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„A kelet-európai lutheránus egyházak olyan társadalomban élnek, amely a maga 
szociális, gazdasági és politikai rendszerét a marxizmus-leninizmus ideológiai 
alapján építi fel.

Ezek az egyházak mintegy negyven éve élnek ilyen környezetben. Kipró-
báltato  hitük, reménységük és szeretetük. Ateista közegben kelle  hűségesen 
megállniuk Krisztus-hitükben és nem volt szabad elszigetelődniük. Sok kihívás-
sal kelle  szembenézniük. Véleményem szerint ezeket az egyházakat nemcsak 
kritizálni kellene »kívülről«, hanem szeretni is.”

(Káldy Zoltán, 1985)
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Hangütés

Káldy Zoltánról sokan beszélnek, de kevesen írnak, és még kevesebben publi-
kálnak. Miközben harmincéves püspöki szolgálatának (1958–1987) eredményei 
és következményei lépten-nyomon visszaköszönnek az evangélik us egyház 
mindennapi életében és szolgálatában, a fi atalok közül sokan lényegében már 
semmit sem tudnak róla, s egyre kevesebbet tudnak magáról a szocialista 
korszakról is. Mi pedig, akik még éltünk ebben a korban, s akik kutatjuk ezt 
az egyre távolodó világot, nem elégedhetünk meg azzal, hogy visszaemléke-
zésekben halljunk a – ma ráadásul egyre divatosabb – „retró világról” és az 
akkor éltek, köztük Káldy Zoltán nevéről. A valóság az, hogy egy-két kurta 
tanulmányon kívül még kis részletekben sem elemeztük ki azt, amit tudunk, 
tudhatunk, tudhatnánk.

Többet kell tehát beszélnünk róla, de arról a korszakról is, amelyben meg-
adato  neki az élet lehetősége. Hiszen sorsa, pályája, személyiségének változása 
mind magán hordozza a 20. század magyar történelmének sok-sok mélyreható 
nyomát, a létező szocializmus kontextusának őseredeti vonásait, az elmúlt év-
tizedekben diktatúrával és elkerülhetetlen átalakulásokkal küzdő történelmi 
egyházak vívódásait. Ezért különösen is fontos, hogy ezzel a köte el indul útjára 
evangélikus egyházunk Luther Kiadójának új sorozata, az Egyház a szocializ-
musban is, amelyben reményünk szerint egyre szélesebb körben tudjuk majd 
bemutatni a magunk mögö  hagyo , mégis még sokáig mélyre ható történelmi 
korszak egyháztörténetét.

Ez a könyv tehát az első lépés a hiány pótlására. Vagy még inkább az első 
útszakasz a források összegyűjtésétől Káldy Zoltán rendszereze  pályaképe 
főbb szakaszainak, meghatározó eseményeinek a felvázolásáig. Nemzetközi 
szintű karriere ezen belül is nem csupán az egyik legjobban és legtöbb oldalról 
dokumentálható terület, de ez tarthat számot a legszélesebb körű érdeklődésre 
is, hiszen ezzel kapcsolatban nem csupán belső egyházi ügyekről, teológiai 
feszültségekről, elszánt és autoriter egyházvezetői magatartásának eredmé-
nyeiről és következményeiről lehet és kell szólnunk, hanem arról a hazai és 
nemzetközi, egyházi, társadalmi és állami környezetről is, amely meghatározta 
sorsát. Ennek a – még Káldy Zoltán egész életművéhez, nemhogy a korszak 
történetéhez viszonyítva is – szerény terjedelmű írásnak nem is lehete  más 
célja, mint hogy a korszakokat és eseményeket meghatározó kulcsdokumentu-
mokat felmutassa, azokra építve adjon á ekintést a vállalt témában, s mindezt 
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igyekezzen a külső egyházi és politikai környezetet szem elő  tartva megérteni 
és bemutatni. Lehete  volna – és kell is még – kutatni Káldy egyházvezetői 
tevékenységének más, egyházon belüli és kívüli összeüggéseit (agendareform, 
egységes énekeskönyv, i úsági táborok stb.) éppúgy, mint kiemelkedő igehir-
detői szolgálatát vagy a nevéhez fűzö  diakóniai teológia átfogó rendszeres 
teológiai értékelését. Mindezt csak abban a mértékben te em meg, amennyire 
megkívánta a jobb megértés.

Ebből következik, hogy az idéze  anyag szinte kizárólag levéltári forrás, 
illetve egyéb korabeli dokumentum. Egyházi vonatkozásokban ugyanis legin-
kább az   Ordass Lajos és  Túróczy Zoltán püspökökre vonatkozó szakirodalom-
ban találhatunk már közzéte  tájékozódási pontokat, világi vonalon pedig az 
állampárt belügyi tevékenységét bemutató, egyre növekvő számban elérhető 
kötetekben. Mindezek a publikált eredmények azonban csak érintőlegesen – 
bár ilyen formában jelentősen – segítik a Káldy-kutató munkáját. A közvetlen 
forrásokból merítve viszont azzal szembesülünk, hogy a személyes emlékek – 
többnyire szóbeli – felidézése mennyire nehezen alakítható át felhasználható 
történelmi forrássá, az egykori szocialista állami szervek levéltáraiban talál-
ható anyagok pedig milyen korlátozo  értelemben tekinthetők „objektívnek”. 
Elegendő i  csak arra utalni, hogy a szocialista hatóságok által kitermeltete  
beszámolók, jelentések, munkatervek milyen mélyen hordozzák az irányíto  
szocialista diktatúra torz világának és hatalmi módszereinek a lenyomatát. Az 
ilyen anyagok egy-egy ember életének, pályájának lényegi megismeréséhez 
sokszor alig nyújtanak több segítséget, mintha a betegséggel küzdő fát csupán 
a törzsén található, magából kiizzadt macskamézzel, a gyökérzet, a lombkorona 
s a rajta terme  gyümölcsök említése nélkül próbálnánk leírni. Ha magára 
Káldy Zoltán személyére, pályájára összpontosítunk, szinte mégis kizárólag 
a gyakran torzító forrásokra és a kortársakkal való, óhatatlanul szubjektív 
beszélgetésekre hagyatkozhatunk. 

Ebben a helyzetben a szerző kötelessége, hogy a legfontosabb dokumentumokat 
is hozzáférhetővé tegye: így állt össze a könyv második részét alkotó, reprezenta-
tív forrásgyűjtemény. Viszonylag nagy terjedelme ellenére bátran kimondható, 
hogy a legszűkebb körre korlátozódo  a válogatás – annak érdekében, hogy 
Káldy Zoltán közvetlen életútján túl széles körben használható anyagot adjon a 
szocializmusban élt hazai evangélikusság és a történelmi egyházak világának 
megismerésére.

Bár ebben a munkában elsősorban a dokumentumokra alapoztam és hivat-
koztam, számtalan hosszabb-rövidebb beszélgetés áll mögö em egykori mun-
katársakkal, beoszto akkal és ellenfelekkel, akiknek nagy köszöne el tartozom 
nemcsak a nekem átado  anyagokért, hanem a tájékozódást segítő, értékes 
információkért is. Köszöne el tartozom annak a két intézménynek is, amelyek 
szellemi életéből ez a kutatás és írás megszülethete : az Evangélikus Hi udo-
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Hangütés

mányi Egyetem inspiráló közösségének, valamint a Debreceni Református Hit-
tudományi Egyetemnek, ahol munkámat habilitációs dolgozatként befogadták.

„Emlékezzél, hogy mi történt, Uram, mirajtunk…” – a reformáció évszázadá-
nak históriás éneke olyan kulcsot ad a kezünkbe, amely a 20. századi egyetemes 
emberi és egyháztörténelem drámájához is megnyithatja a mélyebb megértés 
és átélés ajtaját. Az elmúlt évtizedek totalitárius eszméinek és diktatúráinak 
a kora többnyire a szélsőséges emberi szándékok, erőfeszítések torz jellemzőit 
hordozza, amelyek az emberiségen, a kisebb-nagyobb emberi közösségeken, 
magán az emberen is pusztító nyomokat hagytak hátra. Az elmúlt idők vilá-
ga szüleink, nagyszüleink világa – ezért a miénk is. Az elmúlt idők egyháza 
szüleink, nagyszüleink egyháza – ezért a miénk is. A 20. század szinte feldol-
gozhatatlan történelmi drámája emberszaggató erőivel így nemcsak „őrajtuk”, 
hanem „mirajtunk” is történt…

S anélkül, hogy általában az ember – és köztük a keresztény emberek – 
egyéni felelősségét el akarnánk feledni, a 16. századi ének passzív, elszenvedő 
fogalmazása mégis igazság. Elmondja azt a kétségbeesésből kiszakadt örökséget, 
amelyet mindannyian hordozunk magunkban azért, mert most szüle ünk, és 
most vagyunk felelősek. S mert fel kell tennünk ma is a kérdést egymásnak, 
önmagunknak – és Istennek: mi lesz, mi lehet velünk ezután? S vajon tudunk-e 
bölcsebbet mondani, mint őseink:

„Emlékezzél, hogy mi történt, Uram, mirajtunk,
És tekintsd meg, hogy milyen nagy a mi siralmunk!
Ostorodat vonta reánk a mi nagy bűnünk,
Azért hozzád kiáltani mi meg nem szűnünk.”
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Káldy Zoltán életútja 1958-ig

1919. március 29-én születe  a somogyi Iharosberényben. Édesapja,  Káldy József 
evangélikus lelkészként szolgált i , s amikor a tanácsköztársaság megbuko , ma-
ga is szemtanúja volt a kommunista hangadók meglincselésének a faluban. Sokan 
beszélik, hogy mindez később – a kommunista belügyesek idején – munícióként 
szolgált Zoltán fi a ellen. Korán özvegységre juto  édesanyjához,  Klimó Vilmához 
szoros érzelmi szálak fűzték egészen 1972 decemberében bekövetkeze  haláláig.

A soproni Evangélikus Líceum diákja volt – emlege e is püspökként, hogyha 
visszakaphat majd iskolákat az egyház, akkor a líceum lesz az első –, i  ére sé-
gize  1937-ben jeles eredménnyel. Sopronban is tanult tovább, az evangélikus 
hi udományi karon – lelkésszé is i  ava a a Dunántúli Egyházkerület püspöke, 
 Kapi Béla 1941. június 15-én.

Segédlelkészi szolgálatát Pécse  végezte, majd ugyani  le  – a háború utolsó 
évében, a frontok átvonulása idején – helye es lelkész. Mivel helye esként a csa-
ládjával biztosabb helyre távozó, majd onnan már visszatérni nem tudó beiktato  
lelkész távollétében hűséges, minden családot elérő szolgálatot végze  a gyüle-
kezetben, a háború után azonnal meg is hívták parókusnak. Gyülekezeti lelkészi 

Káldy József sírjánál édesanyjával és feleségével
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K Z  1958

szolgálatát 1945-től egészen püspökké 
választásáig Pécse  végezte. 1954-ben 
a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyház-
megye esperesévé választo ák, majd 
1957-ben, az egyházban központilag 
elrendelt esperesi választások során 
újraválaszto ák.

Ismert volt kapcsolata az evangéli-
kus egyház ébredési vonalával, nagy 
hatású evangelizátorként tarto ák 
számon, országos ismertsége innen 
eredt. Külöldi tapasztalatot alig szer-
ze , ösztöndíjas tanulmányokra nem 
volt lehetősége. 1957-ben járt hivatalos 
egyházi úton az NDK-ban, ennek is 
része lehete  abban, hogy 1958-ban 
állami oldalról is alkalmas jelöltnek 
ítélték a Déli Egyházkerület   Ordass 
Lajos eltávolításával megürült püs-
pöki székének betöltésére. 1958 őszén 
választo ák püspökké. Ére ségi kép (soproni líceum)

Konfi rmáció 1932
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Az indulás (1958)

Káldy Zoltánt az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének második 
évfordulóján, 1958. november 4-én ikta ák be a Magyarországi Evangélikus 
Egyház (MEE) Déli Egyházkerületének püspöki hivatalába. Nem csupán a 
szomorú emlékezetű, eleven feszültségeket még kitapinthatóan hordozó dátum, 
de az iktatáson elhangzo ak is tükrözték azt a kiéleze  egyházi és egyház-
politikai fordulatot az evangélikus egyházban, amely ezzel a nagy változással 
ve e kezdetét, és meghatározó volt Káldy személyén és püspökségén keresztül 
az elkövetkező közel három évtizedben.

A Déli Egyházkerület püspöki székét az 1956-os forradalom leverését követő 
állami retorzió során nyilváníto ák külső beavatkozással – és több részletében 
és egészében is jogtipró eljárás útján – megürültnek. Az 1956. október 30-án 
lemondo   Dezséry László püspök helyére visszatért   Ordass Lajos püspököt – 
akit már a forradalom elő , október első felében mind állami, mind egyházi 
fórumokon teljes egészében rehabilitáltak az őt 1948-ban, illetve 1950-ben alap-
talanul ért, illetve jogtalanul meghozo  ítéletek alól1 – 1958. június 18-án ismét 
elmozdíto ák hivatalából. Ennek állami hivatkozási alapja az Elnöki Tanács 
1957/22. számú törvényerejű rendelete vo lt, amely előzetes állami jóváhagyás-
hoz kötö e a személyi változásokat – a diktatúrára jellemzően utólagosan, 
1956. október 1-jére visszamenőleges hatállyal –, amit  Ordass esetében annak 
ellenére alkalmaztak, hogy október eleji rehabilitációja és püspöki visszatérése 
egy korábbi, még a nyáron kötö  megállapodás része volt.

Bár   Ordass Lajos 1956-os, második tényleges püspöki szolgálata kezdetétől 
tudomásul ve e a Magyar Népköztársaság és az evangélikus egyház közö  
1948-ban megkötö  Egyezményt, viszonya a  Kádár János veze e kormányza al 
már 1957-től kezdve fokozatosan megromlo . A megtorlás első esztendejében az 
evangélikus egyházban történt személyi változások lényegében a visszarende-
ződés felé muta ak, hiszen visszatértek hivatalukba az egyház forradalom elő  
regnáló világi vezetői, majd 1957 decemberében, ugyancsak az 1957/22. tvr.-re 
hivatkozva távozni kényszerült az Északi Egyházkerület püspöke,  Túróczy 

 1 Egy a   Lutheránus Világszövetség és az  Állami Egyházügyi Hivatal részvételével megtarto  
megbeszélésen 1956. augusztus 4-én megállapodás születe  arról, hogy rehabilitációja után   Ordass 
Lajos visszatér a püspöki szolgálatba is, amikor az „időszerűvé” válik, azaz lesz megürült püspöki 
szék. Addig az időig oktatói állást biztosítanak neki az  Evangélikus Teológiai Akadémián. Vö. 
O 1987, 2: 536–552.
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Zoltán is. Helyét az 1956 októberében lemondo   Vető Lajos ve e át ismét. 
Nyilvánvalóvá le  az az állami – és részben a visszatért egyházi vezetők által 
is megfogalmazo  – elvárás is, hogy az egyházkormányzás alsóbb szintjein, az 
 Evangélikus Teológiai Akadémián, illetve a lelkészi karban szintén végig kell 
vinni a visszarendeződést és a megtorlást. Ezeknek a személyi kérdéseknek az 
állam által kívánt elrendezését  Ordasstól hiába várták volna.

