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XVII.
A dán evangélikus egyházról

Dánia a legkisebb területű skandináv ország, a nagy zöld alföldek, a 
krétafehér parasztházak, a lágyan zúgó tölgyesek országa. Sok-sok szi- 

get mindenütt, kicsiny és óriás szigete k  egyaránt. Mind-mind mint  egy 
h i d  

a  
k o n t i n e n s r ő l  

a  
skandináv 

félsziget felé. 

Lakosságának 97%-a az

Dániába az evangéliumot Ansgar vitte 926- ban. Fiatal szerzetes volt 
  westfáliai kolostorban, később ő lett a Hamburg- Brema egyházkerület 
pü spöke. De csak a XI. szd legvégén szerveződött meg az egyházi élet az 
egész országban, elsőnek a skandináv országok közül, 1103-ban lett ön- 
álló egyházkerületté  Dánia. A középkori egyházszerve zet tkp. a mai napig, 
fennáll, a reformáció nem hozott olyan változásokat, mint a kontinens 
egyházaiban,t.i. az egyház a maga egészében a lutheri irán yhoz csatlako- 
zott, sem reformátusok, sem baptisták nem próbálkoztak hóditással. Dánia 
reformátorai Hans Tausen és Peder Palladius voltak, mindketten Witten- 
bergben tanultak. A reformáció szempontjából döntő év 1536 volt, ekkor 
szakitotta meg a dán parlament Rómával minden kapcsolatát, a római püs
pököket letették és evangélikus püspököket szenteltek fel, a püspökszen- 
telést Bugenhagen János, Luther barátja végezte. - A XIX. szd-ig nagyobb 
mozgolódás nem volt a dán egyházban, amikoris két nagy ébredesi mozga
lom rázta fel az országot. Az egyik a Grundtvig-féle, a másik az ú.n. 
"belmissziói  mozgalom. A grundtvigiánus az érdekesebb, mert ez telje- 
sen egyedülálló típusú evang. kegyességet alakitott ki. Grundtvig 
/1783-1872-ig élt/, kétségtelenül a dán egyháztörténet legismertebb alak- 
ja. A dán nép nemcsak mint nagy egyházi emberre, hanem mint egyik leg- 
nagyobb fiára, gondol rá ma is. Kepe ott látható minden iskolában és a 
legtöbb dán otthonban is. Mint teológus, iró, költő, volt jelentős korá- 
ban, de legmaradandóbb műve a népfőiskolai munka megalapitása. Ő szerin
te a hangsúly a keresztyénségben az életen van, a gyülekezet dinamikus 
élete a fontos, amelyben a feltámadott Jézus Krisztus igéjével és szent
ségeivel maga munkálkodik. Ma Koppenhágában egy gyönyörű templom hirdeti 
Grundtvig emlékét. A templom különös alakja orgonára emlékeztet, mert 
Grundtvig nemcsak nagy tanitó és szervező volt, hanem nagyon sok egyházi 
éneket is irt. Ezeket ma is szivesen éneklik a dán evangélikusok.

A másik világhires dán Thorvaldsen, a nagy szobrász, egy egész múzeum 
van tele alkotásaival. Leghiresebb műve a kopenhágai dóm főoltára felett 
álló   áldó Krisztus-szobor, amelyet legjobban úgy lá tunk, ha letérde
lünk előtte.

 A XX.szd elején nagy atheista hullám söpört végig Dánián is, mint a 
többi skandináv államon. A kulturális élet nagy részé levált a keresz- 
tyénségtől és nagy tömegekben is olyan vallási közömbösséget hozott lét- 
re, amelyet nálunk pl ezelőtt elképzelni sem lehetett. Ugy mondhatjuk,
hogy a dán egyházat előbb érte ol a szekularizmus szele, mint bennünket, 
Georg Brandes volt az atheizmus vezére. Ő azt vallotta, hogy az intelli- 
genciát kell megnyerni az atheizmus számára, és akkor az egyszerű nép is  
lassan elfordul az egyháztól. Különböző jelszavak születtek:"Műveltnek
lenni és keresztyénnek lenni egyszerre nem lehet!" stb. A valóság persze 
más lett. Még határozottan atheista irokón és gondolkozókon is érezni a 

keresztyénség hatását. Főleg Kierkegaard miatt, aki rend- 
kívül mély ker. gondolkodó volt. 
  Szociális szempontból is érdekes helyzet alakult ki a század elején. 
Mig azelőtt a parasztok és a munkások az egyházon belül a belmissziói 
mozgalom iránt érdeklődtek, a jobbmódúak a Grundtvig-mozgalomban találták 
meg a helyüket, addig most a dolgozók a szabad egyházakba özönlöttek és 

a tőkések maradtak az államegyházban. Persze csak általánosságban volt. 
Mit mutatnak  mai vallási statisztikai adatok? Dániában is- mint sok 
más országban, sokszor tartanak közvéleménykutatást. 1956-os adatok 
/Gallop Pol/ a következők:
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  Hiszel-e Istenben? Igen 80 %
 Hiszel-e a halál utáni életben? Igen 50 %

Imádkozol-e? Rendszeresen, igen 34 %
Egyáltalán  nem  39%

Gyermekeidet tanitod-e imádkozni? Igen 84 %
 Olvasol-e Bibliát? Rendszeresen 16 %

sohasem 42 %
Az elmúlt 14 nap alatt voltál-e templomban? 

