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Di va tos szo kás nap ja ink ban a ke -
resz tény egy há zat kri ti zál ni, sőt
jó- vagy rossz in du la tú an el ma rasz -
tal ni. Fel kell vál lal nunk őszin tén,
hogy ezek a meg nyil vá nu lá sok oly -
kor jo go sak, más kor egy ol da lú ak,
eset leg ép pen a kri ti kát gya kor lók
vál toz tat hat ná nak a hely ze ten.

Él jünk egyet len pél dá val: mi ért
nem ha té ko nyabb az egy ház szol -
gá la ta az if jú ság so ra i ban, hogy
job ban fel is mer jék he lyü ket a
poszt mo dern vi lág ban, és rá ta lál ja -
nak Krisz tus ra? – kér de zik a szó -
ban for gó if jú ság szü lei. Az if jú sá gi
mun ká nak a ha té kony sá gá val és
szám sze rin ti ered mé nye i vel so ha -
sem le he tünk elé ge det tek, de nem
a szü lők biz ta tá sa és jó pél dá ja ve -
zet he ti a fi a ta lo kat a gyü le ke zet be,
a Krisz tus kö ze lé be?

Igénk a zsi dók ba bi lo ni fog sá gá -
ból va ló ha za té ré se után az el csüg -
gedt, re mény te len em be re ket akar -
ja a pró fé ta sza va i val biz tat ni, bá to -
rí ta ni. Fe szült sé gek kö zött él nek.
Mi ért ma rad tak né me lyek tá vol,
mi ért nem fo gad ják őket az itt hon
ma rad tak na gyobb öröm mel? 

Tri to-Ézsa i ás így eme li te kin te -
tün ket a Min den ha tó ra: Örül nek -
tek az Is ten, övéi vagy tok, hoz zá
tar toz hat tok. Ő akar gon dos kod ni
ró la tok. Ő akar meg ol dat lan kér dé -
se i tek re vá laszt ad ni, ne héz hely -
ze te tek ben ki utat mu tat ni. Le gye -
tek, él je tek jó re mény ség ben!

Nem volt ez más ként a re for má -
ció ide jén sem. A kö zép ko ri egy -
ház er köl csi rom lott sá ga, pá pá i -
nak, pap ja i nak fes lett, ki csa pon gó
éle te egy re szé le sebb kör ben vált
is mert té. Ami a re for má ci ó ban el -
in dult, az az egész egy ház meg tisz -
tu lá sát, az igé hez va ló vissza té ré -
sét je len tet te. Nem egyik nap ról a
má sik ra. Is ten nem si et. Hagy ja,
hogy a dol gok ki forr ják ma gu kat,
lá tá sunk meg ér le lőd jék.

Nem ma radt tét len, mint ahogy
ma sem az. Mi is szí ve sen sür get -
nénk, hogy egy új és re mény ség
sze rint jobb struk tú rá ban szol gál -
has sunk, hogy a nép egy ház hasz -
nált ru há it mi előbb le vet hes sük, és
a hit val ló egy ház tisz ta és új kön tö -
sé ben hí vo gat has suk kö zös sé ge -
ink be a még kí vül ál ló kat. Az egy -
ház Ura pe dig a nép egy ház re cse -
gő-ro po gó eresz té ke it is tart ja,
hogy akik oda té ved nek, iga zán rá -
ta lál ja nak. Le gyünk, él jünk jó re -
mény ség ben! Is ten örül né pé nek,
egy há zá nak is.

Le het, hogy nem oly gyors a
tény ke dé se, mint ahogy mi sze ret -
nénk. Le het, hogy nem úgy tör té -
nik min den rész let, ahogy mi el -
kép zel nénk. De Is ten meg tart ja
ígé re te it, ha min den kí ván sá gun -
kat nem tel je sí ti is (Bon hoef fer).
Fon tos, hogy sza vá nak le gyen
hang ja, ígé re tei meg hir de té sé re
pe dig te ret és időt biz to sít sunk.
Eb ből él az egy ház.

Az imád ság hang já nak pe dig
nem sza bad el né mul nia. Hi szem,

hogy Is ten örül di csé re tünk nek, de
mi még in kább örö mün ket ta lál hat -
juk ben ne. Hi szem, hogy Is ten ké -
ré sünk és nó ga tá sunk nél kül is
meg cse lek szi, amit ígért, de ne -
künk van szük sé günk ar ra, hogy
bíz zunk ígé re tei be tel je sü lé sé ben. 

„Fog ság” utá ni hely ze tünk ben
mer jünk bíz ni a tör té ne lem Urá nak
ígé re te i ben, ha nem min den ak ként
ala kul is, ahogy mi el kép zel tük! Ő
meg tart ja sza vát, és va ló ra vált ja ígé -
re te it. Mer jünk ér te imád koz ni. A
tár sa da lom ban a ma gá nyo so kért, a
mun ka nél kü li e kért, a ne héz hely -
zet be ke rül te kért, az együtt élé si
nor mák ér vé nye sü lé sé ért. Gyü le ke -
ze te ink ben a kö zö nyö sek meg szó lí -
tá sá ért, hogy át ér té kel jék dön té se i -
ket, a kon fir man du so kért, hogy nyi -
tott szív vel s ér te lem mel fo gad ják a
hit út ján já rás le he tő sé gét…

Is ten hoz za el a Sza ba dí tót s ve le
az üdv kort. Nem az em ber cse le ke -
de tei in dít ják őt dön tés re, mert ő
szu ve rén Úr. Ak kor hoz za el az
üd vöt, ami kor ne ki tet szik, s ak kor
kül di a Sza ba dí tót, ami kor jó nak
lát ja. S ez ak kor is igaz, ha az igénk -
ben ol vas ha tó Sza ba dí tón mást ért -
he tett a pró fé ta, s vissza te kin tő
mó don ért jük mi. A Sza ba dí tó ér -
ke zé se és az üdv be kö szön te nem
föl di vi lá gunk ban va ló sul meg a
ma ga tel jes sé gé ben, de itt kez dő -
dik a Sza ba dí tó val va ló kö zös ség -
ben. Ez a „már nem” (a ré gi) és a
„még nem” (a tel jes ség) fe szült sé -
gé ben zaj lik.

Is ten biz ta tá sá ra sza bad hall gat -
nunk. Azo kat kell se gí te nünk a ha -
za té rés re, akik még nem ta lál tak
vissza iga zi ott ho nuk ba. Min dig a
biz ton ság ban le vők nek kell a bi -
zony ta lan ko dó kat dön tés re se gí te -
ni ük. Min dig az erő sebb nek a
gyen gét. Akik a fog ság ban ma rad -
tak, akik a di asz pó rá ban él tek,
azok nak kell a ha za hí vó szót a
kürt zen gés és a trom bi ta hang já -
nak ere jé vel meg szó lal tat ni uk.

Min den gyü le ke ze tünk nek van
bel ső mag ja: azok a test vé rek, akik
rend sze re sen részt vesz nek is ten -
tisz te le te in ken, akik kö zül ke rül
ki a mun ka tár si kö zös ség. Lel -
kész nek és a gyü le ke ze ti mag nak
együt tes kül de té se, hogy a még tá -
vol le vő ket, a ha za nem ta lál ta kat
hív ják, biz tas sák. 

Csak az egy más ra és Krisz tus ra
ta lált kö zös ség vonz, a min dig vi -
tat ko zó, tár sa dal mi je len sé ge in ket
vissza tük rö ző egy ház ta szít. „Ó,
de hány lé lek bo lyong messze szór -
va, / Mennyi po gány vár még a hí -
vó szó ra – / Gyűjtsd össze né pe -
det, Szent lé lek Is ten!” – éne kel jük
gya kor ta (EÉ 245,3).

Fel tett re hát, azo kért, akik bi -
zo nyo san ha za akar nak ta lál ni! Se -
gít sünk ne kik mu tat ni és gyom lál ni
az ös vényt! Is ten so ha nem hagy ja
ma gá ra vá lasz tot ta it, az egy há zat
sem. Örül vá lasz tot ta i nak, egy há -
zá nak is.

D. Sze bik Im re

Is ten örül né pé nek,
egy há zá nak is
(Ézs 62,6–7.10–12)

Ku li fay Im re (1908–1986) né hai pá -
ri zsi re for má tus lel készt a Helyt ál -
lá sért ok le vél lel tün tet ték ki au -
gusz tus 3-án, a hu má num nap ján. A
posz tu musz el is me rést – mely nek
oda íté lé sé ről az Igaz Em be rek
Tár sa sá gá nak el nök sé ge dönt – a
bu da pes ti Ho lo kuszt Em lék köz -
pont ban ren de zett ün nep sé gen
ado má nyoz ták a Ra o ul Wal len berg
szü le té sé nek cen te ná ri u mát meg -
elő ző na pon össze sen tíz em ber -
men tő nek. 