Igen hamar jelentkeze  az állami beavatkozás szándéka az egyházi szolgálat 
különféle területein is a kádári „konszolidáció” jegyében, aminek érzékeny 
területei a személyi kérdések melle  az állam–egyház viszonya, az egyházi 
sajtó irányvonala, valamint a Magyarországi Evangélikus Egyház nemzetközi 
kapcsolatai voltak. Különösen is igaz volt ez a Lutheránus Világszövetség-
re (LVSZ), amelynek 1957-es minneapolisi világgyűlésén  Ordass Lajost – a 
szervezet tízéves történetében immár másodszor – alelnökké választo ák.2 A 
kormányzat már 1957 őszén belülről is igyekeze  felpuhítani az egyházvezetés 
pozícióit azáltal, hogy általa megbízhatónak és felhasználhatónak ítélt lelkésze-
ket ju ato  befolyásos helyzetbe, szélesebb egyházi mozgástérhez. Az 1958-as 
esztendő első felében szaporodtak az   Ordass Lajos püspökkel szembeni egyre 
határozo abb fellépés jelei, az állami bizalom hiánya egyre közvetlenebbül 
nyilvánult meg iránta. A folyamat végére az Elnöki Tanács 1958. június 18-án 
kelt, 9-28/1958/Eln. számú rendelete te e ki a pontot, amellyel  Dezséry László 
püspök 1956. október 30-i lemondásához nem járult hozzá. Ezzel a lépéssel az 
 Ordassra vonatkozó, 1956 nyarán kötö  megállapodás direkt érintése nélkül, 
közvetve értek célt, hiszen mindez egyenértékű volt hivatali elmozdításával.

Június 24-én ülést tarto  a Déli Egyházkerület Tanácsa, ahol  Dezséry László 
hivatalosan is visszatért püspöki hivatalába, azonban  Vető Lajossal ellentétben – 
egy, a lemondása óta eltelt időt az állami irányvonalnak maximálisan megfelelve 
elemző, kétórás beszéd után – ismét bejelente e távozását. Az ülésen szó ese  
arról is, hogy a kialakult helyzetben sor kerülhet az egyházi struktúra teljes 
megváltoztatására, s ezzel a déli kerület megszüntetésére is.  Horváth János, 
az Állami Egyházügyi Hivatal ( ÁEH) elnöke utalt arra, hogy az evangélikus 
egyház egyetemes főtitkára,  Grünvalszky Károly által jegyze  javaslat szerint 
az állam mérlegelni fogja az egy püspökség felállításának lehetőségét, melynek 
nyomán  Vető Lajos püspök és három helye es –  Grünvalszky Károly, Káldy 
Zoltán és  Mekis Ádám – irányítaná az egyházat.3 A püspöki teendőket ugyan-
akkor  Koren Emil püspökhelye es, budapesti esperes ve e át.

Az Elnöki Tanács 62/1958. számú határozatával végül jóváhagyta  Dezséry 
László újabb lemondását. A Déli Egyházkerület Tanácsa szeptember 1-jén tar-
to  ülésén ezt tudomásul véve kimondta a püspöki állás megüresedését, és 

 2 A   Lutheránus Világszövetség…
 3 O 1987, 2: 870–873.
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elrendelte a püspökválasztást. Az egyházkerület elnökségének szeptember 2-án 
kelt körlevele Káldy Zoltán pécsi lelkészt ajánlo a a gyülekezetek fi gyelmébe, s 
egyben értesíte e őket arról is, hogy személyével kapcsolatban az egyházkerület 
tanácsa már előzetesen felterjesztéssel fordult az Elnöki Tanácshoz az 1957/22. 
tvr. szerinti előzetes hozzájárulásért.4

Hogyan kerülhete  Káldy Zoltán pécsi lelkész, a Tolna-Baranyai Egyház-
megye esperese az események középpontjába 1958 nyarán?

Pécsi előzmények

Különleges lenyomatát adja Káldy Zoltán véleményformálódásának a legfontosabb 
egyházpolitikai folyamatokról és krízishelyzetekről a pécsi evangélikus egyházköz-
ség presbitériumának és közgyűléseinek ado  helyzetértékelésekben. Tekinte el 
az 1948-as egyházi fordulatnak az 1956 és 1958 közö  lezajlo  folyamatokkal való 
közvetlen összeüggéseire, Káldy személyes átalakulásának megfi gyelésén túlme-
nően is tanulságos az akkori állásfoglalásokkal kezdeni az á ekintést.

1948 áprilisában5 – az előző évről szóló beszámoló kapcsán – te  említést az 
állam–egyház, „az egyház és a demokrácia” viszonyában sűrűsödő gondokról. 
Köszöne el ismerte el, hogy az állam anyagilag támoga a az egyházközségeket 
és az iskolákat, ugyanakkor – szerinte – az egyház is megte e a kötelességét 
az állammal szemben, amikor hirde e az igét, és kiszolgálta a a szentségeket. 
Ezen túlmenően azonban „sajnos az elmúlt év vége felé és azóta is állami rész-
ről mind erőteljesebben lehet azt az igényt hallani, hogy az egyház az eddigi 
szolgálatain túlmenően álljon egész mellel a jelenlegi magyar demokrácia mellé 
és az eddiginél jobban támogassa azt. Ebben az igényben nyíltan vagy rejtve 
az a kívánság rejtőzik, hogy az egyház illetőleg annak képviselői tegyenek 
nyíltan vallást a jelenlegi magyar demokrácia melle , mintegy szentesítsék azt, 
és híveiket is igyekezzenek a jelenlegi demokrácia helyességéről meggyőzni. 
Azt készséggel megmondjuk, hogy a tiszta demokráciát, amelyben az emberi 
szabadságjogokat mindenkire egyenlően és igazságosan kiterjesztik, az emberi 
együ élés olyan magas formájának tartjuk, amely természete szerint leginkább 
megegyezik az evangélium tanításával.” Az egyháznak inkább az a feladata az 
állam felé is, hogy Isten törvényét hirdesse és élje – mondja Káldy –, hízelgő szó 
helye  inkább ezt kívánja hallani az egyháztól. „Reménykedünk abban, hogy a 
jövőben sem várnak  tőlünk mást az állam részéről. Ha pedig mást kérnek: Jobb 
Istennek engedni, semmint embereknek.” Miután a pécsi híveket további hitbeli 
helytállásra buzdíto a, világosan beszélt a közeli jövőről is: „I  kell megmon-

 4 A Déli Evangélikus Egyházkerület Elnökségének körlevele valamennyi egyházközséghez 
(291/1958. sz.) 1958. szeptember 2. O 1987, 2: 873.
 5 A pécsi evangélikus egyházközség közgyűlésének jegyzőkönyve 1948. április 18. PEEL, Jegy-
zőkönyvek,  31. kk.
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danom, hogy ha csak valami egészen rendkívüli dolog nem történik, látásom 
szerint előbb-utóbb kenyértörésre kerül a dolog az állam és az egyház közö .”

Káldy világos és az egyházvezetést támogató álláspontját a további jegy-
zőkönyvek is megerősítik. A presbitérium június 18-án tarto  ülésén az ő 
javaslatára állásfoglalást fogado  el az egyházi iskolák megtartása melle , 
támogatandó a kemény tárgyalásokban álló vezetőket, elsősorban az   Ordass 
Lajos által képviselt álláspontot.6 Ugyanezen alkalommal teljes bizalmát és 
szeretetét kifejezve állt ki a presbitérium – lelkésze indítványára – a sajtótá-
madások keresz üzébe került püspök melle .7 Az 1949. március 27-én tarto  
közgyűlésen ugyancsak egyértelmű határozo sággal szólt Káldy az 1948. évi 
munkáról szóló éves lelkészi jelentésében az elmúlt esztendő eseményeiről, 
amelyek végül   Ordass Lajos bebörtönzéséhez veze ek. Bár név szerint nem 

 6 A pécsi evangélikus egyházközség presbiteri ülésének jegyzőkönyve, 1948. június 11. PEEL, 
Jegyzőkönyvek, 39.
 7 „Káldy Zoltán lelkész egy-két hírlapi közleményt ismertet, melyben   Ordass Lajos püspököt 
különböző rágalmakkal illetik. Így pl. azzal, hogy az amerikai szeretetadományokat hűtlenül 
kezelte. Kéri a presbitériumot, hogy ezekkel a hírekkel kapcsolatban foglaljon állást. – A presbi-
térium mély megdöbbenéssel szerze  tudomást   Ordass Lajos püspököt ért egyes minősíthetetlen 
hírlapi támadásokról. A presbitérium kijelenti, hogy teljes bizalommal és szerete el viseltetik 
  Ordass Lajos püspökkel szemben, és éppen ezért az őt ért alaptalan támadásokat a maga részéről 
visszautasítja, és egyben arra kéri az egyetemes egyház vezetését, hogy a támadásokat a maga 
részéről szintén a leghatározo abban utasítsa vissza, továbbá tegyen meg mindent illetékes 
helyen, hogy hasonló támadások a jövőben ne fordulhassanak elő.” Uo. 40.

Konfi rmáció Pécse 
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említi a püspököt, de az egyház szenvedéséről és helytállásáról félreérthetetlen 
szavakkal szólt a Dániel könyvéből jól ismert történetet hozva példa gyanánt 
a hitbeli helytállásáért tüzes kemencébe küldö  zsidó i akról. „Jaj annak az 
egyháznak, amely lealkussza a teljes igét és szemet huny a saját és a világ 
bűnei fele , mert fél a tüzes kemencétől és az oroszlánok vermétől. Jaj annak 
az egyháznak, amely e világban maga is világgá lesz. (…) Egyszóval az volt a 
veszély, hogy [Dániel] udvari főpappá lesz és ezzel együ  a királyi udvarban 
udvariassá lesz és kiszolgáltatja magát a pillanatnyi helyzetnek.”8 Káldy nyílt 
és feltétlen kiállása a bebörtönzö  püspök melle  – különösen a későbbi ese-
mények tükrében – éppúgy fi gyelemreméltó, mint az, hogy ez a jegyzőkönyv 
a többivel együ  fennmaradt az utókor számára.

Az 1950-es évek jegyzőkönyvei a kor politikai és egyházi légkörének isme-
retében egyáltalán nem meglepő módon a szükséges tárgyszerűségre korlá-
tozódtak. Kiemelkedő jelentőségű megnyilatkozásokat 1956-tól találhatunk a 
presbitériumnak és a gyülekezetnek ado  beszámolókban. Káldy Zoltán – 1954 
óta már esperes-lelkész – 1956. december 16-án tájékozta a a presbitériumot a 
legfontosabb – mindenekelő  személyi jellegű – egyházi változásokról, majd 
feltűnően mérsékelten azt hangozta a, hogy „az új egyházvezetőségnek meg 
kell találnia a módot arra, hogy az egyházban a békességet és az egyensúlyt 
megteremtse”.9 Nyilván személyes érinte sége okán is fontosnak tarto a meg-
erősíteni: „Nem szabad megtörténnie, hogy azokat, akik a múltban az egyházban 
szolgáltak minden további nélkül félreállítsanak. Egyenként kell a dolgokat 
elbírálni.” A megújult egyházvezetés kezdeményezésére ugyanis minden ko-
rábbi egyházmegyei vezetőnek, így neki is le kelle  mondania, illetve újra meg 
kelle  méretnie magát. Káldyt személyes megbecsültsége és evangélizátori 
elismertsége következtében újra is választo ák esperesi tisztségében.

Ennél is szűkszavúbb, azonban sokkal világosabb Káldy álláspontja a for-
radalom leverése után elkezdődö  visszarendeződés ügyében, amikor egyér-
telműen Ordassban látja a garanciát az egyházi stabilitásra: „Bizonyos jelek 
szerint az egyházban is az október 23-a elő i helyzet visszaállítására van tö-
rekvés. Jó az, hogy   Ordass Lajos püspököt mind az állam, mind az egyház még 
az október 23-i események elő  rehabilitálta, és elődje  Dezséry László püspök 
szabályszerűen lemondo  tisztségéről, és úgy látszik, nem is kívánja ezt a 
szolgálatot újra betölteni.”10 Ehhez persze érdemes megjegyezni, hogy az Elnöki 
Tanács csak egy hónappal később hozta meg hírhedt 22-es számú törvényerejű 

 8 A pécsi evangélikus egyházközség közgyűlésének jegyzőkönyve, 1949. március 27. PEEL, 
Jegyzőkönyvek, 54–55.
 9 A pécsi evangélikus egyházközség presbitériumának jegyzőkönyve, 1956. december 16. PEEL, 
Jegyzőkönyvek, 94–95.
 10 A pécsi evangélikus egyházközség presbitériumának jegyzőkönyve, 1957. február 10. PEEL, 
Jegyzőkönyvek, 96–97.
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rendeletét, amelynek tartalma akkor még elképzelhetetlen és nem várt lépés 
volt az egyházi közvélemény számára. Káldy hasonló nyilvános nyilatkozatai 
még azt tükrözik, hogy ekkor bizonyosan nem törekede  – mert reálisan nem 
is lehete  rá kilátása – személyes mozgásterének megnövelésére az egyházi 
erőviszonyok átalakulása során. Ezt követően a jegyzőkönyvek visszatérnek a 
gyülekezeti ügyek szűkszavú rögzítéséhez, egészen 1958. július 6-ig, amikor az 
állami beavatkozás nyomán gyökeresen megváltozo  körülményekről infor-
málta a presbitériumot: „Előadja, hogy   Ordass Lajos püspöknek az állammal 
folytato  tárgyalásai zsákutcába juto ak. Az állam   Ordass Lajos püspököt csak 
nyugdíjas püspöknek ismeri el.   Ordass Lajos püspöksége így megszűnt.  Dezséry 
László volt püspök szabályszerűen lemondo . A Déli Egyházkerület püspöki 
széke jelenleg betöltetlen.  Koren Emil budapesti esperes, püspökhelye esként 
működik. A jövőbeli helyzetet illetőleg több verzió van. Olyan elgondolás is fel-
merült, hogy csupán egy püspök maradna az egész magyarországi evangélikus 
egyházban. Istenben bízva, reménységgel kell a jövőbe tekintenünk.”11 Ebben a 
szikár összefoglalóban nem csupán az feltűnő, hogy milyen mértékben puhult 
fel Káldy Zoltán tíz évvel, de akár másfél évvel korábbi határozo  álláspontja 
a vezetés legitimitásáról, hiszen ezt betudhatjuk akár a diktatúra viszonylag 
gyors, józan belátású emberek számára gyakran elképzelhetetlen fordulatokat 
hozó terjeszkedése hatásának is. Sokkal feltűnőbb azonban, hogy két hé el a 
püspöki szék megürülésének deklarálása után Káldy még az egyházkerületi 
tanácsülésen elhangzo akat osztja meg gyülekezeti munkatársaival, azaz nem 
sejtet személyét érintő új terveket. Püspöki jelöléséről a presbitérium szeptember 
14-én tarto  ülésén esik szó először jegyzőkönyvileg, ekkor azonban már csak 
arról, hogy a pécsi gyülekezet őt támogatja szavazatával a püspökválasztáson.12

A há éralku dokumentumai

Káldy Zoltán nevének nyílt említése a Déli Egyházkerület június 24-én tarto  
tanácsülésén az egypüspökös egyházkormányzati javaslat helye esekre vonat-
kozó összeüggése arra mutat, hogy személye már ekkor előtérbe került mind 
egyházi, mind állami körökben. Ez annál is feltűnőbb, mert korábban sosem 
szerepelt azon haladónak tarto  lelkészek közö , akiket az állam – egyházi 
felhatalmazás nélkül – már 1957-től gyakran bevont az egyházzal folytato  

 11 A pécsi evangélikus egyházközség presbitériumának jegyzőkönyve, 1958. július 6. PEEL, 
Jegyzőkönyvek, 104–105.
 12 Káldy arról tájékozta a a presbitériumot, hogy az egyházkerület presbitériuma egyhangúlag 
támoga a jelölését a püspöki posztra. Arra kérte a presbitereket, hogy ennek ellenére  Koren 
Emil jelölését támogassák. Végül 42 érvényes szavazatból 10 tartózkodás melle  26 Káldyra, 6 
pedig  Korenre ese . A pécsi evangélikus egyházközség presbitériumának jegyzőkönyve, 1957. 
szeptember 14. PEEL, Jegyzőkönyvek, 106–107.
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tárgyalásokba, illetve akikre nyilvánvalóan támaszkodo  az egymást követő 
lépések előkészítésében. Káldy tekintélye tulajdonképpen három forrásból nő  
meg:  egyrészt soproni teológus korában a német háborús befolyással szem-
ben felvállalt nyílt kiállásából, másrészt a világháború idején és azt követően 
végze , példamutató pécsi gyülekezeti lelkészi szolgálatából, harmadszor ki-
emelkedő igehirdetői, evangélizátori ado ságaiból. Az bizonyos, hogy 1954-es 
esperessé választása az állam jóváhagyásával történt, de annak nincsen sem-
miféle dokumentuma, hogy e ől fogva bármiféle, a szükségesen továbbterjedő 
együ működés állt volna fenn közte és az állambiztonság vagy az  Állami 
Egyházügyi Hivatal közö . A forradalom elő i egyházvezetés oldalán nem 
exponálta – illetve kompromi álta – magát, és 1956-os gyülekezeti állásfog-
lalásai is azt mutatják, hogy a megváltozo  helyzetben az egyház törvényes 
rendjéhez lojálisan és józan mértéktartással köve e az eseményeket. Mennyiben 
változhato  ez meg 1958 nyarán?

