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Zinzendorf és a herrnhutiak 

A Nikolaus Ludwig Zinzendorf gróf által alapított herrnhuti közösség 
történetére vonatkozó új eredmények nem függetlenek a német pietiz-
muskutatás fellendülésétől. A pietizmus történetének új összefoglalásá
ban1 kapott helyet a herrnhutiak fejezet is, noha - mint a későbbiekben 
utalunk majd rá - Zinzendorf igen korán ellentétbe került a hallei pie-
tizmussal és vezéralakjaival, saját mozgalmát részben velük vitatkozva 
fogalmazta meg. 

A magyar egyháztörténeti irodalom sem maradt érintetlen az utóbbi 
időben Zinzendorf mozgalmától, a Református Egyház c. lapban folyta
tásokban olvashattunk a múlt évben Herrnhutról. 

Mindezek ellenére nem tartom fölöslegesnek röviden összefoglalni 
azokat a régi, részben életrajzi, részben a közösség alapítására vonatko
zó ismereteket, amikhez egyébként idegen nyelven könnyen, egy ré
szükhöz magyarul is hozzájuthat az érdeklődő.2 

Ha Zinzendorfot a pietizmus mozgalmának folytatójaként tekintjük, 
akkor Philipp Jacob Spener, majd August Hermann Francke után ő a 
harmadik generációhoz tartozik. Családja protestáns osztrák família, 
nagyapja még Sopronba járt át istentiszteletre, egyszer a magisztrátus
sal is összeütközésbe került, mert kocsijával nem tért ki a körmenet 
elől. Mint a fenti példa is mutatja, 1620 után a protestáns osztrák arisz
tokrácia vagy az országhatárokon kívül hallgatott istentiszteletet, vagy 
ha nyíltan vallani akarta hitét, a birodalmi városokba vagy a birodalom 
protestáns fejedelemségeibe települt át. így került Nikolaus Ludwig ap
ja is a szász választófejedelemségbe, ahol egyébként birtokai is voltak és 
ahol magas udvari karriert futott be. (A család másik ágából származik 
az a Karl von Zinzendorf, aki Mária Terézia udvarában tevékenykedett). 

Anyai ágon a választófejedelmi Szászország hasonlóképpen jeles csa
ládja áll ősei között. A német irodalom- és egyháztörténet főképpen 
nagyanyját említi kiemelkedő helyen. A gyermek Zinzendorfot apja ha
lála és anyja új házassága után (a mostohaapa sem kevésbé jeles szemé
lyiség: Gneomar Dubislav Natzmer generális, aki a hallei pietizmus 
egyik legbefolyásosabb támogatójának számított a berlini udvarban) a 
nagymama, Henrietta Katharina von Gersdorf nevelte. Noha a hölgy ko-



ra legműveltebb nagyasszonya volt, a modern európai nyelveken kívül a klasszikuso
kon is olvasott, írt, zenélt, udvarában mégis a szelíd kegyesség uralkodott. A kortárs 
feljegyzések már az 1670-es években is úgy emlékeznek meg grosshennersdorfi udva
ráról, mint ahol az üldözött protestánsok mindig támogatást találtak. A Habsburg bi
rodalom területeivel határos lausitzi birtokokon nem volt ritka az ilyen esemény. A gá
lyákról szabadult magyarországi lelkészek is felkeresik őt.3 Ilyen hangoltsággal kön
nyen vált Katharina Gersdorf a pietizmus egyik korai hívévé. De szellemi önállóságát 
kifejezte velük szemben is, nem csupán a klasszikus pietista tanok, hanem az irányzat 
radikális képviselői is megfordultak környezetében, mint az akkor még csak chiliaszta 
Johann Wilhelm Petersen vagy Hochmann von Hochenau, aki fia nevelője is volt. 

A fiatal Zinzendorf4 tíz évesen, 1710-ben került a hallei paedagogiumba. Az árva
ház (Waisenhaus) és más alapítványi iskolák mellett ez a középfokú intézmény igen 
magas ellátási költséget kért diákjai után, így csak tehetős polgárok és nemesek tud
ták igénybe venni. Tananyaga valójában a szokásos gimnáziumi anyag, kiegészítve 
modern nyelvekkel (francia, olasz), valamelyes kortárs történelmi ismeretekkel, heral
dikával, földrajzzal, ezenkívül technikai ismeretek és zene jelentettek pluszt a még 
mindig túlsúlyban levő klasszikus nyelvek mellett. Családja magas állása miatt 
Francke asztalánál étkezett, de az otthoni, Krisztust középpontba állító szelíd kegyes
séget nem lelte itt meg. „Nevelésem kemény és rideg volt, a diákok velem szemben 
többnyire megvetőek és ellenségesek" - írja késői önéletrajzában. Ennek ellenére a 
hallei hat év sok új ismerettel gazdagította, otthon megalapozott kegyességét új ele
mekkel gazdagította. A hallei pietista mozgalom felfelé ívelő szakaszában i t t tartózko
dó fiatal grófra mély benyomást tettek a naponkénti beszélgetések során „az épületes 
hírek Isten országából" („erbauliche Nachrichten aus dem Reich Gottes") és nem 
utolsó sorban a világ minden tájáról visszaérkező misszionáriusok jelentései. Itt kö
tött életre szóló barátságot és szövetséget diáktársával, a svájci református Friedrich 
von Wattewillevel, akivel egyszer - a kelet-indiai misszionáriusokat hallgatva - arról 
beszélgettek, hogy „bárcsak a pogányok ne térnének meg addig, amíg mi felnövünk". 
Watteville és még három társa tartozott ahhoz a szűkebb baráti körhöz, amit a vallá
sos ébredésük megerősítése céljából hozott létre. Diáktársainak egyike a szepességi 
Johannes Jony volt, aki 1714 és 1716 között volt a hallei a paedagogium tanulója.5 

A hallei paedagogium után családja kifejezett kívánságára nem tanulhatott teoló
giát, jogi tanulmányokat folytatott Wittenbergben 1716-tól három éven át. Szorgal
masan képezte azonban magát a teológiai disciplinákban is, olvasással, egyéni be
szélgetésekkel. Megismerkedett a lutheránus orthodoxia álláspontjával, és amennyi
re lehetett, kora ellenére, de társadalmi státuszát is felhasználva törekedett a pie-
tista-orthodox ellentét mérsékelésére. Az egyetemi tanulmányokat - ismét csak 
rangjának megfelelően - Kavalierstour, külföldi tanulmányút követte. Három hónapot 
Hollandiában, hetet Párizsban töltött. Tanulmányai kiegészítése mellett a tanul
mányút legnagyobb hozadéka volt, hogy a lutheránus egyház belső frontjai után a 
konfesszionális sokszínűséget, a tolerancia működését volt módja megtapasztalni 
Németalföldön, Párizsban pedig a katolicizmust ismerte meg alaposan. A francia szá
zadelő nagy egyházpolitikai-dogmatikai vitájában a janzenista álláspontot képviselők 



több okból is szimpatikusak voltak neki. Az ágostoni kegyelemtanhoz közeledő jan-
zenizmus könnyen akceptálható volt egy lutheránusnak, másrészt fellépésük pápael
lenes éle sem maradt rá hatástalan. Barátsága Louis Antoine de Noailles kardinális
sal ekkor alapozódott meg, neki ajánlja később a franciára fordíttatott Arndt-művet, 
az Igaz kereszténységet (1723). Már ekkor meggyőződése, hogy a Jézus szeretetében és 
követésében megvalósuló közösség képes áthidalni a nyilvánvaló dogmatikai ellenté
teket. Noha mind Hollandiában, mind Párizsban részt vett a társasági életben, sok 
lehetőségét ekkor próbálta k i először (lottó, opera stb.), életmódjában azonban a 
hallei eszmények az irányadóak, törekvés az üdvösséghez nem szükséges dolgok 
(adiaphora) kerülésére, mint a tánc, pénzben való játék stb. 

Hazatérve - újra csak a család elvárásainak eleget téve - választófejedelmi szolgá
latba lép mint udvari igazságügyi tanácsos; e hivataltól igyekszik minden törvényes 
szabadságolási lehetőséget kihasználva távoltartani magát. Rövidesen kisebb konf
liktusokba keveredik a drezdai udvarban, nehezményezik pl. a házában rendszeresen 
tartott vallásos összejöveteleket. Ez azonban már 1722-ben bekövetkezett házasság
kötése után történik. Erdmuthe Dorothea von Reuss-Ebersdorffal kötött házasságát 
azért is kell i t t kiemelnünk, mert általa a nagyanyai háztól is eltérő vallásos miliőt is
mert meg. „Ebersdorfban egy csomó lelket találtam, akik vallási különbségre, az 
egyéni meggyőződés különbségére való tekintet nélkül csatlakoztak egymáshoz, 
anélkül, hogy a külső előírások másságát figyelembe vették volna". Szeparatisták, ra
dikális pietisták fértek meg békésen az ebersdorfi udvarban, olyanok, mint a gyakran 
idelátogató Johann Wilhem Petersen, aki ekkor már a mindenek helyreállítása tanával 
minden ember végső megváltását is hirdette. Petersen barátja és tanainak propagá
lója volt Johannes Klein-Nikolai, aki évekig ebersdorfi udvari lelkész is. Igazi Phila
delphia gyülekezetnek látta Ebersdorfot Zinzendorf a Jel. 3,7 értelmében; a tanbéli 
határokat átlépő, a felebaráti szeretetet gyakorló igazi keresztény közösségnek. Má
sik teológiai élménye volt, hogy a gyermekkorától szívesen előtérbe állított Krisztus
misztika erőteljes megfogalmazásaival találkozhatott itt . A középkori jegyes miszti
ka a német barokk költészettől nyelvileg is új impulzust kapott. A vallási radikaliz
mus néhány közösségének frazeológiájában a 18. század elején Krisztus vérének és 
sebeinek felmagasztalása, a Krisztus-követés e középkori módja gyakran jelentős 
szerephez jutott. 

Zinzendorf életének, nézetei alakulásának ismertetése után a herrnhuti közösség lét
rejöttére kell rátérnünk, előtte azonban az írásunk elején említett politikai-egyházpoli
tikai megjegyzéseket kell kiegészítenünk. A Szászország déli részén fekvő Felső-Lausitz 
(ahol az említett jeles famíliák birtokosok voltak) egyházi viszonyairól fontos tudnunk, 
hogy a világi patrónusok különleges jogokat, máshol meg nem lévő önállóságot élvez
tek. Püspök nem volt ebben az országrészben, az egyházi fensőbbség Bautzenben mű
ködött és ez nem a drezdai főkonzisztóriumnak, hanem a titkos tanácsnak volt aláren
delve, így tehát világi és nem egyházi hatóság állt a világi patrónusok fölött; még az egy
háziak intézkedései is rajtuk keresztül jutottak el a lelkészekhez. 

