településeken töltve. Ekkor 
alakulnak ki a protestáns világra olyjellemzó'„ároni famíliák" is. Irodalmi példánál maradva, 
Mikszáth Kálmán ősei között több nemzedékben Nyugaton tanuló evangélikus le lkészeket 
találunk, akik eldugott felső-magyarországi falvakban lelkészkedtek. 

3. A X V I I I . század utolsó harmadától a XIX. század derekáig a felvilágosodás és a romantika 
az a két nagy nemzetközi szellemi áramlat, amellyel elsősorban számolnunk kell áttekinté
sünkben. A nyugati peregrináció többek közt épp ezek közvetítésével változatlanul fontos 
szerepet tölt be. Nélküle most aligha állna itt a korban olyan jeles tudósok neve, mint Hatvani 
István, Bolyai Farkas, Körösi Csorna Sándor vagy Mándi Márton István pápai tanár, Immanuel 
Kant első magyar interpretátora. Az evangélikus" kollégiumok neveltjei közül újra említjük Bél 
követőit és Tessediket, továbbá Czwittinger Dávidot, Schwartner Mártont, Rát Mátyást , 
Berzeviczy Gergelyt, Hajnóczy Józsefet, Berzsenyi Dánielt, a református iskolákból kerültek 
ki például Kazinczy Ferenc, Péczely József, Kármán József, Bessenyei György, Csokonai Vitéz 
Mihály. 

A névsorok egyik tanulsága, hogy ezeket még nem bontja meg a nyelvi nacionalizmus, és 
összefogja a hungarus tudat. Az evangélikus egyházban azonban hamarosan kibontakozik a 
modern szlovák művelődés, melynek alakjai legfeljebb a magyarországi művelődésben vehetők 
számba, nem a magyarban. A német evangélikusok között el lentétes folyamat, magyarosodás 
és a magyar kultúrához orientálódás figyelhető meg. A felvilágosodás nem protestáns ügy, bár 
felekezeti eltérések is mutatkoznak ágazatai között, ez a másik tanulság. Sokkal lényegesebb 
a társadalom vallásosságában bekvetkező általános fordulat, az egyre erősödő laicizálódásban 



val lás é s művelődés kapcsolata már nem olyan magától értetődő, mint korábban. Apáczai Csere 
János Magyar Eciklopédiájából néhány sor elolvasása után kiderül a szerző vallási és egyházi 
kötődése, Berzsenyi Dániel költészetéről ugyanez nem mondható el. Az egyházias val lásosság 
visszaszorulásával egyidejűleg megjelenik a „magán" és/vagy a „civil" val lás mindenekelőtt a 
kultúraalkotó értelmiség soraiban (pl. Kazinczy Ferencnél, Bessenyei Györgynél). 

A n é m e t romantika általános kisugárzása dacára vallásos romantikának viszonylag kevés 
időtálló nyoma van a magyar művelődésben. Különösen szegényes vagy nincs kellően föltárva 
a protestáns oldal, mert Kölcsey Ferenctől a Himnusz, bármily nagyértékű számunkra, továbbá 
néhány el ismerő megjegyzése a katolicizmusról a vallásos romantika külön mérlegén nem 
sokat nyom. Nemzetközi viszonylatban a magyar katolicizmus sem tud sokat fölmutatni, de 
ott találjuk az idős Széchenyi Ferencet, Széchenyi Istvánt, majd Liszt Ferencet. Továbbra is 
föltűnő a filozófia és a teológia művelésének majdnem teljes hiánya. A n é m e t filozófia erőteljes 
protestáns alapozottságára gondolva sem valószínű, hogy Magyarországon felekezeti problé
máról van szó. Magam - most az időbe vissza és előre is tekintek - azokkal értek egyet, akik 
az okokat abban keresik, hogy magyar nyelven nem írtak eredeti és értkes teológiai és filozófiai 
műveket . E z a tény föltehetőleg érezteti hatását a költészetben és a szépirodalom más 
területein is. 