1958. szeptember 4-én a pécsi Nádor Szálló é ermében találkozo  Káldy 
Zoltán a belügyminisztérium két tisztjével, ahol ebéddel egybekötö , kétórás 
megbeszélést folyta ak egymással.13 Rögtön a beszélgetés kezdetén számon 
kérték rajta, hogy előző találkozásuk után csupán augusztus 29-én jelentkeze  
be náluk telefonon, pedig megbeszélésük értelmében erre korábban számíto ak. 
Káldy – érzékeltetve azt is, hogy nem törte magát – arra hivatkozo , hogy akkor 
 Baji László rendőr százados arról tájékozta a, hogy kéthetes szabadságra megy, 
ezért nem lépe  előbb. Azt a megállapodást, hogy jelzi majd nekik budapesti 
útjait, szintén nem tartha a meg, hiszen a találkozó mégis Pécse  jö  létre. 
A rögzíte  információkból – és a további kapcsolati dokumentumokból – azt 
tudhatjuk meg, hogy Káldy első tartótisztje volt Baji, akivel ezek szerint vala-
mikor augusztus közepén találkozhato  először, ez lehet tehát beszervezésének 
időpontja is  „Pécsi” fedőnév ala . A kapcsolatot a beszélgetés körülményeiből 
ítélve a BM kezdeményezhe e, de a tiszt megjegyzése szerint „láthatóan nem 
zavarta őt a velünk való találkozó”. A beszervezés nyilvánvalóan összeüggö  
azzal, hogy Káldy a megüresede  püspöki szék várományosa le , a találkozó 
témái lényegében már mind ekörül forogtak.

Az 1958 őszén rögzíte  belügyi dokumentumok alapján megdöbbentő képet 
kapunk arról, hogy Káldy néhány hét ala  mennyire felkészült a reá váró új 
egyházi feladatra – miközben beszéltetik a püspökválasztás előkészületeiről, 
további elképzeléseiről, ére  reálpolitikai helyzetértékelésről tanúskodó cse-
lekvési tervek körvonalait látjuk. Káldynak az a törekvése sejthető a feljegyzés 
há erében, hogy szeretné kipuhatolni a valós mozgásterét, illetve bizonyos ké-
nyes kérdésekben előre rögzíteni a feltételeket. Mindenekelő  az 1957–58 során 
felgyülemle , a Kádár-rezsim „konszolidációjába” bele nem illő személyekkel 

 13 Káldy Zoltán állambiztonsági „B”-dossziéja. ÁBTL M-32.401, 19–20.
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szembeni intézkedések tartoznak világosan az új püspök feladatai közé – amire 
  Ordass Lajos nem volt hajlandó, s ami jelentős szerepet játszo  abban, hogy 
végül ismét megvonta tőle a bizalmat a szocialista állam. Káldy számára nem 
kérdéses, hogy megválasztása és állami jóváhagyása esetén ennek az elvárásnak 
eleget kell tennie, s hogy ezek a személyi retorziók mindenképpen kemények 
és határozo ak lesznek. Ugyancsak sejthetjük, hogy állami oldalról világos 
listát kaphato  a megtorlással célzo  személyekről, ezért mozgásterét azzal 
igyekszik biztosítani, hogy ezt ne állami diktátumként, hanem közös meg-
egyezéssel – azaz vele előzőleg egyeztetve – kelljen végrehajtania. Erre ígéretet 
kapo  a két tisz ől. Káldy számára tehát nem volt kétséges a püspökjelöltség 
elvállalásakor, hogy mi okozta a korábbi egyházvezetés ellehetetlenítését az 
új rezsim szemében, s hogy ezekre a kötelezően elvárt feladatokra is igent kell 
mondania a jelölésével együ . Tárgyszerűen tárgyal erről a kérdésről, emberi 
oldaláról semmit sem árulnak el e sajátos műfajú belügyi dokumentumok, így 
akár szenvtelennek is érezhetjük magatartását. Ugyanakkor ebben a bizarr 
összeüggésben is érzékelte e, hogy nem hajlandó valamiféle bábszerepre az 
állam megbízásából.

Emelle  egy másik kényes kérdést is érinte : 1958 őszére lényegében minden 
tisztségben végbement az 1956 ősze elő i állapothoz való visszatérés. Káldy 
állami oldalról történt kiválasztásából viszont arra következtethetünk, hogy ez 
a szinte teljes restauráció az új szocialista kormányzatnak sem volt mindenben 
ínyére. Érdekében állt a visszatért vezetők féken tartása, bizonyos mértékű meg-
oszto ság fenntartása az „Oszd meg, és uralkodj!” politika jegyében, ugyanak-
kor egyáltalán nem volt kívánatos egy esetlegesen kiéleződő, nehezen kezelhető 
konfl iktus az egyházi vezetésben. Káldy valószínűleg ráérze  erre az összete  
szándékra, s a maga részéről is számolt azzal, hogy nem fog mindenben a ko-
rábbi garnitúrához alkalmazkodni. A szeptember 4-i találkozón egyértelműen 
jelezte elképzelését, hogy együ  kíván dolgozni a jelenlegi egyházi vezetőkkel, 
„amennyiben azok is támogatják munkájában”. Ez a különutas egyházvezetői 
törekvés a régi vonalvezetés és az egyházi „szélsőbaloldal” közö  – ahogyan ő 
maga nevezte – egészen az 1960-as évek közepéig maradt napirenden, amíg az 
erőviszonyok véglegesen el nem dőltek Káldy javára.

Káldy tehát, miután eldöntö e magában a kérdést, hogy igent mond a püs-
pökjelöltségre, igyekeze  előre felmérni a reá váró munka körülményeit is. 
Tisztában volt azzal, és el is fogadta, hogy kötelező elvárásként az  Állami 
Egyházügyi Hivatal melle  a Belügyminisztériummal is tartania kell a kap-
csolatot. Taktikai szempontból világosan előre menekült, amennyiben teljesen 
nyíltan igyekeze  tisztázni a helyzetet, beleértve a kényes kérdéseket is az 
államhatalom képviselőivel.

Szeptembert követően a következő kapcsolatfelvétel már püspöki beiktatása 
után, november és december során következe  többnyire személyi kérdések 
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összeüggésében. Számunkra egyetlen témába vágó beszámoló érdemel emlí-
tést, mégpedig az  ÁEH elnökénél,  Horváth Jánosnál te  látogatásáról, amelyet 
november 18-án ado  le.14 Ebben a következőkről számol be: „ Horváth elnök 
kérte az egyház képviselőjét, hogy terjesszen be az egyház a közeljövőben 
egy tervezetet a tekintetben, hogy a külöldi egyházi kapcsolatokat hogyan, 
milyen céllal akarja munkálni, ugyancsak egy másik tervezetet arról, hogy 
az egyház vezetését hogyan, milyen céllal akarja végezni. Mindke őt az egy-
ház képviselője megígérte.” A Káldynak szóló,  ÁEH-tól kapo  feladat azért is 
jelentős, mert egyértelműen azt mutatja, hogy bár sem a hivatali idő szem-
pontjából, sem beosztásánál fogva nem ő volt a rangidős püspök, hanem  Vető 
Lajos egyetemes püspök, az állami vezetés két területen is tőle kért koncepciót: 
püspöki szolgálatára és az egyház nemzetközi kapcsolataira nézve, méghozzá 
közvetlenül hivatali idejének kezdetén.15 Mindez jelzésértékű volt arra nézve is, 
hogy milyen irányban találhatja meg Káldy Zoltán személyes kitörési pontjait 
egyházvezetői munkájában.

Püspöki beiktatás

Káldy Zoltán 1958. november 4-én püspöki beiktatása alkalmával elmondo  szék-
foglaló beszéde a pályakép vége felől nézve is jelentős.16 Tényszerűen természetesen 
még számos ponton látunk aránytalanságot, hiszen csak a gyakorlat muta a meg 
később, hogy mely területeken nyílt tér a munkavégzésre – a beköszöntő beszédek 
alapfeladatát azonban, az elvi alapvetést és szándéknyilatkozatot érvényesen felvá-
zolta szolgálatának közel harminc évére. A püspöksége szempontjából kiemelkedő 
kül- és belpolitikai koncepció szempontjából nem szükséges a székfoglaló egészét, 
illetve minden témáját kielemezni, csupán azt a néhány alapelvet és konkrétan 
bel- és nemzetközi politikai vonatkozású tervet, amelyek későbbi tevékenységének 
kereteit meghatározták.

A beszéd központi fogalma az istentisztelet, amivel a legszélesebb horizontra 
tágítva igyekszik az egyház és benne saját egyházvezetői feladata tekintetében a 
valós helyzet és lehetőségek meghatározására a szocialista társadalomban Ma-
gyarországon. Ez az 1948-ban, majd 1956 után végbement gyökeres belső egyházi 
és külső társadalmi átalakulások lá án mérhetetlenül nehéz vállalkozás volt. 
Ennek egyik kritikus pontja az állam–egyház viszonyban jelentkeze , amelynek 
egyik meghatározó, ám kívülről ado  tényezője a kommunista-szocialista dikta-
túra önmagában is változó stabilitása volt, másik tényezője a szélesebb értelem-

 14 Jelentés – Tárgyalás az  ÁEH-ban (jelentés leadása: 1958. november 18.) ÁBTL M-32.401, 27–29.
 15 Ez természetesen a további évtizedek folyamán is így maradt: a koncepcionális egyházpoli-
tikai kérdésekben az  ÁEH-val kelle  egyeztetnie, míg az ellenőrzés és hírszerzés szempontját a 
belügyminisztérium érvényesíte e.
 16 K 1970b, 9–29.
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ben ve  társadalmi környezet és beágyazo ság, amelyek az egyház mozgásterét 
alapvetően befolyásolták. Változatlan keretet, tájéko zódási pontot továbbra is az 
1948-ban az állammal megkötö  Egyezmény jelente , ebben a vonatkozásban 
egyébként Ordass püspök is ezt az elvet köve e 1956 után. Ennek szem elő  
tartásával azonban kereste a korszerű egyházi alapmagatartás és tevékenység 
útjait a változó körülmények közö . Szakítani akart a pártállam és az egyház 
1956 elő i, mindkét oldal hozzáállásában elfogadhatatlan viszonyával: „Nekünk 
nem a szocializmus tényeit kell prédikálnunk, és ezt nem is kívánja tőlünk senki, 
hanem Isten igéjét kell hirdetnünk a szocializmusban élő evangélikus emberek 
számára, ezt azonban konkréten, a valóságos kérdésekre való tekinte el, hogy 
abból segítő erőt kapjanak azok, akik hivatásuk gyakorlásában ennek az ország-
nak az építői.”17 Ugyanakkor érezhetően híve egyfajta merész egyházi nyitásnak 
a megváltozo  társadalmi viszonyok közö , még akkor is, ha azokat a kádári 
szocialista rezsim és a konszolidációnak neveze  politikai rendteremtés határoz-
za meg. Ez az alapmagatartás annak elfogadását is jelente e, hogy az egyház alá 
van rendelve az ado  körülményeknek – szolgálatát ilyen feltételek melle  is a 
lehető legszélesebb körre kihatóan kell végeznie.18 Hasonló korszerűsítési törek-
vések – melyekre Káldy, korábbi életútját fi gyelembe véve, mindig is fogékony 
volt – már közvetlenül a második világháború után jelentkeztek az egyházban. 
Akkor ez a magyar társadalom tiszavirág életű demokratikus átalakulásával 
párhuzamosan mehete  volna végbe, ha azt éppen a szélsőbaloldali diktatúra 
nem akadályozta volna meg. Az 1940-es évek végének fordulata következtében 
azonban olyan politikai nyomás nehezede  az egyházakra, melynek nyilvánvaló 
célja volt a ge ósodásra, a befelé fordulásra kényszerítés. 1958-ban ebből kitörési 
pontot keresni szinte reménytelenül kétélű vállalkozás volt, hiszen tartósan 
kelle  számolni azzal, hogy egészséges demokratizmus helye  autoriter és 
ideologikus állampárti elvárások lesznek meghatározók beláthatatlanul hosszú 
távlatban, s ilyen körülmények közö  a rendszer a társadalmilag korszerűt csak 
a „haladó” értelmében tűri meg. Káldynak az a felismerése, hogy az  Ordass-féle 
vonalvezetés végképp ellehetetlenült, és  Ordass eltávolításával tényszerűen le 
is zárult az egyházban, kiegészült azzal is, hogy ugyanakkor szakítani kell a 
rendszert olykor gátlás nélkül kiszolgáló egyházi együ működéssel is – már 

