
amott, hol ugyanott? A kor megtagadja a szelle
met, írja (rendben, a mai kor sem tagadhatja
meg teljesen, a tűrés valami foka megvan), s
csak azt nem tudom, mennyire volt érzékeny az
a "kor" - manapság, tapasztalatom, semmit
sem hagynak megválaszolatlanul az épp az "én
oldalamon" lenni látszó sértődékenyek.Márai a
fenyegető rémségek árnyékában élt már (nem
cserélném el vele ezt a kacat kort arra a rettenet
be-fúlóra, majd csak megleszek valahogy), még
is maximalista maradt. Az írók, az irodalom, a
szellem maximalistája.

Szép Ernőt nemcsak nagyra tartja, az elsők

közé emeli, de azt is megállapítja, hogy "non
plus ultra" (szavam), amennyire magyarul tud.
(Ah, nyögne Szép odatúlról, fiam, ne túlozd el.)
De Márai semmit sem túloz el.

E hasábokon még nem írtam talán (vagy
mégis?) Graham Greene mennyire nem értette,
lenézte Virginia Woolfot, a nála sokkal nagyobb
és maradandó íróné regénybeli lényegét. Márai
érti! Az óriások közt látja A hul/árnak, a Mrs.
Dal/away, az Orlando, A világítótorony szerzőjét.

Szellemi üdülés ily tisztánlátással találkozni.
Es sorolhatnám. Thomas Mann, Gide - ahol

kell, éllel, kritikával -, Hauptmann (politikai
elemzéssel is, méltányosan, emberien) terítékre
kerül. És a magyarok: Berzsenyi, Arany... má
sutt nem olvasható igazlátások egyre-másra.
Ady, Madách - a hazafiság változó alapfogal
mairól. De Móricz Zsigmond is a helyén van,
áradó anyagbőségénekértékelésével. Es Török
Gyula, Surányi Miklós - mindegyikük a maga
értéke szerint.

A legszebb dolgozatok egyike a Hevesi And
rásról szóló. De mélyebbet Szomory Dezsőről

sem olvastam soha. Amelyen érzékenyen hullá
moztatja az érték és a bizarr összefonódó ele
meit!

Külön izgalom a Tolsztojné-dolgozat. Keres
sük elő azt a még nem kaphatatlan könyvet. Po
éneket nem árulok el.

Aztán ahogy magáról az olvasásról szól.
Mark Twain, aki méltán van divatban. mondja,
mert a tiszta nevetés apostola, nem az epéé, nem
a kort kiszolgáló durva vagy avuló éké.

Zola hogyaláhanyatlott, s joggal, állapítja
meg. Nem bántja Márai itt "az ortegai tömege
ket", lázadásukat vagy alacsony nívójukat. mégis
érthető a szava. Azé Zola, aki kéri magának.

Jobban jár Anatole France, kicsit megkapja a
magáét Shaw. Tagore ugyanúgy nem íróm,
mint Márai nem regényíróm (eddig). Hát nem
tudom. Kayserlingről derül ki, hogy jobban
kéne lapozgatni, értéket keresve. Paul Valéry:
"Költészete úgy fénylik az élet és az irodalom
iszapos, dögletes mocsara fölött, mint... " Akkor
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is ilyen volt? ezt kérdi barátom, aki ezt elolvas
sa. Jaj, jaj, öcsi, mondom neki, ezt Márai mond
ta, aztán 1936-ban.

Barbusse - a riporter - a baloldali: helyén
van, egyezés híján is. Milyen széles kört fed át
Márai szelleme.

Az osztrákok... Nestroy. Grillparzer ...
A kereszténység Chestertona, a krimi "pap

ja". Csodákat olvasunk.

Nem annyi az egész, hogy rengeteg hasznos
tudnivalóhoz jutunk itt. Több és fontosabb, hogy
a szellem elevenségét ünnepelhetjük. Csak a leg
tisztább párlat ilyen.

Legtisztább párlat? Napi- és hetilapokba
stb.?

Ez Márai esszéista-csodája. Mert, ismétlem,
Kosztolányi körömköltészetének megfelelően

köröm-esszéizmus ez. De nem a foggal-köröm
mel létrehozott, célzatos, harcos rnű, működés

példája egyik munka sem e válogatásban.
Márai végig a kor kérgén lépked, a szilárdulat
lan vagy szilárdultabb iszapon, csodacipővel.

Glancosan. suvickoltan tündöklő lábbelir61 szó
sincs. Inkább jó túrabakancsról. Ah, ezt még Sza
bó Lőrinc se tudta így, a vele-kortárs, nem
ennyire. Márai irodalmunk egyik legnagyobb el
méletírói értéke.