Az el is me rés lét re ho zá sát az in -
do kol ta, hogy az iz ra e li Jad Vas em
In té zet ál tal ado má nyo zott Vi lág
Né pe i nek Iga za ki tün te tést (ame -
lyet 1956 óta ítél nek oda azok nak a
nem zsi dó em be rek nek, akik éle -
tük koc káz ta tá sá val men tet tek
zsi dó kat a vész kor szak ban) ma -
gyar em ber men tők már – túl élő
szem ta núk hi á nyá ban – nem kap -
hat ják meg.

Az el is me rő ok le ve let Ku li fay
Im re né hai lel ké szünk uno ka öccse
vet te át. Hang sú lyoz zuk, hogy ez a
ki tün te tés büsz ke ség gel töl ti el a
pá ri zsi re for má tus gyü le ke ze tet is.
Egy ko ri lel ki pász to runk ra há lá val
és el is me rés sel em lé ke zünk mind -

annyi an, akik nek meg ada tott, hogy
is mer jük őt.

A ki tün te tés kez de mé nye ző je
Hed dad né Nagy Anne Ma rie, a Fran -
cia or szá gi Ma gyar Pro tes táns Re -
for má tus Egy ház je len le gi gond no -
ka volt. A meg em lé ke zést még
2009-ben kez de mé nyez te azok nak
a zsi dó csa lá dok nak – szám sze rint
száz há rom nak – a ki mu ta tá sá val
(1927-től 1947-ig), ame lyek az egy -
há zi nyil ván tar tás ban sze re pel tek. 

A pá ri zsi ma gyar re for má tus
egy ház tör té nel me a mai na pig
meg le vő anya könyv ben szunnyad,
az át tér tek lajst ro má ban pe dig a
zsi dó csa lá do ké is meg ta lál ha tó.
Fur csa, hogy er ről so ha sen ki nem
be szélt, er ről nem szól írá sos tör té -
ne lem, és nyom ta tott bi zo nyí té kok
fel ku ta tá sa sem si ke rült. Fel te he tő -
leg azért, mert min dent meg -
semmi sítet tek. 

Ku li fay nagy tisz te le tű úr hő si e -
sen, sa ját és fe le sé ge éle té nek koc -
káz ta tá sá val hi va ta los ma gyar pa pí -
ro kat ál lí tott ki ül dö zöt tek nek.
Hogy mi ért tet te? Is ten di cső sé gé -
re, ke resz tyén sze mé lyes meg győ -
ző dés ből dön tött így, em ber sze re -
te te és se gí tő kész sé ge ve zé rel te.

Túl élők re saj nos nem ta lál tunk.
Tud juk, hogy  kö zü lük igen so kan
to vább men tek, szét szó ród tak a
nagy vi lág ban a szél ró zsa min den
irá nyá ba. 

Ku li fay Im re re for má tus lel -
készt a fran cia or szá gi és ten ge ren -
tú li fran cia te rü le tek lel ké szé nek
ne vez te ki Pá rizs ba a Ma gyar or -
szá gi Re formátus Egy ház Zsi na ta
1934. szep tem ber 1-jé vel. A má so -
dik vi lág há bo rú előtt, alatt és után
is fe le lő sen, óri á si ener gi át moz gó -
sít va fog lal ko zott a zsi dó és po li ti -
kai me ne kül tek kel, il let ve a ha di -
fog lyok kal. 

Több mint há rom ezer ha di fog -
lyot men tett meg Bel gi um ból, har -
minc egy ezer-hat szá zat Fran cia or -
szág ból. Meg szer vez te a ha za szál -
lí tá su kat, és el len őriz te en nek vég -
re haj tá sát. Ennyi em bert si ke re sen
vissza jut ta tott a csa lád já ba és arra a
Ma gyar or szágra, amely in do k lá sa
sze rint nem állt há bo rú ban Fran -
cia or szág gal. Ha son ló képp se gítet -
te a me ne kü lő ket az 1956-os for ra -
da lom ide jén is. 

Tet te i nek ma gyar or szá gi hi va ta -
los el is me ré se még vá rat ma gá ra.
Hed dad né Nagy Anne Ma rie

»AKI EGY EM BERT MEG MENT, EGY EGÉSZ VI LÁ GOT MENT MEG«

In me mo riam Ku li fay Im re

A Ma gyar Di asz pó ra Ta nács 2011.
no vem ber 17-én tar tot ta ala ku ló ülé -
sét az zal a cél lal, hogy a di asz pó ra
ma gyar sá ga az egy sé ges ma gyar
nem zet ré sze ként fejt se ki vé le mé -
nyét, te gyen ja vas la to kat, és hoz za
meg dön té se it a ma gyar–ma gyar
kap cso la tok elő moz dí tá sa, a ma gyar
nem ze ti kö zös sé gek gya ra po dá sa
ér de ké ben. A ta nács tör té nel mi
együtt mű kö dést ho zott lét re a szét -
szórt ság ban élő ma gyar szer ve ze tek
kö zött, kö zös sé get te remt ve az egy -
há zak, a ci vil és kul tu rá lis szer ve ze -
tek, egye sü le tek, va la mint a cser ké -
szet kép vi se lő i nek be vo ná sá val.

A Ma gyar Ál lan dó Ér te kez let X.
ülé sén a ta nács el nök sé gi tag ja i nak
egyet ér té sé vel el fo ga dott, A ma -
gyar nem zet po li ti ka – A nem zet po li ti -
kai stra té gia ke re te cí mű do ku men -
tum ban fog lalt el vek irányt mu tat -
nak a Ma gyar Di asz pó ra Ta nács
mun ká ja so rán. (…)

A ma gyar kor mány hang sú lyo -
zot tan szá mít a di asz pó rá ban élő
ma gyar kö zös sé gek re, a be fo ga dó
ál lam ban fel hal mo zott szel le mi
po ten ci ál juk ra és kul tu rá lis örök -
sé gük re a vi lág ma gyar sá ga meg -
be csült sé gé nek és ver seny ké pes -
sé gé nek együt tes meg erő sí té se ér -
de ké ben.

A Ma gyar Di asz pó ra Ta nács tag -
jai az aláb bi el vek ben és cé lok ban
ál la pod nak meg:

– Üd vöz lik a ta nács új tag ja it, és
ki nyil vá nít ják nyi tott sá gu kat a szé -
le sebb és mé lyebb együtt mű kö dés
irá nyá ban.

– Üd vöz lik a Ju li a nus-prog ram
el in dí tá sát, amely nek cél ja, hogy
rész le tes ka tasz ter ké szül jön a
ma gyar tár gyi örök ség ről – épü le -
tek ről, mű al ko tá sok ról, em lék -
mű vek ről, em lék táb lák ról, ut cák -
ról, könyv tá rak ról, le vél tá rak ról
és mú ze u mok ról – a ma gyar kul -
tú ra szé les kö rű meg is mer he tő sé -
ge ér de ké ben. Egyet ér te nek ab -
ban, hogy egy ilyen jel le gű egy sé -
ges is me ret anyag nak a kor sze rű
rend sze re zé se, be mu ta tá sa és fel -
hasz nál ha tó vá té te le a ma gyar ság
ér ték te rem tő ké pes sé gét tár ja a
vi lág elé.

– Fon tos nak tart ják, hogy a Ma -
gyar or szág el le ni, sok szor po li ti kai
in dít ta tá sú tá ma dá so kat el há rít sák,
tom pít sák, és hoz zá já rul ja nak az
or szág hi te les meg íté lé sé nek hely -
re ál lí tá sá hoz.

– Ki nyil vá nít ják, hogy to vább ra
is fi gye lem mel kí sé rik a ma gyar kö -
zös sé gek hely ze tét a Kár pát-me -
den cé ben.

– Meg ál la pod nak, hogy a jö vő -
ben is ki emelt hang súlyt fek tet nek
a ma gyar fi a ta lok iden ti tá sá nak
erő sí té sé re. Jó pél dá nak tart ják a
di asz pó rá ban élő fi a ta lok ese té ben
a Re Con nect Hun gary – Ma gyar
Birth right prog ra mot, mely nek cél -
ja, hogy a nyu ga ti ma gyar fi a ta lok
fel me nő ik szár ma zá si or szá gá val
kap cso lat ba lép ve csa lád juk múlt -
ját, il let ve sa ját iden ti tá su kat job -
ban meg ért sék. A Kár pát-me den -
cé ben ha son ló an jó pél da a hon is -
me re ti ma gyar moz gó tá bor.

– Tá mo gat ják a Kül föl di Ma gyar
Cser kész szö vet ség együtt mű kö dé -
sét a Kár pát-me den cei ma gyar
cser kész szö vet sé gek kel és a nyu -
ga ti ma gyar if jú sá gi szer ve ze tek kel
an nak ér de ké ben, hogy a jö vő nem -
ze dé ké nek er köl csi sta bi li tá sa és
ma gyar ság tu da ta erő söd jön.

– Ösz tön zik a kon ti nen tá lis er -
nyő szer ve ze te ket ar ra, hogy for -
dít sa nak fi gyel met azon or szá gok -
ra, aho vá a kö zel múlt ban szá mos
ma gyar ván do rolt ki.

– El is me rik és tá mo gat ják a di -
asz pó rá ban szol gá ló egy há zak
mun ká ját a ma gyar kö zös sé gek
meg erő sí té se ér de ké ben.