 17 Uo. 17.
 18 „Azt is meg kell mondanunk, hogy az egyház tagjai engedelmességgel tartoznak a felsőbb-
ségnek, üggetlenül a ól, hogy az istenfélő-e vagy sem. A felsőbbség hatalma Istentől van és 
egyben az Isten szolgája. Az egyház csak egyet kívánhat meg az államtól, éspedig azt, hogy az 
evangélium hirdetése, a szentségek kiszolgáltatása és a szeretetszolgálat szabadon folyhassék. 
Egyben ez szab határt az állam iránti engedelmességnek is.” Uo. 25. Az engedelmesség kérdése a 
20. század totális diktatúrákkal és ideológiákkal szembeni egyházi ellenállásának egyik központi 
teológiai kérdése volt akár  Bonhoeff ernél vagy a norvég egyházi harcban 1940–45 közö , akár 
 Ordass esetében a kommunizmussal szemben. E tekintetben Káldy i  megfogalmazo  álláspontja 
a puha diktatúra idején szinte az alkalmazhatatlanságig képlékeny.
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amennyiben ez a Kádár-rezsim számára elfogadható. Hamarosan igazolódo , 
hogy az új kormányzat e tekintetben valóban másként kíván politizálni, mint 
a forradalom elő i elődje, s ez még azzal a megszorítással is igaz, ha Káldynak 
tartósan gondot okozo  baloldali ellenzéke az egyházon belül – mindenekelő  
 Gádor András és  Rédey Pál lelkészek, valamint  Pálfy Miklós, az   Evangélikus 
Teológiai Akadémia dékánja –, amelyet az államhatalom tudatosan fenn is tar-
to  a kölcsönös sakkban tartás érdekében. Végül azt is meg kell jegyezni, hogy 
ez az ingoványos útkeresés ugyan igyekeze  nagyobb mozgástérhez ju atni az 
egyházat, ami viszont természetesen továbbra is döntően az államtól üggö : 
a létező szocializmus egyházon kívüli társadalmi mozgásterébe lépni azt is 
jelente e, hogy direkt módon is kooperálni kelle  a rezsimmel.19

Az istentisztelet koncepciójának kiterjesztése a keresztyén ember és az egyház 
életének minden területére – gyülekezeti élet, mindennapi élet, teológiai képzés, 
diakónia, politika, ökumené és nemzetközi kapcsolatok – teológiai szempontból 
a Biblián és a hitvallási iratokon szoros értelemben ve  tájékozódás átértel-
mezésén alapult: „…számomra a Szentírás semmiképpen nem törvénykönyv, 
amelynek rögzíte  tételei volnának, és ezeket kellene aprólékos kazuisztikával 
esetről esetre alkalmaznom az elém kerülő kérdések megoldásánál. Számomra a 
Szentírás Krisztus-könyv, Krisztusról szóló bizonyságtétel, amely engem nem a 
betűhöz köt, hanem Jézus Krisztushoz. (…) A politikai és társadalmi kérdésekben 
a józan ésszel szeretném a fennforgó problémákat megoldani és azokban dönteni. 
(…) Nem azt fogjuk mondani, hogy »a Szentírás ezt mondja nekünk«, hanem az 
Istentől kapo  emberi értelemre hivatkozva azt mondjuk: »a józan ész ezt mondja 
nekünk«.”20 Ez a kijelentés nem feltétlenül jelente e a biblikus vagy akár az evan-
gélikus hitvallásos, akár a lutheri gyökerekkel való szakítást, ugyanakkor széles 
lehetőséget teremte  egy kontextuális teológiai koncepció, a diakóniai teológia 
felé. A diakóniai teológia az Úr Jézus Krisztusnak a öldön, alávete  helyzetben 
végze  igehirdető, gyógyító, megváltó stb. szolgálatára nézve hirde e, hogy az 
egyháznak és a keresztyén embernek Krisztushoz hasonlóan kell végeznie szol-
gálatát az ado  külső körülményeknek alávete  helyzetben. Ez a Káldy képviselte 
teológiai koncepció a következő évtizedek folyamán fokozatosan alakult, illetve 
egészült ki – később ezt a folyamatot főbb állomásaiban nemzetközi jelentősége 

 19 „Végül még azt a problémát kell érintenünk, hogy az egyház és annak tagjai együ  dolgozhat-
nak-e a közéletben a marxista materializmus alapján, tehát ateista alapon álló állammal. Isten 
a világ szociális berendezéseiben és azok képviselőin keresztül is munkálkodik és a keresztyén 
embernek szabadsága van arra, hogy a jóért mindenkivel együ  dolgozzék. Jézus Krisztus 
váltságműve is az egész teremte  világra érvényes és az Ő ereje felszabadítja a hívőket a nem 
hívőkkel való reményteljes együ működésre a jó célokért. Az magától értetődő, hogy a mate-
rialista alapon álló állam világnézetét az egyház nem vállalhatja, de vele a közéletben népünk 
javára együ  munkálkodhatik, és kell is, hogy együ  munkálkodjék.” Uo. 26.
 20 Uo. 13–14.
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mia  részletesen is ismertetni kell. A diakóniai teológia alapvető jellegénél fogva 
sohasem épült fel komplex teológiai rendszerré, sőt szituatív karakterét – ahogyan 
azt Káldy újra és újra ismételte is – mindenkor megőrizte.

A püspöki székfoglalónak a nemzetközi egyházi és ökumenikus kapcsolatokra 
való kitekintése két szempontot követ: egyrészt a fennálló problémákat érinti, 
másrészt általánosan fogalmazza meg az együ működés lehetséges alapját. 
Érzékeny terület volt a  Lutheránus Világszövetséggel és az  Egyházak Világta-
nácsával fenntarto  viszony, hiszen mindkét szervezet vezetői aktív támogatást 
nyújto ak   Ordass Lajos 1956-os rehabilitációjában és Magyarországnak a for-
radalom leverése utáni megsegítésében a nemzetközi segélyezés útján.  Ordasst 
az  LVSZ alelnökévé választo ák az 1957-es világgyűlésen, 1958-as eltávolítása 
kapcsán pedig tiltakozást ju a ak el a magyar kormányzathoz. A törvénye-
ken áthágó állami hatalmi beavatkozás után Káldy éppen  Ordass kerületében, 
a Déli Egyházkerületben le  püspök, s így egész hivatali idejét végigkísérve 
küzdö  elődje személyével, majd emlékének befolyásával. Érdekes, hogy a 
székfoglalóban mindössze i , a nemzetközi reálproblémák keretében kerül te-
rítékre – egyértelmű célzás formájában –  Ordass személye: „Hálával gondolunk 
a   Lutheránus Világszövetség és az  Egyházak Világtanácsa anyagi segítségére 
is. Viszont őszintén fájlaljuk, hogy magyarországi egyházaink különösen az 
utolsó két évben nem kaptak olyan szellemi segítséget, ami segíte e volna az 
i honi problémák megoldását. Ennek oka látásunk szerint többször az volt, hogy 
a világszervezetek nem tudtak a ól a kísértéstől megszabadulni, hogy egyhá-
zainkat bizonyos személyeken keresztül lássák. Kérjük a világszervezeteket, 
hogy a jövőben mindig magát az egyházat lássák, a communio sanctorumot.”21

A Magyarországi evangélikusság nevében az ilyen alapon álló együ működésre 
a maga részéről kinyilváníto a készségét. Ennek a kényes nemzetközi helyzetnek 
a tisztázására Káldy első lépései közö  tesz majd határozo  kísérletet 1959-ben.

Káldy világosan beszélt viszont arról, hogy milyen alapokon, milyen szemlé-
le el lehetne hatékonnyá tenni az egyházak közö i nemzetközi együ működést 
a bipoláris világrend ado  körülményei közö . Legfőbb törekvése volt, hogy 
elismertesse a szocialista kontextusban élő egyházak életének, szolgálatának és 
törekvéseinek sajátos jellegét, illetve azok létjogosultságát ezen egyházak poli-
tikai-társadalmi környezetében. Hosszabb távon is következetesen hangozta a 
azt az álláspontot, hogy a hidegháborús feszültségek világában megértéssel 
kellene fogadni az egyházi világszervezetekben azt az egyházpolitikát, amely 
a szocialista társadalmakban is igyekszik a helyi ado ságoknak megfelelően 
megfogalmazni az egyházak feladatait. „A nyugaton és keleten élő egyházak-
nak egymáshoz való viszonyában nagyon kell vigyáznunk arra, hogy egymás 
ellen ne társadalmi, politikai és gazdasági rendszereket képviseljünk, és ezzel a 

 21 Uo. 27.
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világban levő feszültségeket csak tetőzzük, hanem éppen arról kell bizonyságot 
tennünk, hogy az egyházak nincsenek társadalmi rendhez kötve, még akkor 
sem, ha felismerik és vállalják azt a feladatot, amit Isten nékik a maguk helyén 
kijelöl”22 – mondta székfoglaló programbeszédében. Nem véletlenül említe e 
meg az 1958-ban útjára indult prágai  Keresztyén Békekonferenciát, hiszen a 
globális atomfenyegetés, a leszerelés és a békét veszélyeztető folyamatok elleni 
fellépésben keresztyén alapon is vállalható, az egymással szembenálló táborok 
közö i választóvonalon átívelő témára találha ak – legalábbis a keleti blokk 
egyházai igyekeztek ezen az úton is közösséget találni a nyugatiakkal. Ez még 
akkor is valós összeüggés, ha nem lehetnek illúzióink afelől, hogy a szocia-
lista tábor politikai propagandája és hírszerzése igyekeze  a békeretorikának 
és békemozgalomnak minden előnyét stratégiailag a maga javára fordítani, 
s az egyházi békemozgalom há erében virágzo  a kollaboráció és a hálózati 
tevékenység mind a keleti, mind a nyugati politikai tábor részéről. Meg kell 
azt is jegyezni, hogy bár a kelet egyházi békemozgalma óhatatlanul a szocia-
lista tábor politikájához lojális magatartással jelent meg – számosan valóban 
gátlások nélkül, nyíltan élte ék a szocialista blokk békeharcát, és kritizálták 
ezzel szemben az imperialista háborús uszítást –, Káldy e ől következetesen 
tartózkodo  az első években, azaz anélkül hangsúlyozta az egyházi felelősséget 
a világbéke iránt, hogy azt kiélezte volna politikai síkon a két világhatalom 
által feloszto  világrend feszültségében. Az ilyen típusú retorika csak akkortól 
le  Káldy jellemzője nemzetközi téren, amikor már erősebb állami bátorítást 
és mozgásteret kapo  a ’60-as években.

Sok évtizedes távlatból érdekes kérdés, hogy a püspöki beköszöntőben mi-
lyen mélységben körvonalazta Káldy a későbbi egész pályáját meghatározó 
diakóniai teológiai irányvonalat, amelynek főbb fejlődési állomásai majd egy-
értelműen az 1964-es pozsonyi díszdoktori székfoglaló előadásához és az 1975-
ös, az  LVSZ Végrehajtó Bizo ságában tarto  teológiai előadásához köthetők. 
Kétségtelen, hogy Káldy teológiai és az egyház–állam viszonyára vonatkozó 
hangütése az 1956 utáni szocializmus időben beláthatatlan távlatú újabb be-
rendezkedését tükrözi, amelyben Káldy nemhogy elutasítaná, hanem éppen 
célul tűzi ki az egyház szerepének és mozgásterének meghatározását az új 
kontextuális realitások közö . Ha zavaró is olykor, nem teljesen indokolatlan 
a szocialista környezet állandó hangsúlyozása. Ebből a kiindulásból aztán 
egyenesen következe  számára a később diakóniai teológia néven kifejlesz-
te , jellegzetesen kontextuális jellegű teológiai irányzat.  Ordass és  Túróczy 
mély egyház- és kegyességtörténeti gyökerekből táplálkozó, bár egymástól 
is igen eltérő teológiai alapállásához viszonyítva ez vitathatatlanul meghatá-
rozó irányváltást jelze  a magyarországi evangélikusság történetében, nem 

 22 Uo. 27.
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feledhetjük ugyanakkor, hogy ez a váltás általánosan is jellemzi a második 
világháborút követő korszakban a világ számos pontján megjelenő kontextuális 
teológiákat, amelyekre a társadalmi és politikai környezet mindig elsődleges 
szempontként hato . Az ökumenikus mozgalom és a világszervezetek is eb-
ben az időben ve ék napirendre a felekezetközi párbeszéd melle  a társadal-
mi-világnézeti párbeszédek programját. Mindennek mértékadó elemzése és 
megítélése hazai és világméretű összeüggésekben is aktuális feladat, mely-
nek során aligha tekinthetjük leegyszerűsítve teológiai önfeladásnak a világi 
környezetben a járható út megtalálására irányuló szándékot, amelyet Káldy 
egyházvezetőként később előszerete el neveze  „új útnak” az egyház számára.23

 23  Fabiny Tibor egy 2002-ben megjelent tanulmányában érzékeny észleléssel elemezte ki az 
1958-as püspöki székfoglaló beszéd kapcsán Káldy teológiai és az egyház–állam viszonyára vo-
natkozó hangütésének jellegzetes vonásait és a szocialista környezet állandó hangsúlyozásából 
eredő egyoldalúságait. Sarkos tézise így hangzik: „Összefoglalásképp elmondhatjuk, hogy Káldy 
Zoltán 1958-as püspöki székfoglaló beszédével megtörtént a teológiának a marxista ideológiába, 
sőt propagandába való beállítása, a teológia elpolitizálása.” Ezt a megállapítását, végkövetkez-
tetését az 1958-as beszéd esetében túlzónak, kisarkíto an kritikusnak találom, mert bár Káldy 
valóban beszél az egyház és a keresztyén ember kontextuális alávete ségéről, mondanivalója 
aligha tekinthető teljes teológiai vagy egyházvezetői önfeladásnak. F 2002, 93–102.
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Az 1957-től kibontakozó kádári rendteremtés és párhuzamos belső és külső legi-
timációkeresés jelentősen újrarendezte az állami egyházpolitika célkitűzéseit. 
A kormányzat minél hamarabb igyekeze  túljutni az „ellenforradalmi reakciós 
erőkkel” való leszámoláson, és kiszámítható emberek pozícióba helyezésével, 
a kádári konszolidáció egyik alapvonásával elérni – mint annyi más területen 
is – a kétoldalú viszonyok stabilizálását. Már 1957 szeptemberében, a szocia-
lista blokk állami egyházügyi veze tőinek budapesti értekezletén kifejte e az 
új koncepció fő irányvonalát  Horváth János, az  ÁEH elnöke24 a magyarországi 
egyházi helyzetet elemző felszólalásában.25 Általánosságban úgy fogalmazta 
meg az irányvonalat, hogy „az egyházak legyenek az egyházi sajátosságoknak 
megfelelően a kormányzat bel- és külpolitikájának támogatói”.26

 Horváth a nagyobb felekezetek helyzetét az ’56-os átalakulás szempont-
jából nézve egyenként értékelte, s az evangélikus egyház vonatkozásában 
rendkívül érdekes képet ado : jelezte, hogy  Ordass nem tekinthető a rendszer 
ellenségének, az ’56-os eseményeket követően lépésről lépésre eltávolodo  az 
állami megítélés szerinti reakciós egyházi köröktől. Ebből egyértelműen arra 
következtethetünk, hogy az új állami vezetés stratégiai célja ekkor még  Ordass 
„átállítása” volt a kormányzati szándékok és elképzelések oldalára. Ebből az is 
kiviláglo , hogy ekkor még az ’50-es évek egyházi vezetőinek formális visz-
szatérése helye , illetve melle  az állam alternatív megoldásban is gondolko-
do  – ebben az összeüggésben nyilván ezt a célszerűséget erősíte e  Ordass 
alelnökké választása is az  LVSZ 1957-es világgyűlésén. A régi egyházvezetői 
garnitúra pozícióit ugyanis – legalábbis az evangélikus egyházban – erősen 
ronto a, hogy „már jóval az ellenforradalom elő  sem volt stabil az akkori ve-
zetés helyzete. Azt mondhatjuk, hogy az evangélikus püspökök és vezetők olyan 
nagy nyomás ala  álltak az ellenforradalom elő , hogy helyzetük igen kétséges 

 24  Horváth János nem sokkal létrehozása (1951) után,  Kossa István néhány hónapos elnökségét 
követően le  az  Állami Egyházügyi Hivatal elnöke egészen 1959-ig. 1956 után csupán rövid, 
átmeneti ideig bízták rá folytatólagosan az egyházi ügyek irányítását, személyi szimpátia jelle-
mezte  Ordass Lajoshoz fűződő viszonyát.
 25 Protokoll über die Konferenz der Ämter ür Kirchenfragen der Sowjetunion, der DDR, 
Tschechoslowakei, Polen, Rumänien und Ungarn in Budapest 2–5 September 1957. BABL, SfK, 
00-35-00, Bd. 4, 2383, 6/0706. 35–50.
 26 Uo. 22.
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volt.”27 Ennek há erében a személyük felé megnyilvánuló állami – egyben po-
litikai – elvárásokat említe e. Ez a kétséges helyzet aligha változo  érdemben 
az 1956-tal kapcsolatos szereplésükkel, s ez egyaránt igaz volt az egyházon 
belüli és a nemzetközi egyházi vonatkozásban is. Ezzel szemben a katolikus 
egyház állapotát eltérően ítélte meg: Mindszenty visszatérése 1956 októberében 
átrendezte az államhoz fűződő kapcsolatot, amelynek rendezését a  Szentszék 
is megnehezíte e a „reakciót” támogató – például a békepapi mozgalommal 
szemben megfogalmazo  – megnyilatkozásaival. Ebben az összeüggésben em-
líte e határozo  lépésként az 1957/22. tvr. megszületését. A „ Vatikán” fellépése 
–  Horváth szerint – szorosan kapcsolható az  ENSZ közeli közgyűlésén az ún. 
„magyar ügy” napirendre vételével, illetve nyugati belpolitikai eseményekkel. 
A református egyház helyzetét még instabilabbnak feste e le, hiszen a régi 
püspökök,  Bereczky és  Győry betegeskedése és  Péter János püspök kiválása – 
hamarosan első külügyminiszter-helye es, majd 1961-től külügyminiszter le  
a kormányban – mia  nem tudták rendezni a belső problémákat.

