
gyü le ke ze tet Bon ho ef fer sza va i val él ve a má so kért va ló
lét re kö te le zi, s aki egyet len fény ként te szi le he tõ vé az em -
be rek szá má ra Is ten aka ra tá nak meg is me ré sét.

Ki je len tés po zi ti viz mus a misz té ri um fe gyel me el le né -
ben? Nem hi szem, hogy ez len ne az al ter na tí va, leg alább -
is nem Barth és bi zo nyo san nem Bon ho ef fer szel le mé ben.
Azt hi szem, hogy ket te jük kri ti kai gon dol ko dá sa leg alább -
is irá nyult sá gá ban na gyon ha son ló, s eb ben ta nul ni le het
tõ lük ma is.

Hadd zár jam re fe rá tu mo mat két idé zet tel: „Kri ti ku sab -
bak kel le ne hogy le gye nek a tör té net kri ti kai mód szer hí -
vei” – mond ja Barth egyik ko rai mun ká já ban, de a gon do -
la tot ké sõbb is gyak ran meg is mét li, kü lö nö sen a KD vé ge

fe lé. Bon ho ef fer vi szont ezt ír ja a Wi  der stand und Er ge -
bung ban: „Bi zo nyá ra em lék szel Bult mann cik ké re az Új -
tes ta men tum mi to ló gi át la ní tá sá ról. Ma azt mon da nám er -
re, hogy õ nem hogy túl messze ment, ha nem túl sá go san
is ke ve set vál lalt… Bult mann mód sze re alap já ban vé ve
még is csak li be rá lis, mi köz ben én teo ló gi a i lag aka rok gon -
dol koz ni” (1944. má jus 5-i le vél).24

Azt hi szem, ez a kri ti kai gon dol ko dás, amely re a poszt -
mo dern kór ban szen ve dõ vi lá gunk nak is szük sé ge van, az
a pont, amely össze kö ti Barth és Bon ho ef fer teo ló gi ai
mun kás sá gát – min den el len té tük el le né re is.
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24 Wider stand und Er ge bung 142. o.

A 20. szá zad pusz tí tó ter mé sze tû, to tá lis ideo ló gi ái és a
meg va ló sí tá suk ra mû köd te tett dik ta tú rák olyan mély szel -
le mi és er köl csi krí zist hoz tak lét re, amely nek egyik meg -
ha tá ro zó kér dé se volt a ke resz tény ség hez, il let ve az egy -
há zak hoz va ló vi szony. Az ele ve ve szé lyes nek, majd meg -
bíz ha tat lan nak te kin tett, vé gül pe dig ül dö zen dõ ke resz -
tény ség bõl vér ta núk és hit val lók egész so ra emel ke dett
pél da kép pé nem csu pán az egy ház ban, de a szé le sebb tár -
sa dal mi köz tu dat ban is. Diet rich Bon ho ef fer, a nor vég
Eivind Bergg rav vagy ép pen Or dass La jos helyt ál lá sa –
hogy csak a leg is mer tebb evan gé li ku so kat em lít sük –
nem csak az adott kor szak ban vált so kak szá má ra jel kép -
pé, de a túl élõk nek, il let ve a túl élé sért, gyó gyu lá sért küz -
dõ ké sõb bi ge ne rá ci ók nak is ka pasz ko dót, tá jé ko zó dá si
pon tot je len tet tek. Bi zo nyos te kin tet ben nem csu pán pél -
da kép pé, ha nem hé rosszá is vál tak – ami egy ben azt is je -
len ti, hogy bi zo nyos sé mák sze rint alak juk le is egy sze rû -
sö dött –, az az élet tör té ne tük ta ní tó el be szé lés sé emel ke -
dett, ez vi szont sok eset ben in do kolt óva tos ság ra in tet te a
tör té ne ti ku ta tó kat.

Diet rich Bon ho ef fer élet raj zát Eber hard Beth ge in terp re -
tá ci ó já ban is mer te meg a vi lág. Csep re gi And rás „Ki va -
gyok én?” cí mû, ta valy meg je lent ta nul má nyá ban en nek
rö vid össze fog la lá sát így ad ja: „[Bon ho ef fer] pá rat la nul
in tel li gens, mû velt és mun ka bí ró fi a tal em ber, aki csa lád já -
val együtt azok kö zé tar to zott, akik a hit le ri ura lom ve szé -
lye it (…) kez det tõl fog va fel is mer ték, és an nak kez det tõl
fog va el len áll tak. (…) Már 1933-ban csa ló dást oko zott ne -
ki, hogy egy há za, a Hit val ló Egy ház nem fog lalt ha tá ro -
zot tan ál lást a zsi dó szár ma zá sú ke resz tyé ne ket érin tõ

diszk ri mi ná ci ó val szem ben. Õ ma ga vi szont kész volt ar -
ra, hogy koc ká za tot vál lal jon a ná ciz mus ál do za ta i ért. Egy
be zár kó zás ra haj la mos egy ház ban az öku me né szel le mét,
fo ko zó dó nem zet kö zi fe szült sé gek kö zött az in ter na ci o na -
liz mus esz mé jét kép vi sel te. Ami kor már a vi lág há bo rú kü -
szö bén ti tok ban részt vál lalt a Hit ler el le ni össze es kü vés
szer ve zé sé ben, tud ta, hogy ezt egy há za nem ér te né meg, s
ta lán majd meg sem bo csá ta ná, de vál lal ta az el szi ge telt -
sé get. (…) El szi ge te lõ dött és már tír ha lált halt ugyan, de
szen ve dé se ré vén, má sok kal szem ben, jo got szer zett ar ra,
hogy a meg al ku vást nem is me rõ igaz ság kép vi se lõ je le -
gyen kö zöt tünk.”1 A szer zõ ez után azt a kri ti kai kér dést
te szi fel, hogy a Beth ge ál tal fel vá zolt élet rajz mi lyen kon -
cep ció ha tá sa alatt szü le tett meg. Té zi se sze rint „…Beth -
ge nagy Bon ho ef fer-élet raj za bi zo nyos ér te lem ben Bon -
hoef fer ön élet raj za. (…) sark pont ja it Bon ho ef fer ön ér tel -
me zé sé nek hang sú lyai je lö lik ki.” Az élet rajz ban te hát az
õ ön ma gá ról al ko tott ké pe a meg ha tá ro zó, amelyet Bethge
„…ki egé szí tett a tör té net rész le te i vel”.2