– Ja va sol ják egy ka tasz ter lét re -
ho zá sát, amely se gít sé gé vel egy he -
lyen len ne el ér he tő va la mennyi
ösz tön díj-le he tő ség a ma gyar fi a ta -
lok szá má ra.

– Tá mo gat ják a re gi o ná lis ülé sek
ko or di ná ci ós sze re pé nek meg erő -
sí té sét, amely se gí ti és ösz tön zi az
egyes di asz pó rá ban te vé keny ke dő
szer ve ze tek köz ti gya kor la ti
együtt mű kö dést.

– A szer ve ze tek ki je len tik, hogy
se gí tik azt az in for má ci ós mun kát,
ame lyet a kon zu lok foly tat nak az
ál lam pol gár sá gi le he tő sé gek nép -
sze rű sí té sé ben, il let ve az ál lam pol -
gár ság kér vé nye zé sé ben.

– Fon tos nak tart ják, hogy a kul -
tu rá lis kap cso la tok mel lett a gaz da -
sá gi kap cso la tok is meg erő söd je -
nek, hogy Ma gyar or szág gaz da sá -
ga ilyen mó don is fej lőd jön.

Bu da pest, 2012. ok tó ber 8.

A Ma gyar Di asz pó ra Ta nács
zá ró nyi lat ko za ta
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A Vaj da sá got, az az Szer bia észa -
ki, 1918-ig Ma gyar or szág hoz tar -
to zott ré szét pá rat lan nem ze ti sé gi
és val lá si sok szí nű ség jel lem zi. A
ré gi Ma gyar or szág Dél vi dé ké nek
ez a ré sze há rom nagy táj egy ség re
oszt ha tó: Bács ká ra, a Bán ság ra és
a Sze rém ség re, mely te rü le tek ről
kis túl zás sal azt is mond hat nánk,
hogy nem ze ti sé gi és val lá si te kin -
tet ben olyan vál to za to sak, mint ha
egész Dél ke let-Eu ró pát lát nánk –
csak ép pen ki csi ben. 

A tö rök utá ni, majd az az óta is
foly ton is mét lő dő te le pí té si hul lá -
mok kö vet kez té ben gyak ran egy
fa lun be lül is tu cat nyi nem ze ti ség
és szá mos fe le ke zet él egy más
mel lett. Gö rög ke le ti szer bek és
ro má nok, ró mai ka to li kus ma gya -
rok, hor vá tok és bol gá rok, gö rög -
ka to li kus ru szi nok él nek együtt
ezen a tá jon; mel let tük pe dig sok -
fe lé evan gé li kus szlo vá ko kat és
ma gya ro kat, ki vé te le sen pe dig
még lu the rá nus né me te ket, sőt
mon te neg ró i a kat is ta lá lunk. 

A Vaj da ság ra oly annyi ra jel lem -
ző kul tu rá lis és nyel vi sok szí nű -
ség te hát az itt élő evan gé li kus sá -
got kü lö nö sen is jel lem zi. A dél vi -

dé ki lu the rá nu sok ap ró és na gyob -
bacs ka kö zös sé ge it a leg kü lön fé -
lébb tör té nel mi múlt, il let ve nyel -
vi hát tér te szi vál to za tos sá, mely
sok fé le ség gyak ran egy azon gyü -
le ke zet tag jai kö zött is meg van.

* * *

A má so dik vi lág há bo rú vé ge, te -
hát az it te ni né met ség el me ne kü -
lé se, il let ve ki te le pí té se óta a vaj -
da sá gi evan gé li kus ság messze leg -
né pe sebb cso port ját a szlo vák lu -
the rá nu sok al kot ják. Őse ik a fel -
vi dé ki Ár va, Tren csén, ké sőbb

pe dig az al föl di Bé kés vár me gyé -
ből szár maz tak el a Dél vi dék re. 

Szlo vák te le pe sek az 1760-as
évek től az 1900-as évek ele jé ig ér -
kez tek a Dél-Al föld re, és ele in te
Bács kör nyé kén, ké sőbb a Te mes -
köz ben, leg utóbb pe dig a Sze rém -
ség ben ala pí tot tak fal va kat. A 19.
szá zad ele jén épült, te kin té lyes
nagy sá gú temp lo ma ik – pél dá ul
Pet rő cön, Ant al fal ván vagy Ópá zo -
ván – nem csak épí té sze ti leg mu tat -
nak ro kon sá got al föl di me ző vá ro sa -
ink re for má tus temp lo ma i val, de
mé re tük ben is ve tek sze nek ve lük.

A szlo vá kok ki sebb fa lu si temp -
lo mai is meg ka pó ak, szép pél dá kat
lát ha tunk a dél-bács kai Ki szá cson,
Li li o mo son és Köl pény ben vagy a
bán sá gi Nagyer zsé bet la kon, Her -
te lendy fal ván és Ist ván völ gyön, il -
let ve a sze rém sé gi Er dő vé gen. A
Sze rém ség re egyéb ként a sze ré -
nyebb mé re tű ima há zak a jel lem ző -
ek, ame lyek nek pusz ta meg lé te is
szé pen fe je zi ki, hogy a szór vány -
ban élő csöpp nyi kö zös sé gek
mennyi re ra gasz kod nak hi tük höz
és nyel vük höz.

So kat el árul a dél vi dé ki ma gyar
evan gé li kus ság még di asz po ri ku -

sabb hely ze té ről, hogy az a te le pü -
lés, ahol a leg na gyobb arány ban él -
nek evan gé li kus ma gya rok, egy kis
fa lu, Baj sa, ahol a kö zel két ezer ka -
to li kus és or to dox la kos je len tős
lét szám fö lény ben van az öt száz
evan gé li kus sal szem ben. A te le pü -
lés la kó i nak ősei evan gé li kus szlo -
vá kok, re for má tus és ka to li kus ma -
gya rok, va la mint gö rög ke le ti szer -
bek vol tak. Idő vel azon ban a szlo -
vá kok nyel vü ket, a re for má tus ma -
gya rok pe dig val lá su kat ad ták fel,
így ala kult ki a má ra ma gyar több -
sé gű vé vált Baj sán a ma gyar aj kú

evan gé li kus egy ház köz ség. A fa lu
mí ves szó szék ol tár ral büsz kél ke -
dő temp lo ma 1824-ben épült. To -
rony órá já nak ér de kes sé ge, hogy a
nagy mu ta tó mu tat ja az órá kat, a
ki csi a per ce ket.

Sza bad ka vá ro sá ban ta lál ha tó a
má sik iga zán élő evan gé li kus gyü -
le ke zet, ahol ma gya rul fo lyik az is -
ten tisz te let Szer bi á ban. Kosz to lá -
nyi De zső szü lő vá ro sá nak evan gé li -
ku sai mél tán büsz kék rá, hogy
száz tíz éves temp lo muk előtt
2007. ok tó ber 31-én a re for má ció
490. év for du ló já nak em lé ké re si -
ke rült ki ala kí ta ni uk a Re for má ció
te rét a két nagy re for má tor nak,
Lu ther Már ton nak és Kál vin Já nos -
nak, va la mint a he lyi evan gé li kus
egy ház el ső gond no ká nak, Sza bad -
ka tör té net író já nak, Ivá nyi Ist ván -
nak a mell szob rá val. 

A sza bad kai temp lom mel lett
ta lál juk az Ágos tai Hit val lá sú
Evan gé li kus Ke resz tyén Egy ház
Szer bi á ban-Vaj da ság ban ne vet vi -
se lő egy ház püs pök sé gé nek épü -
le tét is, ame lyet a ma gyar or szá gi
kor mány anya gi tá mo ga tá sá val
2006-ra tel je sen fel újí tot tak.

* * *

A fe le ke ze tek és nem ze ti sé gek
kö zöt ti együtt mű kö dés re, il let ve
saj nos a kö zöt tük lé vő konf lik tu -
sok ra is lát ha tunk jel lem ző ese te -
ket, ha a dél vi dé ki egy ház köz sé -
gek tör té ne té re te kin tünk. 

A bács kai Kú lán ta lál juk a leg -
szebb pél dát, ahol a ma gyar evan gé -
li ku sok és re for má tu sok a 19. szá -
zad kö ze pén nem csak kö zös ima há -
zat épí tet tek, de mind má ig kö zös is -
ten tisz te le te ket is tar ta nak. 

Nem messze Kú lá tól, Óbe csén
1896-ban a né met és ma gyar evan -
gé li ku sok, il let ve re for má tu sok is
kö zö sen, még pe dig „fe le-fe le
költ ség hoz zá já ru lá sá val” épí tet -
tek temp lo mot mint „szö vet ség -
ben, bé kés egyet ér tés ben le vő
test vér fe le ke ze tek”. Temp lo muk
ér de kes sé ge, hogy épí té sé re a leg -
na gyobb ado mányt ma ga Fe renc
Jó zsef ki rály tet te, amint ez az ala -
pí tás kö rül mé nye i ről tu dó sí tó
már vány táb lán ol vas ha tó. 

