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In memoriam

Egy igazi protestáns

Martin Niemöller (1892-1984)

Protestálás köznapi értelemben: tiltakozás, visszautasítás, ellenkezés. Martin
Niemöller evangélikus lelkész, a Hessen-Nassaui Evangélikus Egyház (NSZK)
március 6-án, 92 éves korában, Wiesbadenben elhunyt elnöke. ilyen köznapi ér
telemben is protestáns volt. 1934-ben, amikor Hitler magához rendelte a "Hit
valló Egyház" néven ismert oppozíció képviselőit, szemébe mondta Hitlernek,
hogy őt a német népért vállalt felelőssége jogától senki sem foszthatja meg. A
"Führer" ugyanis arra szólította fel, hogy törődjék csupán az egyház dolgaival, a
birodalom sorsa az ő kezében van. 1937-ben letartóztatták. Hosszabb vizsgálati
fogság után felmentették a hazaárulás vádja alól, de a Gestapo elhurcolta. Hitler
személyes foglyaként a Berlin melletti Sachsenhausenban, majd Dachauban 8
évet töltött koncentrációs táborban.

A "protestáns" jelzőnek olykor rossz mellékíze is van. Sok esetben olyan
emberre alkalmazzák, aki csak azt tudja elmondani, hogy mit nem akar, de nem
tudja, "mit akar. Ai ilyen értelmű protestantizmus - sajnos - átlépi a felekezeti
határokat. Niemöller nem ilyen' protestáns volt.

Protestáns volt azonban a szónak abban a mélyebb értelmében is, amelyet a
többnyire figyelmen kívül hagyott viszonyszó, ., a "pro" - juttat kifejezésre. Min
dig valamiért: az· evangélium igazságának érvényéért, sőt valakiért: Uráért,
Krisztusért lépett fel hatalmasok és az embereket, népeket elkápráztató téves
eszmék ellen. Ilyen téves es~mének tartotta a felekezeti, a nemzeti és a világ
nézeti sovinizmust. Mindazt, ami az emberek békében, igazságban és szabadság
ban való együttélését veszélyezteti. Ezért ítélte el többek között az antikomrnu
nizmust, amely tapasztalata szerint a fasizmus egyik szálláskészítője volt. Nem
véletlen, hogy nemcsák a hitleri idők során, hanem a második világháború után
is a gyanúsítások és a rágalmak özönét kellett elviselnie. Mindez nem akadályoz
hatta meg' abban; hogy Új-Delhiben, 1961-ben az Egyházak Világtanácsa egyik
elnökévé válasszák, hogy Lenin-békedíjjal tüntessék ki, hogy a béke elgondolkoz
tató, lelkiismeretet felrázó, megtérésre hívó, reménységet ébresztő tanúja
legyen, akár Moszkvában, akár Washingtonban és szerte avilágon, valahol csak
Krisztus tanújaként megjelent.

Niemöller szinte regényesnek mondható életpályája példa mindnyájunk szá
mára: a megtérés - gondolkodásunk, életvitelünk szívünk megújulásával kez
dődő megyáltozása - lehetséges is és szükséges is. Tévedései, mulasztásai, vétkei
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felismerése során, önmagával megküzdve jutott mindig előbbre. Az első Világ
háborúban búvárhajó-kapitányként vett részt. Császárhű, konzervatív nemzeti
keresztény szellemben nevelkedett. A háborúban szerzett megrázó tapasztalatai'
is arra késztették, hogy az összeomlás után lelkészi pályára lépjen. A kezdet kez
detén népe felemelkedését várta ő is. Hitlertól. Mégis, sokakat megelőzve is
merte fel a náci szellem kártevő behatolását az egyházi életbe, majd azt, ogy
népének jövője, sőt maga a humánum került veszedelembe.

Tevékenyen vett részt a mostötvenedik évfordulójához érkezett BarmeIii Hit
valló Zsinat előkészítésében. ezen a zsinaton a területileg és a reformáció ősi

hitvallásai szerint különböző szervezetekben élő protestáns egyházak az ún.
"Barmeni teológiai nyilatkozattal" ökuménikus egységben vallották meg Isten
élő Igéjéhez kötött hitüket a "német keresztyének mozgalma" felekezeti különb
ség nélkül sok keresztyén embert megtévesztő, keresztyénséget és nemzetiszo
cialista eszmékét összekeverő ámításaival szemben. Érdekes megjegyezni, hogy
ennek a hitvallásnak egy részét hazánkban először a katolikus sajtó közölte
Király Kelemen ferences Hitlerizmus és keresztyénség címen 1946-ban megjelent
könyvében. A Jézus Krisztusban felismert igazság és egység szolgálata élete vé
géig kísérte Niemöllert.

Nyolc évig tartó fogsága idején vált Niemöller igazán "homo oecumenicus"
szá. Együtt olvasta a breviáriumot katolikus pap fogolytársaival. Megmaradt
igazi protestánsnak, a szó mély, a Krisztus melletti tanúskodást kifejező értelmé
ben. Élete szeretetszolgálat, diakónia volt, martíria - az igazságról szóló tanúbi
zonyság, és koinonia - az egyházak és a népek megbékélt közössége erősítésének

formájában.

Benczúr László

Öry Miklós (1909-1984)

Kilencgyermekes családból szüle
tett. 1927-ben lépett a jezsuita rendbe,
1938-ban, Szegeden szentelték pappá.
Tanulmányait 1943-ban Rómában fe
jezte be. Ekkor kezdett Pázmány Péter
életművével és személyiségével foglal
kozni. Ilyen irányú kutatásai a magyar
irodalomtudomány számára sok érté
kes fogódzót adtak, kivált Pázmány ta
nulóéveivel kapcsolatban. Sok egyéb,
fontos elfoglaltsága mellett a Pázmány
filológia egyik legjelentősebb alakja,
lett. Pedig teológiai tanári működése,

majd lelkipásztori tevékenysége mel
lett kevesebb ideje maradt kutatásaí
nak folytatására és kiteljesítésére.

"Életének főműve - mint szép nekro
lógjában olvassuk -: a magyar papi
egység' szolgálata, szóban, írásban és

. tettben, hazája felé és az egész világon.
Ennek élt, ezért szenvedett, ennek mun
kájában égett el." A magyar papok és a
magyarok szolgálatában hozta létre
Marosi Lászlóval a Szolgálat című fo
lyóiratot is, amely hatvan megjelent
számával itthon és kiilföldön sok
magyart segített egy korszerűbb és el
mélyültebb lelkiség kialakításában.

Halálával a nyugati magyarság egyik
értékes, kezdeményező alakját, a ma
gyar irodalomtudomány áldozatos
munkását veszítette el.
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