Az még nem az egyházi jogi viszonyok keretébe tartozik, hogy 1722-ben mintegy 
tíz fő menekült a szomszédos Morvaországból, a Zinzendorf által nagyanyjától meg-
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vásárolt Berthelsdorf nevű birtokon letelepedési engedélyt kért. Noha az újonnan 
jöttek jobban szerettek volna a faluban maradni, a falu mellett egy magaslaton, a zit-
taui országút mentén, a Hutbergen jelöltek ki nekik helyet, ahol elkezdhették házaikat 
felépíteni. (Innen származik a település Herrnhut neve.) A következő években folya
matosan jöttek az olmützi jezsuiták fennhatósága alól és a Harrach család morvaor
szági birtokairól főképpen németül beszélő protestánsok, akik a cseh testvérek örö
kösének tartották magukat. Noha, a fehérhegyi csata (1620) után, Cseh- és Morva
országban a protestáns vallásgyakorlat tiltott volt, hivatalosan a katolikus vallást gya
korolva sokan megmaradtak hitükben protestánsnak. A főképpen családi kereteken 
belül gyakorolt régi vallás új impulzusokat kapott a pietizmus megerősödésével, pl . 
nemcsak Szilézia csehek által lakott porosz fennhatóságú területei részesültek a ka
pós szláv nyelvű hallei Bibliából, kegyességi irodalomból, hanem csempészáruként 
jutott belőle Habsburg területekre, Cseh- és Morvaországba (és természetesen a k i 
rályi Magyarország északi részeibe) is. A vallásuk miatt menekülők főképpen mes
teremberek, iparosok voltak, kevés, általában nem ottani születésű tanult ember, lel
kész akadt csak köztük. Remélt új hazájukba, a lutheránus Szászországba érve, 
mindnyájan igen magas elvárásokat támasztottak a vallásgyakorlat, a keresztény mo
rál, egyáltalán a vallásos élet intenzitásával szemben. David Nitschmann, a korai her
rnhuti időszak egyik megörökítője így emlékezik vissza a Herrnhutba vezető útra: 
„Megérkeztünk egy Stolze nevű faluba, az elsőbe, ami lutheránus volt, ez bennünket 
igen megörvendeztetett. Azt gondoltuk, Isten gyermekeit találjuk itt. A parasztoknál, 
ahol szállásunk volt, elkezdtünk rögtön prédikálni, elővettük a sutból a régi postil-
lákat, de legnagyobb megdöbbenésünkre az egész háznép holt volt hitében (mause
tot), Istenről és igéjéről alig tudott valamit; így aztán prédikációnk utálatos volt előt
tük." Másnap a fogadóban énekelni akartak, amikor „meglehetős bosszúsággal vették 
tudomásul, hogy csendben kell maradniuk". A schweidnizi templomban a lelkészt 
hallgatva rögtön látták, „ hogy egy nem megtért, hanem holt hitű ember ez, és eh
hez még a kövérsége! Hasonlóképpen a képek pompája a templomban, a gyertyák a 
sírokon!... ekkor kezdtük először bánni, hogy Morvaországból eljöttünk." David 
Nitschmann és társai eljutottak Herrnhutba, de a nehézségek, amit útjuk során ta
pasztaltak, jelzik a megoldatlan kérdések sorát, amelyek az 1720-as évek során egy
re növekvő herrnhuti telepen felgyülemlettek. 1727-re a településen kb. 300 ember 
élt. A németül beszélők egyértelmű többséget alkottak, de megközelítőleg kétharma
duk tartozott csak a morva menekültek közé, a fennmaradó hányad Sziléziából és 
szász vidékekről is idetelepült, nem bevett szekták, irányzatok képviselőiből került 
ki , pl. schwenckfeldiánusok, Gichtel-követők közül. A huszita örökséget vallók hit
vallása, szertartása a református irányhoz áll közelebb, a lutheránus szertartásrend, 
a képek, az egyéni gyónás stb. idegen volt nekik. A lutheránus berthelsdorfi egyház
községgel, az egyébként Zinzendorfhoz és törekvéseihez közelálló lelkésszel egyre 
nehezebben tudtak együtt élni. Magukkal hozott és i t t felerősödő szeparatista von
zódások arra vezettek, hogy egyesek az újonnan alakuló közösségből is kivonultak, 
mintegy szerzetesi magányba. Zinzendorf a szeparatizmus veszélyét látva szabadsá
goltatta magát a szász udvari szolgálatból (ahova egyébként sohasem tért vissza), és 



kézbe vette a herrnhuti közösség ügyét. 1727-ben két rendtartást fogalmazott meg, 
közös megegyezéssel el is fogadták ezeket. Az első a szász jog alapján álló Herrschaft
liche Gebote und Verbote (földesúri rendelkezések és tilalmak), a földesúr és a falu
közösség megegyezése, i l l . a polgári közösség életét szabályozó előírások sora. Eh
hez a közösség vallási életét szabályozó Brüderlicher Verein und Willkür (Testvéri 
egyesülés és szabad döntés) csatlakozott. Ez a második a később, más helyeken ala
kuló herrnhuti típusú közösségek mintaszabályzata lett. 

Röviden az első statútumot is érdemes megismernünk. Hernnhut lakói örökre sza
bad emberek, a jobbágyi szolgálatból felszabadítottak. Fizetnek mindnyájan adót tevé
kenységük és házuk után, és nem mentesülhetnek más állami kötelezettségek alól 
sem. Hernnhut minden lakójának dolgoznia kell és saját kenyerét ennie, de ha öreg, be
teg vagy nincstelen, akkor a közösségnek kell róla gondoskodnia. Szabályozza a statú
tum a Herrnhutba való betelepedést, házépítést; a lakás helyét, méretét a Öregekkel 
(Aelteste) egyeztetve jelölik ki . Az öregeknek - egyébként a vallási közösség irányítói 
is egyben - a közösség életére vonatkozó döntéseit tudtára kell mindenkinek adni hét
főn reggel. A mesterségűzés szabályai is elő voltak írva, így a bejelentési kötelezettség 
a mesterség megváltoztatásáról, feladásáról, a mesterek megrendelővel szembeni köte
lezettségeiről (pl. két nappal a határidő letelte előtt magyarázatot kellett adni, hogy 
miért nem tartható az eredeti megegyezés). Szabályozva volt a kölcsönadás, a köl-
csönvétel, tiltva az uzsora. A vallásos élet szigorúságából megelőlegez valamit, hogy a 
kiűzetés terhe mellett tilos volt a csalás, lopás, káromkodás, kurválkodás, kártyázás, t i 
vornyák. Sötétben semmilyen összejövetel nem tartható. Nem volt szabad eltűrni a vá
sári mulatságokat, mulattatókat. Figyelmeztetések után meg kell büntetni azt, aki nem 
segít felebarátján. - A herrnhuti közösség a bertheldorfi egyházközség része. A hivata
los egyházi teendők a lelkészre tartoznak, a szentségek kiszolgáltatása is. (De pl. teme
téseken megengedett, hogy a herrnhuti testvérek ne gyertyákkal vonuljanak, a másik 
statútumban pedig az egyéni gyónás alól mentik fel azokat, akik ehhez nem szoktak). 
Akik katolikusok, maradhatnak i t t és élvezhetik a hely javait, amíg az ország rendjei ezt 
megengedik. A fentiek még az első statútum részei, de tárgyukkal átvezetnek a máso
dikhoz, a vallásos élet előírásait összefoglaló „testvéri döntés"-hez. 

A más felekezethez való viszony e szerint is a közösség létrejötte és megmaradása 
szempontjából létfontosságúnak minősül. A szabályzat 2. pontja kimondja: „Herrn-
hutnak... állandó szeretetben kell élnie minden felekezet minden testvérével és Isten 
gyermekeivel; előítélet, vita és igazságtalanság nélkül kell viselkednie a másként hí
vővel szemben...". Az Isten gyermekének, testvérnek lenni a következő két ponton 
alapul: az Istentől kapott üdvözítő kegyelem elismerésén és a Krisztusi életminta kö
vetésén. A továbbiakban a laikus közösség vallásos élete és gyakorlata a szabályozás 
tárgya. A megfogalmazott elképzelés és a közösségi élet felépítése határozottan mu
tatja a korai kereszténységet eszményítő művek hatását, így Gottfried Arnoldét:6 „a 
testvéreknek az első gyülekezet mintájára szeretetben kell élniük". A közösség tagjai
nak feladata a lelkek megnyerése Krisztusnak, ehhez megfelelő kisközösségek létre
hozása szükséges. A korai szabályzat a közösség felépítéséről nem beszél még részle
tesen, noha láthatóan megvannak a csírái a későbbi kisebb közösségekre való tagoló-



dásnak, ami feladat, szimpátia stb. szerint ment végbe. Bizonyosnak látszik, hogy az 
egyik legkorábbi kisközösségi szervezeti forma a szövetség, kötelék (Bande) volt. Az 
ilyen, 3-8 főnél nem nagyobb csoportok tagjait a személyes vonzódás mellett az azonos 
vallásos érdeklődés hozta össze, hogy a napi istentiszteletet, imaórákat, éneklést együtt 
végezzék. Klikké, érdekszövetséggé válásukat a vezető, i l l . a vezetők konferenciája 
volt hivatott megakadályozni. A herrnhuti közösségben öregeknek nevezték az elöl
járókat, akik nemcsak a polgári együttélés ügyeiben vezetők, hanem a lelkek vezetői 
is, házasságkötésre, a felebarát ellen emelt panaszra stb. rajtuk keresztül volt csak 
mód. Elöljáróvá a papi és a nemesi rend tagjain kívül bárki választható volt. Korai 
források említenek már a közösség elöljáróin kívül további kiemelt laikus tagokat 
mindkét nemből: felügyelőket, beteggondozókat, a pénzügyek felügyelőit stb. Mint az 
előbbiekből is látható, az ordinált teológusok nem élveztek előnyöket. 

Az elkövetkező évtizedekben a fent említett mellett más szervezeti formák is k i 
alakultak. A harmincas évektől egyre inkább előtérbe kerül az a gondolat, hogy a két 
nem életében különböző fejlődési szakaszok vannak sajátos problematikával, és a 
belső szerveződésnek ezt kell követnie. Az ilymódon önkéntesen létrejött közössé
geket nevezték karoknak (Chöre). Az első ebben a nemben az egyedülálló férfiak ka
ra volt, ők az együttlakást választották, hétköznapjaikat szinte kolostori renddel és 
szigorral szervezték meg. A későbbiekben külön kara jött létre a leányoknak, özvegy
asszonyoknak, gyermekeknek. Nem jelentette ez természetesen a család negligálá
sát, a karokból minden további nélkül ki lehetett lépni, házasságot kötni. Mégis, ez 
a szervezeti forma volt a leginkább látványos a herrnhuti közösségekben első pillan
tásra is. Európában, majd a missziós területeken is a Herrnhut mintájára megépített 
települések képe részben ebből a szervezeti jellegzetességből adódik. A települések 
központjában a közösségi ház állt, ahol a közös esti énekórák, a hagyományos isten
tiszteleten kívül minden vallásos esemény lejátszódott. A szabályos főteret a karok 
házai fogták közre, az emeletes új épületek a kis településeknek városias képet ad
tak. A puritán életmód a hagyományos faluközösséghez képest lényegesen nagyobb 
jóléttel együtt, és a barokk főúri építészet, kertkultúra hagyományai erőteljesen be
folyásolták a herrnhuti telepek külső struktúráját. A közösségek, missziós feladata
ikból következően is, lemondtak a földművelésről, a paraszti életformáról, a külön
böző mesterségek művelése nagyobb mozgási lehetőséget és nem utolsó sorban ma
gasabb életszínvonalat biztosított. 

A formálisan a falu egyházközségéhez tartozó közösség liturgikus életében új, gyak
ran napjainkig tartó szokások és formák alakultak ki . Ilyenek voltak a szeretetven
dégség, a húsvét reggeli ünneplés a temetőben (ami egyébként szintén a hagyomá
nyostól eltérő, sírkő nélküli park volt, a gyep szintjén elhelyezett márványtáblákkal, 
a karok rendjének megfelelően) a reggelenkénti imaóra, esténként az énekes áhítat. 
Folyamatosan önálló, Zinzendorf és mások által megalkotott szövegek, énekek kerül
tek a sajátos istentiszteleti formákhoz. Már az 1720-as évek végén kialakult a Losung 
szokása. Az esti áhítaton elhangzott és interpretált bibliai idézet vagy egy énekrész
let a következő nap vezérfonalául szolgált. A jelen nem lévőknek szóban adták to
vább, 1731-től kezdve azonban évenként nyomtatásban is megjelent az év minden 



napjára önálló idézettel szolgáló Losung-Buch. Zinzendorf igen kiterjedt irodalmi 
munkásságát a közösség szolgálatába állította. A Luther-Biblia egyik revideált kiadá
sát a berthelsdorfi lelkésszel együttműködve készítette el. Számtalan morálteológiai, 
liturgikus és építő írása maradt ránk. Műveinek kiadásáról maga is gondoskodott, a 
korban meg nem jelentek egy részét pedig kortárs kezek örökítették tovább. A leg
korábban létrejött herrnhuti életközösség, a fiatal, nőtlen férfiak kara kezdte azt a ki
terjedt dokumentáló munkát, aminek révén a herrnhuti mindennapok, az elhangzott 
beszédek, a használt énekek papírra kerültek (Jüngerhaus-Diarium). Zinzendorf mun
kásságában a legjelentősebb tétel az 1722-től különböző gyűjteményekben nyomtatás
ban is megjelentett kb. kétezer ének, közülük csak igen kevés volt ismert a közössé
gen kívül. Az énekeknek, de általában is a herrnhuti közösségek irodalmi termésé
nek tartós recepcióját megakadályozta az ezoterikus csoportnyelv, amelyben a 
későbarokk nyelvi modorossága a teológiai különállással nem túl szerencsésen páro
sult. Mindez azt jelenti, hogy a vér és sebek teológiája érzelmileg-érzékileg túlfűtött 
nyelven szólalt meg, új szavak tömegével, meghökkentő, önállóan alkotott szavakkal, 
sok kicsinyítő képzővel, mint a gyermeki egyszerűség és a bensőségesség vélt kifeje
zőivel. A Jézuska, bárányka, sebecske a köznapi kifejezések közé tartozik. A Kreuz-
luftvögeleinklasse „a kereszt égi madárkáinak rendje" pl . a testvérek közösségét je
löli. Braut-Agonie „a menyasszony haldoklása" feltehetően az úrvacsorát jelölő kife
jezés, Krisztus és a közösség ölelkezése, mint az Üdvözítővel való közösség csúcs
pontja. Zinzendorf és a közösség kiadványaiban függelék magyarázza az új, i l l . az ide
gen eredetű szavak egy részét. 