4. A következő évszázad a polgári Magyarország kora (1848-1948). Szemléjében az eddig 
alkalmazott eszmetörténeti szempontok jóval kevésbé érvényesíthetők, mert a szellemi áram
latok é s a kulturális törekvések sokkalta gyorsabb ütemben váltják és keresztezik egymást, 
mint korábban. Részint a laicizálódás miatt, részint, mert az egyházak kulturális magatartása 
igen változó, protestantizmus és művelődés kapcsolatainak követése mind nagyobb erőfeszítést 
igényel. A kultúrateremtés mélyrétegeibe kell leszállni, é s e téren a kutatásnak hatalmas 
adósságai halmozódtak föl. 

írókról, tudósokról, politikusokról pontosan tudjuk, hogy protestáns családban nőttek föl, 
ismerjük iskoláztatásukat is, de amikor besoroljuk Őket a protestáns múlt nagyjai közé, nem 
tudjuk megmondani, miben is áll valójában protestantizmusuk. Nem lehet olvasni például 
Arany János etikájáról vagy arról, hogy Kossuthnál, Petőfinél, Wesselnyi Miklósnál a nemzet 
majdnem teljesen elfoglalta a vallásban a transzcendens helyét. Szinte kivétel Tompa Mihály, 
akinek lírájában a biblikus vonás fontosságát már sok évtizeddel ezelőtt kimutatta egy 
tanulmány. Nincs ebben különös, mondhatjuk, hiszen református lelkész volt, csakhogy ez alig 
több felszíni formáknál, és nem tudni, vajon protestantizmusa jelent-e mélyebb gondolatiságot. 
Más oldalról föltehető ez a kérdés Gyulai Pál nagyhatású tragikumelméletével kapcsolatban 
is. Jókai kálvinista kötődései ismertek, de csupán a tradícióhoz vonzódásról tanúskodnak. A 
regényíró Kemény Zsigmond református voltát irodalomtörténeti v izsgálat szerint nem egyhá-
ziasság, hanem a létről és az erkölcsről vallott fölfogása jellemzi, ami arról is vall, hogy kortársai 
között az egyik legmélyebben gondolkodó volt. Ismét más t ípust sejtet a fiatalabb kortárs, 
Mikszáth Kálmán. Mintha a vallási vonatkozások szinte teljes hiánya és enyhe antiklerikaliz-
mus, azaz negatívumok vagy inkább a közömbösség lenne nála a protestáns kultúra következ
ménye . Hasonlóan látjuk az unitáriusok második nagy kulturális korszakát (Bölöni Farkas 
Sándor, Brassai Sámuel, Kriza János). Nem sokkal jobb a helyzet azoknál, akik - mint Kriza 
is — le lkészek és egyházi vezetők voltak, egyben alkotók is, noha másod- vagy harmadvonalbe
liek, mint például Kis János, Székács József, Szász Károly. Az a tény, hogy a katolikusok között 
sz intén ritka a vallás és a műveltség szembetűnő kapcsolata (például Eötvös Józsefnél), arra 
figyelmeztet, hogy a „korszellem"-ben valószínűleg mélyebben és inkább kell a magyarázatot 
kesresni, mint a felekezetben. 

A XX. század első felének két legjelentősebb irodalmi csoportosulásában, a nyugatosok és 
a népi írók között ( bár ez a kor a történetírás szerint val lástalanabb az előzőnél), mind a 
protestáns, mind a katolikus oldalon a vallási kérdések fölvetése vonatkozásában több a 
kiemelkedő vagy a figyelemreméltó életmű, mint a XIX. század alkotóinál. Szabó Dezső, Ady 
Endre és Móricz Zsigmond nyilatkoztak és vitáztak a protestantizmus helyzetéről és hivatá
sáról. A kérdésföltevések és a válaszok kimondottan szekulárisak, kulturális , társadalmi é s 
politikai szerepvállalásra vonatkoznak, azaz teljes öltözetében áll e lőttünk a kultúrpotestan-
tizmusnak (olykor kultúrkálvinizmusnak) nevezett civilvallás. Ady val lásos lírájának olykor 
el lenpólusaként említik Babits Mihály katolicizmusát. Mindkettőjük val lásos voltáról megosz
lanak a vélemények. Adyról két olyan jeles kortárs adott sok részletben el lenkező értékelést, 
mint Makkai Sándor és Ravasz László. A kultúrprotestantizmuson belül olykor igen nagy 
különbözőségek alakultak ki, mint például Németh László filozofikus magánval lása és Veres 
Péter fölszínes, tradicionális vélekedése között, amelynek nincs gondolati tartalma, és az is 
kétséges , jogosan vonható-e ide. Ezek a példák mind arra intenek, hogy az elemzés dolga a 
változott föltételek között sem egyszerűbb. A kisebbségi helyzetre még visszatérünk, itt csupán 



az Erdélyi Helikon köréből említjük meg a református Bánffy Miklóst, akinek legfontosabb 
regénye (Megszámláltattál...), nemcsak címben utal bibliás hitre, hanem erkölcsi felfogásával 
is arról tanúskodik, valamint két lírikust, az evangélikus Reményik Sándort meg a református 
Áprily Lajost. 