Az óbe csei pro tes táns kö zös sé -
gek együtt mű kö dé sé nek jel ké pi
meg fo gal ma zá sa a temp lom tor -
nyán lát ha tó: a re for má tus temp -
lo mok csú csán meg szo kott bet le -
he mi csil lag ból a ha gyo má nyo san
az evan gé li kus temp lo mo kat je lö -
lő ke reszt nő ki.

Új vi dék és Nagy becs ke rek ma -
gyar evan gé li ku sai ma nap ság a he -
lyi re for má tus egy ház köz ség szol -
gá la ta it ve he tik igény be, en nek vi -
szont szo mo rú előz mé nyei van -
nak. Ere de ti leg a na gyobb vá ro sok -
ba be köl tö zött, kü lön bö ző szár ma -
zá sú – ma gyar, né met és szlo vák aj -
kú – evan gé li kus ság a Dél vi dé ken
kö zös temp lo mo kat hasz nált. Ám a
há bo rú vé gé től a né me tek kel
együtt a ma gya rok is jog fosz tot tá
vál tak, így szo mo rú fej le mény,
hogy Nagy becs ke re ken és Új vi dé -
ken ezek ben a temp lo mok ban nap -
ja ink ban ki zá ró lag a szlo vák kö zös -
ség tart hat is ten tisz te le tet. 

Az új vi dé ki evan gé li kus egy ház -
köz ség meg ala ku lá sá tól fog va há -
rom nyel vű volt, ám az 1944-es esz -
ten dő től, a né met had se reg vissza -
vo nu lá sá val a vá rost sok né met
evan gé li kus csa lád hagy ta el, így a
gyü le ke zet több ség ben ma gyar aj -
kú vá vált. De mi u tán 1947-ben a
temp lom tu laj don jo gát a szlo vák

evan gé li kus egy ház kap ta meg, a
ma gyar evan gé li ku so kat ki zár ták
az egy há zi élet ből. A kö vet kez mé -
nye ket a szlo vák püs pök 1977-ben
így ír ta le: „Má ra a né met evan gé li -
kus gyü le ke zet ről Új vi dé ken – és
ha son ló kép pen a ma gyar ról – nem
mond ha tunk sem mit, be lő lük csak
tö re dé kek ma rad tak.” Töb bé-ke -
vés bé ha son ló hely zet állt elő, csak
jó val ké sőbb, Nagy becs ke re ken is.
Az út- és hely jel ző táb la fel ira ta
egy ér tel mű en mu tat ja: „Szlo vák
temp lom”.

Bár min dig is bé ké ben él tek
együtt evan gé li kus szlo vá kok és
bu ko vi nai szé kely szár ma zá sú re -
for má tus ma gya rok a dél-bán sá gi
Pan cso vá hoz tar to zó Her te lendy -
fal ván, még is az együtt mű kö dés
hi á nyá nak kis sé ko mi kus pél dá já -
val ta lál ko zunk a te le pü lé sen. A
20. szá zad ele jén egy ide jű leg, egy -
más tól mind össze né hány mé ter
tá vol ság ra épí tet ték föl tel je sen
egy for ma mé re tű és stí lu sú két kü -
lön temp lo mu kat.

* * *

Ha dió héj ban össze akar juk fog lal ni
mind azt, amit ér de mes tud ni az
egy kor né pes és vi rág zó dél vi dé ki
né met evan gé li kus ság ról, és azt is,
hogy mi ma radt be lő le, ak kor saj nos
szin te elég is, ha a ver bá szi evan gé -
li kus gyü le ke zet tör té ne tét, il let ve a
temp lom kö rül ma nap ság zaj ló kö -
zös sé gi éle tet át te kint jük. 

A tö rök alatt el nép te le ne dett te -
le pü lés (Or bász pa lo tá ja) a 18. szá -
zad ele jén or to dox szer bek kel, ké -
sőbb gö rög ka to li kus ru szi nok kal, a
szá zad vé gén pe dig evan gé li kus,
majd re for má tus né me tek kel te le -
pült új já Ó-, il let ve Új ver bász né -
ven. A svá bok a két, las san ként
egy be épült te le pü lé sen föl épí tet -
ték temp lo ma i kat, majd evan gé li -
kus gim ná zi u mot ala pí tot tak, di a -
ko nissza há zat épí tet tek, ké sőbb
ár va há zat tar tot tak fenn, ame lye -
ket egé szen a má so dik vi lág há bo rú
vé gé ig mű köd tet tek. A Kár pát-
me den cé ben az el sők kö zött, 1931-
ben egy tel jes ala kos Lu ther-szob -
rot is ál lí tot tak Új ver bá szon, az
evan gé li kus temp lom előt ti té ren.
(Az evan gé li kus iden ti tás és a né -
met nem zet tu dat szo ros kap cso la -
tá ra mu tat, hogy a leg el ső ma gyar -
or szá gi Lu ther-szo bor is egy dél vi -
dé ki sváb fa lu, a nem messzi Ti sza -
ist ván fal va evan gé li kus temp lo ma
előt ti te ret dí szí tet te 1912-es fel -
ava tá sá tól 1944-es le rom bo lá sá ig.) 

A má so dik vi lág há bo rú után, a
né me tek egy ré szé nek el me ne kü lé -
se, más ré szük gyűj tő-, il let ve ha lál -
tá bo rok ba te re lé se, majd ma ra dé -
kuk ki te le pí té se után az óver bá szi
evan gé li kus temp lo mot a „fel sza ba -
dí tók” le rom bol ták, mint ahogy na -
gyon sok más olyan dél vi dé ki evan -
gé li kus temp lo mot is – pél dá ul az
óké rit vagy a fent em lí tett ti sza ist -
ván fal vit is –, aho vá csak né me tek
jár tak. Sőt ek ko ri ban né mely fa lu -
ban olyan, leg több ször egyéb ként
„kincs tá ri” gyű lö let tel vi sel tet tek a
svá bok iránt, hogy még a fa lu né met
is ko lá ját is le rom bol ták. Az új ver -
bá szi evan gé li kus temp lo mot vi -
szont, mint hogy azt a ma gyar aj kú
gyü le ke ze ti ta gok is hasz nál ták,
nem bon tot ták el, ahogy pél dá ul
Zom bor, Pan cso va, Ver sec, Ti tel
vagy Tö rök be cse temp lo mát sem. 

A há bo rú vég nap ja i ban a még
Ver bá szon élő né met evan gé li ku -
sok és az újon nan ér ke zett mon te -
neg rói te le pe sek kö zött né hány
eset ben csa lá di kap cso la tok szö -
vőd tek. En nek kö szön het te né hány
né met csa lád, hogy nem te le pí tet -
ték ki a vá ros ból. A ve gyes há zas sá -
gok ból szü le tett gyer me kek az tán
ál ta lá ban az evan gé li kus szü lő val lá -
sát kap ták. Így le het sé ges az, hogy a
ver bá szi evan gé li kus temp lom mö -
gött, az egy ko ri egy há zi is ko lá ban
ki ala kí tott ima te rem ben ma mon te -
neg ró i ak, ma gya rok és svá bok
együtt hall gat ják az evan gé li u mot,
sőt egy azon va sár na pi is ten tisz te le -
ten há rom nyel ven is el hang zik a
pré di ká ció: elő ször ma gya rul, utá na
né me tül, majd pe dig szer bül.

* * *

A né met aj kú hí vek szá má nak meg -
csap pa ná sa után az egy kor svá bok
ál tal la kott te le pü lé se ken a hely ben
ma radt ma gyar aj kú gyü le ke ze ti ta -
gok ra há rult a kö zös sé gek új já szer -
ve zé se, a meg ma radt temp lo mok,
egy há zi épü le tek kar ban tar tá sa. Ez
– Ver bász hoz ha son ló an – a leg -
több he lyen erőn fe lü li fel adat nak
bi zo nyult, így ezek az épü le tek saj -
nos több te le pü lé sen ro mos sá és el -
ha gya tot tá vál tak. 

De sze ren csé re van po zi tív pél -
da is: Bács fe ke te he gyen, ahol
1953-ban az evan gé li kus temp lo -
mot mag tár rá ala kí tot ták át, öt ven -
öt év vel mél tat lan hasz ná lat ba ke -
rü lé se után si ke rült fel újí ta ni, így
ma új ra ré gi fé nyé ben áll – Is ten di -
cső sé gé re és a hí vek épü lé sé re.