A herrnhuti közösség igen korán megkezdte Isten láthatatlan (világ) egyházának 
építését. A húszas évek végétől először a közeli környéket járták be követeik, majd a 
birodalom egész területén igyekeztek híveket szerezni redukált teológiai eszméik
nek: „megnyerni a lelkeket az Üdvözítőnek". Főképpen a kevésbé képzettek, egysze
rű emberek körében voltak sikereik, de Zinzendorf pl. tartósan hozzájuk csatlakozó 
híveket szerzett a jénai egyetemen. (Ezen volt jénai diákok egyike az az August 
Gottlieb Spangenberg, aki az első terjedelmes Zinzendorf -életrajzot is megírta köz
vetlenül a gróf halála után.) Zinzendorf személyes szervező munkájaként a diaszpó
ra-tevékenység tartós, Herrnhut mintájára létrehozott közösségek és telepek létrejöt
tét eredményezte: a wetteraui Herrnhaagban egy közösséget, Hollandiában Heeren-
dijkot. Különösen a herrnhuti oktatásügy szempontjából fontos Barby (Magdeburg 
mellett), illetve Niesky, ahova a herrhuti paedagogiumot helyezték át. 

A lutheránus világban csak két nemzedékkel Zinzendorf előtt merült fel a pogány-
misszió gondolata. Sokszor magányosan és kimondottan sikertelenül próbálták a 
misszió ügyét előbbre vinni, elég csak a karintiai nemesre, a Suriname szigetén el
pusztult Justinianus von Welzre gondolni. A pietisták nagy felkészültséggel, a meg
térítendő népek nyelvére fordított Bibliát, építő írásokat magukkal víve működtek, 
de tömeges eredményeket nem mondhattak magukénak. Zinzendorf a harmincas 
évek elején a dán királyi udvarban a közép-amerikai szigetekről származó négerekkel 
és grönlandiakkal találkozva eleveníti fel az ifjúkorától kezdve dédelgetett nagy célt, 
a pogányok megtérítésének gondolatát. Maga is részt vett a térítő utak némelyikén, 



munkatársai pedig a következő évtizedekben az amerikai néger rabszolgáktól a távol
keleti szigetvilágig, Dél-Afrikáig bejárták a világot, keresztény közösségeket, missziós 
telepeket hozva létre. A kortárs missziós elképzelésektől (jezsuiták, pietisták) 
Zinzendorfé lényegesen különbözött. Elvei szerint a pogányokat nem egy-egy „szek
tára", vagyis konfesszióra kell megtéríteni, hanem a kereszténységre, az Üdvözítő hi
tét kell terjeszteni. A térítő módszereket a mértéktartás és megértés jellemezte. Szel
lemes hasonlattal fogalmazta ezt meg egyik beszédében: „Úgy teszünk, mint az udva
ri emberek, ha egy nagy úr szobájába akarnak jutni, lemondunk a kopogtatásról, he
lyette kapirgálunk, hogy akik az ajtó közelében állnak, hallhassák és kinyissák, ha 
akarják, ám akik nem akarják meghallani, figyelmen kívül hagyhassák." A herrnhuti 
missziót olyan térítő tevékenységnek tekinti a történettudomány, amely az összes ha
sonló közül leginkább képes volt a helyi és nemzeti sajátosságokat figyelembe venni, 
sőt segíteni, ugyanis ellentétben a többiekkel, igen ritkán állt kolonializációs célok 
szolgálatába, az államhatalom támogatásától függetlenül igyekezett működni. 

Zinzendorf személyes meggyőződése, philadelphikus eszményei, i l l . a spontánul szer
veződő, néha védekezésre kényszerülő, i l l . praktikus célokat megvalósítani kívánó 
közösség szükségképpen került esetenként ellentétbe egymással. Az eddigiekben is 
volt már szó a többé-kevésbé másképpen gondolkodó, sőt részben radikálisan újító 
elődök, vagy pl. az ősegyház eszménye iránti vonzalmáról. Laikus és néhány részlet
kérdésben néha változó teológiai koncepciójáról eltérő megítéléseket is ismerünk. 
Vannak, akik a lutheri örökséghez való viszonyára teszik a hangsúlyt: határozott el
térés vagy teljes hűség egymást kizáró álláspontjával találkozhatunk.7 Mint szervező 
roppant felelősséget érzett és igen egyértelműen fogalmazott. „Ha a Confessio min
den példánya megsemmisülne, a közösség bármely tagjának szívéből helyreállítható 
lenne." Az ágostai hitvallás melletti demonstratív kiállás csak egyik eleme személyes 
hitének. Őskeresztény eszményei, és a létező kereszténység történeti felfogása ahhoz 
a belátáshoz vezetett, hogy a különböző felekezetekben Isten nevelő bölcsességének kü
lönböző megnyilvánulási formáit lássa, a láthatatlan egyház látható formáit. A herrn
huti közösség ennek megnyilvánulása; tolerancia-felfogása is erről az alapról magya
rázható. Egyes dogmatörténeti összefoglalások azonban krisztológiáját mégis a pro
testáns felfogástól elhajlónak értékelik.8 Az egyház egységének alapja Krisztus. A 
Krisztus-centrikusság néha radikálisan is megfogalmazódik nála, gyakran még a szent
háromságról szóló spekulációk rovására is. Krisztus áll mindenek középpontjában, a 
teremtéstől a megváltásig és a világ végéig tartó működésében, az Atya és a Szentlé
lek csak résztvevők. így szerinte akár létre lehetne hozni olyan alapiratot, mely csak 
róla, Jézusról szólna. Apokaliptikus történetfelfogása is következik Krisztus-centri-
kusságából; a Philadelphia gyülekezet mindkét értelemben értendő, mint a testvéri 
szeretet mintája, de a végítélet előtti gyülekezet értelemben is. A missziós gondolat, 
a pogányok utolsó időbeli megtérése ebből a gondolatkörből eredeztethető. 

A Krisztus-középpontú teológia és a barokk által felkarolt jegyesmisztika nemcsak 
Zinzendorf egyéni vallásosságának volt meghatározó eleme, hanem a herrnhuti kö
zösség vallási életének, szertartásainak is alapgondolata lett. 



Ez a Krisztus-centrikus teológia nem annyira saját találmánya, mint inkább az általa vá
lasztott és vállalt közösség évszázados öröksége. A cseh reformáció egyik középponti 
gondolata volt ugyanis a Krisztus királyi szuverenitásában való hit, amit a huszita re
formáció idején és sokszor később is nemcsak az egyházra, hanem a nemzeti, sőt az 
egész emberi társadalomra érvényesnek hirdettek. A herrnhutiak öntudatának ebben 
is, másban is igen fontos összetevője a hosszú hagyomány birtoklása. A Luther fellé
pését száz évvel megelőző Husz, de rajta keresztül talán a már említett és más forrás
ból is táplálkozó őskeresztény ideál láncolatába tartozónak érzik magukat. 

Ebbe a sorba tartozik a westfáliai béke nagy vesztese, az ún. Cseh Testvérület, 
amely Zinzendorf fellépése idején már évtizedek óta élvezte a nem katolikus Európa 
rokonszenvét, de egyetlen vallási csoport se állt olyan közel hozzájuk, mint Herrnhut 
telepesei. A Cseh Testvérülettel kapcsolatos tradíció-tudatot tovább erősítette, hogy 
Daniel Ernst Jablonsky, aki a kálvinista porosz uralkodó udvari prédikátora, a cseh 
testvérek lengyelországi, lissai emigrációjának püspöke volt, 1735-ben David Nitsch-
mannt, majd két év múlva Zinzendorfot szentelte a herrnhuti gyülekezet püspökévé, 
ezzel hivatalosan is a cseh testvérek örökösének ismerte el őket. Jablonsky tekinté
lye és kitűnő kapcsolatai a testvérek angliai terjeszkedését, illetve a brit gyarmatbi
rodalomban való törekvéseiket is megkönnyítette.9 A misszió ügye is szükségessé 
tette ezt a lépést, a megtérítettek keresztelését, i l l . a szentségek kiszolgáltatását nem 
végezhették tanulatlan mesteremberek, a felszentelt püspök ettől kezdve birtokolta 
a további ordináció jogát. Természetesen ez az első lépés is volt az önálló egyházzá 
válásban, ami ellentmondott Zinzendorf eredeti elképzeléseinek. Ennek folytatása
ként tekinthető, hogy 1742-ben Poroszországban a negyedik bevett felekezetnek is
merték el a herrnhutiakat. 

A püspöki hivatal ellenére Zinzendorf ökumenikus törekvéseinek jobban megfelelt 
egy zsinati rendszerben irányított egyház. A püspöknek nem irányító, hanem csupán 
ordinációs joga volt, az egyes közösségek elöljárói részvételével összeülő egyetemes 
konferencia (Generalkonferenz) volt a testvérközösség legmagasabb rendű irányító 
szerve a 19. század végéig. Már a 18. században provinciák alakultak, ma a 18 pro
vincián belül a nyugat-indiai szigetvilágon belüli, afrikai, dél-amerikai provinciák 
számosabbak, mint az európaiak. Irányításuk a provinciák vezetéséből alakult Unity 
Board feladata. A Zinzendorf halála utáni időszakban a legfőbb törekvésük az volt, 
hogy a szektásság vádját elhárítsák, és közeledjenek a lutheránus egyházhoz. Több
ször hitet tettek az Ágostai Hitvallás mellett, de ezenközben folyamatosan ökumeni
kus eszményeik mellett is: „Egyébként Isten minden gyermekét szeretjük és nem te
szünk különbséget közöttük." 
Kezdettől ellentétek, sőt támadások érték Herrnhutot két oldalról is. Egyrészt a herrn
huti kegyesség rokonának tekintett hallei pietizmus oldaláról, amely a párhuzamos 
intézmények és törekvések miatt konkurenciát látott a herrnhuti mozgalomban (ár
vaház, nemesi paedagogium, misszió!). Ennél azonban fontosabb, hogy maga 
Zinzendorf és a herrnhuti közösség is egyre távolabb került a hallei „bűntudat - tusa
kodás a bűnnel - megtérés" teológiától és annak sajátos kegyességi formáitól. Míg a pi-
etisták, akik ekkorra szinte teljes elismerést élveztek, a tan tisztaságára igen nagy súlyt 



fektettek, elhatárolódtak más felekezetektől, de főképpen a korábbi radikálisan gondol
kodó „elvtársaiktól", addig a philadelphikus gondolatot őrizni kívánó Herrnhut tovább
ra is megértéssel fordult spiritualisták, szeparatisták felé, még a katolicizmusban sem 
látott ellenséget. A „megváltás bizonyosságának öröme" a herrnhuti oldalon éles el
lentétben állt a halleiek „melancholiájával". „Egy igazi pietista dolga az, hogy szemét 
állandóan, élete végéig saját nyomorúságára és romlottságára függessze, és csak vi 
gasztalásul pillantson az Üdvözítőre. A mi alapelvünk, hogy szemünket állhatatosan 
rá függesszük, testtel és lélekkel felé közeledjünk, a bűnre és a nyomorúságra csak 
mint az öröm mérséklésére vessünk egy pillantást". Másutt még egyértelműbb az el
határolódás: „A lutheránus vallással nincsen vitánk, de a pietizmussal szemben ál
lunk, és alapvető célunkban nem egyezünk... A fő különbség közöttünk, hogy ők az 
erkölcsök vagy az Isten szolgálatának vagy mindkettőnek megváltoztatására töreked
nek. M i ezzel szemben semmi mást, csak a megfeszített Krisztust prédikáljuk [a hí
vő] szívébe és engedjük a tant hatni". 