A cikk meg gyõ zõ ér ve lé se nem hagy két sé get afe lõl,
hogy a Bon ho ef fer sze mé lyes helyt ál lá sá nak ki eme lé sé re
irá nyu ló tö rek vés egy olyan – egyéb ként jó szán dék kal al -
kal ma zott – kon cep ci ó ra épül, amely egy szer re tá maszt ja
alá élet út já nak tö ret len és vi lá gos vo nal ve ze té sét – a meg -
ala po zás (1927–1933), az össz pon to sí tás (1933–1940) és
a fel sza ba du lás (1940–1945) fo lya ma tá ban – és egye di
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„Hogy éle tün ket szen tel jük ne ked…”
Hoz zá szó lás Bon ho ef fer élet raj zá nak kri ti kai ér té ke lé sé hez

1 Csep re gi And rás: „Ki va gyok én?” Diet rich Bon ho ef fer éle té nek és ha -
lá lá nak je len tõ sé gé rõl. Ke resz tyén igaz ság, 2005 ta vasz. 8–17. o. 10. o.

2 Uo. 12. o.



vol tát, amely meg kü lön böz tet te (sõt egy ben má sok fö lé is
emel te) õt nem csu pán a kez det tõl több kér dés ben sú lyo -
san meg osz tott Hit val ló Egy ház tól, ha nem azok tól is, akik
az adott ke re tek kö zött az el len ál lás, il let ve a hit val ló ma -
ga tar tás más for má it kö vet ték. Jo go san le het és kell te hát
fel ten nünk a kér dést, hogy mi lyen mér ték ben iga zol ha tó a
tör té ne ti va ló ság össze füg gé sé ben Bon ho ef fer sze re pé nek
ki emelt, min den tõl és min den ki tõl mi nõ sí tet ten meg kü -
lön böz te tett vol ta. E kri ti kus kér dés kör meg vi lá gí tá sá hoz
sze ret nék hoz zá já rul ni egy szûk, a té ma szem pont já ból
még is nagy je len tõ sé gû kor szak vizs gá la tá val.

ZINGST ÉS FIN KEN WAL DE MEG HA TÁ RO ZÓ
HATÁSA (1935–1937)

Hit ler 1933-as ha ta lom ra ju tá sa azon nal ki élez te az ál -
lam ha ta lom és az egy há zak egy más hoz va ló vi szo nyát. A
Szent szék kel rö vid idõn be lül te tõ alá ho zott kon kor dá tum
a ka to li kus egy ház zal – mint ké sõbb be bi zo nyo so dott,
csu pán át me ne ti leg – sza bá lyoz ta az alap ve tõ kér dé se ket.
Ám az ez zel pár hu za mos tö rek vés, hogy a szét ta golt pro -
tes táns egy há za kat egy egy sé ges irá nyí tá sú – a Führer-elv
alap ján ál ló (Reichs bischof), teo ló gi a i lag és szer ve ze té ben
is az új re zsim hez lo já lis – bi ro dal mi egy ház ban egye sít -
sék, lé nye gé ben már 1934-re meg bu kott. Az egy há zon be -
lü li el len té tek ki éle zõd tek, bi ro dal mi szin ten is meg szer ve -
zõ dött a Hit val ló Egy ház, amely Bar men ben meg tar tott
má so dik zsi na tán meg szö ve gez te teo ló gi ai nyi lat ko za tát,
ame lyet ma Bar me ni hit val lás ként em le ge tünk. Az egy -
ház ra erõl te tett Lud wig Mül ler bi ro dal mi püs pök el szi ge te -
lõ dé se, majd a szá mos kér dés ben meg osz tott hit val ló egy -
há zi el len zék ha tá ro zott fel lé pé se Bar men ben vi lá gos sá
tet te, hogy Hit ler csak stra té gi á ja meg vál toz ta tá sá val ke -
rül he ti el a ná ci rend szer meg szi lár dí tá sa szem pont já ból
rend kí vül ká ros nyílt össze üt kö zést. Ezért 1935 fo lya mán
már ab ba az irány ba te rel te a fo lya ma tot, hogy a püs pö ki
rend sze rû ve ze tést he lyi és bi ro dal mi szin tû egy há zi bi -
zott sá gok ke zé be ad ja át. Ez az 1937-ig tar tó kí sér let sem
hoz ta ugyan meg az ál lam és a ná ci párt ál tal re mélt és
várt ered ményt, még is vég le ges sé tet te az el té rõ egy ház po -
li ti kai és teo ló gi ai ál lás pon to kat kép vi se lõ irány za tok (Né -
met Ke resz té nyek, Kö zép szö vet ség, Hit val ló Egy ház) kö -
zöt ti fe szült sé ge ket.