Mindebből nyilvánvalóvá válik, milyen koncepcionális körülmények közö  
került sor Káldy Zoltán kiválasztására és beiktatására 1958 őszén. Aligha vé-
letlen, hogy az állam kísérletet te  személyében egy, a korábbi egyházpolitika 
tekintetében mind idehaza, mind külöldön tiszta lappal induló ember pozici-
onálására. A „politikai múlt nélküli” egyházvezető kiválasztásának kísérleti 
jellegét az is tükrözi, hogy Káldy a Déli Egyházkerület ügyein túl az erősebb 
pozícióban álló, régi vonalhoz tartozó „egyetemes püspök”, az északi kerület 
püspöki székébe 1957-ben visszatérő  Vető Lajos28 melle  végezte szolgálatát, 
ugyanakkor mégis igen kemény egyházon belüli és igen kényes nemzetközi 
feladatok elvégzését bízták rá – gyakran  Vető kihagyásával. Káldy így már 
indulásakor három irányból is belső egyházi feszültségek hálójába került. Min-
denekelő  el kelle  végeznie – és végül el is végezte 1959–60-ban – az állam 
által reakciósnak minősíte , 1956-ban a szocializmus szemszögéből kompro-
mi álódo  lelkészek, teológiai tanárok és hallgatók elmozdítását, másodszor 
meg kelle  találnia  Vető Lajos egyetemes püspöksége melle  a saját mozgás-
terének határait és lehetőségeit, végül számolnia kelle  a régebben magát már 
exponáló „haladó” lelkészek ambícióival és ezzel összeüggésben az ő állam 

 27 Uo. 30.
 28  Vető Lajos (1904–1989) püspök 1948-ban le  a Tiszai Evangélikus Egyházkerület püspöke, 
majd 1952-től az újonnan alakult Északi Egyházkerület püspöke le  1967-ben történt nyugdíjba 
vonulásáig. 1956. október végén lemondo , majd 1957-ben ve e vissza hivatalát, miután az 
Elnöki Tanács az 1957/22. tvr. alapján nem adta meg hozzájárulását a lemondásához. 1958-tól 
az „egyetemes püspök” címet is használta. Számos tisztséget töltö  be: volt a  Magyarországi 
Egyházak Ökumenikus Tanácsának ügyvezető elnöke, a  Magyar Bibliatanács elnöke, az   Országos 
Béketanács elnökségi tagja, a  Hazafi as Népfront Elnökségi Tanácsának tagja, 1953–1971 közö  
pedig országgyűlési képviselő.
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Nemzetközi utakon

elő i lejáratására irányuló törekvéseikkel. Ezt a sok tekintetben bizonytalan 
személyes pozíciót az állam tudatosan is igyekeze  fenntartani, egyik egyházi 
irányzatot a másikkal sakkban tartó taktikájának részeként, ráadásul ezzel 
mintegy „próbaidőben” tartha a Káldyt egészen az 1960-as évek második feléig.

Ennek a Káldy felé megnyilvánuló állami bizalmatlanságnak ráadásul nem 
csupán a „még nem bizonyíto a lojalitását és megbízhatóságát” félelme állt, 
hanem az is, hogy Káldy bizonyos belső és külső ügyeket személyes kezdemé-
nyezésre, az állam utólagos megkérdezésével intéze . A magyar vonatkozásban 
instabil nemzetközi helyzetben – lényegében jogosan – azt sejte e az államha-
talom, hogy  Ordass után a számukra is ismeretlen Káldyt „kóstolgatják” a világ-
szervezetek vezetői és befolyásos emberei, s próbálják őt megnyerni a szorosabb 
együ működésnek. E tekintetben állandó megfi gyelés ala  is tarto ák a ’60-as 
évek elején,29 és személyes helyzetének bizonytalanságban tartásával – végül 
is sikeresen – érték el ke ős céljukat: megakadályozni, hogy Káldy kockázati 
forrássá válhasson a rendszer számára, valamint elérni, hogy néhány év ala  
belsőleg is elfogadja a számára kijelölt mozgástér cinikus tudatossággal meg-
húzo  és mozgato  határait.

Nemzetközi utakon

A  Kádár-rezsim a forradalom és szabadságharc véres leverése után hozzáfo-
go  a szisztematikus megtorláshoz, ezzel azonban hatalmas méretű politikai 
menekülthullámot indíto  el a nyugati világ irányába. A nyugati országok 
közvéleménye és külpolitikája oly határozo an fordult szembe a magyar kor-
mányza al, hogy az ország hosszas küzdelmek és várakoztatás után 1955-ben 
elért  ENSZ-tagságát is veszélybe sodorta. 1957 szeptemberében ve e először 
napirendjére az  ENSZ közgyűlése az ún. magyar kérdést, ami megismétlődö  
1959 novemberében, s csak 1960 októberében sikerül ezt annyira feloldani, hogy 
 Kádár János beszédet mondhato  a plénum elő . A nemzetközi elszigeteltségből 
azonban még ezt követően is csak kitartó politizálással, fokozatos lépésekkel 
törhete  ki Magyarország a ’60-as évek derekára, aminek legfontosabb egyházi 
vonatkozása természetesen a  Szentszékhez fűződő kapcsolat volt.

 29 Püspöksége első három évében rendszeresen kértek, illetve valószínűleg önkéntesen is kaptak 
jelentéseket Káldyról, nemzetközi megnyilvánulásairól és megbízhatóságáról. Ezt bizonyítja a 
 Szamosi fedőnevű ügynök –  O lyk Ernő lelkész, teológiai tanár, majd 1967-től püspök – számos 
jelentése is, amelyben rendre azzal gyanúsítja meg, hogy nyugati nyomásra, különösen is  Paul 
Hansen  LVSZ-munkatárs befolyására igyekszik gyengíteni az egyházon belüli „haladó erőket” s 
ezzel erősíteni az  Ordass-féle irányvonalat idehaza. Vö. ÁBTL M-32.404/1. 300–303. és 383. Káldy 
pozíciójának bizonytalan helyzetét jól érzékeli  Szamosi konkrét javaslata is: „Mindezek alapján 
meggondolandó, hogy érdemes-e az ev. egyház külügyi kapcsolatait olyan teljes mértékben 
Káldyra bízni, amint ez az utóbbi két évben kialakult.” Uo. 277.
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Ebben a helyzetben természetes volt, hogy az egyházak nemzetközi kap-
csolatrendszere több okból is felértékelődö . Először is a nemzetközi egyházi 
szervezetekben – mindenekelő  az Egyházak Világtanácsában és a  Lutheránus 
Világszövetségben – fennállt ugyanaz a világi külpolitikai folyamatokhoz ha-
sonló elszige telődés veszélye, annál is inkább, mivel azok szoros kapcsolatot 
tarto ak fenn a forradalom idején hivatalukba visszatérő, nemzetközi tekinté-
lyű egyházi vezetőkkel, mint például  Ordass Lajossal vagy  Ravasz Lászlóval. 
Másodszor a nemzetközi segélyezésben nagy erőkkel ve ek részt a nyugati 
egyházak és egyházi szervezetek. Végül több síkon is kapcsolatban álltak ezek 
az egyházak és szervezetek a nyugatra távozo  magyar menekültekkel – rész-
ben karitatív téren, részben a külöldre távozo  magyar lelkészeken keresztül. 
A kapcsolatoknak ezt az érzékeny és kényes állapotát már érzékelte e Káldy 
püspöki székfoglalója is. Az állam azonban nemcsak a nagy tekintélyű és 
társadalmi befolyású egyházi kapcsolatok zavarainak lecsillapítását szere e 
volna elérni, hanem sokkal inkább az egyházak aktív részvételét a Magyar 
Népköztársaság hitelének, az új rezsim legitimációjának, a kádári politika 
már középtávon is megmutatkozó relatív engedékenységének igazolásában és 
propagálásában. A Káldyval kapcsolatos ilyen értelmű terveket sejteti a már 
említe  felkérés az  ÁEH részéről 1958 végén, hogy dolgozza ki az evangélikus 
egyház külkapcsolataira vonatkozó elképzeléseit – ez annak ellenére is jelzés 
értékű, hogy a megígért anyagot – ha egyáltalán valóban elkészült – eddig 
nem sikerült megtalálni.

1959-ben Káldy Zoltán nemzetközi téren is elkezdte munkáját, amire ugyan 
a konkrét állami biztatás melle  többnyire határozo  instrukciókat is kapo , 
mégis megmutatkozik benne a Káldy többféle személyiségjegyét tükröző jel-
legzetes karakter: a diakóniai teológiai gondolatvilág fokozatos kiterjesztése 
a nemzetközi tapasztalatokra, a nyugati egyházakkal és a világszervezetekkel 
való aktív párbeszéd helyreállítása, a személyes mozgástér bővítése és az elő-
relépés megalapozása.

Az Európai Egyházak Konferenciájának első világgyűlése

Káldy Zoltán püspöki szolgálatának első külöldi konferenciája az  Európai 
Egyházak Konferenciájának első, alakuló világgyűlése volt a dániai Nyborgban 
1959. január 6–9. közö . A kiküldetésről íro , a Belügyminisztériumnak szóló 
beszámolója30 rávilágít arra, hogy bár még bizonytalanul érzi magát új szerep-
körében, mégis igyekszik magát pozícionálni, azaz a magyarországi evangéli-
kusság új nemzetközi megjelenítőjének szerepében bemutatkozni.

A kiutazás elő  először ve  részt az  ÁEH-nál tarto  felkészítésben, ahol 

 30 Jelentés. Leadva 1959. február 3-án. ÁBTL M-32.401, 43–49.
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a delegáció tagjait – Káldy melle   Vető Lajost, a református  Kádár Imre pro-
fesszort és az  ökumenikus tanácsot képviselő   Muraközy Gyula református 
lelkészt – lá ák el stratégiai instrukciókkal, amelyek a szocialista országok 
közö i szorosabb együ működést, egy a béke és az atomfegyverkezés ügyében 
elfogadandó nyilatkozatot és mindenekelő  az  Összeurópai Egyházak Konfe-
renciájának az  Egyházak Világtanácsától való eltávolítását célozták. Ami az 
első célt ille e, már az előkészületek idején fi askót szenvede , mert a közös 
felkészülésnek hi  prágai egyeztetésen csak a csehszlovákok jelentek meg, ők 
sem igen akartak közösködni a magyarokkal. Ez magán a konferencián meg 
is bosszulta magát, mert a magyar küldö ek olyan hevesen küzdö ek egy 
az Egyházak Világtanácsához ( EVT) közelálló tisztségviselő, a dán  Harms 
megválasztása ellen, hogy lényegében lépésről lépésre elszigetelték magukat 
mindenkitől. Végül az is kiderült, hogy sem a szovjet, sem a többi szocialista 
országból jö vő delegátus nem kapo  erre vonatkozó hasonló utasítást.

Jellemző Káldyra, ahogyan jelentésében beszámol az eseményekről. Min-
denekelő  teljes nyíltsággal ír az ügyben kompromi álódo   Kádár Imréről 
és  Vető Lajosról. Ez utóbbival kapcsolatban – nyilván nem túlozva, de még-
is érezhető megelégede séggel – írja le a kellemetlennél is kellemetlenebb 
közjátékokat: „Ugyanakkor  Vető püspök azt az üzenetet kapta, hogy ameny-
nyiben a plénumban [a tisztségviselő megválasztása ellen – K. A.] felszólal, 
felolvassák azt a lemondó levelet, melyet 1956 októberének végén írt [az  Egy-

Nyborgban (Dánia)  Vető Lajossal
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házak Világtanácsának – K. A.].”31 A jelenetet az tehe e mindennél kínosab-
bá, hogy közvetlenül a nyborgi találkozó elő  az egyházi sajtóban, a német 
 Informationsbla ban  Lilje hannoveri püspök már leközölte e ezt a nyilatko-
zatot, a fenyegetés tehát csupán  Vető nyilvános megalázására irányult. Káldy 
joggal vonha a le azt a következtetést, hogy  Vető teljességgel hiteltelenné vált 
nemzetközi szinten, s ezt igyekeze  a magyar hatóságokban is tudatosítani.