Ellenérzésre talált természetesen a herrnhuti gyülekezet az ortodox teológus olda
lon is. Ezt legnyilvánvalóbban a szász választó által több alkalommal kezdeményezett 
vizsgálat mutatja, ami aztán 1736-ban Zinzendorf Szászországból való kiutasításá
hoz vezetett, amit csak 1749-ben oldottak fel. (A külpolitikai bonyodalmak, tehát a 
Habsburg-birodalom alattvalóinak befogadása előnytelenül színezte a teológiai szek
tásság vádját.) Törekvései támogatásra a dán és a porosz udvarban találtak, a negy
venes évektől pedig sokat tartózkodott Angliában.10 

Zinzendorf és a herrnhuti közösség nagyszerűségét, de ellentmondásait is jól példáz
za Goethe viszonya a herrnhuti gondolathoz, sőt személyes tapasztalatai. A költő két 
alkalommal találkozott a közösség mindennapi életével és teológiájával. Csodálattal 
adózott a szenvedések során is megőrzött lelki békéjüknek, vonzónak tartotta, hogy 
ők a kereszténység ama első állapotának folytatói, annál megdöbbentőbb volt számá
ra, hogy egy zsinatukon a vezetők nem fogadták el őt igaz kereszténynek. Sok vívó
dás után megfogalmazza az alapvető különbséget a maga felvilágosult erkölcsisége és 
a testvéreké között: a maga erejére támaszkodó ember és az ezt kizáró kegyelemhit 
között. 

A herrnhuti testvérekkel vagy csak a hírükkel való találkozásról magyar beszámo
lóra is lehet hivatkozni. Hogy csak egyet említsünk, a református lelkipásztor, 
Blazsek Mihály a türelmi rendelet után elsőként ment Morvaországba, de európai 
körútja későbbi szakaszában is megemlékezik róluk: Bázelben pl. sok protestánst 
„tapasztal extremumra hajlani... Zinzendorfianismusra... és afféle separata gyűlések
re, ahol valamely különös szentségben építgetik magokat". Ennél a felületes rácso-
dálkozásnál sokkal mélyebben megtapasztalták 18. századi honfitársaink Zinzendorf 
és hívei döntően vonzó hatását Felső-Magyarországon és Erdélyben is. A magyaror
szági herrnhuti mozgalmat azonban más alkalommal szeretném ismertetni. 
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4 Az itt következő rész összeállításában főképpen a következő munkákra támaszkodtam: Zinzendorf und die 

Herrnhuter Brüder. Quellen zur Geschichte der Brüder-Unitaet von 1722 bis 1760. Hrsg. Hans-Christoph 
Hahn, Hellmut Reichel. Hamburg 1977.; Hans Schneider: Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, in: Orthodoxie 
und Pietismus. (Gestalten der Kirchengeschichte, 7. Hrsg. Martin Greschat). Stuttgart etc. 1982, 347-372.; 
Dietrich Meyer: Zinzendorf und Herrnhut, in: Geschichte des Pietismus. Bd. 2. Hrsg. Martin Brecht, Klaus 
Deppermann. Göttingen 1995, 3-106. 

5 Hieronymus Freyer, Programmata latino-germanica, Halle 1737. Nr. 602. 1716-tól jogot tanult a jénai 
egyetemen, majd Lőcsére tért vissza. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. V. köt. Budapest 1897, 
620. 

6 Egyebek közt: Erste Liebe oder Abbildung der ersten Christen (1696). 
7 Jellemző, hogy a kiváló egyháztörténész Martin Schmidt önálló tanulmányt szentel a problematikának (Zin

zendorf und die Confessio Augustana, in: Der Pietismus als theologische Erscheinung. Göttingen 1984, 284-317.) 
8 Hans Schneider, i . m., továbbá Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte. Bd. 3. Hrsg. Carl Andresen. 

Göttinngen 1988, 112. 
9 Jablonsky életrajzáról ld. Révész Imre: Comenius unokája. Századok, 1962, 1-21. Továbbá Theologische 

Realenzyklopaedie, Bd. 16, 1987, 432-434. i l l . Rudolf von Thadden, Die brandenburgisch-preussischen 
Hofprediger, Berlin 1959, 199-204. - A kálvinista és lutheránus felekezet unióján dolgozó Jablonsky igen 
jó kapcsolatai a Canterbury érsekkel arra is visszavezethetők, hogy a tervezett unió alapjául egy az 
anglikán egyház mintájára elképzelt püspöki rendszert látott ideálisnak. 

1 0 Van néhány olyan kérdés, aminek tárgyalását itt mellőzhetjük, amit elég, ha itt csak megemlítünk, mert a 
közösség szempontjából nem középponti jelentőségű, vagy mert másutt bőven lehet róla olvasni. Ilyen 
Zinzendorf a nehezen magyarázható szimpátiája a korai felvilágosodás legszkeptikusabb gondolkodója, 
Pierre Bayle iránt. Ilyen a gróf és Herrnhut kiterjedt diaszpóra-tevékenységének részletezése, illetve az 
önállóvá vált egyház máig tartó története Ld. a 2. jegyzetben Wallmann, 136-137, 142-146. Az egyház 
legújabbkori történetéről jó bibliográfiai eligazítást nyújt a Theologische Realenzyklopaedie. 1981. Bd. 7, 
232-233. 



T. NÉMETH ANNAMÁRIA 

A Prónay-család műtárgyai a Magyar Nemzeti 
Múzeumban 

A tótprónai és blatnicai báró és nemes Prónay-család a hajdani Turóc megye legré
gibb családjai közé tartozik. Első ismert őse IV. Béla király korában élt és 1279-ben 
kapta Tót-Próna helységet, melyről a 16. század második feléig nevezte magát a csa
lád. A 18. században I I . Mihály (1707-1736) két fia I . Gábor és I I I . Pál által a család 
kettéágazott.1 

I . Gábor, ki 1751-ben Pest megye követe, királyi tanácsos, feleségén, királyfalvi 
Roth Éván keresztül rokonsági kapcsolatban állt Teleki Mihállyal, I . Apafi Mihály er
délyi fejedelem kancellárjával. Két fia, László és I I . Gábor 1770 után bárói címet ka
pott. Leszármazottaik között már a 18. században vannak evangélikus egyházi fel
ügyelők, hiszen a család a 17. századtól kimutathatóan ágostai hitvallású. I I . Gábor 
unokája az 1812-ben született I I I . Gábor, ki ifjúvá serdülvén az 1840. évi országgyű
lésen Turóc megye követeként vett részt. Nemcsak a közéletben jeleskedett, de az 
irodalom és a művészet iránt is erősen érdeklődött, sőt művelte is. Szerzője az egyik 
első néprajzi tárgyú munkának, az 1854-ben megjelent Vázlatok Magyarhon népéletéből 
című kötetnek, melynek elismeréseként a Magyar Tudományos Akadémia 1861-ben 
tagjául választotta. Ugyanezen évben lett a magyarországi evangélikus egyház egye
temes felügyelője is. Mint császári és királyi kamarás, a Szent István rend tagja, a po
rosz és a portugál király kitüntetettje az 1867-es koronázási ünnepségeken különle
ges díszmagyar ékszergarnitúrával jelent meg. (1. kép) 

Az arany együttest öv, mentekötő, forgó, kardkötő és két különböző anyagból, 
négyféle méretben készült 52 gomb alkotja.2 Az öv közepén kerek, 7. századi boglár
ból3 alakított csat helyezkedik el, amelynek közepén egy nagyobb, kazettás foglalású 
citrinkő van. Körülötte koncentrikus körökben igazgyöngysor, gyöngydrót és reke
szes sáv (kövek nélkül) alkotják a csat díszítését. A tulajdonképpeni övet a csatból 
kiindulva, kétoldalt négy-négy sorban egy reneszánsz ún. dióbeles lánc alkotja, 
amelynek végein gömbös díszítésű, félköríves zárótagok vannak. A mentekötő az öv 
mintájára készült, teljes egészében az 1860-as években. A kerek csaton a rekeszes sávot 
neogótikus, áttört díszítmény helyettesíti. A forgó a mentekötő csatjával megegyező 
kerek boglár, amelynek közepén a citrinkő karmos foglalású. A boglárból három szál 
kalász alakú toll nyúlik ki , rajta 36 cseppcsiszolású citrinből készült kalászszem. A 
kalászszáron és a boglár hátoldalán beütött FR mesterjegy és 600-as finomságjelzés 
található. A kardkötő az eredeti dióbeles láncból egy hosszabb és egy rövidebb darab, 
végein karabinerrel. A 24 darabból álló gombgarnitúra csiszolt, kúp alakú citiinkövek-



bői készült, apróvirágos, hálós aranyfoglalatban, a forgóéval azonos FR mesterjeggyel 
és 18 karátos hitelesítő jeggyel. A 28 darabos aranyozott ezüst, igazgyöngy díszítésű 
gombgarnitúra dolmány-, mente- és ujjasgombokból áll. A dolmány és ujjasgom
bokat 1818-as pesti hitelesítő- és N I mesterjeggyel látták el. A gombok tojás alakú
ak, felületüket csavart bordák díszítik, amelyek mélyedéseit sodrott drótszálak töltik-
ki . Tetejükön gyöngysorral kereteit, nyolcszirmú kis lemezke tartja az egy barokk 
gyöngyöt.4 

Prónay I I I . Gábor, aki a családi hagyomány szerint a 7. és 16. századi ékszerrésze
ket egy pesti kereskedőtől vásárolta,5 1875-ben bekövetkezett halála előtt hitbizo-
mánnyá nyilváníttatta vagyonának egy részét, közte olyan ingóságokat is, mint ez az 
ékszer, vagy a hátrább tárgyalandó ostábla. Halála után elsőszülött fia, Dezső (1848-
1940) lett a maioresco, így az ékszer is őt illette meg. Kézenfekvő volt, hogy öccse 
IV. Gábor (1856-1919) számára is készíttetnek egy nagyon hasonló garnitúrát, mond
hatni másolatot. Ez az ugyancsak arany együttes került vétel útján a Nemzeti Mú
zeumba 1982-ben.6 (2. kép) Hiányosnak tűnik, mivel sem forgó, sem kardkötő nem 
található az ékszerek között, holott az ilyen egységes stílusban tartott együtteseknek 
elengedhetetlen darabjai. Az öv és a mentekötő boglárja a 7. századi példányt másolja, 
természetesen kicsit finomabb kivitelben. Nem gótizál, hanem a történeti értékű része
ket követi. A boglárokhoz kapcsolódó dióbeles láncok is megtévesztőén hasonlítanak 
az eredetire. A gombok, amelyek kétféle méretben készültek, az ún. tollasbuzogány fe
jekre emlékeztetnek. A dióbeles láncszemekből kialakított nyolc gerezd csúcsán kis 
gyöngydrót keretben egy-egy igazgyöngy található. Valószínűleg a millenniumi ün
nepségek szolgáltak alkalmul, hogy a Függetlenségi Párt képviselője méltó helyen vi 
selhesse a historizmusnak eme különleges példányát. Az ún. magyaros' férfi díszruhá
hoz viselt ékszerek együttese a 19. század első harmadában alakult ki. Egyes elemeit, 
még nem egységes kivitelben, a 17. században is viselték. Az együttesek, az azonos stí
lusban, kivitelben tartott példányok különösen nagy mennyiségben készültek olyan 
ünnepélyes alkalmakra, mint a koronázás, vagy a millennium. 