1935-re az is vi lá gos sá vált, hogy a Hit val ló Egy ház ko -
ráb ban is bi zony ta lan egy sé ge meg bom lott. En nek egyik
leg fon to sabb oka ép pen a Hit ler in téz ke dé sei nyo mán ki -
ala kult szer ve ze ti ér dek el len tét volt, amely ben a tel jes egé -
szé ben új já szer ve zett po rosz egy ház szem ben ta lál ta ma -
gát a ha gyo má nyos tar to má nyi egy há zi stá tu szát (Lan -
des kirche) vé del me zõ, s ezért min den ál la mi be avat ko zás -
sal éle sen szem be he lyez ke dõ egy há zak kal (pél dá ul Ba jor -
or szág és Würt tem berg). Az el len té te ket szá mos más
szem pont is to vább élez te, mint pél dá ul az egy ház fi nan -
szí ro zá sá nak a kér dé se vagy az el té rõ teo ló gi ai irány za tok

küz del me (pél dá ul Barth sze mé lyé nek és teo ló gi á já nak az
el fo ga dá sa vagy el uta sí tá sa, amit a ná ci ál lam gé pe zet ki is
hasz nált a ma ga ja vá ra).

Bon ho ef fer 1935 ta va szán tért vissza két éven át vég -
zett lon do ni szol gá la tá ból, aho vá a Hit val ló Egy ház meg -
osz tott sá ga mi att tá vo zott, s ahol két né met nyel vû gyü le -
ke ze tet gon do zott. Ha za té ré se után azt a fel ada tot kap ta,
hogy a tel je sen új ke re tek kö zött mû kö dõ po rosz hit val ló
egy ház (Be ken nen de Kirche der Alt pre ußisc hen Union)
egyik lel kész kép zõ in té ze tét (Pre di ger s emi nar) szer vez ze
meg és ve zes se – a ko ráb bi kép zé si he lye ket ugyan is rész -
ben meg szün tet ték, rész ben a bi ro dal mi egy ház szel le mé -
ben ala kí tot ták át. A meg ala pí tan dó öt új in té zet mû köd -
te té sé hez lé nye gé ben min den anya gi és szer ve ze ti fel té tel
hi ány zott, így a meg bí zott ve ze tõk re kü lö nö sen ne héz fel -
adat há rult. Bon ho ef fer elõ ször a Ke le ti-ten ger part ján el -
te rü lõ Zingst ben ta lált ide ig le nes el he lye zést a lel kész je -
löl tek kép zé sé re, majd 1935 jú ni u sá ban át köl töz tek Stet -
tin (ma Len gyel or szág, Szcze cin) egyik kül vá ro sá ba, Fin -
ken wal dé ba, ahol vég le ges be zá rá sá ig, 1937 szep tem be ré -
ig mû kö dött az in té zet.

A Zingst ben és Fin ken wal dé ban töl tött idõ meg ha tá ro zó
volt Bon ho ef fer éle té ben. A sze mé lyes és teo ló gi ai el mé lye -
dés egyik leg ter mé ke nyebb kor sza ka nyílt meg szá má ra,
amely nek hi te les ké pét tár ja elénk az 1937-ben meg je lent
Kö ve tés (Nach fol ge) cí mû köny ve. A Kö ve tés a lel kész je löl -
tek szá má ra tar tott elõ adá sa i nak a fog la la ta, de jó val több
is an nál: ön ref le xió. Sze mé lyes élet kö rül mé nyei kö zött ku -
tat ja az el hí vás és a hit, az el kö te le zett ség és az en ge del -
mes ség kér dé sét:3 „El hang zik a hí vás, és min den to váb bi
köz ben já rás nél kül kö vet ke zik az el hí vott [a vám sze dõ
Má té] en ge del mes cse le ke de te (…) hí vás és cse le ke det
ilyen sor rend jé nek csak egyet len ér vé nyes in dok lá sa lé te -
zik: ma ga Jé zus Krisz tus! Õ az, aki hív. Ezért kö ve ti a
vám sze dõ.”4 Az itt ki ér lelt kö ve tés-gon do lat szó lal majd
meg ké sõbb, a be bör tön zés után Beth gé hez cím zett el sõ le -
vé lé ben is: „Kez det ben az a kér dés is nyug ta la ní tott, hogy
va ló ban Krisz tus ügye mi att oko zok-e mind annyi ó tok nak
ennyi szo mo rú sá got; ám ezt a gon do la tot mint kí sér tést
csak ha mar ki ver tem a fe jem bõl, s ar ra a kö vet kez te tés re
ju tot tam: fel ada tom pon to san az, hogy ezt a ha tár hely ze -
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3 Az en ge del mes ség és a kö ve tés kér dé se nem csak a fi a tal teo ló gus szá -
má ra, ha nem az egész egy ház nak is sú lyos teo ló gi ai és eg zisz ten ci á lis
kér dést je len tett. Mind a Hit ler esz mé in ala pu ló nem ze ti szo ci a lis ta re -
zsim, mind a Deu tsche Chris ten egy há zi ter jesz ke dé sé vel a pro tes tan tiz -
mus ban is szé les te ret nye rõ né met nem ze ti ideo ló gia olyan gon do la tok
és moz gal mak iránt kö ve telt lo ja li tást, ame lyek az egy ház alap ja i val el -
len kez tek. Bon ho ef fer bel sõ ví vó dá sa egy fe lõl sze mé lyi ség fej lõ dé sé nek
egyik alap kér dé sé vé vált, amely a szél sõ sé ges há bo rús kö rül mé nyek kö -
zöt ti út ke re sést tük röz te vissza, más fe lõl egy olyan bib li ai-teo ló gi ai vá -
lasz meg szü le té sé hez ve ze tett, amely ben a Jé zus Krisz tus irán ti lo ja li tás,
en ge del mes ség, az õ kö ve té se fe lül bí rál min den ez zel szem ben ál ló ka te -
go ri kus kö ve te lést. Ezt a meg gyõ zõ dés sé szi lár dult fel is me rést Bon ho ef -
fer éle te vé gé ig kö vet te, ko rai ha lá la kö vet kez té ben azon ban nem tud hat -
juk, hogy azt a há bo rú és a ná ci re zsim bu ká sa utá ni kor szak ban ho gyan
al kal maz ta vol na.