Hanem hát elmélet ez, amit ad?
Nem, az sem. Ahogy Pilinszky cikkei a lélek

és a köznap együtteseiről, ahogy csak igen ke
vesek tűnődéseinek zárt burkú foglalatai 
ezek a Márai-művek (mert ezek művek!) úgy
érvényesítik az irodalmon túlit.

Azt, amiért az irodalom van (volna). Túl az
életmocsáron, túl a perc-életeken, a hívságokon.
és mégis ... például "belül" azon, hogy egy Má
rai-féle írónak igenis jelen kellett lennie, hangját
hallgatnia ... Bíztatom magam: olvass a hall vi
lágosán, ne csak ücsörögjél a sötétben.

Eliot, másutt írtam, ezt kéri a Fensőbb Szel
lemtől: taníts törődni, nem törődni, megülni
csöndben. Nem! Is. De szakmainak lenni. Azt
sem szabad felednünk. Ez éleslátást jelent, nem
virulást (lásd Rilke, erről), ez homályunkat jelen
ti talán, fáradalmunkat. de ami elemi igazsággal
tört elő, tudnunk kell, remélheti a Márai-sorsot.
Neki, íme, megadatott.

TANDORl DEZSŐ

REFORMÁTUSOK BUDAPESTEN

Kósa László szerkesztésében hatalmas vállal
kozás beteljesedéseként két kötetben, nagyon
mutatós kivitelben jelent meg a budapesti re
formátusok történetét feldolgozó tanulmányok



sora. A szerkesztő bevezetését követően a kö
vetkező témakörökkel ismerkedhetünk meg:
Előzmények; A reformátusok Budapest társadalmá
ban; Egyházszervezet; Egyházközségek; Kiemelkedő

lelkészegyéniségek; Az egyház életében jeles szere
pet vállaló családok és világiak; Kulturális és társa
dalmi szerepvállalás: oktatás, egyesületek, ala
pítványok, szeretetintézmények; tudományos
gyűjtemények,az azonosságtudat ápolása, saj
tó; Felekezetközi kapcsolatok; A közelmúlt;Időrendi
áttekintés; Mutatók.

A felsoroltak is bizonyítják, mekkora rend
szerező tevékenységet fejtett ki a szerkesztő,

hogy áttekinthető rendbe sorakoztassa a gon
dosan megírt tanulmányokat, amelyeknek ér
deme, hogy kivétel nélkül szem előtt tartva a
történetiség elvét nemcsak ismereteket közöl
nek, hanem beillesztik azokat a kor sokszor el
lentmondásos történetébe is. Ne feledjük: a
második világháborút követő események a re
formátus egyház számára a katolikuséhoz ha
sonló megpróbáltatásokat hoztak. Elég csak
Ravasz László sorsának alakulására utalnunk.
(Róla Kiss Réka tanulmánya olvasható.) A Du
namelléki Református Egyházkerület vezetője

ként I92I-től I948-ig kivételes energiával és
mély hittel szolgálta az Urat, s közben kikezd
hetetlen társadalmi tekintélye is volt korának.
Ezt a tekintélyt nem csak elismerései és kitűn

tetései jelezték. megszerzésében talán nagyobb
szerepet játszottak állásfoglalásai, parlamenti
szerepei és szociális elképzelései, melyeket
"evangéliumi szocializmusnak" nevezett, sok
vonatkozásban közelítve a népi mozgalomban
kőrvonalazódott,a népi írók által népszerűsí

tett elképzelésekhez. Világos helyzetérzékelé
sét bizonyítják egy 193I-ben írt, ma is időszerű

tanulmányának alábbi megállapításai: "Nem
lehet csodálkozni azon, hogy a totális állam,
kivált ha forradalom útján jött létre, a maga
akaratát egy ember kezébe adja, aki helyette
gondolkodik, helyette akar... Ne csodálkoz
zunk rajta, ha ez az akarat az egyház felett is
törvényhozónak képzeli magát, s ő akarja meg
mondani, hogy az egyház mit higgyen és mit
cselekedjék." Többször, olykor élesen bírálta a
katolikus egyházfelfogást, s a reformátusok
szociális törekvéseivel párhuzamosan születő