A XIX. század közepétől megélénkült Magyarországon a protestáns teológiai érdeklődés, 
figyelemkeltő művek azonban ekkor sem készültek. A filozófiatörténetben viszont föltűnt a 
teológiai dolgozatokat is író Böhm Károly, akit sokan a magyarnyelvű filozófia legeredetibb 
alakjának tartanak. Az evangélikus Böhm másfél évtizedig működött a kolozsvári egyetemen. 
Jeles tantványai és követői között találjuk Ravasz Lászót, ifj. Bartók Györgyöt, Révész Imrét, 
Makkai Sándort, Varga Bélát, Tavaszy Sándort. Ennek a kivételes névsornak az átfogó 
értékelésre eddig csupán a kezdő lépések történtek meg, az egyes é le tművek is föltárásra 
várnak. 

Az említettek közül többek életműve részben vagy teljes egészben kisebbségi helyzetben 
született meg . Az államhatár-változások miatt az addig csak vallási kisebbségben lévő 
protestantizmus etnikai-nyelvi kisebbségbe kerlüt. Az, hogy kulturális és társadalmi szerep
vállalása ezzel többszöröződött, a nyelv és a műveltség ápolásában olyan feladatokat is kellett 
vállalnia az egyházi intézményeknek, amelyek az anyaországban elsősorban az ál lamra 
tartoznak, széles körben ismert. A részletekkel azonban itt is adósak vagyunk, akár például a 
transzilvanizmus eszméje protestáns gyökereinek föltárásával (eddig t.i. majdnem kivétel 
nélkül baloldali kritikában részesült), akár az etnikai-vallási szórványok gondozásának törté
netével. Ajelenre pillantva nemcsak a múl t számbavétele sürget, a szerepvállalás és a feladatok 
változatlanul időszerűek. 

Nem kerülhetők meg a német, angol-skót, skandináv, holland eredetű hitébresztő (revival) 
mozgalmak sem, hiszen bár aktvistáik gyakran szűk körű közösséget alkottak, a társadalom 
széles köreivel érintkeztek, és vé leményt kellett alkotniuk protestanizmus és művelődés 
kapcsolatáról is. Terveik és gondolataik megvalósításához kezdettől fölhasználták a modern 
polgári társadalom kommunikációs lehetőségeit (a sajtó különféle formái, előadások, konferen
ciák), ami az egyházi szervezeteket nem föltétlenül jellemezte. Sajnos ezeknek a mozgalmak
nak és egyesületeiknek a története alig ismert, tevékenységük írott forrásai egyenetlen 
mértékben maradtak meg. Vajon egy részüknek a felekezetek fölé emelkedő törekvése, továbbá 
jelenre és jövőre orientáltsága hogyan találkozott a megjelenésük idején már erőteljes protes
táns múltápolás igényével? A hitéletre koncentrálva miként viszonyultak a kulturális szerep
vállaláshoz? Volt-e karakteres műveltségi programjuk? Ilyen és ezekhez hasonló kérdések 
várnak feleletre. Egyfelől tudunk arról, hogy köreikben fölbukkant a kultúra- és civilizációel
lenes fundamentalizmus is, másfelől adott alkalommal hitmélyítéssel egyáltalán nem kapcso
latos, országos politikai jelentőségű eseménynek is helyet adtak (1943. évi balatonszárszói 
konferencia). 