Az egyetemes püspökkel ellentétben azonban Káldy eredményesen képviselte 
a magyar egyházat a közös instrukciók fényében, amikor a kialakult megalázó 
helyzet után sikerre vi e a béke és az atomfegyverek kérdésében meghozandó 
nyilatkozat ügyét. A jelentés szövege i  leplezetlen őszinteséggel tárja fel – 
egyes szám harmadik személyben beszélve önmagáról – Káldy püspök öntu-
datos elszántságát a többi csalódo  delegátussal szemben: „Ilyen körülmények 
közö , feszültségek közepe e Káldy püspök a konferencia befejezése elő i estén 
közölte  Kádár professzorral – aki melle e ült a plénumban –, hogy másnap ő 
fel akar szólalni. Éspedig a 4. számú bizo ság jelentése kapcsán. Ez a bizo ság 
tárgyalta ugyanis a technikai haladás kérdéseit, és az előre kiado  jelentés 
szerint a bizo ság kimondja, hogy »az egyháznak munkálkodnia kell a béké-
ért«. Káldy  Kádár elő  kijelente e, hogy ezt a maga részéről kevésnek tartja. 
Az atomkérdésben is többet kell mondani.  Kádár, amikor hallo a, hogy Káldy 
fel akar szólalni, azt kérdezte, hogy »mit akarsz te még i  mondani«. Látszo , 
hogy már semmi reményt nem fűz a konferencia sikeréhez. Káldy azonban 
ragaszkodo  a felszólaláshoz. Megkérte  Kádárt, hogy segítsen neki a német 
nyelvű szöveg elkészítésében. Tehát  Kádárnak csak a szövegezésben volt része.”32 

 31 Uo. 45/2. Hasonlóan kínos folyosói jelenet a következő is: „Közben  Soe dán delegátus találkozo  
Vetővel és azt mondta neki: »Látja,  Vető püspök, mi azzal mutatjuk meg keresztyénségünket, 
hogy még olyan emberekkel is szóba állunk, mint Ön! –  Vető igen élesen felelt vissza.«” Uo. 45/2.
 32 Uo. 46/1. Tanulságos a drámai elemeket sem nélkülöző jelentés további ismertetése is: „A kon-
ferencia utolsó napján, utolsó órában került sor a 4. számú bizo ság jelentésének meghall-
gatására. Általában feszült volt még ekkor is a légkör. A 4. számú bizo ság jelentését  Patijn 
holland delegátus terjeszte e elő. Elsőnek kért szót Káldy püspök. Ekkor  Lilje elnökölt. Káldy a 
következő felszólalást te e német nyelven: »Kedves testvérek. Engedjék meg, hogy most ennek a 
konferenciának a végén visszatérjek azokra a szavakra, amelyeket az első estén a mi igen tisztelt 
püspökünk,  Fuglsang Damgaard szép üdvözlő beszédében intéze  hozzánk. Azt mondo a, hogy 
Európa egyházai felelősek azért, hogy úgy imádkozzanak és úgy cselekedjenek, hogy egy pusztító 
atomháború veszélye ne fenyegesse tovább Európa és talán az egész világ létezését. A különböző 
missziói mezőkön az ázsiai népek már ma is úgy néznek az ún. »keresztyén Európára«, mint két 
nagy világháború forrására a nemzedék életében. A mi közös felelősségünk elsősorban abban 
áll, hogy közös szót mondjunk ki az életnek ezer fenyegete ségével szemben. Ezért javaslom a 
következő mondatok elfogadását:
 Kérjük Európa egyházait, imádkozzanak és cselekedjenek annak érdekében, hogy az összes 
atomhatalmak, amilyen gyorsan csak lehetséges, ünnepélyes köteleze ségben mondjanak le az 
atomfegyverek alkalmazásáról, és szabadítsák meg Európa és az egész világ népeit az atomháború 
fenyegetésétől. Európa legyen valamennyi nép békés együ működésének támaszpontja, és ne 
szolgáljon az élet megsemmisítésének támaszpontjául«.
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Ezután drámai festéssel ismerteti, hogy a konferencia utolsó órájában sikerült a 
közös nyilatkozatot kibővíteni és elfogadtatni, s így nem csupán megmente e 
a delegációt a nyilvános kudarctól, de még stratégiai eredményt is el tudtak 
érni. A beszámoló zárása is ebben a tónusban szólal meg: „Káldy javaslatának 
elfogadása után a konferencián a feszültség láthatólag megszűnt.  Lilje azzal 
fejezte be a konferenciát, hogy a feszültségek ellenére is az »sikeres volt«.”33

Elegendő i  csupán azt összegezni, hogy Káldy bizonyára nem véletlenül 
provokálta a magyar hatóságokat a történtek szorgos lejegyzésével. Nyilvánvaló, 
hogy  Vető gyenge szereplése csak fokozta benne azt a gondolatot, hogy az ő fel-
lépése – még akkor is, ha már i  is megmutatkozo  nemzetközi pályafutásának 
gyenge pontja: ingatag idegennyelv-tudása – sokkal ráterme ebb és nagyobb 
megbecsülést vált ki. Ennek jegyében bátorodo  fel, hogy nyíltan hangoztassa 
Nyborgban püspöksége egyik mo óját: az egyházak a keleten ado  körülmények 
közö  is hadd járják a saját útjukat! Hogy a belügyes apparátus megérte e a 
jelzést, hogy tekintsenek nagyobb bizalommal őrá, azt  Baji százados, a tartótiszt 
megjegyzése különös módon erősíti meg: „ Vető Lajos – mint a delegáció veze-
tője – ennélfogva olyan helyzetbe került, hogy lényegileg nem vehete  részt 
a konferencia munkájában. A magyar delegáció helyzetét nehezíte e  Kádár 
Imre erőszakos, helytelen magatartása is. Káldy püspök hozzászólása látszólag 
segíte  a magyar delegáció helyzetén, de nem szabad fi gyelmen kívül hagyni 
azt a tényt, hogy az  EVT vezetői és  Lilje püspök tisztában vannak azzal, hogy 
Káldy jelenleg bírja az  Egyházügyi Hivatal bizalmát, ezért Káldyt esetleges 
távolabbi céljaik érdekében nekik is támogatni kell. Káldy püspökben –  Vetővel 
szemben – olyan személyt látnak, aki egyházépítésre alkalmas, s remélik, hogy 
Káldy Zoltánban olyan személyre akadnak, akin keresztül befolyásuk érvé-
nyesülhet.”34 Káldy Zoltán tehát kiállta az első próbát, de az önálló mozgástér 
lehetősége még messze volt tőle.

 Káldy püspök javaslata után  Lilje elnök szólalt fel és kijelente e, hogy a maga részéről támo-
gatja a javaslatot, mivel az minden atomhatalomról beszél.  Waddams angol kanonok ellene volt a 
javaslat elfogadásának, azon a címen, hogy a többi bizo ságok jelentését is hozzátoldások nélkül 
fogadtuk el. A 4. számú bizo ságot is így fogadjuk el.  Wisser’t Hoo  ugyancsak beterjeszte  egy 
javaslatot, ami azonban nem a béke kérdésével volt kapcsolatban. Azt elfogadták. Végül  Niemöller 
Márton szólalt fel. Káldy püspök javaslatát támoga a. Csak azt kérte, hogy stilisztikailag némi 
változtatást tegyünk. Ennek végrehajtására  Patijnt bízták meg.  Patijn Káldyhoz ment és meg-
kérdezte tőle, hogy beleegyezik-e abba, hogy bekerüljön a szövegbe ez a mondat, – »hatékony 
nemzetközi ellenőrzés melle «. Káldy ezt elfogadta. Ezek után egyhangúlag fogadta el a plénum 
Káldy püspök javaslatát.” Uo. 46/1–2.
 33 Uo. 46/2.
 34 Uo. 47/1.
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 Találkozás a   Lutheránus Világszövetség vezetőivel

Nem sokkal a nyborgi konferencia után, 1959. február 14-én jö  létre az a külön-
leges jelentőségű találkozó, amelyen az  LVSZ szinte teljes vezérkara – Franklin 
Clark  Fry elnök, Carl   Lund- ist főtitkár,   Giertz Bo alelnök,   Dietzfelbinger 
müncheni püspök,   Zeuthen Mogens dán lelkész és  Weeber, az  LVSZ pénzügyi 
főelőadója – tárgyalt a Magyarországi Evangélikus Egyház képviseletében 
megjelent Káldy Zoltán püspökkel és  Pálfy Miklós dékánnal a bécsi Regina 
Hotelben. A találkozó jelentőségét nem lehet alábecsülni, ha fi gyelembe vesz-
szük az   Ordass Lajos püspöki székből történt elmozdítása után beállt kétséges 
kapcsolatot. Szintén üzenet értékű, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyhá-
zat annak rangelső egyetemes püspöke távollétében Káldy Zoltán képviselte 
– azaz bölcsen sem állami, sem egyházi részről nem ragaszkodtak a kétséges 
nemzetközi megbecsültséggel rendelkező, egyébként éppen betegeskedő  Vető 
püspök szerepeltetéséhez. Fontos azonban azt is észrevenni, hogy bár még 
nem éleződö  ki a püspökké előlépe  Káldy és a dékáni székben maradt  Pálfy 
viszonya, ke ejük tárgyalási stílusa és álláspontja igen eltérő volt, sőt okkal 
feltételezhetjük azt is, hogy mindke en beszámolási köteleze séggel tartoztak 
az elhangzo akról az állami hatóságok felé. A Regina Hotelben történtekről két 
forrásból tájékozódhatunk: az egyik az  LVSZ bizalmas megjelölésű, szó szerinti 
jegyzőkönyve, a másik pedig Káldy  („Pécsi”) jelentése, így ismét alkalom nyílik 
Káldy Zoltán külügyi, állami-egyházi koncepciójának egy sajátos nézőpontból 
való kielemzésére.

A találkozóról vezete   LVSZ-jegyzőkönyv35 tanúsága szerint rögtön a bemu-
tatkozás után kölcsönösen megerősíte ék, hogy genfi  oldalról nem kérdőjelezik 
meg a magyar egyház tagságát az  LVSZ-ben, és Magyarországról nézve is „meg-
beszélésünk természetes há ere, hogy a világszövetség tagjai vagyunk” – mond-
ta Káldy. Ezután ő vi e tovább a szót, s hosszas felvezetésben részletezte azokat 
a témákat, amelyek gondot okoznak az együ működésben. Ezek legnagyobb 
részben  Ordass ügyével voltak összeüggésben. Káldy úgy fogalmazo , hogy 
„mind a magam, mind  Pálfy professzor nevében szeretném megerősíteni, hogy 
mindannyian csodáljuk  Ordasst”.36 Ezután előadta, hogy esperesként személy 
szerint is támogatója volt  Ordass püspökségének, és igyekeze  rábeszélni a 
nagyobb rugalmasságra az állammal szemben a hivatalban maradása érdeké-
ben. Sajnálja, hogy az  LVSZ vezetői nem hasonló, hanem inkább ezzel ellentétes 
irányban hato ak rá.  Túróczy elmozdításakor is olyan távirat érkeze  Gen ől, 
amely sérte e a magyar kormányt, s ezzel nehéz helyzetbe hozta a magyar 

 35  LVSZ jegyzőkönyv az  LVSZ vezetői és a magyar egyházvezetők bécsi találkozójáról.  LWF 
WS. III. 2a. 1958–1978. 11 oldal.
 36 Uo. 2.
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egyházat. „Proletárdiktatúrában élünk, ez tény, kormányunk pedig nagyon 
érzékeny az ilyen dolgokban.”37 Az ilyen lépések ugyan szeretetből történnek 
az  LVSZ-nél, de nagyon megnehezítik az egyház helyzetét Magyarországon. 
„Az egyházban mi megpróbáljuk Krisztus útját járni és nem elárulni Krisztust 
még a proletárdiktatúra kormánya ala  sem. Ugyanakkor támogatni akarjuk 
azt, ami jó a proletárdiktatúrában”38 – mondta Káldy. A továbbiakban azokat 
a nyugaton megjelent cikkeket és kiadványokat emlege e fel, amelyek rossz 
színben tünte ék fel a magyar egyházi helyzetet, illetve egy Finnországban 
megjelent prédikációs kötetet, amely a kormány kezébe került, s amelynek szer-
zője azon lelkészek köre, akik  Ordass melle  exponálták magukat – „meg kell 
érteniük, hogy nagyon nehéz ezeket a lelkészeket megvédenünk” – te e hozzá. 
Végül  Vető Lajosnak az  EVT-hez intéze  lemondó nyilatkozatának Nyborgban 
kirobbant bonyodalmait ró a fel az  LVSZ vezetőségének.

A folytatódó diskurzusban a vezetőség egyértelművé te e, hogy  Ordass 
hazai helyzetétől üggetlenül a szervezet alelnöke marad a következő világ-
gyűlésig – már csak azért is, mert megválasztása magyar kormányzati kérés 
is volt annak idején.39 Káldy megerősíte e, hogy ezt a másik oldal is teljes 
mértékben tiszteletben tartja, ha az új egyházvezetést az LVSZ  elfogadja hiva-
talos tárgyalófélként az egyházat érintő ügyekben. Ezt Gen ől sosem vonták 
kétségbe, s eztán sem fogják – erősíte ék meg.  Ordass ügyében hangsúlyozták, 
hogy mindig lelkiismerete szerint járt el, s ebben külöldről nem befolyásolták. 
Az LVSZ  csak az elkerülhetetlenül szükséges mértékben szólalt meg, s erre a 
jövőben is ügyelni fog, hogy ne okozzon nehézséget a magyar egyháznak az 
államhoz fűződő kapcsolatában. „ Vető püspök azonban inkább hálás lehetne 
nyilatkozatunkért [ti. lemondása ügyében – K. A.], mivel valami sokkal nagyobb 
bonyodalom történt volna, ha ez a nyilatkozat nem hangzik el”40 – mondta  Fry 
elnök. „Teljes szívből méltányoljuk Káldy püspök kijelentését, hogy ő és kollé-
gái igyekeznek Krisztus útján járni. Biztosítjuk imádságunkról, ahogyan ő is 
ezt teszi valóságos nehézségek közepe e”41 – folyta a. Káldy megnyugvással 
fogadta el az LVSZ  vezetőinek válaszát.

A tárgyalás második felében  Pálfy ve e át a szót, Káldynál sokkal határo-
zo abban, szinte minden érinte  kérdést élesebben újra felvetve szólalt meg, s 
érezhetően nem elégíte ék ki a kapo  válaszok sem. A feszült légkörben – tört 

 37 Uo. 2.
 38 Uo. 2.
 39  Lund- ist főtitkár erről így szólt: „…hadd emlékeztessek röviden arra a történetre, amely az 
 LVSZ eddigi történetének legkínosabb fejezete – arra ugyanis, hogy éppen a magyar kormány fejezte 
ki  Horváthon keresztül azt a kívánságát, hogy  Ordasst válasszák be a Végrehajtó Bizo ságba. Első 
alkalom volt ez a történelemben, hogy bármiféle kormányzati kívánságot kaptunk.” Uo. 7.
 40 Uo. 4.
 41 Uo. 5.
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angolsággal – végül ismét Káldy igyekeze  a jövő kérdéseire terelni a szót. I  
te e meg egyik legjelentősebb és legvilágosabb nyilatkozatát a Magyarországi 
Evangélikus Egyházra vonatkozóan: „Szeretjük az LVSZ -t és annak vezetőit, és 
Önöknek meg kellene bíznia a Magyar Evangélikus Egyház vezetőiben; hogy 
a proletárdiktatúra ado  körülményei közö  Krisztust akarjuk szolgálni, és 
mindenkor egyház akarunk lenni, de ugyanakkor a legjobb kapcsolatot akarjuk 
az állammal is. Az  Ordass által képviselt út lehetetlen volt. Mi természetesen 
nem akarjuk  Dezséry útját járni – de nem járhatunk  Ordass útján sem. Olyan 
utat próbálunk keresni, amelyen egyházként járhatunk, és egyben magyarok 
akarunk lenni, és szeretnénk elkerülni a felesleges konfl iktusokat az állammal. 
Természetesen nem félünk a szenvedéstől, ha szenvednünk kell Krisztusért. 
Készek vagyunk erre, de ugyanakkor sosem gondolunk provokációra. Ha Isten 
akarja, elfogadjuk, de nem akarunk mindenképp mártírokká lenni.”42