    Felnőtt: igen 20 %  
Ünnepeken szoktál-e járni? Igen 70 % 
Egész évben rendszeresen? Igen 17 %  
Legalább egyszer egy évben? Igen 46 %
Rádiós istentiszteletet hallgatsz-e? Igen 70 %  soha 10 % 
Konfirmációban részesült a   gyermekek 94 %-a.

Statisztikai adatok tekintetében a városi és falusi lakosság, nagyban 
különbözik egymástól a falusiak javára. Pl. a falusi lakosságnak 18 %-a 
vesz úrvacsorát rendszeresen, a városi lakosságnak csak 7 %-a. Az öre-
gek inkább élnek egyházi életet, mint a fiatalok.

Elég nagy passzivitás tapasztalható tehát a dán egyházban a hivek 
részéről. Főleg a templomlátogatáson látszik ez. Az egyház próbálja    
megtalálni a kontaktust a nép és az egyház között. Néhány ilyen kisér
letet bemutatok.       

Népfőiskolai mozgalom. 77 ilyen népfőiskola van.  Dániában, mint
egy 6000 tanulóval. Ebből 44 grundtvigiánus. 21 ker. munkásmozgalomhoz 
tartozó, 10 belmissziós. Ezekben az iskolákban nagyrészt falusi fiata- 
lok tanulnak.  

2. Koppenhágai temploma ap. /Kopenhamns Kirkefond / Kopenhagában a 
XIX.szd közepéig 6 templom volt az akkor 130.000 lakosú varosban. 150 
évig egyetlen templomot sem épitettek. 1861-ben pl az egyik gyülekezet
ben 75.000 fölé nőtt a lélekszám. Amikor a vezetőség és a kultuszminisz 
térium nem tudott csinálni semmit, laikusokból és lelkészükből mozgalom 
alakult, amelynek a célja az volt, hogy templomokat épitsen. 1890 óta 
hatvan ilyen templom épült Kopenhágában, ebben a ma mar milliós város
ban. /Kopenhága az északi államok legnagyobb városa./ Ma már nem lehet 
nagyobb egy-egy gyülekezet, mint tizezer lélek. 8 nemrég kötött az egy
ház a kormánnyal egy megegyezést, amely szerint minden uj templomot 
felerészben a kormány, felerészben a templomalap épittet.

3. Kisgyülekezeti mozgalom. U j szolgálati utak keresése és laikus- 
munkások sz olgálatbaállitása jellemzi ezt. Noha megmarad a vasárnap az 
egyházi élet központjában, sok hétköznapi tevékenység is alakult ki. 
Erőteljes családlátogatás indult meg az elmúlt évtizedben, ezt a munkát 
laikusmunkások végzik. Az amerikai egyházak Stewardship mozgalmának ha
tására. Ezeket a családlátogató laikusokat külön tanfolyamokon képzik 
ki. Az az általános tapasztalat, hogy a templomba hivogató látogatókat 
nagyon szivesen fogadják mindenütt.  Vannak egyházi bölcsödék és ovodák 
is. Az igen jó szolgálat dolgozó anyák számára, egyben tartja a kapcso
latot az egyház és az otthon között. Külön kellene beszélni arról a ko
moly egyházi harcról, mely a II. világháború idején folyt az elnyomó 
náci nemetek ellen, ill. a dán egyház függetlenségéért és szabadságáért 
de erről tavaly egv szeretetvendegségi előadáson Kaj Munk életrajzával 
kapcsolatban hallottunk.

 A dán egyházban ma is mindennek a szive vasárnap l0 óra,"-mondta 
egyik püspökük. Ekkor vannak ugyanis a főistentiszteletek. Aki részt 
vesz az istentiszteleten, annak szivügye az egyház, mert Dániában dön- 
tést jelent templomba járni. Aki jár, az a sodrás ellen úszik."Az ember 
jár templomba, nem azért,mert már is megy, hanem annak ellenére,hogy más 
nem megy."



Az ősi Roskildei kathedrális

Valamikor Roskilde volt Dánia  fővárosa és egyben a 
dán érsekség székhelye is.