Az újkor politikai-társadalmi eszméi közül - bár eddig külön nem értékelték - a szemlézett 
eseményekben gyakori ösztönző volt a liberalizmus. A hazai protestantizmus a reformkorban 
a polgári jog- és vallásegyenlőségért folytatott küzdelemben kötött vele szövetséget . Aszövetség 
nemcsak természetes érdeken alapult, hanem azon az Európa-szerte elterjedt korabeli, histo-
rizáló gondolaton is, mely - mind elismerőleg, mind elítélőleg - a reformációban látta a 
liberalizmus legkorábbi ősét. A kapcsolat tartósnak bizonyult. Jóllehet a protestantizmus és a 
liberalizmus egyaránt jelentékeny változásokon ment át, a reformációtól folytonos három 
egyház valamelyikéhez tartozó, magát öntudatos protestánsnak valló értelmiségiek többsége 
mindmáig gondolkodása részeként tartja számon a liberalizmust. Őszintén mérlegelve, való
színűnek látszik, hogy gondolatok, eszmetöredékek, műveltségi emlékek, változó eredetű 
tradíciók átláthatatlan és kibogozhatatlan szövevényét fedi az azonosságtudatnak ez az eleme, 
nem is szólva bizonytalanságáról és pontatlanságáról. Tisztázása ugyanúgy feladat, mint a 
műalkotásokban, kulturális programokban, nevelési-oktatási elképzelésekben is je lentkező 
liberális protestantizmus mibenlétének vizsgálata. 

Sok a tisztáznivaló a protestantizmus és a szocializmus kapcsolatában is. A szó konkrét, 
politikára és pártokra vonatkozó jelentésváltozatait kikerülve, itt csupán a „klasszikusának 
minősíthető eszmekörre gondolunk. Szabó Dezső 1913-ban a süllyedni látszó magyar protes
tantizmusnak a szocializmust ajánlotta mentőövül. Az ötlet képtelen és körvonalazatlan volt, 
belőle legfeljebb a keresztényszocializmus valósulhatott volna meg, de nem került sor rá, ami 
nemcsak a politikai eszmetörténetben, hanem a kulturális területen is hiányt jelez. Ezzel 
kapcsolatban föl ül vizsgálatra szorul az e lmúlt félévszázadban a református egyházban olykor 
elhangzó önértékelés, miszerint az egyház mindig szegény volt és érzékeny a szociális állapo
tokra. Az állítás első fele igaz volt és maradt, a második azt jelenti, hogy mindig működött a 
gyülekezetek és a lelkészek között az egymást katasztrófák, építkezések, családi nyomorúságok 



idején kölcsönösen segélyező szolidaritás. Ám ez nem azonos az újkor nagyméretű társadalmi 
szegénysége anyagi és erkölcsi problémáinak enyhítésével . 

A Protestáns Szemle első világháború előtti évfolyamait lapozgatva, jól látszik, mennyire 
foglalkoztatta a protestáns közvélemény formálóit a szocializmus gondolata, de abból tettek 
nem következtek. A keresztényszocializmust előzményeivel együtt katolikus ügynek tekintet
ték. A hozzá, majd később a kereszténydemokráciához fűződő társadalmi vagy politikai szer
veződéseket felekezeti kezdeményezésnek tartották, amit a liberális tradíció elutasított. Az 
utóbbi sokáig hozzájárult ahhoz, hogy az egyre növekvő társadalmi és nemzet iségi feszültsé
geket protestáns körökben ne vegyék igazán komolyan, azok megoldása a század elején nem 
szerepelt a hazai protestantizmus sürgetően fontos kérdései között. Ezen az ál lásponton a 
német é s a holland példák sem változtattak. A kérdéskör tele van „fehér foltokkal". Vizsgálatra 
várnak például Ravasz László idevonatkozó nézetei , földerítendő Prohászka Ottokárral való 
kapcsolata, a karitatív intézmények története éppúgy nincs megírva, mint a második világhá
ború alatt rövid életű, ökumenikus beállítottságú Magyar Evangél iumi Munkásszövetség 
(MEMSZ). 