Ezután támogatási kérdéseket – ösztöndíj, teológiai szakkönyvek, egyéb 
formájú anyagi segítség –, ehhez kapcsolódóan az ellenőrzés lehetőségét, be- 
és kiutazási problémákat ve ek sorra, majd ismét terítékre kerültek az egyes 
lelkészek állás-, illetve parókiavesztéséről szóló hírek. Káldy ebben a lényeges 
kérdésben a következőt mondta: „Szeretnék nagyon őszinte lenni. Sokan vannak 
az egyházban és kormányzatban, akik azt mondják: amikor  Ordass megy, min-
denkinek mennie kellene, aki melle e vagy érte nyilatkozo . (Lelkészek neve, 
amit nem érte em…  Keken,  Kendeh,  Dannhauser,  Szaszkaliczky [sic! – K. A.]). 
Én azt mondtam, ez nem jó. Ilyen körülmények közö  sohasem akarnék püs-
pök lenni, de szeretnék ezekkel a lelkészekkel egyenként beszélni és megkérni 
őket, hogy tisztázzák viszonyukat az államhoz és az egyházhoz, és behíva am 
mindegyiküket az irodámba, és őszinte és nyílt beszélgetést folyta am velük. 
De ha az ebben a helyzetben levő lelkészeknek valamilyen téren mégis lennének 
nehézségeik, még mindig felajánlanánk nekik lelkészi állásokat – lehetnek és 
maradhatnak lelkészek illendő fi zetésért.”43 Ezután a nyilatkozat után hangzo  
el  Fry elnök összegzése, melyben a helyzet összete sége és nehézsége ellenében 
a kölcsönös imádságot emelte ki, s a magyar helyzetre vonatkozva ezt mond-
ta: „Hisszük, hogy teljességében tudatában vagyunk annak a ténynek, hogy 
magyarországi testvéreink szokatlan és nehéz nyomásnak vannak kitéve.”44

A tárgyalást értékelve megállapítható, hogy  Ordass személye, illetve a két 
püspök eltávolítása utáni egyházi alakulások valóban mély bizalmi válságot 
jelente ek az LVSZ  és az új egyházvezetés közö .  Pálfy sokkal keményebb állás-
pontra helyezkede , mint Káldy, aki láthatóan törekede  a józan konszenzusra, 
és felfogása is sokkal közelebb állt a  Pálfyénál az egyházi érdekekhez, mint 

 42 Uo. 8.
 43 Uo. 11.
 44 Uo. 11.
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a – vélt vagy valós – állami elvárásokhoz.  Ordass ügyében sem kötö e meg 
magát az LVSZ -szel szemben, és  Vető távollétében sikeresen tudatosíto a leg-
főbb személyes üzenetét tárgyalópartnereiben: „Mi természetesen nem akarjuk 
 Dezséry útját járni – de nem járhatunk  Ordass útján sem.” Ehhez kapcsolódóan 
szintén saját útját járta az  Ordass körének számító lelkészekkel kapcsolatos 
lépésekben, amit a nemzetközi szervezetek szintén fi gyelemmel kísértek, s 
nagyban befolyásolták a későbbiekben is – a retorziók alkalmazása után – a 
kétoldalú kapcsolatokat. Nincs okunk kételkedni, hogy Káldyra valóban nagy 
nyomás nehezede  ebben a kérdésben mind az állam, mind az egyházon belüli 
„haladó” – és a fordulat után ismét érvényesülni kívánó – lelkészek irányából 
egyaránt. A püspökjelöltség idején a belügyi szervekkel kötö  kompromisszum 
valóban nagyobb beleszólást engede  Káldynak, legalábbis vélhetően abba, 
hogy milyen jellegűek lesznek ezek a retorziók. Ezt te e világossá – valóban 
őszintén – Káldy az LVSZ  vezetői elő  is.

A szó szerinti jegyzőkönyv tükrében különösen is érdekes Káldy – „Pécsi” 
– jelentése45 a Bécsben elhangzo akról. Összefoglalóan – nyilván jegyzetekre 
támaszkodva – közli a tárgyalás fő megállapításait és hangsúlyait, ismerteti 
az általa felsorolt kifogásokat és a reá érkeze  válaszokat. Megfogalmazása 
lényegében hű az eredetileg elhangzo akhoz, azonban több részletről – és 
éppen a legfontosabbakról – nem számol be: az Ordass személyével kapcso-
latos mérsékelt, sőt olykor pozitív kijelentésekről; az Ordass köréhez tartozó 
lelkészekkel kapcsolatos álláspontjáról; valamint a Dezséry és Ordass által 
választo  utaktól való eltéréséről. Persze az elsőt tudha ák Káldy pécsi idejéből 
is, az utóbbi ke őt pedig valószínűleg akkor sem rejtege e Káldy, amikor még 
püspöki jelölésével kapcsolatban folyta ak egyeztetéseket. Megállapítható 
ugyanakkor, hogy másokra vonatkozóan nem jelente  semmit, azaz gondosan 
kerülte a Vető-kérdést, de Pálfy terjedelmes és keményvonalas megszólalásait 
is elhallga a. Nyilván tisztában volt persze azzal is, hogy ezt majd Pálfy jelen-
téséből is megismerhetik.46

Az egyház és az állam magyarországi viszonyáról szólva viszont sajátos 
hangsúlyeltolódást láthatunk: a Bécsben érzékeltete  feszítő magyar belpo-
litikai körülmények helye  a keleten a maguk útját kereső és járó egyházak 
említése kerül elő: „A magyarországi evangélikus egyház vezetői igyekeznek 
úgy szolgálni, hogy az egyház egyház maradjon Magyarországon. De sa-

 45 Jelentés. Leadva 1959. február 19-én. ÁBTL 32.401, 58–59.
 46 Ennek nyilvánvaló ténye a Káldy-féle jelentés végére írt értékelésből is kiderül: „A jelentés 
elég felületesen van megírva, amelyre az ügynök fi gyelmét felhívtam. Nem tartalmazza azokat, 
amiket szóban elmondo .” Ezt erősíti a folytatólagos utasítás is: „» Pécsi« írja le   Zeuthen Mogens-
sal történt négyszemközti beszélgetését. (Értesülésünk szerint   Zeuthen Mogens bizonyos taktikai 
utasításokat ado  »Pécsi«-nek az állam és az egyház viszonyát illetően. » Pécsi« erről eddig nem 
számolt be.)” Uo. 59/2. Ki mástól szerezhe ek erről értesülést, mint  Pálfytól?
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játos úton haladnak, mert új úton kell haladniuk a szocializmusban. Ebben 
nem adhat tanácsot egy nyugati ember a Keleten élő egyháznak. A magyar-
országi evangélikus egyház segíteni akarja a szocializmus építését is. Ez se 
legyen olyan, amit nyugaton kifogásolni kellene. Magyarországon él az egy-
ház és segíti a népet a jóban.”47 Az ehhez hasonló megfogalmazások újra és 
újra előkerültek akkor, amikor Káldy szocialista környezetben vagy nagy 
nyilvánosság elő  kelle , hogy nyilatkozzék a magyar egyházi helyzetről.

Az LVSZ  vezetőségével létrejö  rendkívül jelentős találkozón tehát Káldy 
konszenzuskereső fellépését még akkor is sikernek könyvelhe e el, ha még hosz-
szú évekig is tarto  a bizalmi egyensúly helyreállása.48 Sikerült azt is elkerülnie, 
hogy a  Vetőre, illetve az állammal régóta bizalmi viszonyt ápoló egyházveze-
tésre vetülő ellenszenv ellehetetlenítse a diskurzust, illetve megakadályozza 
a gyakorlati együ működést legalább bizonyos részterületeken az LVSZ  és a 
Magyarországi Evangélikus Egyház közö  – ez még  Pálfy fellépése mia  is 
közvetlen kockázat volt Bécsben. Józan mérsékletet mutato  abban is, hogy 
bizonyos jövőbeli lépésekre előre felkészíte e a genfi  szervezetet, miközben 
többnyire megtartható garanciákat is ígért nekik. Ismét csupán gyenge nyelvi 
felkészültsége nehezíte e azt a diplomáciai sikert, amelyet ezzel a tárgyalással 
– nemcsak hazai és állami elvárásokra, de a tárgyalófélre és saját álláspontjára 
is tekinte el49 – kétségtelenül elért.

 47 Uo. 59/1.
 48 Az  LVSZ bizonyos tagegyházai, különösen is az észak-európai egyházak a világszervezet bi-
zalmának erősödésétől üggetlenítve magukat szinte egész hivatali ideje ala  nagyon kritikusan 
viszonyultak Káldyhoz. Ennek há erében leginkább   Ordass Lajos rendkívül mély skandináv, 
illetve  Túróczy Zoltán eleven fi nn kapcsolatai álltak. A fi nn kapcsolatot hosszabb távon sikerült 
normalizálni, de a skandináv egyházak, különösen a norvég egyház még az 1984-es budapesti 
világgyűlésen is érzékelte e tartózkodását vele szemben.
 49  Baji századosnak a jelentés végéhez fűzö  megjegyzése is bizonyítja Káldy józan helyzet-
felismerését: „Az  Evangélikus Világszövetség igen jelentősnek tarto a a tárgyalást, melynek 
bizonyítéka az, hogy Dr.  Fry-yel az élen igen jelentős számmal ve ek részt a tárgyaláson. 
Magyar részről csak Káldy és Dr.  Pálfy Miklós ve  részt. Megítélésem szerint a   Lutheránus 
Világszövetség vezetői pontos információ alapján ültek le tárgyalni. Erre mutat az a tény, hogy 
a külöldi tárgyalófelek fontosnak tarto ák a magyar egyházi kapcsolat fenntartását. Szinte 
minden kérdésben egyetérte ek a delegációval. Ennek előzménye lehet az, hogy  Szépfalusi nevű 
magyar származású lelkész várta a határon Káldyékat. O , illetve Bécsig egyórás beszélgetést 
folyta ak. Valószínű, hogy  Szépfalusi, aki a   Lutheránus Világszövetség alkalmazásában áll, a 
tárgyalás elő  már felhívta a fi gyelmét az illetékeseknek arra, hogy a magyar delegáció milyen 
szempontok szerint fog tárgyalni. A másik szempont, hogy ők Káldyban olyan személyt látnak, 
akiben saját befolyásuk megvalósítását látják.” Uo. 60/1.

KA_Kaldy.indd   40KA_Kaldy.indd   40 2012.05.25.   14:48:302012.05.25.   14:48:30



41

Fordulópont a nemzetközi kapcsolatokban

Fordulópont a nemzetközi kapcsolatokban

A nemzetközi egyházi kapcsolatok színterére történő 1959-es kilépéssel Káldy 
Zoltán bizonyíto a alkalmasságát egy koncepció szerinti, a korábbival összevetve 
sokkal kevésbé az állampárti ideológiához – viszont továbbra is szigorúan az 
állami érdekekhez – kötö , az állam külpolitikai célkitűzéseivel harmonizáló 
evangélikus egyházi külpolitikai irányvonal megvalósítására. Ennek koncepci-
onális há erére enged következtetni az is, hogy a nemzetközi egyházi szerveze-
tekkel való aktív kapcsola artást, konferenciai részvételt lényegében Káldy lá a 
el  Vető Lajos nélkül. Így volt ez az 1959-es kínos nyborgi incidens óta még abban 
az  EVT-ben is, amelynek Központi Bizo ságában  Vető tagságot viselt, ennek 
ellenére állandó jelleggel Káldy helye esíte e.  Vetőt lényegében kivonták a kül-
kapcsolatok területéről, csupán néhány kétoldalú egyházi kapcsolatban ve  részt.

A nemzetközi szervezetek világában akár az LVSZ,  akár az  EVT esetében a 
nagy múltú ökumenikus mozgalom klasszikus alakulataival kelle  rendeznie a 
Magyarországi Evangélikus Egyháznak a megváltozo  körülmények és személyek 
fi gyelembe vételével az évtizedes távlatra visszamenő, de megzavart kapcsola-
tokat. Ezzel szemben az 1959-ben, a politikailag megoszto  Európa egyházainak 
r észvételével létrehozo  Európai Egyházak Konferenciája ( EEK) szabadabb tere-
pet jelente  a közös célkitűzések megfogalmazásában – legalábbis abban a tekin-
tetben, hogy kevéssé terhelték meg szervezetileg a megelőző bő egy évtizedben 
lezajlo  politikai fordulat és a személyek elleni politikai eljárások. A nemzetközi 
színtér negyedik szereplője a Prágából 1958-ban útjára induló  Keresztyén Béke-
konferencia volt, amely egyértelműen a keleti politikai blokk egyházi képviselőire 
alapozva igyekeze  megteremteni a béke- és leszerelési, valamint világméretű 
szociális problémák tárgyalását napirendre véve azokat a kereteket, amelyekben 
a kezdeményező szerepében építhete  ki kapcsolatokat a szimpatizáns nyugati és 
harmadik világbeli egyházi, politikai és értelmiségi körökkel. Ennek megfelelően 
a  KBK kitüntete  szerepet játszo  a szocialista országok területén élő protestáns 
és ortodox egyházak „sajátos útjának” nemzetközi legitimációs törekvéseiben.

Az evangélikus egyház külkapcsolatainak másik nagy területe a kétoldalú 
egyházi kapcsolatokban valósult meg. Ennek mindenekelő  a nyugati világ 
egyházaihoz fűződő viszony volt – nyilvánvalóan állami instrukciókkal és 
külpolitikai célokkal tudatosan is támogatva – a homlokterében. Északon a 
hagyományosan eleven fi nn kapcsolat felelevenítése, illetve az   Ordass Lajos 
püspöksége ala  tetőpontját elérő skandináv kapcsolatok lehetőségek szerinti 
szinten tartása volt a cél, nyugaton a két német állam területén élő evangélikus-
ság – különösen az NDK-ban a szocializmussal kevéssé együ működő egyházak 
– jelente  prioritást. A tengerentúli kapcsolatok, az Egyesült Államokban élő 
evangélikusokkal kiépítendő kapcsolat ugyancsak fontos politikai célkitűzés 
volt. A keleti blokkban élő kisebbségi evangélikus egyházak közö i egyeztetés 
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része volt az állami irányítás és felügyelet kellő összehangolásának. Szinte 
bármely viszonylatról volt is szó, a világban – a 20. század viharos magyar 
történelme során – külhonba szakadt vagy kivándorolt magyarság helyzete 
mélyen hato  a kétoldalú kapcsolatokra.