A történelem, irodalom iránti fogékonyság a család más tagjaiban is felismerhető. 
Az ácsai kastély jelentős könyvtárral és családi levéltárral büszkélkedhetett. Bár nem 
voltak kimondottan gyűjtők, de a különböző céllal rendezett kiállításokon több, tör
téneti jelentőségű ötvösművel szerepeltek. Prónay Dezső az árvízkárosultak javára 
szervezett 1876-os kiállításon, majd az 1884-es magyar történeti ötvösműkiállításon, 
később 1896-ban az Ezredéves kiállításon mutatott be ötvöstárgyakat.7 Unokaöccse 
György (1886-1970) a Művészeti Múzeumok Barátainak Egyesülete által szervezett 
kiállításon 1931-ben hat olyan feliratos ötvösművel szerepelt, amelyek 17. századi 
jelentősebb történeti személyiségek neveit hordozták, mint például Szemere László 
és Putnoki Klára, Teleki Mihály és Vér Judit, Tordai László stb.8 

A hitbizomány részét képezte az a műtárgy, amely „ I.Apafi Mihály ostáblája" né
ven vonult be az irodalomba. (3. kép) A Prónay-család tulajdonába a 19. század kö
zepén egy birtok-adásvétel folytán került, amely az iktári Bethlen-család utolsó kép
viselője gróf iktári Bethlen Domokos (megh. 1866) és Prónay Gábor között jött lét
re. Sajnos, a tényre vonatkozó irat a második világháborúban a családi levéltárral és 



a könyvtár nagy részével együtt elpusztult. Csodával határos módon menekült meg 
maga a tárgy, amikor az udvari szemét, trágya közé kidobva egy becsületes házi szol
ga meglátta, magához vette és visszaadta gazdájának. Prónay György fontos köteles
ségének tartotta, hogy a sérült, hiányos műtárgyat megfelelő restaurátor kezéhez jut
tassa. A helyreállítás megtörtént, és ma csak szakavatott szem képes megkülönböz
tetni a pótolt részeket. 

A tárgy első nyilvános szereplése az 1876-os kiállításon volt, ahol a következőket 
írták róla: „Apaffy Mihálynak tulajdonított ostábla ezüstből, sodronyzománccal car-
neol s ónix medaillonokkal br. Prónay Dezső tulajdona." Kiállították az Ezredéves k i 
állításon is (LXXVII. tábla), majd múzeumba kerülése óta számos külföldi kiállítá
son is szerepelt, többek közt 1977-ben Japánban, 1991-ben Hanauban.9 Utoljára a 
Nemzeti Galéria Történelem-Kép című kiállításán láthatta a közönség, 2000. márci
us-szeptember között.10 

A nagy, könyv alakú doboz fa magja kívül-belül ezüsttel borított. Külsejét és a bel
ső oldallapokat teljesen beborítja a leveles-virágos erdélyi rekeszzománc díszítmény. 
(4. kép) Elő- és hátlapjának közepén aranyozott szalagkeret foglalatban egy-egy óriá
si (16,5 x 12,5 cm) ovális csiszolt achátlap van. (5. kép) Körülöttük meghatározott 
rendszerben fekete zománc sziromkoszorúval kereteit 28 különböző alakú achát és 
heliotrop kövecskét találunk. Az elő- és hátlapon, valamint az oldalakon kívül és be
lül összesen 140 darab féltenyér nagyságú (6,7 x 5,3 cm) achátlemez van szalag fog
lalatban. A belső, játszó oldalak egész felülete ezüst filigránnal borított. Ezen helyez
kednek el az egymás felé csúccsal forduló, váltakozó aranyozott és ezüst lemezek, az 
ún. „fák", összesenl2-12 mezőt képezve. A két játéktér elválasztására 3 - 3 aventurin 
lap szolgál. (6. kép) 

Múzeumi pályafutása alatt az első bővebb leírását a 175 éves múzeum jubileumi 
kötete tartalmazza.11 A különböző katalógus címszavak után az 1992-es kiadású, 
ugyancsak Magyar Nemzeti Múzeum c. kötetben a 92. tétel alatt szerepel. 

Az ostábla a 17. században a táblás kockajátékok gyűjtőneve volt a magyar nyelvte
rületen. Ezt a változatát, amelyet 24 váltakozó színű mezőn játszanak, a franciák „tric-
trac", az angolok „backgammon", a németek „Puffspiel" néven ismerik. A játékhoz egy 
tábla, kétszer 15 db kétféle színű korong, két dobókocka és két dobópohár szükséges. 
A kocka vetésének eredménye határozza meg a „kövek" helyzetét a táblán. 

Az arab eredetű játék 800 előtt került Délkelet-Ázsiába. Kínában, Indiában inkább 
1280 előtt virágzik. Ugyancsak az araboktól került Európába, spanyol, vagy itáliai 
közvetítéssel. Az Alfonz Király kézirat /1251-1282/ említ egy „Todas tablas" játékot. 
Egy 13. századi angol kéziratban már az illusztrációja is szerepel. Az 1470-es évek
től népi játékká válik, és a 16. század végétől sokféle változata terjed el. 1 2 Ábrázolják 
kéziratban, metszeten könyvillusztrációként, táblaképen, sőt kályhacsempén is. Egy, 
a lipnici várból származó 15. századi kályhacsempén trik-trakot játszó férfi és nő áb
rázolását láthatjuk.13 Csaknem minden fontosabb európai gyűjteményben találha
tunk egy-két említésre méltó emléket. A bécsi Kunsthistorisches Museum szobrászati 
gyűjteményében lévő 14. századi velencei példányon kívül kiemelkedő az a rene
szánsz remekmű, amelyen az idősebb Hans Kels modellőr V. Károly császár és fivé-



re I . Ferdinánd heraldikai programját jeleníti meg. Ugyanitt a hangszergyűjtemény
ben egy 1587-ből származó, spinettel egybeépített ostáblát is őriznek.14 A budapesti 
Iparművészeti Múzeumban egy 17. század eleji hímzett és egy 18. századi bőrbera-
kásos példány található.15 

A 17. századi művelődéstörténeti források tanúsága szerint nemes uraink is szíve
sen töltötték idejüket ezzel a taktikai játékkal, amelyben a szerencsének is nagy sze
repe van. Néhány példát említünk: Esterházy Miklós írja 1627-ben feleségének, Nyá
ri Krisztinának: „...Mulatságunk kevés vagyon. Hanem azt a táblát kockájával és fá
jával is küld ide édes fiam, s talán az ostáblát is, hogy ha ki nem járhatunk, legyen 
mégis valami belső mulatságunk... Tárcsán 20. Junii 1627."16 Bethlen Gábor fejede
lem számára „Anno domini 1622 post augustum, Keresztesi Pál uram Konstantiná
polyban vásárlóit ő felsége számára: Egy ostáblát vöttem asperis 4000 írt 60„. 1 7 Néhai 
Horváth Miklós ingóságainak leltárában a következőt olvassuk: „Anno 1735 die 19 May 
Az ötödik egy másfél singes fejér láda, melyben vannak a portékák e szerint... 8. Egy os
tábla karikáival."18 

A Prónay-család fejedelmi megjelenésű tárgyát csak a hagyomány kapcsolja I . Apa
fi Mihály személyéhez. Kétségtelenül feljegyezték Apafi különleges vonzódását a já
tékokhoz, különféle mechanikus szerkezetekhez, órákhoz. Azonban mindössze ab
ban a leltárban szerepel „egy nagyméretű játszótábla", amelyet menyének, bethleni 
Bethlen Katának a hagyatéki pereskedése során vettek fel 1724-ben.19 Semmi sem bi
zonyítja, hogy a Prónay-család ostáblájáról van szó. A keleties ízlésű tárgy készítési 
helyének meghatározását csak bonyolítják a nagyméretű achát lapok, mivel az ilyen 
színű köveket Európában a 19. század elejéig csak Idar-Oberstein környékén /Pfalz/ 
bányászták. A külső oldalakat borító szalagrekeszzománc színei és motívumai való
színűsíthetnek ugyan erdélyi készítést, a belsőben lévő filigrán borítás és a fák alak
ja azonban törökös ízlésre vall. 

A múzeum újkori gyűjteménye még egy Prónay eredetű tárggyal büszkélkedhet. A 
család értékőrző attitűdjének köszönhető, hogy ez a gyermekjáték funkciójú bieder
meier stílusú babalakás a gyerekjáték gyűjtemény értékes, megbecsült darabja. (7. 
kép) A babaszobák hátfalán Prónay Dezső húgának Rózának /született 1850-ben/ a 
kézírása arról tanúskodik, hogy 1858, vagy 1859 karácsonyán újrakárpitozva kapta. 
Jellemző, hogy amikor a család az 1950-es évek elején a kitelepítés elől értékeit me
nekíteni kényszerült, bútoraival együtt a babalakást is a múzeum gondjaira bízta. 
1960-ban ajándékozták a Tápay Szabó Gabriella tevékenysége nyomán fellendülő 
gyerekjáték gyűjteménynek.20 

A babaszobák, babalakások történetét megelőzi a babaházak története. Az első 
babaházmodéll V. Albert bajor herceg elgondolása szerint készült az 1550-es évek
ben, de nem gyermekei szórakoztatására, hanem a hercegi udvar reprezentációja
ként. A babaház később az előkelő leánykák nevelésében játszott szerepet. Az 1800-as 
évek elején a németországi játékkészítő központokban megkezdték a bababútorok, 
babaszobák készítését. A Prónay gyermekek játéka egybeépített nagyobb és kisebb 
szobából áll. A fából készült nyitott szobák padlóját márványozott papírral vonták 
be. A szalonnak két ablaka van, falán kék aranymintás papírkárpit; fent plasztikus 





1 1 4. jegyzet Nr. 91. ltsz. 1972. 114. Hosszúság 39,5 cm. Szélesség 31,5 cm. Magasság 13,5 cm. A belső ol
dalak felező kövei helyesen: aventurin. 

1 2 R. C. Bell: Board and Table Games. London 1969. 1-2. köt. 
1 3 R. Franz: Der Kachelofen. Forsch, u. Berichte d. Kunsthistorisches Institut der Universität Graz. Graz 1970. 

82. kép 
1 4 Kunsthistorisches Museum Wien. Führer durch die Sammlungen, Wien 1988. 134, 180, 382.1. 
1 5 Iparművészeti Múzeum Textilosztály ltsz. 10694, és Kisgyűjtemények osztálya ltsz. 4777 
1 5 Közli Dr. Merényi Lajos. Történelmi Tár 1900. 37.1. 
1 7 Radvánszky Béla: Udvartartás és számadáskönyvek I . Bethlen Gábor fejedelem udvartartása. Budapest 

1888. 68. 1. 
1 8 Közli Dómján István. Történelmi Tár 1904. 478.1. 
1 9 Jakab Elek: I I . Apafi Mihályné Bethlen Kata hagyatéka. I . I I . I I I . közlemény. Századok/1883./XVII. 668., 

786., 857. 1. 
2 0 Leírását az 1992-es múzeumi kötetből Haider Edit tollából közlöm. 
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BENCZÚR LÁSZLÓ 

Ordass Lajos tanúságtétele 

Ordass Lajos püspök születésének 100 éves évfordulója alkalmából 2001. február 6-
án délelőtt országos egyházunk ünnepség keretében, délután a kelenföldi gyülekezet 
és a budai egyházmegye felkérésére, a nevéről elnevezett baráti kör istentisztelet ke
retében emlékezett a tisztéből két alkalommal is elmozdított püspökről. Boleratzky 
Lóránt jogtudós, Hafenscher Károly c. teológiai tanár, és egy dokumentumfilm idéz
te emlékezetbe Ordass Lajos püspök életét és szolgálatát. Délután Ittzés János püs
pök igehirdetése tükrében mutatta be a mártír püspököt. Tulajdonképpen mindenki 
személyes benyomásait tárta fel. Négy sajátos tükörben pillanthattuk meg Ordass 
Lajos arcát. A kor súlyos kérdéseit is feltáró értékelés helyett inkább figyelmet ér
demlő részleteket és túlságosan általános jellemzéseket kaptunk. Hiányzott az átfo
gó kép, vagyis annak bemutatása, hogy nem a kortársak emlékezetében, hanem ma
gában Ordass Lajos életében és szolgálatában miként tükröződtek a kor kihívásai, és 
ezek közben a világlutheránusság és a magyarországi evangélikus egyház útkeresése, 
így is fogalmazhatjuk: Ordass püspök szolgálata sajátos nemzetközi és hazai jelentő
ségének feltárása. Megkísérlem ezt a továbbiakban felvázolni. 