4 Kö ve tés 23. o.



tet min den ne héz sé gé vel együtt ki áll jam. Ez egé szen meg -
vi gasz talt, és mind má ig örü lök ne ki.”5 Sa ját hely ze té nek
ér tel me zé sé ben, hogy az ál do zat vál la lás egy ben az en ge -
del mes kö ve tés bõl kö vet ke zik-e, ép pen a Fin ken wal dé ban
ki ér lelt gon do la tai, teo ló gi ai meg gyõ zõ dé se te remt majd a
ké sõb bi ek ben is vi lá gos sá got.

Zingst és Fin ken wal de azon ban az ál ta lunk vizs gált
élet raj zi kér dés szem pont já ból is meg ha tá ro zó volt. Egy -
részt 1935. áp ri lis 26-án ide ren del ték be az in té zet el sõ
nö ven dé kei kö zött Eber hard Beth gét is, aki csak ha mar
Bon ho ef fer bi zal ma sa, ba rát ja, ro ko na, majd – bi zo nyos
ér te lem ben tu da to san – ki vá lasz tott szel le mi örö kö se is
lett. Ezt te kint het jük te hát a Beth ge ne vé vel szin te el vá -
laszt ha tat la nul össze kap cso ló dó Bon ho ef fer-ha gyo mány
el sõ lé pé sé nek, meg ala po zó sza ka szá nak. Más részt nem -
csak Beth ge, ha nem az in té zet két éves mû kö dé se alatt itt
meg for du ló, a Hit val ló Egy ház hoz tar to zó más fél  száz lel -
kész je lölt éle té re, lel ki-szel le mi ki for rá sá ra is dön tõ ha -
tás sal volt ve ze tõ jük sze mé lyi sé ge, teo ló gi ai lá tás mód ja,
bib lia ér tel me zé se, a ki ter jedt kap cso lat rend sze rén ke resz -
tül fo lya ma to san áram ló in for má ci ók. Szo ro san eh hez a
ha tás hoz tar to zik az a tény, hogy it te ni ta nít vá nya i nak
több mint a fe le ka to nai szol gá lat ban, leg in kább a ke le ti
fron ton esett el a há bo rú fo lya mán. A hi va tá suk gya kor -
lá sá ra Bon ho ef fer ha tá sa alatt ké szü lõ hall ga tók kü lö nö -
sen is a ná ci ha tó sá gok meg fi gye lé se alatt áll tak, 1940-
tõl kezd ve szán dé ko san he lyez ték õket az el sõ front vo -
nal ra. Ezek kö zé tar to zott Ger hard Vib rans is, aki Beth ge
is ko lai jó ba rát ja volt, és az el sõ cso port tal ér ke zett
Zingst be 1935 ta va szán.

BON HO EF FER GER HARD VIB RANS LE VE LE I BEN

A Zingst be ér ke zé se kor 28 esz ten dõs lel kész gye rek, Ger -
hard Vib rans6 – akár csak Beth ge – itt ta lál ko zott elõ ször a
ná la csu pán egy év vel idõ sebb pro fesszor ral, aki hall ga tói
kö zött már ek kor ab ban a hír ben állt, hogy Barth mel lett a
kor leg te het sé ge sebb né met teo ló gu sa. Vib rans 1935. áp ri -
lis vé gé tõl 1936. ja nu ár ele jé ig, össze sen mint egy 8 hó na -
pig tar tóz ko dott az in té zet ben. Össze gyûj tött és 1994-ben
nyom ta tás ban is meg je lent csa lá di le ve le zé se, il let ve ké -
sõbb Bon ho ef fer rel tör tént több szö ri le vél vál tá sa ér de kes

és hi te les for rás nak te kint he tõ az ál ta lunk vizs gált élet -
rajz-kri ti kai prob lé má ban. Mit is árul nak el – a hit le ri re -
zsim kö rül mé nyei kö zött gyak ran ért he tõ en óva tos és bi -
zo nyos té mák ban hi á nyos – be szá mo lói?

A Zingst be, majd Fin ken wal dé ba ér ke zõ hall ga tók a Hit -
val ló Egy ház ban ké szül tek lel ké szi szol gá lat ra, így ter mé -
sze te sen nem volt sem mi két sé gük afe lõl, ami az egy ház -
ban és az or szág ban kö rü löt tük zaj lott. Mind ez itt is köz -
vet le nül – anya gi lag és a min den na pi egy há zi ta pasz ta lat
szint jén is – je len volt az éle tük ben. Jól ér zé kel te ti ezt Vib -
rans köz vet le nül meg ér ke zé se után írt le ve le, amely ben
Hit ler leg utób bi be szé de és a be bör tön zött lel ké sze kért
mon dott kö zös imád ság em lí té se kö zé a kö vet ke zõ be szé -
des tu dó sí tást fû zi: „Már nem fá zom éj sza kán ként, mert
vagy 10 ta ka ró áll a ren del ke zé sem re. Nem fáz tam meg,
ép pen el len ke zõ leg: az em ber itt csak egy re el len ál lób bá
vá lik.”7