katolikus mozgalmakat (KALOT, KALÁSZ
stb.) alig méltatta figyelemre, a hívők üldözte
tését viszont prófétikus előre látással jósolta
meg, világosan látta, hogy Európában az egy
házak elnyomott, kiszolgáltatott helyzetbe ke
rülnek, de változatlanul a szövetség letétemé
nyesei, az isteni ígéretek birtokosai és az
üdvösségre nevelő istenakarat biztosítékai. (17.
püspöki jelentés, 1936.)
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A két világháború közötti kulturális és szelle
mi élet meghatározói voltak a református intéz
mények, alapítványok és lapok. Ezekről alapos
tanulmányok olvashatók a két kötetben. Talán
alaposabb méltatást érdemelt volna a Magyar
Protestáns Irodalmi Társaság keretében és ösz
tönzésére megindított Protestáns Szemle, amely
a két világháború között irodalmi szempontból
is igen színvonalas folyóirat volt, kivált a húszas
évek végétől, amikor kiváló írók (Hamvas Béla,
Németh László), lelki emberek (Makkai Sándor)
és történészek (Mályusz Elemér) szerepelt ben
I}e. Még emelkedett a nívója, amikor 1930-tól
Aprily Lajos lett a felelős szerkesztője, s az őt

I938-tól felváltó kitűnő irodalomtörténész Ke
recsényi Dezső vezetésével bátran képviselték
írói a keresztény társadalomszemléletet, bírálva
a jobb- és szélsőjobboldali totalitárius állam-el
képzeléseket. Erdemes lett volna kicsit részlete
sebben méltatni a Szegedy-Maszák Mihály fő

szerkesztésével újra induló folyóiratot is, mint
ahogy a Magyar Protestáns KőzművelődésiEgye
sület is megérdemelt volna alaposabb elemzést.

Figyelemre méltó lelkiségi megújulást ered
ményezettaz úgynevezett "belmisszió", s nagy
hatást tett John Mott I909-es evangelizációs
körútja. Az egyetemes egyháztörténet egyik
még nyitott kérdése, mi volt a magyarázata,
hogya 19. század végétől a történelmi egyhá
zak keretében megindult egyfajta öntudatra éb
redés és elmélyültebb vallásos életre való tö
rekvés. .Rájőttem - írta Ravasz László, de Pro
hászka Ottokár is írhatta volna -, hogy csak a
bizonyosságtételben van missziói erő, de benne
több van, mint a legragyogóbb apológiában."
Végelemzésben ez a kö!csönösnek mondható
ráeszmélés tette lehetövé az ökumenizmus
megvalósulását. (A református ébredésről Kiss
Réka írt tanulságos elemzést.) Természetesen a
megújulás sem volt zavartalan: I950-ben 14
egyházi egyesület "önkéntes felosztásáról" dön
tött a Konvent, többi között a Bethániát is fel
osztották, s ezzel a hívek öntudatos részét
szembefordították a Konventtel. A Bethániát az
ÁEH első elnöke, Kossa István is megbélyegez
te, a dicstelenül szereplő Bereczky Albert pedig
erre a kijelentésre ragadtatta magát: "Ugy lát
szik, hogya teológia és az ébredés a reakcióban
összefogott az egyházkormányzat ellen." A kor
mányzat jóváhagyásával az egyházkormányzat
sebesen megszabadult a posszibilis lelkészektől,

ha másként nem, vidékre száműzve vagy áthe
lyezve őket. I952-ben megszűnt a sárospataki
és a pápai teológia, az egyház "felajánlotta" az
államnak a Lónyay és a Baár-Madas gimnáziu
mait, 1953-ban államosították a Bethesda kórhá
zat, gyakorlatilag tehát néhány cinikus társutas



segítségével felszámolták a református egyházi
intézménymódszert (is). Méltán fejezi ki elége
dettségét Horváth János, az AEH akkori elnöke:
"A református egyház vezetői teljesítik a hiva
tal kívánságait, vonatkozzék ez akár a belső

egyházi életre, akár a nemzetközi egyházpoliti
kában való tevékenységre."

1956 után a megpróbáltatások folytatódtak.
1967-ben például új törvénykönyvet fogadtak
el, ennek előírásai nyomán elképesztő módon
szinte teljesen megszűnt a gyülekezetek lelki
pásztor-választási joga, a következő évi kény
szernyugdíjazások után pedig az AEH feljegy
zése szerint "komoly politikai fejlődést hozó
személyi választások" történtek. 1970-re már
készségesen segítették elő a protestáns egyhá
zak a velük szemben támasztott állami kívánal
mak teljesülését. Közben felnőtt egy nagyjából
vallását alig gyakorló nemzedék, s a gomba
mód szaporodó lakótelepeken élők megszólítá
sa is komoly gondokat okozott. Mindezt a "hit
valló egyházzá" válás címszavával nyugtázták
az együttműködésre kész püspökök. Ugyanak
kor a világiak részéról - a Hivatal nem kis aggo
dalmára - egyre radikálisabb hangok hallatszot
tak, botrány követett botrányt a gyülekezetekre
erőszakolt lelkipásztorok elfogadása körül, Pasa
réten például súlyos vereséget szenvedett az
AEH a hívők makacs ellenállása miatt. Változást
- mint Kósa László Időrendi áttekintése jelzi - a
rendszerváltás hozott. 1989-ben hatályon kívül
helyezték a Missziói Szabályrendeletet, s ennek
nyomán immár szabadon fejtheti ki társadalmi
tevékenységét az egyház.