5. A totalitárius rendszerek kulturális befolyásáról keveset tudunk mondani. A fasizmussal 
szemben a magyar protestantizmus - bár aktív el lenállásra ritkán került sor - meg tudta 
védeni szellemi önállóságát. Megjegyzem, ez a kérdéskör is föltáratlan. A tartósan berendez
kedő kommunista diktatúra első intézkedései között szüntette meg az egyházak műveltségi 
befolyását az iskolák államosításával és az egyesületek föloszlatásával. Aprotestáns értelmiség 
nagyobb része megfélemlítve szétzilálódott. Á magyar művelődésen belül fokozatosan fakulni 
és erőtlenedni kezdett a protestáns színezet. Azt, hogy nem tűnt el teljesen, elsősorban az előző 
évtizedek személyi és szellemi tartalékainak köszönhette. Amikor az 1970-es évek végén 
engedélyezték egyházi kiadású kulturális folyóiratok megjelenését (Confessio, Diakonia), a 
munkatársak töredékét alkották a két világháború közöttieknek, utánpótlás alig mutatkozott. 
Egy folyóirat műveltségszervező szerepére szemléletes példa a legkeményebb val lásel lenes 
éveket túlélő Vigília, hiszen ha szűk körben is, de köré gyülekezve alkotott egy katolikus 
értelmiségi csoport, amely olyan, messze felekezeti határok fölé emelkedő költőt tudott magá
énak, mint Pilinszky János volt. Talán az időbeli távolság túl rövid annak megválaszolásához, 
hogy a kiemelkedő kortárs alkotók közül kinek és miért elevenedtek meg a nyi lvánosság előtt 
is protestáns kapcsolatai vagy kulturális vonzalmai (Nemes Nagy Ágnes, Weöres Sándor, 
Jékely Zoltán), mások miért nem tudatosodtak (Ottlik Géza). 

Arról fentebb szóltunk, hogyan erősödött meg 1950 után a múlt teljesítményeire való 
hivatkozás. Egyszer majd számot kell adnunk arról is, hogy a pártirányítás alá került törté
netírás az 1950-es években a német- és Habsburg-ellenesség, a függetlenségi és kuruc hagyo
mányok túlhangsúlyozásával nem kívánatos „szövetségbe" vonta a hagyományos protestáns 
múltszemléletet . Sajnálatos, hogy egyházi körökből akadtak, akik nemcsak visszhangozták, de 
erősítették is ezt (pl. Bottyán János, Esze Tamás, Ottlik Ernő). Lehetséges , hogy egy adott 
nézőpontból tekintélynyerésnek látszott, hamarosan azonban beigazoldott az ellenkezője. 

Lesz-e i smét kapcsolat protestantizmus és magyar művelődés között? A múlt - számos 
kérdőjellel ugyan, de - belátható, folytatás nélkül azonban csupán értékes muzeál i s gyűjte
mény, amellyel történetkutatói feladat foglalkozni. Pusztán abból, hogy a gazdag hagyomány
nak ösztönző ereje van, még nem következik a kérdésre igenlő válasz. Äjövő új, sz ínvonalas és 
eredeti értékek születése nélkül elképzelhetetlen, a kapcsolat tartalmának és szerkezetének 
pedig át kell alakulnia. A választ a kultúrateremtő intézmények a lkalmasságának szemléjével, 
közülük a legfontosabb kissé részletesebb vizsgálatával, és szemlélet i változások javaslatával 
keressük. 

A család 1 mindenoldalú válságáról ma köztudottan és jogosan nagyon sokat írnak és 
beszélnek. Évezredes műveltségközvetítő és vele kapcsolatos művel t ségteremtő szerepe nap
jainkban már kivételes, többnyire bizonyos civilizációs javak továbbadására zsugorodott. 
Változás ezen a téren számos erőfeszítés ellenére sem várható. 

A polgári társadalomban nélkülözhetetlen egyesületek közül a szempontunkból számbave
hetők jelenleg erőtlenek. Számukhoz és sokféleségükhöz képest tagságuk csekély, kulturális 
profiljuk halvány. Lényeges tény azonban, hogy csaknem félévszázados kényszerű szünetelés 
után i smét működnek, és remény van erősödésükre. A szorosabban egyházakhoz kötődők 
mellett kívánatos az egyházi felügyelet nélküli szerveződések létrejötte is. 