Kurcz Ádám Ist ván

EVAN GÉ LI KU SOK A VAJ DA SÁG BAN

Ka lan do zás a lu the rá nus vé ge ken
In me mo riam Do linsz ky Ár pád (1949–2012)
Szep tem ber 14-én kí sér ték utol só föl di út já ra Do linsz ky Ár pád sza bad -
kai evan gé li kus püs pö köt, a vaj da sá gi ma gyar köz élet egyik meg ha tá -
ro zó alak ját. Do linsz ky Ár pád a fel vi dé ki Sa jó gö mö rön szü le tett. A
po zso nyi hit tu do má nyi egye tem el vég zé se után, a het ve nes évek vé -
gén köl tö zött a Dél vi dék re, ahol előbb a kú lai, a nagy becs ke re ki és a
nagy kik in dai gyü le ke zet ben vég zett lel ké szi szol gá la tot, majd 1981-
ben es pe res sé, 1998-ban pe dig püs pök ké vá lasz tot ták. Ta lán a leg főbb
ér de me, hogy az ő szol gá la ta alatt erő sö dött meg ré gi jo ga i ban az
Ágos tai Hit val lá sú Evan gé li kus Ke resz tyén Egy ház Szer bi á ban-Vaj -
da ság ban. Je len írá sunk kal, me lyet még Do linsz ky Ár pád lek to rált,
en nek a – ma gyar or szá gi ol va só ink szá má ra jó részt is me ret len – ré gi -
ó nak a kör ké pét kí ván juk ad ni evan gé li kus szem szög ből.

A vaj da sá gi evan gé li kus egy ház szer ve zet 
Az el ső vi lág há bo rú vé gé ig a Vaj da ság te rü le tén élő né met, ma gyar
és szlo vák aj kú gyü le ke ze tek ter mé sze te sen a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház hoz tar toz tak. 

Tri a non után a ki rá lyi Ju go szlá vi á hoz ke rült egy ház rész egy nem -
ze ti sé gek fe let ti „Egye te mes Evan gé li kus Egy ház” meg szer ve zé sét
tűz te ki cé lul. Ám 1921-ben a szlo vák aj kú gyü le ke ze tek Ópá zo ván
meg ala pí tot ták nem ze ti evan gé li kus egy há zu kat, hogy a szlo vák nép
meg őriz hes se „evan gé li kus hi tét, anya nyel vét és az ősök örök sé -
gét”. Így a ki rá lyi Ju go szlá vi á ban, il let ve a Vaj da ság ban két egy más -
tól tel je sen füg get len és ön ál ló evan gé li kus egy ház jött lét re: a szlo -
vák és a „né met” – utób bi kö te lé ké be tar toz tak a ma gyar aj kú gyü le -
ke ze tek is. 

Bár 1945, il let ve a né me tek el űzé se után a ma gyar több sé gű vé vált
fe le ke zet ne vé ből el hagy ták a „né met” jel zőt, az egy ház kü lön ál lá sa
a szlo vák egy ház tól nem vál to zott. An nak el le né re sem, hogy a szlo -
vák egy ház a tő le füg get len ma gyar aj kú gyü le ke ze te ket sa ját egy há -
za ma gyar es pe res sé gé nek te kin tet te, és kí sér le tet tett a ma gyar
evan gé li kus egy ház zal va ló egye sü lés re. A tu laj don kép pen be ol -
vasz tá si szán dék kal ké szült terv sze ren csé re nem si ke rült, így Szer -
bia te rü le tén ma is két egy más tól füg get len, ön ál ló evan gé li kus egy -
ház lé te zik: az Ágos tai Hit val lá sú Evan gé li kus Ke resz tyén Egy ház Szer -
bi á ban-Vaj da ság ban, mely nek püs pö ki szék he lye Sza bad ka, és az
Ágos tai Hit val lá sú Szlo vák Evan gé li kus Egy ház Szer bi á ban, mely nek
püs pö ki szék he lye Új vi dék. 

Mind két egy ház ál la mi lag el is mert, jog foly to nos ság gal bí ró tör té -
nel mi egy ház, és mint ilyen, be van je gyez ve Szer bia Val lás ügyi Mi -
nisz té ri u má nak nyil ván tar tá sá ba.

2. Úr Krisztus, láttasd hatalmad, Ki minden urak Ura vagy! Te védd
meg árva népedet, Hogy dicsérhessen tégedet!
3. Jer, vigasztaló Szentlélek, Adj egyetértést népednek! Állj mellénk a
végső órán, Vígy életre halál után!

EÉ 255. – Luther Márton 1483–1546. 1541-ben írta, amikor Budavár elesett.

Tarts meg, Urunk,
szent igédben
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A ke resz tény ség a tör té ne lem be
va ló be lé pé se óta min dig „szí ne -
ző dött” asze rint, hogy mi lyen
nép kö ré ben vert gyö ke ret. Az
ókor ban más és más színt mu ta -
tott a gö rög meg a la tin, az után
meg a szír és az egyip to mi ke -
resz tény ség. Más for mát nyert,
ami kor a ger má nok nagy tö me gei
a ma guk jel le gét kezd ték ér vé -
nye sí te ni a la tin örök sé get to -
vább szár maz ta tó itá li ai ke resz -
tény ség mel lett. Ma is meg fi gyel -
het jük a kü lönb sé get: nem csak a
fe le ke ze tek sze rint mu tat nak az
egy há zak más és más jel le get, ha -
nem sa já tos mó don szí ne ződ nek
né pek, nem ze tek sze rint is.
Esze rint van „ma gyar” ke resz -
tény ség is. Per sze nem el von tan,
mint va la mi fe le ke ze tek fö lött ál -
ló, „egy szí nű” ke resz tény ség,
ha nem mint a fe le ke ze tek, ma -
gyar össze füg gés ben: a ma gyar
egy há zak sa já tos szí ne ző dé se.

Pát kai Ró bert

A ma gyar tör té nel mi egy há zak ma -
gyar ság gal kap cso la tos, meg ha tá -
ro zó sze re pe evi dens. Elég sé ges
Szent Ist ván dön té sé re utal ni. Ural -
ko dá sa alatt a ma gyar nép szin te in -
téz mé nye sen lett ke resz ténnyé.
Ez, mint is me re tes, ket tős kö vet -
kez ménnyel járt: az egyik teo ló gi -
ai, a má sik tár sa dal mi és po li ti kai
jel le gű. A ke resz ténnyé vált ma -
gyar nép ak kor lett ön ál ló nem zet -
té és szer ve zett ál lam má. A Szent
Ko ro na vol ta kép pen e ket tő bel ső
össze tar to zá sá nak a szim bó lu ma.

Két ség te len, hogy a Szent Ist -
ván-i dön tés a kö zép ko ri Res pub li -
ca Ch ris ti a nába, a ke resz tény né -
pek kö zös sé gé be he lyez te né pün -
ket. A kor jel le gé nek meg fe le lő en
oly annyi ra vált egy más ra ha tó vá a
val lá si, tár sa dal mi és po li ti kai gon -
dol ko dás és cse lek vés, hogy a sac -
rum és a pro fa num köl csö nö sen
egy be fo nó dott, és meg in dí tot ta a
ma gyar ság éle té ben is a lel ki és vi -
lá gi ha ta lom szá za do kon át tar tó 
küz del mét. En nek Nagy Kons tan -
tin óta ha gyo má nyai van nak. A ko -
rai kö zép kor ban ez szük ség sze rű
volt, mert az egy ház volt egye dül
ké pes a tár sa dal mi élet szá mos fel -
ada tát meg szer vez ni és el lát ni.

Ma vi szont az új kor sze ku la ri zá -
ci ós, me rő ben e vi lá gi esz mé i nek
ha tá sára új ra át kell gon dol nunk a
ket tő – a szent és a pro fán – kö zöt -
ti kü lönb sé get, il let ve az egy más -
hoz va ló kap cso la tos vi szo nyu kat.
Ne ve ze te sen azt, hogy mi az el sőd -
le ges – mond jam így: misszi ói – fel -
ada ta az egy ház nak, és
hogy mi lyen össze füg -
gés ben be szél he tünk az
egy há zak ma gyar sá got
szol gá ló vagy ép pen
men tő te vé keny sé gé ről.

* * *

Té te lem az, hogy a
tör té nel mi egy há zak
min dig is fe le lős sé get
érez tek a ma gyar né -
pért, jö vő jé ért, bol do -
gu lá sá ért. Még ak kor
is, ha ez igen sok szor
egy más el le né ben tör -
tént. Itt ta lán he lyén -
va ló egy pil la nat ra
össze vet ni a 16. szá za -
dot a nem rég mö göt -
tünk ha gyott 20. szá -
zad dal. Gom bos Gyu la
az össze ha son lí tást egy
he lyütt így fo gal maz ta

meg: „Új ko ri szá za da ink kö zül a
16. és a 20. szá zad hoz ta re ánk a
leg sú lyo sabb csa pá so kat.”

Ak kor, a 16. szá zad ban a mo há -
csi vész hát te rén a re for má ció és
el len re for má ció egy más nak fe szü -
lé se volt a kér dés. Eb ben a ku szált
hely zet ben nem volt na gyobb
nem ze ti fel adat, mint a hi tet erő sí -
te ni és a re mény te len csüg ge dés től
meg óv ni a ma gyar sá got. Ezt –
mint Is ten től ka pott fel ada tot – az
evan gé li kus (tá gab ban pro tes táns)
pré di ká to rok a sok nyo mor ral és
szen ve dés sel küz dő ma gyar né pük
szol gá la tá ban is mer ték fel. Az
evan gé li um üze ne tét az ak ko ri em -
ber szá má ra hi he tet len kor sze rű -
ség gel hir det ték.