1947 tavaszán, külföldi körutazásának kezdetén Genfbe érkezett Ordass püspök. 
Tárgyalt az alakulóban levő Lutheránus Világszövetség (továbbiakban: LVSZ) és a szin
tén alakulóban lévő Egyházak Világtanácsa (továbbiakban: EVT) képviselőivel, első 
sorban Michelfelder és Wisser t'Hooft főtitkárokkal. Örömmel fogadták Ordass püs
pök látogatását és előadását Bosseyben, az Ökumenikus Intézet akkori tanfolyamának 
evangélikus résztvevői. „Ein wahrer Bischof"- mondta az egyik evangélikus finn lel
kész, amikor a püspök tekintélyt és szelídséget egyaránt sugárzó sudár termetével 
megjelent. Vendégelőadását a kurzus nem lutheránus résztvevőinek nagy része is meg
hallgatta. Három pontban mutatta be a magyarországi evangélikusság sajátosságait. E 
három sajátosság tudatos vállalása mindig érvényesült megoldáskeresésében és dönté
seiben. Mielőtt részletesebben kifejteném, hogy mindez miként érvényesült, ismerte
tem röviden az ad hoc előadás három pontját. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház: 
1. jellegzetesen kisebbségi és szórvány egyház. Hátrányos helyzete ellenére szol

gálatával mégis gazdagította történelme során a nemzeti kultúrát és olykor a társa
dalmi haladás elősegítőjévé vált. 

2. sajátosan többnyelvű, többnemzetiségű egyház. Ez a nacionalizmus korában ko
moly feszültségek forrásává is vált. Mégis, vagy éppen így, pallérozott fejű, köteles-



ségteljesítő, lelkiismeretes, a sajátos hagyományokat őrző, „hungarus" tudatú haza
szerető embereket nevelt, akik nehéz körülmények között, az ellenreformáció nyo
mása idején is helytálltak. Éppen az európai forradalmak idején, 1848-ban olyan fér
fiakkal ajándékozta meg a nemzetet, akik nemzetközi vonatkozásban is jelentőssé 
váltak. Ilyen volt például három kiemelkedő, egymástól sok mindenben különböző 
evangélikus: az államférfi Kossuth, a költő Petőfi és a hadvezér Görgey. 

3. sajátosan az iskolák - népiskolák, középfokú iskolák, akadémiák - egyháza a ma
gyarországi lutheranizmus. Ez tette lehetővé, hogy hívei hatékonyan, kiemelkedő 
módon szolgálják a haza ügyét. 

Iskoláink jellemzői: egység a szétszórtságban a közös hitvallás alapján. A mennyi
ség helyett a minőség jelentőségének felismerése az evangélium által ébren tartott 
öntudatban. A belső feszültségek türelmes elhordozása a konvergáló különbségek fi
gyelmes keresésével. 

Az egyház sajátos, de nem öncélú intézmény. Tulajdonképpen már puszta jelenlé
tével szolgál egy állam és település területén. Akkor van azonban jelen, ha az evan
géliummal, és hívei útján az evangélium szellemében szolgál az adott társadalom
ban. Hat, de nem uralkodik, függetlenül attól, hogy népegyház, szabadegyház, vagy 
megtűrt, avagy üldözött egyházként van jelen. 

Ezek a részletesen és leegyszerűsítve is megfogalmazott sajátosságok alapvetően 
határozták meg és hevítették át Ordass Lajos haza- és egyházszeretetét kora ifjúsá
gától kezdve. A 20. század történelmi kihívásai között is hatottak magatartására és 
döntéseire. 

Szülőföldjén, Bácskában, édesapja torzsai evangélikus tanítói otthonában a népi 
hagyományok, a táj szeretete, a szorgalom, a természetes egyszerűség, a képmuta
tás nélküli, bensőséges hit formálta személyiségét. A trianoni békediktátum elsza
kította szülőföldjétől és családi otthonától. Hitét megtartotta, hite megtartotta az 
inflációs tanulmányi évek során is. Alakítóan hatott rá Raffay Sándor püspök ro
busztus személyisége és még inkább a svédországi tanulmányút során szerzett ta
pasztalatok. Söderblom érsek szellemisége az ökumenikus érdeklődést keltette ben
ne életre és kinyitotta számára a világot. Kierkegaarddal akkor még nem foglalko
zott. Figyelmét inkább Grundtvig népegyházi kegyessége és szociális érzékenysége 
ragadta meg. Ceglédi lelkészi szolgálatát is ezek a tényezők formálták. 1940-ben, a 
háború kitörésekor hívták meg a Budapest-Kelenföldi gyülekezet lelkészéül. Ekkor 
szembesült a történelmi kihívásokkal. Elénk figyelemmel kísérte az északi, (nemcsak 
a norvég) evangélikus egyházak magatartását a második világháború alatt. Főváro
sunk ostroma idején az óvóhelyen, pl. Kai Munknak a nemzeti szocialista világnézet
tel és morállal szembeforduló drámáit fordította gyertyafény mellett. „Válasz" c. röp
iratában határozott hangon ítélte el a Volksbund-propaganda áldozatául esett hazai 
evangélikusokat, amikor „népi alapon" szervezkedve ki akartak szakadni a magyaror
szági evangélikus egyház testéből. A német hadsereg bevonulása után tüntetőleg ké
relmezte neve magyarosítását. Ma már kevesen ismerik Ordass Lajost abból az idő
ből, amikor még Wolf volt családi neve. A zsidóság válságos helyzete idején mind 
szorosabb kapcsolatba került a svéd követséggel, hogy hatékonyan segíthesse a ve-



szélybe jutottakat. Elszomorította, amikor Serédi Jusztinán hercegprímás elzárkó
zott az őt felkereső protestáns delegáció kérése elől. A delegáció a zsidók elhurco
lása ellen minden szószéken felolvasandó, ökumenikus körlevél kiadását szorgal
mazta. A delegációnak Ordass Lajos is tagja volt. Raffay püspök lemondása után őt 
választották a Bányai Egyházkerület püspökévé. A háború idején tanúsított maga
tartása, ökumenikus kapcsolatai, nyelvtudása, de mindenekelőtt szilárd jelleme kö
vetkeztében fordult felé a bizalom. Később ugyanezen értékeket felismerve, válasz
totta alelnökévé a LVSZ is. Iránta tanúsított bizalmát és nagyrabecsülését mindvé
gig megőrizte a világszövetség még akkor is, amikor hivatalából Ordass püspököt 
idehaza kétszer is eltávolították. 

A második világháborút követő bonyolult és kiéleződött nemzetközi viszonyla
tokra jellemző, hogy a Vatikánt nem ítélték el, amikor konkordátumot kötött Mus
solinivei, majd Hitlerrel is. Mahrarens hamburgi evangélikus püspökkel, teológiánk 
egykori tiszteletbeli doktorával viszont az EVT küldöttei nem voltak hajlandók egy 
asztal mellé ülni Stuttgartban a németországi hitvalló egyházakkal való első hivata
los találkozásuk alkalmával, mivel a püspök megegyezést kötött a totalitárius náci 
kormányzattal. Niemöller, a hitlerizmus bátor ellenfele óvta az EVT-t az antikom
munizmustól, amikor azonban Magyarországon járt, meglátogatta otthonában a 
kommunistáktól félreállított Ordass püspököt. Sokak számára ma is megütközést 
jelent, hogy Ordass második eltávolítása után kollaboráló püspökutódát választotta 
elnökévé a világszövetség 1984-ben. 

Ordass püspök neve 1948 nyarán, az EVT megalakulásának amszterdami nagygyű
lése és a magyarországi ún. fordulat éve idején vált világviszonylatban is széles körben 
ismertté. A püspököt nyár végén letartóztatták és koncepciós perben az uzsorabíróság 
kétévi börtönre ítélte. (Később, 1956-ban, még jóval a forradalom kitörése előtt, a Ma
gyar Népköztársaság rehabilitálta, anyagilag is kárpótolta.) Elkerülhette volna az ítélet 
végrehajtását, ha családjával külföldre költözik, és ha lemond püspöki tisztéről. 
Egyikre sem volt hajlandó. Vállalta a börtönbüntetést. Miért? Azért, mert úgy látta, 
semmi esély sincs arra, hogy hatalmi fellépéssel biztosítani lehessen azoknak az egy
házi iskoláknak megtartását, amelyek önkéntes átadását követelte a kommunista kor
mány. Azokért az iskolákért, amelyekért az evangélikus egyház századokon át küzdött, 
létrehozásukért és fenntartásukért anyagi áldozatot is hozott. A börtön vállalásával ta
núskodni akart a fentebb felsorolt, egész hazánk számára sajátos művelődési és erköl
csi értékeket jelentő hagyományokról, amelyek hordozói iskoláink voltak. Úgy látta, 
csupán ennyit tehet, mást nem. Nem a régi társadalmi rend minden áron való megtar
tása, nem valami antikommunista ideológia, hanem lelkiismerete késztette. Még azzal 
is számolt, hogy tanúságtételének ezzel a módjával az adott politikai helyzetben saját 
egyházának több tagja nem ért egyet, s hasonló tanúságtételre ebben a formában azok 
se fognak vállalkozni, akik az ő vállalkozását helyeselték, sőt csodálták. 

Magatartásának jelentőségét - nemcsak szoros egyházi tekintetben, hanem általá
nos nemzeti szempontból - legalább most, a szovjet hatalom összeomlása után azok
nak is nagyra kell értékelniük, akik annak idején, vele nem értettek egyet. Akik az ak
kori általános egyházi közvélemény tehetetlenségi nyomatékával szembeszállva, so-



kaktól megalkuvóknak bélyegezve, más magatartással, más úton keresték az egyházra 
Istentől bízott szolgálat betöltését - akikkel maga Ordass Lajos sem tudott egyetérte
ni. Paradox módon Ordass Lajos magatartása sokban segítette, szinte lehetővé tette a 
tőle eltérő, különböző egyházpolitikai útkereséseket az akkori földrengéses történe
lemben. A pártállam korának túlélői nem ítélkezhetnek, nem mentegetőzhetnek, és 
nem kérkedhetnek. Ordass Lajos életével és szolgálatával szembesülve mindhárom 
magatartás helytelen. 

Ordass Lajos püspök emléke, szenvedése és hittel vállalt megaláztatása előtt mind
nyájunknak tisztelettel, hálával, és kinek-kinek lelkiismerete mértéke szerint, szégyen
kezve kell fejet hajtanunk. Eletének és szolgálatának jelentősége mégsem szorítható 
csupán a szenvedés és megaláztatás keresztjének hordozásába. Hiszen azokban a vál
ságos időkben többen nagyobb szenvedést, megaláztatást is hordoztak, sőt halált is 
szenvedtek. Jelentősége egyházi és nemzeti szempontból mindenek felett a tanúság
tétel volt. Tanúságtevője volt olyan sajátos értékeknek, amelyeknek megbecsülése és 
megőrzése ma is szent feladatunk. 



FRENKL RÓBERT 

2001-2006 

A 2001-2006-os időszakra terjedő ciklus programjának, tartalmának felvázolása előtt 
- másként nehezen lenne mindez érthető - szükséges az előzmények, az idevezető 
út rövid áttekintése. 

1991-től valójában kilenc éven át, egy hatéves és egy hároméves ciklusban ülése
zett a Magyarországi Evangélikus Egyház rendszerváltó, törvényhozó Zsinata. Ennyi 
időre volt szükség ahhoz, hogy megszülessen az új törvénykönyv, felálljon a megújí
tott egyházszervezet, valósággá váljék az a látomás, amelyet a Zsinat elképzelt. 