A tömegkommunikációról és eszközeiről ugyanazt mondhatjuk, mint az egyesületekről. Az 
egyházi kiadású időszaki sajtó sok címéhez képest a példányszám viszonylag alacsony, még 
alacsonyabb ehhez viszonyítva az olvasók száma. Az egyházi könyvkiadók kis teljesítményűek, 
és akár az időszaki sajtó, elsősorban belső olvasóközönségre, tehát az egyházakkal szorosabb 
kapcsolatot tartó hívekre számítanak, ezért kiadványaik tekintélyes része val lásos-hitmélyítő 



olvasmány, aminek jogosultságát nem vonjuk kétségbe. Bár alapos áttekintésünk nincs, ta lán 
nem járunk messze a valóságtól, ha a rádió és a televízió vallási adásairól hasonlót feltétele
zünk. Protestantizmus és műveltség kapcsolatának azonban valamilyen fokon helyet kellene 
kapnia a világi tömegkommunikációban is, nemcsak az egyháziban. Megítélésünk szerint ez 
ma esetleges és kiszámíthatatlan. Oka elsősorban a közelmúlt évtizedeinek fentebb vázolt 
öröksége. Egyúttal a tömegkommunikációban találkozunk időről-időre legtöbbször nyílt vagy 
burkolt vallás- vagy egyházellenességgel is, ami kihat a protestáns kulturális törekvésekre, 
jóllehet azok nem feltétlenül függnek össze közvetlenül sem a vallásokkal, sem az egyházakkal. 

A sorban utoljára hagytuk az iskolát, mint szempontunkból a legfontosabb és részleteseb
ben szemügyre veendő intézményt. Az iskolákban a mai magyar helyzetet tekintve, vé lemé
nyünk szerint a protestáns műveltség jövőjének három fontos területe a következő: a hitoktatás 
minden fokon, melynek része az egyháztörténet és az erkölcstan is; maguk a középiskolák, mint 
a legfogékonyabb évjáratok általános nevelésének és sokoldalú oktatásának helyszínei; és 
végül a szakmailag vegyes egyetemi és főiskolás kollégiumok speciális programokkal a minő
ségi értelmiségnevelés betetőzéseként. (Van negyedik terület is, az ifjúsági egyesület, melynek 
lehetőségeit előbb általában mérlegeltük.) 

Ismerve az iskoláknak a jelenlegi protestáns azonosságtudatban elfoglalt komoly súlyát, 
röviden ismét pillantsunk a múltba! Sokszor és büszkén emlegetjük, mert sok jeles taní tványt 
láttak falaik között, a méltán nagyhírű kollégiumokat és líceumokat, de arról már jóval 
kevesebbet hallani, hogy a neves diákoknak mennyi konfliktusuk volt az alma materekkel. 
Csokonait kicsapták Debrecenben. Kölcsey szigorúan bírálta a debreceni szellemiséget, amivel 
Kazinczy sem volt kibékülve. Petőfi és Arany félbehagyták tanulmányaikat. Ady váltogatta az 
iskolákat. Ugyanezt tette Móricz Zsigmond is, aki Nyilas Misi története kapcsán akár hálát
lansággal is vádolható. Ravasz László azt írta Szabó Dezsővel vitatkozva, hogy a magyar 
protestantizmus problémája az, hogy Szabó Dezsőket nevel. Helyénvaló a kivételes egyénisé
gekre és seregnyi pozitív példára figyelmeztető el lenvetés , ám a tényeken nem változtat. A 
kérdés pedig nem csak a tanulmány első részében, de itt is érvényes, most már nagy általános
ságban is: miben állt a protestáns középiskolák protestantizmusa? 

Amíg a líceumokban és a kollégiumokban általában teológiai képzés is folyt, nem kérdéses , 
hogy tartalmilag ez volt a központi meghatározó. A polgári korban pedig a szabadelvűség adta 
a protestáns iskolák karakterét, akár a korabeli protestantizmust, amit kiemelt, hogy a 
nagyszámú és főleg szerzetesi katolikus iskolát ugyanez nem jellemezte. Aprotestáns nevelés
ben kitüntetett helye volt a polgári szabadságjogok tiszteletének, továbbá a magyar független
ségi eszmének, a nemzetvallásnak, s gyakran a legkevesebb gondot fordították a hittanra. Kissé 
félve kérdezem, mert nem tudom megkerülni, vajon tényleg mind olyan színvonalasak voltak 
ezek az iskolák, mint a visszaemlékezek és olykor a történészek állítják? A múlt században 
fokozatosan megjelenő állami szakfelügyelet levéltárakban lapuló jelentései nem mindig 
tanúsítják, ám ez éppúgy nem felekezetspecifikus vonás, mint az sem, hogy az emlékezések 
visszatérő alakjai a szakmailag és humánusan kiemelkedő tanáregyéniségek. 