Az ak kori ka to li ciz mus nagy te -
her té te lé nek bi zo nyult, hogy tör -
té nel mi okok mi att a fő pap ság hoz -
zá volt köt ve egy ma gyar ság tól
élet ide gen ural mi rend szer hez és
tár sa dal mi szer ke zet hez. Ki eme -
len dő azon ban Páz mány Pé ter esz -
ter go mi ér sek el len re for má ci ó ja,
aki a hit har cát ugyan csak szel le mi
fegy ve rek kel kí ván ta meg vív ni.
Ma gyar ha za fi sá gá hoz két ség nem
fér he tett, be szé de i ben és pré di ká -
ci ó i ban né pe meg ér té se és vi gasz -
ta lá sa je lent ke zik.

A 20. szá zad trau ma so ro za ta
szá munk ra a tri a no ni bé ke dik tá -
tum mal kez dő dött, és a szov jet
meg szál lás negy ven évé vel te té ző -
dött. Rom lá sunk meg annyi ve tü le -
te ide ve zet he tő vissza. 

* * *

Az egy há zak bel ső vál to zá sa, egy -
más fe lé for du lá sa és új faj ta esz mé -
lő dé sünk nyo mán el jött az ide je
an nak, hogy most már ne csak az
egy há zak fe le lős sé gé ről szól junk, ha -
nem egy mást ért ve – vagy leg -
alább is egy mást köl csö nö sen meg -
ér te ni igye kez ve – együtt mű kö dé -
sük nek a kér dé sét is ves sük fel, és
mér le gel jük en nek teo ló gi ai és gya -
kor la ti le he tő sé ge it.

Az em lí tet tek alap ján te szek kí -
sér le tet ar ra, hogy a szór vány ma -
gyar ság pél dá ján tá jé ko zód va kö -
ze lít sem meg té má mat, a ke resz -
tény egy há zak együtt mű kö dé sét
az össz ma gyar ság ér de ké ben.

Ál ta lá nos meg ál la pí tás sal kez -
dem. Köz hely, hogy min den har -
ma dik ma gyar a nem zet ál lam ha tá -
ra in kí vül él. Ahogy azon ban a gya -
ko ri is mét lés nem te szi igaz zá a va -
lót lan ál lí tást, épp úgy nem ér vény -
te le ní ti a va lós té nye ket sem. A ha -
tá ron tú li ma gyar ság hoz, a nem zet
egy har ma dá hoz a nyu ga ti, szór -
vány ban élő ma gya rok is hoz zá tar -

toz nak, an nak lé nye ges ré szét ké -
pe zik. Egy fon tos po li ti kai kü lönb -
ség té tel lel: mi ugyan is nem al ko -
tunk nem ze ti ki sebb sé get. Be ván -
dor lók va gyunk, a be fo ga dó or szá -
gon be lül sem mi sem jo go sít ben -
nün ket na gyobb au to nó mi á ra,
mint ar ra, hogy ma gyar sá gunk hoz
ra gasz kod junk, hogy a be fo ga dó
or szág nak já ró ál lam pol gá ri hű ség
mel lett meg őriz zük sa já tos ma gyar
kul tu rá lis örök sé gün ket, nem ze ti
szo ká sa in kat, ha gyo má nya in kat.

Po li ti ka i lag a leg meg ha tá ro zóbb
az, hogy bár mi lyen in ten zi tás sal
él jük is meg a ma gyar ság hoz va ló
tar to zá sun kat, az zal azo no sít va
ma gun kat, a be fo ga dó or szág so ha -
sem él het az zal a gya nú val, hogy
te rü le ti vagy bár mi fé le egyéb ve -
szélyt je len tünk az adott nem ze ti
tár sa da lom ra. Így hát, ha még oly -
kor ta lál ko zunk is elő íté let tel,
„ötö dik had osz lo pot” sen ki sem lát
ben nünk.

Ugyan ak kor, az érem má sik ol -
da lát néz ve, a nyu ga ti ma gyar ság
nincs úgy ön vé de lem re kény sze -
rít ve, mint pél dá ul a fel vi dé ki, er -
dé lyi vagy a vaj da sá gi, ma gá ban
rejt ve az el ké nyel me se dés és az
egy má sért va ló fe le lős ség ér zés el -
vi sík ra te re lé sé nek ve szé lyét. A
nyu ga ti ma gyart nem kö ti az egy
tömb ben élők tár sa dal mi ko hé zi ó -
ja, így hát a ma gyar ság hoz fű ző dő
kap cso la ta i nak meg őr zé sé ben és
fej lesz té sé ben a ma gyar in téz mé -
nyek nek van nagy sze re pük, ki -
emel ten is az egy há zak nak és a lel -
ké szek nek.

A ki ván dor lá si hul lá mok bár me -
lyi két te kint jük is – az 1861 és 1914
kö zöt tit, az 1918–1948-as idő sza -
kot, vé gül az 1956 utá ni me ne kült -
hul lá mot –, vi lá gos sá vá lik, hogy
bár szá mos egye sü let és moz ga lom
volt ké pes bi zo nyos rész fel ada tok
meg ol dá sá ra, de egye dül és ki zá ró -
lag a ma gyar egy ház köz sé gek és lel ké -
szek ké pez ték azt a há ló za tot,
amely re – or szág ha tá rok tól füg -
get le nül – a leg kü lön bö zőbb prob -
lé mák meg ol dá sá ban min dig szá -
mí ta ni le he tett. A ma gyar egy há -
zak Nyu ga ton pó tol ha tat lan és
meg ha tá ro zó sze re pet töl te nek be
nem csak a hit élet ben, ha nem a ma -
gyar nem ze ti kö zös sé gek ön azo -
nos sá gá nak meg őr zé sé ben és a sa -
já to san ma gyar kul tú ra meg élé sé -
ben. Ezen a té ren a nyu ga ti ma gyar
egy há zak kö zöt ti együtt mű kö dés
pél da mu ta tó.

* * *

A ma gyar kul tú ra par ex cel len ce val -
lá sos kul tú ra. A tör té ne lem fo lya -

mán nem ze ti és egy há zi kö zös sé -
ge ink nem egy szer szo ros egy sé get
al kot tak egy más sal. Tör té nel -
münk szá mos nagy alak ja – Szent
Ist ván tól Rá kó czi ig és Szé che nyi ig –
hí vő ke resz tény. Nem ze ti iro dal -
munk je len tős al ko tá sai a Ha lot ti
be széd és az Óma gyar Má ria-si ra lom
óta a mai na pig – Ba bits és Pi linsz -
ky, Jó zsef At ti la, Rad nó ti és Illyés
köl té sze tén át – ezer szál lal kö tőd -
nek a hit és a val lá sos ság kér dé se i -
hez. Va ló ban alig hi he tő, hogy vol -
na kul tú ra, amely ennyi re ma gán
vi sel né mind két kon fesszió szel le -
mé nek ala kí tó ere jét.

Dön tő je len tő sé gű volt nem zet -
kö zi, de ma gyar egy há zi szem pont -
ból is, hogy a ró mai ka to li kus egy -
ház a II. va ti ká ni zsi nat tal be kap -
cso ló dott a pro tes táns és az or to dox
egy há zak öku me ni kus moz gal má -
ba. Az ál dott em lé kű, zsi na tot
össze hí vó XXI II. Já nos pá pa már
nem élt, ami kor 1964. no vem ber 24-
én ki hir det ték a zsi na ton az öku me -
niz mus ról szó ló ha tá ro za tot. 

Ezen egy há zi dön tés sok kal in -
kább be fo lyá sol ta a nyu ga ti ma -
gyar egy há zak egy más hoz va ló vi -
szo nyát, mint a ha zai egy há zak kö -
zöt ti kap cso la tot. En nek egyik oka
az volt, hogy a kom mu nis ta rend -
szer nem lát ta szí ve sen az erő sö dő
egy há zi kö ze le dést. Szí ve seb ben
dol go zott – egy sze rűbb volt szá -
má ra – a ka to li kus „pa pi bé ke moz -
ga lom mal”, a re for má tus „szol gá -
ló”, il let ve az evan gé li kus „dia kó -
ni ai” teo ló gi át kép vi se lők kel.
Ezek, mint is me re tes, a po li ti kai
kon for miz mus és túl élés je gyé ben
szü let tek. Nem is min dig a pe tár -
da sze rű en pu fog ta tott szó la mok -
kal volt a baj, ha nem az zal a hely -
zet tel, amellyel az egy há zak bé két
kö töt tek.

* * *

Eb ben az írás ban nyil ván nem fel -
ada tom a II. va ti ká ni zsi nat ma gyar -
or szá gi ha tá sá nak vagy ép pen a ha -
tá ron tú li egy há zak ered mé nye i nek
vagy ered mény te len sé ge i nek ku ta -
tá sa. Ehe lyett egy nyu gat-eu ró pai
pél dát sze ret nék em lí te ni an nak
szem lél te té se kép pen, mi lyen teo ló -
gi ai meg fon to lá sok nyújt hat nak ala -
pot az öku me ni kus pár be széd foly -
ta tá sá ra, és mi lyen le he tő sé gei van -
nak a gya kor la ti együtt mun kál ko -
dás nak. Mert szá mom ra nem két sé -
ges, hogy a tör té nel mi ma gyar egy -
há zak csak ak kor tud nak a ma gyar -
ság ér de ké ben együtt mun kál kod ni,
ha test vé ri mó don szót tud nak ér te -
ni egy más sal.