A munka dandárját az első hat évben ülésező Zsinat végezte el. Ma már elmondha
tó, azért is sikerült 1997-ben eredményesen lezárni a munkát, megállapodást elérni, 
mert a Zsinat az új egyházszervezetnek és a törvények egy részének (éppen az egyház 
legfelső szintű kormányzásáról szólóknak) az életbeléptetését 2001-ig elhalasztotta, há
roméves átmeneti időt határozva meg. Ez a döntés természetszerűleg azt is magával 
hozta, hogy mindazok, akik bármilyen vonatkozásban kifogásoltak bármely törvényt, 
tudták, esély van arra, hogy az 1997-2000-es időszakban, az új Zsinaton módosítást ér
jenek el. Ezért is lett, ami a jogalkotást illeti, kevésbé hatékony a második Zsinat, még
is igen jelentősnek kell minősíteni az új szervezetre és törvényekre való átállásban a 
szerepét. Ez a Zsinat tette egyértelművé, hogy visszafelé nem vezet út. Leginkább talán 
a háromkerületes rendszer ismétlődő vitái jelezték ezt. A szervezeti kérdések mellett a 
személyieknek van konkrét jelentőségükön túl szimbolikus üzenete. Fokozottan igaz ez 
a vezető személyiségek esetében. Amikor a Zsinat nagy többséggel - nyolcvan százalék 
fölött - megszavazta a korábbi egyházkerületek püspökeinek a nyugdíjkorhatárig érvé
nyes jogfolytonosságát, mentesítve őket az újabb választás szükségessége alól, bizonyí
totta, hogy döntéseiben nem napi szempontok, indulatok vezérlik. Ha engedménynek 
minősítjük a Zsinat részéről, hogy a 97-es, észszerűbb tagolást - keleti, középső és nyu
gati kerület - felváltotta egy a korábbi Déli és Északi Kerületet részben megtartó és a 
dunántúli egyházmegyékből az új Nyugati (Dunántúli) Kerületet kialakító szervezettel, 
akkor azt mondhatjuk, hogy a módosítás ára az volt a másik két Kerület felől nézve, 
hogy az amúgyis a legfejlettebb országrészben, a gyülekezetek és így a szolgálók létszá
mát tekintve is a legerősebb Kerület alakult meg. 

Lényeges volt a hároméves Zsinat jogharmonizációs tevékenysége, ami jelentősen 
javított a törvénykönyv minőségén. 

Az időkényszerre, egyben a feszültségekre jellemző, hogy a Zsinat a szeptemberi 
ülésén, alig három hónappal az új kezdetet jelentő Országos Közgyűlés előtt fogadta 



el az egyházi elnökség összetételéről, feladatairól, helyettesítési rendjéről szóló tör
vényt. Ennek lényeges eleme volt az 1997-ben közvetett úton megszüntetett orszá
gos felügyelői tisztség visszaállítása. Akkor a Zsinat a hattagú elnökség mellett dön
tött, melyet a három egyházkerület püspökei és felügyelői alkottak volna. Az elkép
zelés lényege azonban egy, az egyház hagyományaitól, jelenét is beleértve, teljesen 
idegen adminisztratív modell volt, amelyben a tényleges vezetést egy nem lelkész -
jogász vagy közgazdász - országos igazgató gyakorolta volna, természetesen az el
nökség elvi irányításával. 

A hároméves Zsinat először módosította az országos irodaigazgatóra vonatkozó 
törvényt, lehetővé téve, hogy lelkész is betölthesse ezt a tisztséget. Majd a héttagú 
elnökség mellett foglalt állást, konkrét érdemi permanens vezetői feladatot adva az 
elnökség minden tagjának, egyfajta egyensúlyt feltételezve az országos és a kerületi 
irányítás között, illetve az elnökségen belül. Először határozta meg a törvény az el
nök-püspök és az országos felügyelő, tehát az úgynevezett ikerelnökség sajátos fel
adatait. (A korábbi, az egy nap alatt elfogadott 1966-os törvénykönyv egyik sajátsá
ga volt, hogy az egyházban a tényleges hatalmat szinte belső korlátozás nélkül gya
korló püspök-elnök meghatározás közvetlenül nem is szerepelt, így természetesen az 
első számú vezető ellenőrzése, korlátozása sem.) 

A Zsinat az országos felügyelő esetében ugyanazt az eljárást alkalmazta, mint ko
rábban a két püspöknél, ennek eredményeként hasonlóan nyolcvan százalékos több
séggel az 1989-ben megválasztott és hivatalban lévő országos felügyelőt választotta 
meg a 2001-2006-os ciklusra erre a tisztségre. így végül a Zsinat a korábbi háromta
gú elnökség mindhárom tagját hasonló eljárással választotta meg az új héttagú el
nökségbe. Etikailag és politikailag egyértelmű megoldás, meg kell jegyezni, hogy az 
országos felügyelő esetében mindössze egyetlen szavazaton múlt, hogy nem az álta
la is javasolt választási eljárás mellett döntött a Zsinat. Az ezt követő szavazáson az 
említett nyolcvan százalékos többség viszont erős álláspontot tükröz. Feltehetőleg a 
Zsinat ebben az esetben is, - akárcsak a püspököknél, - azért vállalta magára a dön
tést törvény formájában, mert 

• nem akart különbséget tenni klerikus és laikus között, 
• mert az Országos Közgyűlésig hátralévő rövid időt nem akarta választási eljárás

sal terhelni, 
• mert az országos felügyelő 1989-es megválasztása már az AEH megszűnte után 

három jelölt részvételével, soha nem vitatva demokratikusan ment végbe, 
• mert bizalma volt az országos felügyelő iránt. 
Az ellenvéleményen lévők így a Déli Kerület elnöksége is hangsúlyozták, hogy 

nem a személy ellen van kifogásuk, a pozíciót tartják meghaladottnak. 
Az elfogadott modell - megfelelően a két zsinati alapelvnek, az alulról építkezés

nek, a gyülekezeti elvnek és a hatalommegosztásnak, a jogalkotás, végrehajtás, bírás
kodás szétválasztásának, - meghatározta az elnökségi tagok feladatkörét és feltétele
zett munkastílusát. 

Az elnökség és az Országos Presbitérium, tehát az operatív testületek vezetése az 
elnök-püspök és az országos felügyelő feladata. Munkájukban az országos irodára, 



annak igazgatójára és a gazdasági igazgatóra támaszkodnak. Működtetik az országos 
egyház nem kevesebb, mint tizenhat bizottságát. 

Az Országos Közgyűlés az Egyház legfőbb döntéshozó szerve. Ellenőrzést is gya
korol az Elnökség és az Országos Presbitérium felett. Ezért az Országos Közgyűlést 
az elnökség másik két tagja, egy püspök és egy felügyelő vezeti. 

Másik két elnökségi tag, ugyancsak egy püspök és egy felügyelő vesznek részt sza
vazati joggal a Zsinat munkájában. - Végül egy kerületi felügyelő, sajátos feladat
ként, mint országos felügyelőhelyettes működik. 

Lényeges eleme az új munkastílusnak, hogy az elnökség tagjai nem elnökölnek bi
zottságokban, de résztvesznek azon bizottságok munkájában, amelyeknek megfelelő 
munkaágat felügyelik. 

Az Elnökség legalább havonta egyszer, az Országos Presbitérium legkevesebb 
évente kétszer, az Országos Közgyűlés legkevesebb évenként ülésezik. 

Az Egyházi Bíróságok rendszere, a hatalommegosztásnak megfelelően, teljesen 
függetlenül működik. 

A 2000. év választási év volt. Az új törvény úgy rendelkezik, hogy a nyugdíjkorha
tárig választandó püspökökön és a gyülekezeti lelkészeken kívül minden tisztségre -
új elem hogy az egyházkerületi és az országos felügyelői tisztre is - hat évre történik 
a megválasztás. Arról is intézkedik a törvény, hogy ennek egységesen hat éves cik
lusra kell megtörténnie. Lemondás, elhalálozás stb. esetében a választás a ciklus hát
ralévő idejére történik. Az első ciklus a 2001-2006-os periódus. 

Ez a rövid összegzés is mutatja, hogy a Zsinat némely esetben sokat bírált ellent
mondásai, botladozásai ellenére maradandót alkotott. A tétovaságok is az egyházi 
jellegből, a jó értelemben vett tisztességből, másrészt a demokratizmusból, a plura
lista gondolkodás vállalásából adódtak. Nagy szocializációs kohó, valódi egyházi civil 
fórum volt a Zsinat, ahol lelkészek és nem lelkészek testvérként viaskodtak és mű
ködtek együtt. Leginkább az volt az örvendetes és a jellemző, hogy a választóvona
lak többnyire nem a klerikus és a laikus elem között húzódtak, a törvények elfoga
dásához szükséges kétharmados küszöb pedig komoly korlátot jelentett, igazi kon
szenzuskészséget igényelt. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház számára tehát az ezred-, és századforduló 
nemcsak egyfajta jelképes időpontként jelenik meg, hanem a valóságos változások 
mérföldköve, melynek jelentőségét az utókor tudja majd csak megítélni. Nem vitás, 
hogy az átmenet elhúzódása, az évtizedes előkészítés hátterében, ha nem is tudato
san, az is érvényesült, hogy ily módon a jogi-politikai, szervezeti, személyi változá
sokat a szükségszerű nemzedékváltás is érleli, alátámasztja. 

Egy évtized alatt, a Zsinatnak is köszönhetően, felnőtt a lelkészek, nem lelkész 
munkatársak terhelhető középnemzedéke, mely ha létszámában a kívánatosnál sze
rényebb is, de minősége jelentős. Ugyanakkor a mennyiségi hiány pótlására az Evan
gélikus Hittudományi Egyetemen a kilencvenes években tanuló és már végzett na
gyobb létszámú fiatal generációk reményt nyújtanak. Az már a következő ciklus 
munkájától is függ, mennyire érvényesülnek majd a nagyobb volumen mellett a mi 
nőségi igények. 



A zsinati vízió nem egyszerűen választási ciklusokat jelent, hanem annak igényét, 
hogy hatévente az egyház minden szinten készítsen mérleget és készítsen programot. 

Ami a mérlegkészítést illeti, Isten iránti hálával állapítható meg, hogy a kilencvenes 
években jelentősen megerősödött a Magyarországi Evangélikus Egyház. Új templomok, 
gyülekezeti házak épültek, újraalakult az iskolarendszer, fejlődött a szeretetintéz
mény-hálózat. Az ingatlanrendezés számos gyülekezet számára nyújtott új lehetősé
geket. Megkezdte működését a három egyházkerületes szervezet, amely azt is jelen
t i , hogy megváltozott az egyházra erőltetett kétkerületes struktúra. Azt is jelenti az 
új forma, hogy az egyház tradícióit és nagyságát tekintve, a missziói, a szociológus, 
a gazdasági szakemberek által egyaránt optimálisnak ítélt szervezet lépett életbe. Is
mét lehetőség nyílik a valódi egyházkerületi életre, a kerületi elnökségek, elsősorban 
a püspökök rendszeresebb, közvetlenebb kapcsolatot tarthatnak az egyházkerület es
pereseivel, lelkészeivel, gyülekezeteivel. A többek által már most is preferált egy püs-
pökös, három szintes, regionális, főesperesi rendszer mint a hosszú távú elképzelé
sek egyik lehetséges változata lett megfogalmazva. Ismeretes, hogy az ország is most 
indult el a regionális gondolkodás, fejlesztés útján. Erős remények szerint a 2001-
2006-os ciklusban Magyarország az Európai Unió tagja lesz, jelentősen előbbre jut a 
regionális szerveződés, így a ciklus végéhez közeledve, dönthet majd az akkor ülése
ző Zsinat arról, változzon-e és ha igen, hogyan az egyházi szervezet. 

2001-2006-ban azonban bizonyosan a kilencvenes évek által kialakított szervezet
ben kell programunkat megvalósítani. 

Milyen elemei vannak a programnak? 
Alapvető feladat a gyülekezetépítés. Mit jelent ez? A hívek számára az egyházat, a 

közösséget, a lelki szükségletek kielégítését elsősorban a gyülekezet nyújtja. A negy
ven éves diktatúra alatt gyülekezet és hívek kapcsolata jelentősen gyengült. Nemcsak 
a gyakorlatilag megtiltott konferenciák, több gyülekezetet, egyházmegyét érintő al
kalmak maradtak el, hanem jelentősen megritkultak a gyülekezeti élet eseményei is. 
Sok helyen az ünnepi, vasárnapi istentiszteletekre, esetleg egy bibliaórára szűkült le 
a gyülekezeti élet. Nemzedékek maradtak ki a hitoktatásból. Megszűnt a keresztelés, 
a konfirmáció természetes volta, csökkent a templomi esküvők és főleg a városokban 
az egyházi temetések száma. A terhek viselése, a szolgálatok végzése csaknem telje
sen a lelkészekre hárult, veszélyt jelentett a gyülekezeti munkások szolgálatba állítá
sa. A puha diktatúrában nem is annyira a nem lelkészek voltak fenyegetettségben, 
hanem a többszörös kontroll - állami, egyházi felsőbbségi - alatt élő lelkészek. 