A szabadelvű szellem addig jellegzetes meghatározó, amíg a klasszikus szabadelvűség 
alapértékei be nem épülnek az egész közoktatásba. Sok évtizede ez a helyzet. Az alapértékeket 
természetesen megtartva, mi legyen akkor a protestáns iskolák többlete ma, aminek - meg
győződésünk szerint - hatnia kell a jövendő kultúra teremtésre? Az evangélikus és a reformá
tus egyház a közelmúlt években visszakapott iskolákat, melyek jelentősége az ország összes 
oktatási intézményhez mért alacsony számarányánál jóval nagyobb lehet. 

Egyelőre azonban még nem világos, hogy az egyházi iskolák a széleskörű társadalmi 
szükségletet, tehát a vallásosság körét is meghaladót vagy a saját utánpótlást részesít ik 
előnyben. Az előző megoldás a társadalomban arctalan fóloldódás, a második az elszigetelődés 
veszélyét hordja magában. Ha mindkettőt megpróbálják, a helyzet akkor sem sokkal könnyebb, 
tisztázni kell az arányokat, a feladatok kapcsolatát és még számos nehéz oktatáspolitikai meg 
módszertani kérdést. Maradna a keresztény szel lemiség és a minőségi követelmény? Az utóbbit 
segítheti, hogy viszonylag kevés iskola van, ahová talán könnyebb előteremteni a színvonalhoz 
szükséges anyagi és személyi föltételeket. Az előzővel kapcsolatban meg kell kérdeznünk, mi 
lesz a felekezeti jelleggel? Protestáns történelemszemlélet, mentalitás és kulturális kánon -
ha vitatott formákban is, de - létezik, de református műelemzés vagy evangélikus matematika 
nyilvánvalóan nincs. 

Mindez valamilyen módon része annak, hogy az oktatás világszerte gyorsan változik, 
forrong, újabb és újabb válságokkal küszködik, folyamatosan szembenéz azzal a választási 
kényszerrel, hogy az előző időszakokból milyen ismereteket és értékeket vigyen át a követke
zőbe. A jelenleg adott magyarországi helyzetben még egy átfogó konkrét kérdés merül föl.Va
lószínűleg könnyebben születnének döntések, ha az egyházak pontosan tudnák, mit akarnak 



tenni a mai magyar társadalomban. Ha nincs az egyházaknak társadalmi programjuk, hogyan 
legyen kulturális? A teológia nyelvére fordítva a szót, missziói programjuk sincs. Hogy vissza
kértek és kaptak iskolákat, nem az, legfeljebb része lehet, egyelőre csupán lehetőség. Nyilván
valóan rövid idő 6-7 esztendő, tovább azonban nem szabad várni a döntésekkel és válaszokkal. 
Befejezésül a szemléleti és tartalmi változások három lehetséges területét emelem ki. 

1. Ajelenlegi egyházi törvények és a gyakorlat nem teszi lehetővé a laikusok (világiak) felelős 
és komoly súlyt jelentő befolyását az egyházi életben. Magam is azokkal értek egyet - most a 
történeti okokat nem feszegetem - , akik a két nagy protestáns egyház „elklerikalizálódásáról" 
beszélnek. A laikus fél helyzetének lényeges változása vonhatja maga után az egyház és az 
értelmiség kapcsolatának gyümölcsöző változását. A jelenlegi körülmények nem vonzzák a 
kultúrairányító és kultúrateremtő értelmiséget. Nem teszik lehetővé számára klasszikus 
hivatásából a mindenkori kritika gyakorlását sem, azaz a belső, a „kebelbéli" és nem a külső, 
csekély felelősségű bírálatét. Ne gondoljuk, hogy ez együtt jár a vallásgyakorlatból való 
kirekesztődéssel. Sok példa van arra, hogy valaki hívő egyháztag, de értelmiségi létének ehhez 
nincs vagy alig van köze.Természetesen ez a forma is lehet nemcsak egyéni, hanem egyházve
zetői elképzelés is. 