Bon ho ef fer rel va ló kap cso la ta fo ko za to san ala kult egy -
re ba rá tib bá – a „Fõ nök” el ne ve zést las san a „Bru der Bon -
ho ef fer” vál tot ta fel. Egy hó nap pal ér ke zé se után rész le tes
be szá mo lót küld ap já nak az in té zet éle té rõl. Ve ze tõ jük rõl
a leg na gyobb el is me rés hang ján szól: test ben és lé lek ben
egy aránt gaz da gon meg ál dott em ber, aki vel egy re mé lyeb -
ben ta nul má nyoz zák a Krisz tus-kö ve tés kér dé sét. Az elõ -
adá so kon – és a ne héz mû köd te té si kö rül mé nyek mi att
min den kit ter he lõ min den na pi há zi mun kán – túl nagy
hang súlyt fek tet nek a sze mé lyes el csön de se dés re és imád -
ko zás ra. A kö zös sé gi élet nek és össze tar to zás nak min den -
ki egy aránt ré sze se – ma ga a Fõ nök is ba rát sá gos, jó vi -
szony ban áll min den ki vel. A leg na gyobb ha tá sa még is az
órá i nak van: exe gé zi se mély tar tal mat tár föl (a kö ve tés-
ál do zat vál la lás össze füg gé sét em lí ti pél da gya nánt: Róm
3,23–26 – Is ten ki en gesz te li ön ma gát, te hát egye dül az õ
cse lek vé se a dön tõ eb ben, így a mi meg iga zu lá sunk is ki -
zá ró lag Is ten tõl függ, így an nak egye dül az õ cse lek vé sé -
nek kell len nie;8 1Kor 1,18 – Is ten ere je az, hogy ál do zat -
vál la lás ból meg tud ér tünk hal ni). A zing sti gyü le ke zet lel -
ké sze szá má ra, aki az egy há zi kö zép szö vet ség tag ja ként
igye ke zett sem le ge sen nyi lat koz ni egy ház po li ti kai kér dé -
sek ben – ha az vé gül el ke rül he tet len volt –, ha ma ro san
ne héz hely ze tet te rem tett a hit val lók je len lé te. Bon ho ef fer
egyik, a 42. zsol tár ról szó ló ige hir de té se után vég leg fel iz -
gat ta a ke dé lye ket a fa lu ban. Ugyan ezen az is ten tisz te le -
ten a hit val ló egy ház cél ja i ra gyûj töt tek és a lá ger ban lé võ
be bör tön zött lel ké sze kért imád koz tak – a gyü le ke zet ek kor
hal lott elõ ször ezek rõl az ese mé nyek rõl. Ha ma ro san meg -
je len tek a „fel de rí tõk”: mi rõl is pré di kált Bon ho ef fer? Egy
zsol tár vers rõl? Ez egy ál ta lán nem kor sze rû! Va jon mi re is
szom jú ho zik Bon ho ef fer?9 Hasz nos nak vél ték el ter jesz te -
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5 Bör tön le ve lek 65. o.
6 Ger hard Vib rans (1907–1942) teo ló gi ai zá ró vizs gá ját 1933 áp ri li sá -

ban tet te le a hal lei egye te men, gyü le ke ze ti gya kor la tát Ei len burg ban és
An na ro dé ban töl töt te (Po rosz or szág). 1935. áp ri lis 26-án lett a ké sõbb
Fin ken wal dé ba köl töz te tett zing sti lel kész kép zõ in té zet hall ga tó ja. 1936
ja nu ár já ig itt ké szült egy há zi lel kész vizs gá já ra, amely nek meg szer zé se
után már ci us ban lel késszé avat ták, majd Ro si an ban ka pott szol gá la tot
egy el ha ló ban le võ gyü le ke zet ben. 1940 má ju sá ban be hív ták a Wehr -
macht hoz, no vem ber ben csa pa tá val Fran cia or szág ba vo nult. 1941. már -
ci us 6-án kö tött há zas sá got oda ha za El isa beth Tre be si usszal, egyik fin -
ken wal dei di ák tár sa test vé ré vel. Áp ri lis ban a Bal kán ra ve zé nyel ték, jú ni -
us ban pe dig részt vett a Szov jet unió el le ni tá ma dás ban. A ke le ti fron ton
esett el 1942. feb ru ár 3-án.

7 BK 145. o.
8 Nyil ván Bon ho ef fer elõ adá sá ból szár ma zik a né met szó já ték a meg -

iga zu lás (Recht fer ti gung) össze füg gé sé ben Vib rans le ve lé ben: „Die Aner -
ken nung, daß Gott al le in recht hat und wir nichts sind, ist Gla u be, der
uns »recht fer tig« macht.” BK 158. o.

9 BK 156–160. o.



ni a fa lu ban azt is, hogy „a Hit val ló Egy há zat va ló já ban a
zsi dók pén ze lik”…10

Jú li us 19-én Vib rans be szá mol ar ról a pré di ká ci ó ról,
ame lyet Bon ho ef fer tar tott a hit val lók egyik gyû lé sen Mt
10 alap ján (Ne gon dol já tok, hogy azért jöt tem, hogy bé kes -
sé get hoz zak a föld re…). „Ki kezd te a küz del met? Ta lán a
bi ro dal mi püs pök? Egy ilyen gyen gél ke dõ kre a tú ra er re bi -
zonnyal nem ké pes. Az ál lam? Hi szen az egy ál ta lán nem
tud az evan gé li u mért sík ra száll ni. Ak kor te hát ki cso da?
Ma ga Krisz tus lob ban tot ta fel az egy há zi har cot, õ szállt
sík ra e vi lág el len. Õ akar ja, hogy harc le gyen, s ad dig,
amíg csak akar ja. Nem sza bad úgy vél nünk, hogy ma
vagy hol nap vé ge lesz, ha nem meg le het, hogy azt a kö zü -
lünk leg if jab bak sem lát ják majd meg.”11