Nos, Stutt gart ban 1967-ben, víz -

ke reszt ün ne pén ad ták ki a kö vet -
ke ző cí mű do ku men tumot: „Ma -
gyar Öku me ni kus Nyi lat ko zat. A
kül föl di ma gyar ró mai ka to li kus és
evan gé li kus öku me ni kus bi zott ság
kö zös nyi lat ko za ta.” Az eu ró pai
ma gyar öku me ni kus ta lál ko zók
eset le ges és idő höz kö tött nyi lat -
ko za ta i tól el te kint ve ez az egyet -
len ko moly do ku men tum e te rü le -
ten. Ér de me az, hogy – a II. va ti ká -
ni zsi nat fris sí tő ha tá sá ra – nem
ken dőz te el a kö zös gon do kat, a
meg szün te té sük ér de ké ben erő fe -
szí té se ket he lye zett ki lá tás ba, és
to váb bi kö zös, gya kor la ti együtt -
mű kö dést szor gal ma zott. A nyi lat -
ko zat ér de mi szer ző je Bé kés Gel lért
ró mai egye te mi ta nár és Vaj ta Vil -
mos, a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
ak ko ri teo ló gi ai igaz ga tó ja volt.

Be fe je zé sül né hány zá ró gon -
do lat.

„Lé nye ges tör té nel mi vál to zást
je lent az egy ház éle té ben az a tény,
hogy a 20. szá zad ban a több sé gi
egy ház hely ze te tel je sen meg vál to -
zott. He lyé be a ki sebb sé gi vagy
szór vány egy ház lép. A Nyu gat ke -
resz tény sé gét nem csak az ate is ta
ideo ló gi ák tá mad ták meg, ha nem a
sze ku la ri zá ció fo lya ma ta is, amely
fe les le ges sé tet te a szo kás ke resz -
té nye ket, és a hit val ló ke resz té -
nyek szá má ra utat nyi tott. A 20.
szá zad prob lé má i val, ma gyar sors -
kér dé se ink kel Krisz tus hoz kö tött
lel ki is me ret tel és hit tel kell szem -
be néz nünk, kü lön ben krí zis hely -
zet be ke rü lünk. A Krisz tus ra te -
kin tő hit azon ban az egy ház kül de -
tés tu da tá nak meg úju lá sát je len ti.”
(Vaj ta Vil mos)

Az ön tu da tos Krisz tus-hí vők
szol gá la tá nak sok fé le sé ge fog ja a
jö vő egy há zát hor doz ni és eb ben a
Krisz tus-for rás ban a jö vő egy há zá -
nak egy sé gét is meg mu tat ni. Az
egy ség utá ni vágy és cse lek vés
azon ban nem tö re ked het hol mi ho -
má lyos fe le ke zet kö zi ség re, sem
szer ve ze ti ve tü let nél kü li lel ki egy -
ség re.

Az egy ház és ben ne a ma gyar
tör té nel mi egy há zak fel ada ta nem
az, hogy ma gyar nem ze ti ál mo kat
vagy ép pen ség gel po li ti kai cé lo kat
va ló sít sa nak meg, ha nem hogy az
egy ház egy ház ma rad jon, vi gasz ta -
ló és kri ti kus sza vát hal las sa. Így
tud ja iga zán be töl te ni kül de té sét
az össz ma gyar ság és a szór vány -
ma gyar ság ér de ké ben.

A szer ző az Egye sült An gol Nyel vű
Evan gé li kus Egy ház nyu gal ma zott
püs pö ke (Lon don)

A ke resz tény egy há zak együtt mű kö dé se 
az össz ma gyar ság ér de ké ben 

Id. Lucas Cranach oltárképe a wittenbergi városi templomból (részlet) – A prédikáló Luther és Krisztus ábrázolása
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Müns ter, Né met or szág. A ke resz -
té nyek szá má ra a Ró mai Bi ro da -
lom ban se gí tet te az ül dö zés el vi se -
lé sét az, hogy püs pö keik ha tal mas
„le ve le zőhá ló za tot” épí tet tek ki.
Ez tet te le he tő vé, hogy ta pasz ta la -
ta i kat gyor san kö zöl jék egy más sal,
fi gyel mez tes se nek a ve szé lyek re,
és tak ti kai uta sí tá so kat ad ja nak az
ül dö zé sek ki vé dé sé re. Ez le he tett
az ókor „on-line há ló za ta”, amely
nem utol só sor ban a ke resz tény
teo ló gi át is ter jesz tet te és erő sí tet -
te. Er re a meg ál la pí tás ra ju tott az
egyik ku ta tó az egy ház atyák le ve -
le zé sét ta nul má nyoz va.

Nank ing, Kí na. Az itt mű kö dő,
Amity Print ing ne vű nyom da a vi -
lág leg na gyobb bib lia nyom ta tó
üze me. 1987-ben ala pí tot ták a
Bib lia szö vet sé gek Vi lág szer ve ze -
té nek köz re mű kö dé sé vel, az óta
több mint nyolc van mil lió pél -
dány ban hagy ta el a nyom dát a
Szent írás. 

Sang haj, Kí na. Egy eu ró pai
meg fi gye lő sze rint va sár na pon -
ként több ke resz tény ül a kí nai
temp lo mok ban, mint egész Eu ró -
pá ban össze sen. A kí nai la kos ság -
nak csu pán há rom-négy szá za lé ka
ke resz tény, de szá muk éven ként
egy mil li ó val nö vek szik. Ez ar ra is
vissza ve zet he tő, hogy Kí ná ban
min den ke resz tény hí vő misszi o -
ná ri us nak ér zi és tud ja ma gát, és
má so kat is igyek szik meg nyer ni
Krisz tus ügyé nek. Az or szág ban
va ló szí nű leg több tag juk van az
egy há zak nak, mint az ural ko dó
Kí nai Kom mu nis ta Párt nak.

Bag dad, Irak. A há bo rú előtt
csak nem két mil lió ke resz tény élt
az or szág ban, ma azon ban már csak
kö rül be lül négy száz ezer re te he tő
az ott hon ma rad tak szá ma. Ál lan dó
ret te gés ben él nek, is ten tisz te le te i -
ket vagy ti tok ban, vagy ka to nai őri -
zet mel lett tart ják, mert isz lám
szél ső sé ge sek bár mi kor meg ro han -
hat ják és meg öl he tik őket. 

Va ti kán vá ros. Új ra re mény ked -
nek a ró mai ka to li kus hí vők. Egy
Ro má ni á ban tár gya ló nem pa pi kö -
zös ség nek írt le ve lé ben a pá pa azt
üzen te, hogy a la i ku sok nem csu -
pán mun ka tár sai a pa pok nak, ha -
nem „az egy ház lé té ért és mun ká -
já ért a pa pok kal együtt kell fe le lős -
sé get vál lal ni uk”. A to váb bi ak ban
azon ban azt is kö rül ír ta, hogy ez
el ső sor ban a tár sa dal mi igaz sá gos -
ság ki har co lá sá ra vo nat koz nék. 

Würz burg, Né met or szág. Újabb
kegy tárgy ke rült a Jé zus Szí ve-

temp lom ba: II. Já nos Pál pá pa egy
vér csepp je, ame lyet egyik öl tö -
nye szö ve tén ta lál tak. Be ke re te -
zik, és a temp lom kegy tár gyai kö -
zött fog lal majd he lyet a Krak kó -
ból ér ke zett aján dék. 

Edin burgh, Skó cia. A skót ró mai
ka to li kus püs pö kök pász tor le vél -
ben éle sen bí rál ták a kor mány nak
azt a ter vét, hogy en ge dé lyez né az
egy ne mű ek há zas sá gá nak le ga li zá -
lá sát. A püs pö kök in ter ne tes hon la -
pot ter vez nek, amely ben ta ná cso -
kat kí ván nak ad ni a za va rok kal és
ta nács ta lan ság gal küz dő „jö ven dő
apák nak és anyák nak”. 

Lat run, Iz ra el. A trap pis ta ko -
los tor fa lá ra szél ső sé ge sek ezt má -
zol ták: „Jé zus ma jom volt.” A ha tó -
sá gok két fel osz la tott il le gá lis zsi dó
te le pü lés volt la kó i ra gya nak sza -
nak, akik így akar tak bosszút áll ni
(?) te le pük le rom bo lá sá ért. Hat hí -
vő zsi dó fér fi pár nap pal ké sőbb
szé gye né ben le mos ta a gya láz ko dó
fel ira tot. Az eset nem egye di je len -
ség Iz ra el ben: feb ru ár ban a je ru zsá -
le mi gö rög or to dox ko los tor fa lán
is uszí tó fir ka je lent meg: „Ha lál a
ke resz té nyek re!”