2. Az 1990. évi fordulat után érthető, hogy minden egyház fokozott gondot fordított saját 
állapotára, hangsúlyozta külön jellegét. Mostanra azonban mintha megmerevedett volna a 
befelé fordulás, és alig élnek a felekezetközi kapcsolatok fölszabadult lehetőségeivel. Az 
összefogás, legyen annak területe sajtó, könyvkiadás vagy együttes társadalmi föllépés, ritka. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy milyen feszültséget jelent és el lentmondásoktól sem mentes a 
felekezeti gyökerű műveltségteremtést és az ökumené érvnyesülését egyidejűleg ösztönözni. 
Ezért elengedhetetlen a korszerű tartalom meghatározása, a „határok" kijelölése, a felekezeti 
sáncok mögé húzódás hosszabb távon nem lehet termékeny, a kultúrában különösen nem. 

3. Új statisztikai és földrajzi szemléletre is szükség van. Rögzült az 1910-es népszámlálás 
vallásföldrajzi képe, és a „legfrissebb" adatok is 1941-ből valók. 1990-ben a népszámláláskor 
elmaradt az egyházhoz-, valláshoz tartozásra rákérdezés (az akkori Csehszlovákiában például 
megtörtént). Az alkalom nem tér vissza, de nem kell nagyon sajnálni, mert az egyházakkal 
kapcsolatos irreálisan fölfokozott társadalmi várakozást tükrözné, nem a valódit. Azóta több
féle közvéleménykutatási adat került forgalomba. Az egyházak akkor cselekednének helyesen, 
ha ezek és saját adataik birtokában áttekintenék és közzétennék azokat a számokat, amlyekre 
felelősen lehet hivatkozni és támaszkodni. Elképzelhető többlépcsős adatsor is, amely lehetőség 
szerint tükrözné az utóbbi félévszázad foglalkozási, társadalmi, földrajzi, nemzetiségi átréteg-
ződését, egyáltalán a szekularizáció hatásait. 

A reformátusokban többé-kevésbé tudatosult, hogy a valamikori földbirtokos és gazdaréteg, 
az egyháztagság meghatározói társadalmilag megsemmisültek. Az evangélikusok tudják, hogy 
a kitelepítések majdnem teljesen megszűntették a többnyelvű egyházat , és szinte eltűnt a 
meghatározó, több nemzedék óta városi polgárréteg. Mindkét egyházban Budapest világváros
sá növekedésével számolnak már a századelő óta. Az 1950 után keletkezett új iparvidékek 
igényeiről viszont - ismert okok miatt - ritkán eshetett szó, így jóval kevésbé tud arról a vallásos 
közvélemény, hogy nemcsak az Ormánság őslakossága tűnt el, hanem több más vidék falvaiban 
is komolyan megfogyatkozott (pl. Abaúj, Bakony térsége). Békés megye ugyanúgy elvesztette 
hagyományosan protestáns többségét, mint a református Debrecen. (Az egyházakhoz kötődő 
népességre gondolok.) Magyarország vallási képe 1910-ben igen összetett volt. Ma ugyanezt 
mondhatjuk, de egészen mások az arányok, és az már valóban tudatosult, hogy még több az 
egyház, felekezet, vallási közösség, csoport. Á látszat ellenére sem mondunk ellent előadásunk 
főtéte le inek az utolsó, megkerülhetetlen kérdéssel: vajon mekkora az a legkisebb lélekszámú 
közösség, amely még önálló műveltségteremtő erő lehet? 

Az egyházak jelenlegi elesett állapotából való fölemelkedésének számos tényezője van, 
köztük találjuk a művelődéshez való viszonyt is, mint nem a legfontosabbat, de el nem 
hanyagolható! Megújulása az eddig elmondottakon túl csakis a teljes protestáns múlttal való 
kritikai szembesülésben lehetséges. Ebből nem hiányozhat a közéleti, erkölcsi, hitbeli, teológiai 
és természetesen a kulturális számvetés sem. Az utóbbinál maradva, nem gondolom, hogy 
„karizmatikus személyre" kellene várni. Ilyenekről sokat beszélnek, de ritkán bukkannak föl 
a világtörténetben. A tekintélyelvi útmutatás pedig - bízom benne - továbbra is idegen lesz a 
protestáns mentalitástól. Inkább sokak kitartó fáradozására van szükség. Magam is ebbe a 
sorba kívántam beállni, hogy megragadva az ünnepi alkalmat - reményem szerint - elgondol
koztassam tisztelt hallgatóságomat. 