Bon ho ef fer egy ér tel mû egy ház po li ti kai irány vo na la és
an nak teo ló gi ai meg ala po zá sa nagy ha tás sal volt a Pre di -
ger s emi nar hall ga tó i ra. En nek egyik ki emel ke dõ ese mé -
nye volt, ami kor szep tem ber vé gén ve ze tõ jük kel együtt
tes tü le ti leg Ber lin-Steg litz be utaz tak, hogy je len lé tük kel
nyo mást gya ko rol ja nak a Hit val ló Egy ház ott ülé se zõ zsi -
na tá ra a kri ti kus sá vált zsi dó kér dés mi att.12 Az ülés pat -
ta ná sig fe szült, kri ti kus lég kö re – hi szen az ál lam az egy -
ház mû köd te té sé hez szük sé ges pénz ügyi for rá sok el zá rá -
sá val fe nye get te õket, to váb bá egyet ér tés re kel lett vol na
jut ni uk a Hit ler ál tal elõ írt egy há zi ve ze tõ tes tü le tek kér -
dé sé ben is – köz vet len ta pasz ta lat szer zés volt a hall ga tók -
nak az egy ház hely ze té nek, bel sõ el len té te i nek drá mai ki -
éle zõ dé sé rõl. Vib rans meg rá zó be szá mo ló ban tá jé koz tat ta
ap ját a leg több ször zárt ülé sek rõl ki szi vár gó hí rek rõl: a
zsi dó ság kér dé sé ben a leg na gyobb né zet kü lönb sé gek mu -
tat koz nak, az ál lam kö ve te lé se i vel szem ben azon ban a
zsi nat ha tá ro zot tan el uta sí tó ál lás pont ra he lyez ke dett. Vé -
gül még is si ke rült annyit el ér ni, hogy a zsi nat nem já rult
hoz zá a né hány nap pal ko ráb ban ho zott nürn ber gi tör vé -
nyek al kal ma zá sá hoz az egy ház ban, ame lyek a zsi dó sá -
got sú lyo san fe nye get ték és diszk ri mi nál ták. A le vél vé gé -
re Beth ge a kö vet ke zõ ki egé szí tést jegy zi fel: a dön té se ket

csu pán 10 nap múl va le het nyil vá nos ság ra hoz ni. „Utol só
le ve lün ket Koch még a ple ná ris ülé sen át ol vas sa!”13

A fin ken wal dei kö zös ség egy ház po li ti kai ak ti vi tá sa szo -
ro san össze füg gött Bon ho ef fer sze mé lyé vel, kap cso la ta i -
val. Rend sze re sen tá jé koz tat ta hall ga tó it meg be szé lé se in
ke resz tül szer zett in for má ci ó i ról, ta pasz ta la ta i ról. Vib rans
több  száz ol da las le ve le zé se an nak is do ku men tu ma, hogy
a lel ké szi szol gá lat ra ké szü lõk mi lyen nagy mér ték ben ke -
rül tek sze mé lyes teo ló gi ai be fo lyá sa, sõt a kö ve tés rõl és
en ge del mes ség rõl val lott fel fo gá sá nak a ha tá sa alá. Bon -
ho ef fer egyik ber li ni tár gya lá sá ról meg osz tott be szá mo ló -
ja nyo mán Vib rans a kö vet ke zõ sze mé lyes meg jegy zést te -
szi: „Nem ma rad más szá munk ra, mint val la ni és szen -
ved ni.”14

Va ló ban, Vib rans to váb bi sor sa – mint em lí tet tem, sok
fin ken wal dei tár sá hoz ha son ló an – az en ge del mes ség és a
szen ve dés út ja lett. Fin ken wal dé ból va ló tá vo zá sa után,
1936 ele jé tõl Bon ho ef fer rel va ló ta nít vá nyi kap cso la ta ba -
rá ti vá vált, a „Bru der Bon ho ef fert” fel vál tot ta a „mein
lieber Diet rich” meg szó lí tás. A bi zal mas vi szony annyi ra
tar tós nak bi zo nyult, hogy a há bo rús kö rül mé nyek kö zött
is fenn ma radt.15 Ger hard Vib rans 1942. feb ru ár 3-án esett
el a Szov jet uni ó ban, ahol a had mû ve le tek 1941 jú ni u si
meg kez dé se óta har colt. Bon ho ef fer a leg me le gebb és leg -
test vé ribb sza vak kal em lé ke zett meg ró la a csa lád ta gok -
nak, il let ve az egy ko ri fin ken wal de i ek nek írott le ve le i ben
1942 ta va szán.16
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10 BK 164. o.
11 BK 182–183. o.
12 Bon ho ef fer fin ken wal dei kor sza ká ban ha tá ro zot tan fel lé pett a zsi dó -
ság egy há zon be lü li vé del mé ért és a zsi dó ság el len irá nyu ló diszk ri mi na -
tív tör vé nyek al kal ma zá sá val szem ben, amit a Deu tsche Chris ten egy há -
zi erõi igye kez tek min den ben ke resz tül vin ni. Eb ben az össze füg gés ben ír -
ja Ken neth Bar nes: „…a Kö ve tés, fel hí vá sá val a szen ve dés vál la lá sá ra,
Bon ho ef fer vá la sza volt az 1933 óta tör tént ese mé nyek re”. (Ken neth C
Bar nes: Diet rich Bon ho ef fer and Hit ler’s Per se cu ti on of the Jews. In: Be -
trayal. Ger man Chur ches and the Ho lo caust. Ed. Ro bert P. Erick sen – Su -
san nah Heschel. Fort ress Press, Min nea po lis, 1999. 110–128. o. Idé zet:
122. o.) A kö ve tés vál la lá sá ban nyil ván va ló an ben ne fog lal ta tott az az -
zal já ró ve szé lyek vál la lá sa is, ami az adott tör té nel mi kö rül mé nyek kö -
zött szá má ra az egy há zon be lü li nyílt ál lás fog la lást je len tet te a zsi dó ság
ér de ké ben. Ez a tö rek vé se szé le se dett ki ké sõbb, a po li ti kai el len ál lás hoz
va ló csat la ko zá sa után 1940-et kö ve tõ en, ami azon ban már a bi ro da lom -
ban és az egy ház ban egy aránt meg vál to zott hely ze tet fel té te le zett. Bon -
ho ef fer el kö te le zõ dé se a „zsi dó kér dés ben” egy re szû kí tet te moz gás te rét
az egy ház ban, és köz vet le nül hoz zá já rult ah hoz is, hogy a Kö ve tés meg -
je le né se után a ha tó sá gok be zár ták a fin ken wal dei lel kész kép zõ in té ze tet
1937 õszén.