A főszerkesztő joggal nevezi az első világhá
borút követő, kivált a 30-as éveket a Reformá
tus Egyház virágkorának. Ekkor "annyi tehetsé
ges, tetterős és ügybuzgó lelkész és világi hívő

tevékenykedett, mint sem azelőtt, sem azóta".
A Kiemelkedő lelkészegyéniségek című fejezetben
jó néhányukkal megismerkedhetünk. Az emlí
tett időszak jelentős egyéniségeinek olyan elő

dei voltak, mint a Szatmári Judit által kitűnően
jellemzett Török Pál és Szász Károly, s részben
e korszak szellemiségét is jótékonyan gazdagí
totta Szabó Aladár, akiről Kósa László szép ta
nulmánya rajzol bensőséges portrét. Nagyjából
egykorú volt vele Haypál Benő, kinek neve az
Ady-életrajzokban is szerepel: ő adta össze a
költőt Csinszkával 1915-ben, protestáns táma
dóival szemben megvédte a költöt, s ő mondott
gyászbeszédet a koporsójánál 1919-ben.

Haypál Benővel együtt a nála fiatalabb Ben
kő István (Bolyki János írása idézi emlékezetét)
ugyancsak részt vett 1918 novemberében az Or
szágos Református Forradalmi Tanács alapítá
sában, és cikkeket írt az ekkor megjelent Uj Re-
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formácioban. 6 is úgy gondolta, hogy az idők az
egyház megújításának kedveznek. Gondolko
dására jellemző volt A kereszténység válsága
című előadása. Rákospalota-óvárosi lelkészként
sokoldalú közéleti tevékenységet fejtett ki, fi
gyelemmel kísérte a munkásság szervezkedé
sét. Később az üldözötteket segítette, s ezért is
közmegbecsült személyiség volt.

Sokan Ravasz László méltó társának mondják
Szabó Imrét, a budapesti református egyházme
gye megszervezőjét, első esperesét. Róla Nagy
Zsombor írt. 1932-tó11951-ig a fasori gyülekezet
lelkészeként szolgált. Itt megszervezte a tíz mun
kaágat, s az ő kezdeményezése nyomán alakult
~eg a Julianna Iskola, az első református elemi.
Oriási szerepe volt a nagyvárosi misszió meg
szervezésében, és lelkesen támogatta a Lónyai
utcai gimnázium építését. 1944-tól egyre-másra
támadták, eltávolították a fővárosból, zaklatták,
figyelték. 1955-ben hunyt el.

Muraközy Gyuláról Kiss Réka írt. A múlt
század utolsó évtizedében szűletett, s már kecs
keméti lelkészként (1918-1932) feltűnt dinamiz
musa, szervezőkészsége. Nagy érdeme volt,
hogyatanyavilágban is gondoskodott az ott
élők lelkiségének elmélyítéséről. 1932-től a Kál
vin téri gyülekezet másodlelkészeként tevé
kenykedett, s Tóth Tihamérral szinte egyidóben
ő is rádiós igehirdetéseket tartott, hétköznapon
ként pedig a szegénygondozásban tevékenyke
dett. Meghatározó szerepet játszott a reformá
tus egyházi sajtó megteremtésében, s szervezte
a Református Elet konferenciákat. A kezdemé
nyezés nyomán jött létre a szociális problémák
kal rendszeresen foglalkozó Magyar Ut. A zsi
dóüldözések idején kiállt az üldözöttek mellett.
1961-ben hunyt el.

Az arcképcsarnokból csak ~ legjelentősebb

lelkipásztorokat emeltük ki. Ok, a hozzájuk
csatlakozó és tevékenységüket támogató világi
akkal nemcsak a főváros lelkiségének voltak
előmozdítói, hanem a különféle szervezetek,
egyesületek ténykedését is segítették, s jelentő

sen fejlesztették Budapest kulturális életét is. El
lehet mondani, hogya 20-as, 30-as évek majd
mindegyik magyar egyház életében megterem
tették az aranykort, amelyet a "fordulat éve"
után a vaskorszak követett. Működésük példa
adó volt, s reményünk szerint napjaink lelkisé
gének elmélyüléséhez is mintát adtak.

A két kötet a magyar történelem ismeretét is
elmélyíti, külső formájuk pedig lenyűgözik az
olvasót. (Szerk. Kósa László. Argumentum 
ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék, Budapest,
2006)

RÓNAY LÁSZLÓ