A kilencvenes években megkezdett építkezésnek fel kell gyorsulnia az új ciklus
ban. Ebben természetesen a lelkészi karé a kulcsszerep, de meghatározó a nem lel
készek aktivizálása is. Az új törvény valódi hatáskört nyújt a gyülekezeti bizottságok
nak, testületeknek, a presbitériumoknak és a közgyűléseknek. De a gyülekezet spiri
tuális életében is szükséges a nem lelkész elem, a munkatársak bekapcsolódása. 

A gyülekezetépítésben természetesen mindenütt elsődleges a helyi erőforrások 
mozgósítása, de szükséges a magasabb egyházkormányzati szinteken megvalósuló 
egyeztetés. Ennek célja annak felmérése, mely gyülekezetektől várható el hosszú tá
von az önfenntartás, a fejlődés. Különös figyelem illeti azokat, akik elvesztették önál-



lóságukat, nincs lelkészük, de regenerálhatok. Senki nem hagyható magára, de a prog
ram fontos eleme a regionális centrumok, megyeszékhelyek gyülekezeteinek erősíté
se, amelyek azután segítik a vonzáskörzetükben lévő kisebb gyülekezeteket. 

Fontos eleme lesz a gyülekezetépítésnek, egyben az új ciklus programjának az Evan
gélikus Hittudományi Egyetemen a képzés hat évre módosulása. Az eddigi öt éves 
tanulmányi időhöz egy gyakorlati év járul. Ennek jelentős részét a gyülekezetekben 
töltik el a lelkészjelöltek. Ez tehát olyan elem, amely egyaránt megjelenik a gyüleke
zetépítésben és az Evangélikus Hittudományi Egyetem programjában. Ez utóbbiban 
a következő ciklusban tovább tart az a folyamat, melynek lényege, hogy az Egyetem 
egyfelől teljesen felzárkózik a magyar felsőoktatáshoz, másfelől megfelel az egyház 
szellemi centruma hivatásnak. 

A gyülekezetépítés a lelki munka elsőbbsége mellett a szó konkrét értelmében is 
jelenti a templomépítő, felújító, gyülekezeti ház építő program folytatását. Bízva ab
ban, hogy az anyagi feltételek nem változnak, talán a gyülekezetek erősödése révén 
valamelyest javulnak, elkészül a terv, mely tartalmazza a hat éves ciklus építészeti 
programját. Ebben természetesen az iskolák rekonstrukciója is szerepel. 

A gyülekezeti fenntartású óvodák és általános iskolák száma is, ha az eddiginél las
súbb ütemben, de még növekedni fog. Bizonyosra vehető két további középfokú is
kola újraindítása, a profil egyeztetése után Miskolcon, illetve Kőszegen. A miskolci 
regionális jellegével, beleértve Dél-Szlovákia magyar evangélikusságát is, a kőszegi 
mezőgazdasági profiljával hozhat új szint iskolarendszerünkbe, egyben ismételten 
megerősítve a hosszú távú gondolkodást. 

Ebben a ciklusban dönteni kell arról is, hogy az Evangélikus Hittudományi Egye
tem mellett indítsunk-e más felsőoktatási intézményt, vagy elégedjünk meg a külön
böző állami felsőoktatási intézményekben - Kaposvár, Nyíregyháza - indított hitok
tató-képzéssel, esetleg másutt is kezdeményezve hasonló szakot. Erős érvek szólnak 
pedagógusképző kar, vagy intézmény indítása mellett. Hasonlóan döntés szükséges 
arról, indítsunk-e kollégiumokat olyan városokban, ahol nincs közép,- vagy felsőfo
kú oktatási intézményünk. Ennek, a vitathatatlan igény mellett, ma elsősorban gaz
dasági tényezők szabnak gátat. 

A társadalom életkori összetételének trendje, az idősebb korosztályok növekedése 
szükségessé teszi - az állami egészségügyi és szociális szervekkel összhangban - to
vábbi, elsősorban gyülekezeti szeretetintézmények létesítését. Ugyanakkor a ciklus
ban előbbre kell lépnünk a gyülekezeti diakónia terén. Ez szakemberképzést is jelent, 
mind a házi betegápolás, mind a szociális gondoskodás vonatkozásában. E program 
lényege, hogy a magányos idős embereket nem mozdítjuk ki otthonukból, hanem a 
gyülekezet képzett munkatársai szervezetten, rendszeresen gondozzák őket. 

Ebben a ciklusban áttörést kellene elérni az egyház média munkájában, közéleti meg
jelenésében. Vonatkozik ez az írott sajtóra, a könyvkiadásra és az elektronikus médiu
mokra egyaránt. Itt a belső információáramlás, illetve a hívek lelki szükségletének a ki
elégítése mellett prioritást kell kapnia a sokszínű evangélikus megjelenésnek a közélet
ben, beleértve a világi médiumokat. Nem kőbe vésett „evangélikus" álláspontot kell 
deklarálni különböző társadalmi, szociáletikai kérdésekben, hanem az egyháznak evan-



gélikus személyiségek - lelkészek és nem lelkészek - révén jelen kell lenni e kérdések 
kapcsán is a társadalomban. Ugyanakkor nem kerülhető meg bizonyos helyzetekben az 
egyház álláspontjának a deklarálása. Ez elsősorban az elnökség felelőssége, de súlyos 
esetekben az országos testületek rendkívüli ülése is összehívható. A lényeg, hogy a jó 
mellé oda kell állni, a gonosztól, a gyűlölettől el kell határolódni, azt el kell utasítani. 

E téren kiemelt figyelmet kell fordítanunk a lelki egészségvédelem, a mentálhygiéné 
kérdéseire, a lelkészképzéstől a gyakorlati gyülekezeti munkáig. Nem térhetünk ki e fe
lelősség alól. Felelősek vagyunk fogyó népességünkért, a családi életforma kríziséért, a 
szenvedélybetegségek növekvő számáért ... Saját eszközeinkkel hozzá kell járulnunk 
ahhoz, hogy e területeken a társadalom értékrendje megváltozzon kedvező értelemben, 
együtt kell működnünk mindazokkal, akik ezért tenni akarnak és képesek. 

Mindez helyi szinten is fontos. Örvendetes, hogy számos gyülekezetben, maga
sabb egyházkormányzati szinten szerkesztenek rendszeresen kiadványokat, szerepel
nek egyházi emberek a helyi rádiókban, televíziókban. Ezt a tevékenységet folytatni, 
erősíteni kell. 

Az új ciklusban több erő, figyelem jut majd az egyházi élő történelmi kulturális 
örökség - Könyvtár, Levéltár, Múzeum, műemlékek... - rendezésére, fejlesztésére. 

A gyülekezetépítés prioritása mellett, kihatásában azt is szolgálva, jelentősen megnö
vekednek a következő ciklusban a közegyházi - egyházmegyei, egyházkerületi, országos 
- alkalmak, konferenciák. Elsősorban, de nem kizárólag a gyermek, az ifjúsági, a misszi
ói munka területén. A program fontos eleme a konferenciaközpontok - Piliscsaba, Rév
fülöp, Gyenesdiás, Fót, Telekgerendás... - évi tervének összehangolt elkészítése. 

Ebben fontos helyet kell, hogy kapjon az országos és a helyi testületekben, bizott
ságokban dolgozó több száz munkatárs képzése, továbbképzése. I t t említem - azért 
csak említem, mert önálló rendszerekről van szó, melyek maguk alakítják feladatai
kat, programjukat, - a Zsinat és az Országos Bíróság tevékenységét. Utóbbinak e cik
lusban kell igazolnia, hogy életképes, a törvény szellemének megfelelően hozzá kell 
járulnia a rendezett egyházi élethez. 

Nagy feladat hárul a zenei bizottságokra a hagyományok ápolása és az új igények
nek megfelelés területén. Szembesülhetünk a liturgiái és a katechetikai munkában 
azokkal a kihívásokkal, amelyeket a diktatúra elfedett. 

Talán annak felmérésével kellett volna kezdenem a program megfogalmazását, 
hogy is állunk, mennyien vagyunk, kikre és mennyiben számíthatunk. Ez magától ér
tődő, de nehezen megoldható feladat. És a mennyiséget tekintve nem is hangsúlyos. 
Harmincezren ajánlották fel adójuk egy százalékát a Magyarországi Evangélikus Egy
háznak. Hasonló azok száma, akik hetente ellátogatnak templomainkba. A két popu
láció természetesen nem azonos. Ez is megerősíti, hogy bármelyiket vesszük alapul, 
kb. tízes szorzóval kapjuk meg az egyházhoz valamennyire kötődők számát. A mint
egy háromszázezer evangélikus, a lakosság három százaléka, korrekt becslésnek lát
szik. Ezt növeli kb. még egy százalékkal a gyökereiben, családi hagyományokban rej
tetten meglévő vallásosság, illetve felelősségünk az oktató-nevelő és karitatív mun
kánk révén a nem evangélikus, de egyházunkra támaszkodó családok iránt. 

Mindezen feladatok tervszerű, rendszeres, arányos végrehajtásában alapvető az or-



szagos egyházi iroda koordináló, irányító munkája, melyben külön hangsúlyt kap az 
okos gazdálkodás. Ez utóbbiban, akárcsak a többi területen is minden szakbizottsá
gé, lényeges a Gazdasági Bizottság munkája. 

A rutinjellegű teendők mellett a ciklusban két sajátos kihívásra is válaszolni kell. 
Az egyik a lelkészek, egyházi alkalmazottak fizetésének a rendezése, egyfajta egysé
gesítése. A másik az ingatlanrendezésből, a kárpótlásból adódó egyenetlenségek va
lamilyen, törvényes keretek közötti, a gyülekezeti szolidaritást kifejező megoldása. 

Végül a program fontos elemét jelentik továbbra is a nemzetközi kapcsolatok, a 
hazai ökumenikus együttműködés, illetve az állami, társadalmi szervezetekkel k i 
épült kapcsolatrendszer. A megnövekedett lehetőségek minden területen új eredmé
nyeket is ígérnek. Nemzetközileg az országos, hivatalos kapcsolatok, így az ismétel
ten megújított bajor kapcsolat mellett egyfelől a gyülekezeti együttműködés további 
fejlődését, másfelől a szellemi életben a teológiai hallgatók, doktoranduszok, lelké
szek, professzorok nemzetközi kapcsolatainak a bővülését. 

Különbözőségeink vállalása mellett továbbra is az ökumené fejlesztése az elsődle
ges. A társadalmi méretekben értelmezett misszió hatékonyságának egyik kulcsa az 
egyházak kapcsolata. 

Ma már a közgondolkodásba is örvendetesen átment, hogy állam és egyház szét
választása együttműködésük új távlatait nyitotta meg a társadalom szolgálatában. 

Az, hogy ezek a fajsúlyos kérdések az elemzés végére maradtak, jelzésértékű kíván 
lenni. A diktatúra évtizedeiben két kérdésnek volt prioritása: mit akar az állam, mit 
szól a külföld. Elhalványult, elerőtlenedett a belső egyházi élet. Ma ismét ez kell, 
hogy elsődleges legyen, ebben nyernek értelmet az országos erőfeszítések, a nemzet
közi és az állammal kiépített kapcsolatok. 

A Zsinat említett döntéseivel, főként azzal, hogy a korábbi egyházi elnökség mind
három tagját beemelte az új hét tagú elnökségbe, erősen hangsúlyozta, hogy még egy 
ciklus erejéig szükségesnek tartja a kontinuitást, az új törvények és a struktúra erős ce
zúra jellege mellett. Ezt folytatta az Országos Közgyűlés, amikor a korábbi elnökségből 
választott elnök-püspököt. Mindez annak a felismerését jelenti, hogy részben belső 
egyházi, részben társadalmi mozgások miatt az úgynevezett átmeneti időszak a dikta
túra évtizedei és a teljes megújulás között tovább tart, mint ahogy a kilencvenes évek 
elején véltük. Ebben a ciklusban azonban bizonyosan már az új elemek dominálnak, 
minden a jövő felé mutat, teljessé válik az egyházkormányzás minden szintjén a nem
zedékváltás, de békésen, folyamatosan, egyházhoz méltóan, törvényesen. 

A történelem, legújabbkori történelmünk is arra mutat, hogy erősek vagyunk túl
élési stratégiákban. A 2001-2006-os ciklus nagy kérdése, hogyan tudunk dolgozni a 
többszörösen megváltozott viszonyok között. 