13 BK 209. o.
14 BK 177. o.
15 Vib rans 1941 nya rán már a ke le ti front ról le ve le zett Bon ho ef fer rel és
Beth gé vel. Egy ka to li kus ka to na tár sá val foly ta tott vi tá ja kap csán – aki
azt bi zony gat ta, hogy aki re Is ten õr an gya lai vi gyáz nak, azt nem ér he ti
baj – idéz te fel egy ko ri pro fesszo rá nak fin ken wal dei ta ní tá sát a drá ga ke -
gye lem rõl: „Csak vi lá gos sá akar tam ten ni, hogy Is tent a sa ját aka ra tom
bál vá nyá vá te szem, ha azt mon dom, hogy meg kell en gem vé de nie. Azt
kell ten nie, amit én aka rok, nem hagy hat el es ni. Is ten nek ezt egy ál ta lán
nem kell ten nie, Is ten min den ben sza bad, a ke resz tény hit nem élet biz to -
sí tás ezek re az idõk re, ha nem in kább az el jö ven dõ re. A pa ran cso la tok
meg tar tá sá ról… Az el sõ pa ran cso lat Krisz tus ra vagy Krisz tus hoz ve ze tõ
mes ter ként ada tott! Csak ami kor Luther be lát ta, hogy szá má ra sem mi
sem le het sé ges, ak kor lett vi lá gos sá szá má ra a ke gye lem. De ép pen ez
Bon ho ef fer fõ mon da ni va ló ja, ezt meg mu tat ni: hogy ez drá ga ke gye lem!”
(BK 405–406. o.) Ez után le ve let ka pott Bon ho ef fer tõl Beth ge köz ve tí té sé -
vel: „Le ve le dért Bon ho ef fer tõl ne ked és ne ki is kö szö ne tet, ki fe jez he tet len
kö szö ne tet mon dok. Va ló ban min dig új cso da, aho gyan Diet rich az egé -
szet el mond ja. Kü lö nö sen is so kat je len tett, ami kor ar ról a fe szült ség rõl
be szél, ami a kö zött van, amit Is ten akar, és amit Is ten nem akar.” (BK
411. o.)
16 BK 436–440. o. Bon ho ef fer 1943 ta va szán tör tént be bör tön zé se után
is fi gye lem mel kí sér te ta nít vá nyai sor sát a hoz zá el jut ta tott hí rek alap -
ján: „A há rom fi a tal lel kész ha lá la na gyon meg rá zott. Meg kö szön ném,
ha ro ko na ik kal va la mi kép pen tu dat ná tok, hogy én most nem ír ha tok ne -
kik; kü lön ben nem ér te nék a dol got. Ta nít vá nya im kö zül õk hár man áll -
tak hoz zám leg kö ze lebb. Ha lá luk ne kem is, az egy ház nak is nagy vesz -
te ség. Ta nít vá nya im kö zül al kal ma sint már több mint har min can es tek
el, s több nyi re a leg kü lön bek.” Bör tön le ve lek 44. o.



KÖ VE TÉS ÉS ÁL DO ZAT – FIN KEN WAL DÉ BÓL NÉZ VE

An nak kri ti kus vizs gá la tá ban, hogy a köz tu dat ban élõ
Bon ho ef fer-kép és élet rajz-ér tel me zés mennyi re tör té ne ti,
il let ve mennyi re in kább ma gá nak Bon ho ef fer nek a gon do -
lat rend sze re és ön ma gá ról al ko tott ké pe alap ján meg kom -
po nált, a fin ken wal dei idõ rop pant ta nul sá gos. Egy részt
itt öl tött konk rét for mát az az ön ér tel me zé si alap sé ma,
amellyel Bon ho ef fer ké sõbb is ér té kel te teo ló gu si kül de té -
sét és em be ri fel ada tát az egy ház ban és a vi lág ban. A kö -
ve tés mint a Krisz tus ban va ló hit dön tõ moz za na ta, il let -
ve a ne ki va ló en ge del mes ség a za va ros há bo rús kö rül mé -
nyek, a meg osz tott egy ház vi lá gá ban az em be rek kel szem -
ben Is ten ben is mer te fel az el iga zo dá si pon tot, amely ki je -
lö li az em ber konk rét ten ni va ló já nak út ját is. Az adott tör -
té ne ti kö rül mé nyek kö zött ez az út szá má ra az ál do zat
vál la lá sa volt. Ez a fel is me rés már Bon ho ef fer fin ken wal -
dei évei alatt is meg je le nik, amennyi ben Is ten ese té ben is
az ál do zat vál la lást tart ja nem csu pán a meg vál tás és a
meg iga zu lás dön tõ pont já nak, ha nem egy ben Is ten ere jé -
nek is, és így a ve le va ló azo no su lás az ál do zat kész ség en -
ge del mes vál la lá sá ban vá lik le het sé ges sé.