Ber lin, Né met or szág. Egy fel -
mé rés sze rint az or szág min den
har ma dik pol gá ra vál lal ön kén tes
mun kát, fő leg sze re tet in téz mé -
nyek ben, is ko lák ban, egy há zi kö -
zös sé gek ben. Az el múlt ti zen két
év alatt te te me sen meg nőtt a szá -
muk, fő leg az ak tív nyug dí ja sok -
nak kö szön he tő en.

Flo ri da, Egye sült Ál la mok.
Kár té rí tést kö ve tel az iz ra e li re pü -
lő tár sa ság tól egy tu ris ta hölgy: hi á -
ba fog lal ta le elő re a re pü lő je gyét,
nem fog lal hat ta el a he lyét, mert a
mel let te ülő szé ken egy or to dox
rab bi ült vol na, aki til ta ko zott egy
asszony szom széd sá ga el len, a lé gi -
tár sa ság pe dig ne ki adott iga zat. Az
sem se gí tett, hogy a hölgy a szó ban
for gó ülést ki fe je zet ten or vo si uta -
sí tás ra hi vat koz va kér te. 

Wi es ba den, Né met or szág. Az
or szág ban ja nu ár óta kö zel négy -
ezer gyer mek jött fo gya ték kal a
vi lág ra, mert édes any ja a ter hes -
ség alatt mér ték te le nül fo gyasz -
tott al ko holt. 19 500 gyer mek pe -
dig egy ál ta lán nem jött vi lág ra. 

Pew sey, Ang lia. A Bar na bas
Alap ne vű szer ve zet ül dö zött ke -
resz té nye ket se gé lyez. Nem ré gi -
ben köz zé tett je len té se sze rint a
Kö zel-Ke le ten, tu laj don kép pe ni
szü lő föld jén ha ma ro san ki irt ják a
ke resz tény sé get. A nyu ga ti saj tó

ál tal szé pít ve „arab ta vasz nak” ne -
ve zett vé res fel ke lé sek nyo mán
isz lám szek ták és cso por tok ke rül -
tek ha ta lom ra Egyip tom ban, Lí bi -
á ban és Tu né zi á ban, ami rosszat
sej tet. Ma rok kó ban és Al gé ri á ban
ugyan (még) csend van, de a han -
gu lat ha mar a ke resz té nyek el len
for dul hat, akár csak az úgy ne ve zett
Golf-ál la mok ban. A szí ri ai há bo rú -
ban is két front kö zött őr lőd nek a
ke resz té nyek: Asszad el nök bu ká sa
a ke resz tény ül dö zé sek kez de tét is
je len te né. 

Wa shing ton, Egye sült Ál la -
mok. Az or szág má so dik leg na -
gyobb lé lek szá mú egy há za a me -
to dis ta egy ház. Je len leg 7,7 mil lió
tag ja van, vi lág szer te pe dig 70 mil -
li ót szám lál. 

Tel Aviv, Iz ra el. A he lyi egye -
tem ta nul má nyi köz pon tot hoz
lét re, amely a há rom egy is ten hí vő
val lás – a zsi dó ság, a ke resz tény -
ség és az isz lám – egy más ál ta li
jobb meg is me ré sét szor gal maz ná.
Az igaz ga tó sze rint ijesz tő en ke -
vés is me re te van a zsi dó la kos ság -
nak a ke resz tény ség ről, s az isz lá -
mot is alig is me rik a zsi dók és a ke -
resz té nyek. 

Han no ver, Né met or szág. Ál ta -
lá nos, egy re gyor su ló mér té kű el -
val lás ta la no dás fe nye ge ti a né met
nyelv te rü le ten élő la kos sá got. A
Gal lup In té zet fel mé ré se sze rint
hat év alatt Né met or szág ban 9%-
kal csök kent a ma gu kat val lá so -
sak nak tar tók szá ma, Svájc ban
21%-kal, Auszt ri á ban 10%-kal. 

Zü rich, Svájc. Szo cio ló gi ai ku -
ta tás fi gyel mez te ti az egy há za kat,
hogy az ál ta luk hasz nált val lá sos
fo gal mak – mint Is ten, te rem tés,
meg vál tás – alig ért he tők a mai em -
be rek szá má ra, nem tud ják el he -
lyez ni eze ket a gon do lat vi lá guk -
ban. Az egy há zak nak a hit meg ta -
pasz ta lá sá ból kell ki in dul ni uk,
hogy ezek ből a ta pasz ta la tok ból
új, mo dern fo gal mak ke let kez ze -
nek – ja va sol ják a ku ta tók.

Ber lin, Né met or szág. Az Evan -
gé li u mi Szö vet ség (EKD) nem ré -
gi ben kö zölt sta tisz ti ká ja sze rint az
or szág la kos sá gá nak ke rek har minc
szá za lé ka tar to zik a ró mai ka to li -
kus egy ház hoz, hu szon ki lenc és fél
szá za lé ka az evan gé li kus egy há -
zak hoz. A nyu ga ti la kos ság het ven
szá za lé ká nak van egy há zi kö tő dé -
se, míg a ke le ti te rü le te ken, a volt
Né met De mok ra ti kus Köz tár sa -
ság ban csak a né pes ség hu szon öt
szá za lé ká nak. Ezek sze rint „jó”

mun kát vég zett az ate is ta rend szer
ke le ten…

Chi si nau, Mol do va. Or to dox
ke resz té nyek a moszk vai pát ri ár -
ká tól ké rik Vla di mir met ro po li tá -
juk hi va tal ból va ló el moz dí tá sát.
Sze mé re ve tik, hogy nem aka dá -
lyoz ta meg „a ho mo sze xu á li so kat
és egyéb ki sebb sé ge ket” egyen lő -
vé te vő par la men ti tör vény meg -
ho za ta lát. Egy nagy sza bá sú tün te -
tés pe dig öt ven há rom olyan or -
szág gyű lé si kép vi se lő egy ház ból
va ló ki kö zö sí té sét kö ve tel te, aki e
mel lett a tör vény mel lett vok solt. 

Li mas sol, Cip rus. Az orosz or -
to dox egy ház fe je, Ki rill pát ri ár ka
lá to ga tást tett a szi ge ten, hogy fel -
emel je sza vát a po li ti kai egye sí té -
sért. Til ta ko zott az el len, hogy a
tö rök kor mány az ál ta la el fog lalt
szi get ré szen meg til tot ta or to dox
pa pok lel ki pász to ri lá to ga tá sát. A
tö rök ré szen hat van ezer orosz
gyö ke rű or to dox él, ne kik így
nincs le he tő sé gük lel ki gon do zás ra. 

Ber lin, Né met or szág. Erő tel -
jes nyílt le vél ben adott han got
saj ná l ko zá sá nak az Orosz Or to -
dox Egy ház Né met or szá gi Ke rü -
le té nek ve ze tő sé ge, hogy egyet -
len né met po li ti kus (a kan cel lárt
is be le ért ve) sem fe jez te ki
együtt ér zé sét, ami kor val lás gya -
lá zó nők meg szent ség te le ní tet ték
a moszk vai Meg vál tó Krisz tus-
ka ted rá list. Az en nek he lyén ál ló
egy ko ri ka ted rá list 1931-ben a
szov jet ha ta lom le rom bol ta – a
töb bi 56 ezer or to dox temp lom -
mal együtt –, ami kor pe dig új já -
épí tet ték, a kom mu niz mus már -
tír jai em lé ké re szen tel ték. A püs -
pö kök el tud ják kép zel ni, hogy
mi lyen kó rus ban til ta koz tak vol -
na a né met po li ti ku sok, ha a
buchen wal di ha lál tá bort, a ber li ni
zsi na gó gát, a köl ni me cse tet vagy
a ná ciz mus sal szem be ni el len ál lás
em lé két őr ző plöt zen se ei em lék -
he lyet gya láz ták vol na meg…

Össze ál lí tot ta: G. I.
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A lap in gye nes, a nyom da- és pos ta költ ség re ado má nyo kat ké rünk
és el fo ga dunk.
Bank szám la: Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia, Bu da pest, Ra if fe i sen Bank
Bank szám la szám (bel föld rõl): 12010886-00146767-00100002
(kül föld rõl) IBAN: HU 43 1201 0886 0014 6767 0010 0002
SWIFT: UBRT HUHB

Ado má nyok
Az Úti társ nyom da- és pos ta költ sé gé re a leg utób bi szám óta a kö vet -
ke ző ado má nyok ér kez tek:
• Sváj ci ma gyar nyel vű pro tes táns gyü le ke ze tek – 500 CHF
• Biszk up Mar git – 50 EUR
Kö szön jük a tá mo ga tást! La punk ki adá sá nak és pos tá zá sá nak költ -
sé ge i hez sze re tet tel vár juk ol va só ink tá mo ga tó ado má nya it a Ma -
gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia, Bu da pest, Ra if fe i sen Bank
12010886–00146767–00100002 szám la szám ra. 
(Kül föld ről: HU 43 1201 0886 0014 6767 0010 0002)
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