Beth ge en nek a vi lá go san meg fo gal ma zott bon ho ef fe ri
teo ló gi ai kon cep ci ó nak a ki for má ló dá sa kor lett mes te re
köz vet len mun ka tár sa, bi zal mas ba rát ja. Nem vé let len te -
hát, hogy sze mé lye sen is azo no sul az zal, és a to váb bi ak -
ban va ló ban e kon cep ció ha tá sa alatt lát ja és ér tel me zi

Bon ho ef fer éle té nek ese mé nye it. En nek alap ján jog gal ál -
la pít hat juk meg – egyet ért ve Csep re gi And rás kö vet kez te -
té se i vel –, hogy az így meg al ko tott élet rajz nem tisz tán ob -
jek tív tör té ne ti szán dék kal szü le tett, ha nem teo ló gi a i lag –
még hoz zá Diet rich Bon ho ef fer sze mé lyes meg gyõ zõ dé se
szem pont já ból – ér tel me zett le írás, ame lyet azu tán a „pro -
fán pro tes táns ha gi og rá fia” és a túl élõk szá má ra ége tõ en
szük sé ges hé rosz kul tusz a to váb bi ak ban sok eset ben még
jel kép pé is se ma ti zált.

Csep re gi And rás ta nul má nya Bon ho ef fer éle te
1939–1940 utá ni ese mé nye i nek vizs gá la tá val jut ar ra a
kö vet kez te tés re, hogy mél tány ta lan el vi tat ni a helyt ál lás
és a hit val lás té nyét az egy há zi el len ál lás más sze rep lõ i -
tõl an nak ér de ké ben, hogy a Bon ho ef fer ál tal be járt kö ve -
tés és ál do zat vál la lás je len tõ sé gét még job ban ki emel jük.
Sze mé lyes élet út já ban ugyan is olyan te rü le tek nyíl tak
meg, ame lyek az 1939 után ere jé ben szét for gá cso ló dó
Hit val ló Egy ház más tag jai szá má ra el zár va ma rad tak. E
hoz zá szó lás vé gén eh hez azt is hoz zá te het jük, hogy a
fin ken wal dei ta nít vá nyok ke le ti fron ton ho zott meg ren dí -
tõ ál do za ta sem vá laszt ha tó el az ot ta ni lel kész kép zõ in -
té zet ve ze tõ jé nek lel ki-szel le mi ha tá sá tól – hi szen itt for -
má lód tak az ál lam szem pont já ból ter hes hit val ló ke resz -
té nyek ké és ál do zat vál la lás ra is kész, en ge del mes Krisz -
tus-kö ve tõk ké. Ger hard Vib rans és tár sai más idõ ben,
más kö rül mé nyek kö zött bi zo nyul tak pro fesszo ruk hû sé -
ges ta nít vá nya i nak.
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Az imád ság nem pusz tán a kö töt ten vagy sza ba don, egye -
dül vagy kö zös ség ben ki mon dott, Is ten hez szó ló szó, de
ének, csend, só haj, sõt an nál több: vá lasz ke re sés a kér dé -
sek re, Is ten aka ra tá ra irá nyí tott fi gye lem, erõ, va ló di kon -
temp lá ció. Töb bek közt er re utal Bon ho ef fer 1944–45 for -
du ló já ra írt ver sé nek – Evan gé li kus éne kes köny vünk 355.
éne ké nek – mot tó ul vá lasz tott so ra is. „Hadd hall juk azt a
tisz ta éne ket!” – ké ri imá já ban a szer zõ és a min den ko ri
együtt imád ko zók, együtt ének lõk kö zös sé ge. Hogy mi is
ez a tisz ta ének – a né met ere de ti sze rint pon to sab ban:
„telt/tel jes hang zás” („vol len Klang der Welt”) – és ho gyan
le het meg hal la ni, sõt be le kap cso lód ni, elõ adá som ban e
kér dés meg vá la szo lá sá hoz sze ret nék ada lé kot nyúj ta ni
né hány Bon ho ef fer-idé zet alap ján. 

AZ IMÁD SÁG HE LYE BON HO EF FER TEO LÓ GI Á JÁ BAN

„Ref lec te for ti ter, sed for ti us fi de et ga u de in Chris to.”
„Ref lek tálj erõ tel je sen, de még erõ seb ben higgy és ör ven dezz
Krisz tus ban!” – idé zi és ma gya ráz za Bon ho ef fer Akt und
Sein cí mû ha bi li tá ci ós dol go za tá ban a lu the ri mon da tot.1

Ke resz tény hi tünk Is ten Jé zus Krisz tus ban adott ki nyi -
lat koz ta tá sán nyug szik. Is ten aján dé ka, hogy hi he tünk és
aján dé ká nak ör ven de zünk. Egye dül Is ten di rekt cse lek vé -
se (ac tus di rec tus – az ópro tes táns or to do xia ki fe je zé sé vel
él ve) le het a mi ref lek tív cse lek vé sünk nek (ac tus ref le xus),
az az teo ló gi ánk nak az alap ja.2 Míg az írott és a hir de tett
Ige Is ten sza vát, cse lek vé sét köz ve tí ti szá munk ra, s hi -

BA LOG NÉ VIN C ZE KA TA LIN

„Hadd hall juk azt a tisz ta éne ket!”
Diet rich Bon ho ef fer az imád ság ról

1 AS 114. k.
2 AS 136. o. SC 123., 130., 147. o.