Káldy Zoltán és a Magyarországi Evangélikus Egyház elszigeteltségének 
feloldását először az Egyházak Világtanácsában lehete  érzékelni. Ennek a 
há erében elsősorban az a már beérő folyamat volt, amely számos ortodox 
egyház, mindenekelő  az orosz ortodox egyház csatlakozását készíte e elő az 
1961-es világgyűlésen. Az a tény, hogy az ortodoxia jelentős részben éppen a 
kommunista-szocialista blokk országaiból érkeze , nagyon átalakíto a az  EVT 
nemzetközi profi lját is. Ez természetesen abban az értelemben is igaz volt, hogy 
a keleti blokk országaiban élő protestáns egyházak képviselőinek is nagyban 
bővült a mozgásterük. Ezeket a folyamatokat már 1959 augusztusában is tapasz-
talta Káldy a Központi Bizo ság rodoszi ülésén: „A rhodosi ülésen mindenesetre 
olyan légkör alakult ki, amely már inkább méltó egy olyan világszervezethez, 
amelyben nemcsak nyugatról, hanem keletről is vannak tagegyházak” – hang-
zo  el éves egyházi beszámolójában.50 Az  EVT KB rákövetkező, a skóciai St. 
Andrewsban tarto  ülésén, 1960 augusztusában a záróülésen elmondo  beszéde 
igen pozitív fogadtatásban részesült. Az 1961-es világgyűlés aztán komoly sikert 
hozo  Új-Delhiben, amikor minden politikai feszültség ellenére51 nagyszámú ke-
letről jö  egyházi képviselőt, köztük Káldy Zoltánt is beválaszto ák a Központi 
Bizo ság tagjai közé – így sem a „magyar kérdés”, sem  Vető korábban kialakult 
kényes helyzete a testületben nem vezete  oda, hogy a magyarországi evangé-
likusság képviselőjének helyét más egyháznak adják át. Ebben természetesen 
nagy szerepet játszo  az is, hogy jelöltségének számos befolyásos támogatója 
volt, akik közül néhányat név szerint is megneveze  a Belügyminisztérium-
nak leado  beszámolójában:  Kurt Schmidt-Clausen LVSZ- főtitkárt,  Nikolainen 
helsinki dékánt és azt a  Harms dán küldö et, akinek megválasztását minden 

 50 EOL MEET I.d 1959. december 17.
 51 Ezzel szemben éppen az  EVT kibővítése kapcsán érte személyes támadás Káldyt is, amennyi-
ben az  Indiai Bibliatársulat élesen tiltakozo  a kommunista országok területéről érkező egyházi 
vezetőkön keresztül valószínűsíthetően növekedő politikai nyomás ellen a bővítés után. Az  Indiai 
Bibliatársulat éles hangú támadó irata a kommunista befolyás ellen az  EVT-ben: „Elárulták Krisz-
tust, a világ Világosságát” címmel jelent meg, mert az  EVT kompromisszumot köt a kommunista 
országokkal. Káldy így idézte fel az iratban kifejte  indiai álláspontot titkos jelentésében: „Az  EVT 
ahelye , hogy tanítást adnának a kommunizmus ravasz, ármányos, Isten-ellenes fi lozófi ájáról 
és gyilkos taktikájáról, ehelye  inkább keblükre ölelték a kommunizmust. Ezek az  EVT-vezetők 
elárulták Krisztust és az Ő egyházát és a leghalálosabb ellenségének kezére játszo ák.” Az  EVT 
KB St. Andrews-i, 1960. aug. 16–24. közö  tarto  ülésén részt vevő kommunisták és kommu-
nistabarátok listáján – amelyet szintén az  Indiai Bibliatársulat állíto  össze – szerepeltek: a 
csehszlovákiai  Chabada és  Hromadka, a német  Niemöller, Magyarországról  Bartha Tibor, Káldy 
Zoltán és   Muraközy Gyula, valamint a lengyel  Wantula püspök. ÁBTL M-32401, 224.

KA_Kaldy.indd   42KA_Kaldy.indd   42 2012.05.25.   14:48:302012.05.25.   14:48:30



43

Fordulópont a nemzetközi kapcsolatokban

eszközzel igyekeze  megakadályozni a magyar delegáció 1959-ben az  EEK ala-
kuló gyűlésén.52 Ez a nemzetközi szintű pozíció, amelyet aztán három cikluson 
keresztül, 1983-ig töltö  be, volt az első nagy személyes sikere nemzetközi téren.

Sokkal nagyobb erőfeszítésekre és hosszabb időre volt szükség azonban a  Lu-
theránus Világszövetséghez fűződő kapcsolat rendezésére. Ennek elsődlegesen 
  Ordass Lajos püspök másodszori, 1963-ig érvényes alelnöki mandátuma, illetve 
hazai eltávolítása, elhallga atása volt az oka. Az ún. Ordass-ügy hazai há ere, 
a hozzá közelebbről kötődő lelkészek eltávolításának, áthelyezésének és nyugdí-
jazásának – elsősorban a Déli Egyházkerületben és a teológiai akadémián – híre 
természetesen hamarosan eljuto  a nemzetközi körökbe is. Belső egyházi szem-
pontból is nagy törést jelente  ez Káldy püspöki működésében, még akkor is, ha 
jelölése idején ezt az állami elvárást tudta és vállalta, s igyekeze  ebben a lehető 
legnagyobb – természetesen lényegében így sem nagy – személyes mozgásteret 
kialkudni magának. Az 1956 utáni retorziók végrehajtása az egyház határain belül 
és kívül jelentős elszigeteltséget és bizalmatlanságot teremte ek vele szemben 
egyházi körökben, amire gyakran meglehetős ingerültséggel és autoriter fellé-
péssel válaszolt. A szocialista rezsimtől eredő elvárások az ő helyzetében már 
elkerülhetetlen teljesítése akkor is megzavarta az LVSZ- hez fűződő viszonyt, ha az 
lényegében az 1959-es kétoldalú tárgyaláson előre jelze  formában valósult meg.

Ehhez még hozzájárult az is, hogy a nemzetközi egyházi sajtó is rendszere-
sen ado  híreket a magyarországi helyzetet éberen fi gyelő vezetők, különösen 
 Lilje hannoveri püspök és  Fry LVSZ- elnök, New York-i püspök köreiből. Ennek 
egyházi diplomáciai szintű esete volt a   e Lutheran című,  Fry egyházában 
megjelenő lap cikke 1960 júniusában, amelyben egy, Káldynak a  Lelkipásztorban 
megjelent, a prédikációk – valós és elvárt – tartalmára vonatkozó írása kapcsán 
vélelmeze  igehirdetési cenzúráról írtak.53 A Káldy és  Fry közö  lezajlo , éles 

 52 Uo. 226.
 53 A cikk szövege fordításban:
 Cenzúrázo  igehirdetések Magyarországon
 A magyarországi evangélikus lelkészek elmulasztják „megkísérelni, hogy eligazítsák gyüleke-
zeteiket az egyháznak a szocializmushoz fűződő viszonyáról” – panaszolja Káldy Zoltán püspök, 
az evangélikus egyház Déli Egyházkerületének püspöke. Egyházkerületében elrendelte, hogy 
minden lelkész mutassa be neki prédikációját – az államilag támogato  egyházi folyóiratában, 
a  Lelkipásztorban megjelent nyilatkozatában.
 A legtöbb igehirdetés „nyilvánvalóan arra törekszik, hogy elkerülje minden olyan vitás politikai 
kérdés megvitatását, mint a béke, a háború, a leszerelés, a faji problémák, az atomfenyegetés, a békés 
egymás melle  élés, a haladás és a társadalmi jólét” – mondta a püspök. „Néhány lelkész már odáig 
ment, hogy nézeteit ezekről a kérdésekről más ideológiákkal kapcsolta össze” – te e hozzá.
 Dr. Káldy 1958 novemberében le  az egyházkerület vezetője a kommunista kormányzat 
jóváhagyásával.   Ordass Lajos püspököt válto a fel, Magyarország legtántoríthatatlanabb anti-
kommunista vezetőinek egyikét, akit „felkértek” arra, hogy távozzon posztjáról.  Ordass püspököt 
korábban bebörtönözte a vörös rezsim, de az  Egyházak Világtanácsa és a   Lutheránus Világszö-
vetség vezetőinek beavatkozásával kiszabadult. A   Lutheránus Világszövetség alelnöke.
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hangú megbeszélésen végül nyíltan a szocialista állammal szembeni nagyobb 
ellenállást kérték rajta számon, egyben a katolikus egyházzal való szorosabb 
együ működést ajánlo ák ezen a téren. Ezt a javaslatot Káldy – lényegében 
helyes belpolitikai helyzetfelméréssel – határozo an visszautasíto a.54

Káldy és a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetésével szembeni fenn-
tartások terén először az LVSZ  Végrehajtó Bizo sága 1961. június 27. és július 
2. közö i varsói ülésén enyhültek, amelyen Káldy és  Weltler Rezső esperes 
is részt ve ek. Az ülés témája a szervezet 1963-as, Helsinkiben tartandó vi-
lággyűlésének előkészületei voltak. Az  Ordass-üggyel kapcsolatban Káldy 
megkönnyebbüléssel tájékozta a a hatóságokat, hogy „neve a gyűlésen az 
első névsorolvasási alkalom kivételével egyáltalán nem fordult elő a nyílt 
üléseken. Úgy tűnik, hogy egyre jobban elhalványul ez a probléma, és csak 
néhány ember rángatja elő ezt az ügyet.”55 Ha ez erős túlzás volt is, hiszen 
például az Egyesült Államokból jelenlevő  Schiotz püspök, az LVSZ  későbbi 
elnökének javaslatáról is tudunk, aki távirat küldését javasolta a részvételben 
megakadályozo   Ordassnak, mégis innen számítható annak a reálpolitikai 
folyamatnak a kezdete, melynek során Káldy a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház képviselőjeként egyre aktívabb szerephez juto . Ezt az enyhülő elzárkózást 
igyekeze  püspöki helyzetének erősítésében is – az őt egyre hevesebben támadó 
belső, általa „szélsőbalosnak” minősíte  ellenzékével szemben – kihasználni.56

1962 nyarán Káldy azt a feladatot kapta új belügyi kapcsola artójától,  Fogara-

 A bécsi római katolikus sajtóügynökség megjegyzi, hogy „…Káldy püspök kifogásai (…) erős 
ellenállást váltanak ki az evangélikus lelkészek a  Kádár-rezsim egyház fele i ellenőrzésével 
szemben. Hozzáfűzi, hogy „ezeknek az antikommunista lázadóknak nem túl optimisták” a 
kilátásai. Lutheran, 1960. június 22. 6–7.
 54 ÁBTL M-32.401, 170–172. Káldy jelentésének tartalmát a beszélgetésről – a tartótiszt meg-
jegyzése szerint – más forrásból is ellenőrizték.
 55 ÁBTL M-32.401, 210.
 56 Káldy erről az ülésről íro  jelentésében kihasználta a lehetőséget, hogy   Vajta Vilmosnak, az 
 LVSZ-ben dolgozó magyar emigráns teológusnak felszólalására építve jelezze a BM-nek, hogy 
bár számítanak arra, hogy „…még idők folyamán az ő [ti.  Ordass – K. A.] magatartása igazolódni 
fog”, azért világosan különbséget tesznek az egyház mai vezetői és reprezentánsai közö  is: 
„Véleménye szerint Káldyról Nyugaton megbecsüléssel beszélnek, bár több kijelentését élesnek 
érzik. Szerinte a magyarországi evangélikus egyházban »nem szabad az egyházhoz számítani 
 Dezséryt, de  Vetőt sem,  Pálfyt különösképpen, mert egy hazug ember, de nem szabad ideszámítani 
 Gádort sem«. Ezek már nem egyházi emberek, hanem »állami emberek az egyházban«, és ezért 
ezeknek semmi hitelük nyugati körökben nincs.  Vető szerinte egy teológiátlan ember, akinek 
nincs alapja ahhoz, hogy megfelelőképpen döntsön teológiai kérdésekben.” ÁBTL M-32.401, 213. 
Káldy jelentésének lényege – amely azért teljesen nem térhete  el az o  valóban elhangzo aktól 
– még akkor is fi gyelemre méltó, ha a megfogalmazást Káldy saját, szándékos interpretációjának 
tarthatjuk. Ugyanebben az időben te  ugyanis kísérletet arra, hogy az evangélikus egyházon 
belüli, régi, vonalasan haladó ellenfeleinek a befolyását az állam segítségével megingassa. ÁBTL 
M-32.401, 202–207. Jelentés az evangélikus egyházi helyzetről (amelyben kizárólag ezzel, az általa 
„szélsőbalosnak” minősíte  problémával foglalkozik).
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si Ferenc századostól, hogy – nyilván a küszöbönálló nagygyűlésre is tekinte el 
– adjon elemzést az LVSZ- ről.57 Ebben a szervezet statisztikai bemutatásán túl 
elemezte a tagegyházak politikai és gazdasági súlyából következő külső nem-
zetközi befolyásokat, külön hangsúllyal a szocialista országokban élő egyházak 
helyzetével összeüggésben álló konkrét kritikákra. Ez utóbbi részben meglepő 
egyenességgel és nyíltsággal szól – a maga részéről is szóvá téve az egyes té-
mákat – olyan problémákról, mint a romániai lelkészek bebörtönzése vagy a 
kárpátaljai protestánsok elnyomása. Hazai összeüggésben ismét egy akadályt 
említ: „I  kell szólni arról, hogy a LVSZ  vezetősége állandóan napirenden tar-
to a és bizonyos tekintetben most is napirenden tartja az ún. » Ordass kérdés«-t. 
Egyes nyugati politikai körök és egyházi körök  Ordass Lajosban látják azt a 
»hős«-t aki a »mártírságig ellenállt a kommunistáknak«.  Ordass szegedi kétévi 
börtönéről a nyugati világ állandóan beszél. Számukra  Ordass szimbólum és 
pedig a »végsőkig való ellenállás« szimbóluma. Ennek egyik demonstráló jele 
a következő volt: 1957-ben – amikor a LVSZ  nagygyűlését tarto a az amerikai 
Minneapolisban – az egész nagygyűlést meghívta Minnesota állam kormány-
zója egy fogadásra. Amikor a külöldi vendégeket bemuta ák, mindenkinek a 
neve után udvarias taps hangzo  fel, amikor  Ordass nevéhez értek – aki jelen 
volt (1957-ben vagyunk!) egyes híradások szerint 10 percen keresztül sok száz 
ember tapsolt és lábával dübörgö  és úgy fejezte ki tiszteletét a »kommuniz-
mus mártír«-ja iránt.”58  Ordass hazai helyzete következtében ráadásul számos 
meghívást – ezek közül legfontosabb az új főtitkáré,  Schmidt-Clausené – azért 
hárítanak el, mert határozo  állami és egyházi kérésre nem látogathatják meg 
az LVSZ  magyar alelnökét. A továbbiakban részletesen kifejte e az LVSZ  és 
a  Vatikán közö i kapcsolatokat, illetve a katolikus egyházzal szemben hatá-
rozo an elutasító magyar és szlovák álláspontot, valamint jellemzést ado  
a szervezet vezetőiről és legnagyobb tekintélyű embereiről. Összegezve így 
értékelte a magyar lehetőségeket: „A nagy baj az, hogy akkor, amikor a magyar-
országi evangélikus egyház a LVSZ- ben bizonyos súlyt képviselhete  volna egy 
haladóbb szellemű emberen keresztül (mondjuk mint alelnök),  Ordass  Lajos ül 
az alelnöki székben. Ez szinte végzetesen határozta meg a LVSZ  és a magyar-
országi evangélikus egyház kapcsolatát. Jelenleg mégis az a helyzet, hogy a 
LVSZ- ben a jelenlegi magyar evangélikus püspökök tekintélyt szereztek és súlyt 
képviselnek. Ez kitűnik abból is, hogy Új-Delhiben a LVSZ  vezetősége segíte e 
Káldy püspököt abban, hogy az  Egyházak Világtanácsa Központi Bizo ságába 
bekerüljön, pedig igen nagy volt a verseny a helyekért. Ezt a súlyt kétségtelenül 
ki kell használni a szocialista országok egyházai javára.”59

 57 ÁBTL M-32.401, 257–267.
 58 Uo. 259–260.
 59 Uo. 266.
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Ez az enyhülés konkrét kifejezést is nyert az 1962. szeptember 17. és 22. közö  
az LVSZ  Kisebbségi Egyházainak Konferenciáján, amelyet a jugoszláviai Mari-
borban rendeztek meg. Káldy i  több szolgálatra is felkérést kapo , valamint 
a hivatalos program részeként beszámolt a magyarországi egyházi helyzetről. 
E beszámolónál, amelyben az állam és az evangélikus egyház közö i, egyre 
zavartalanabb koegzisztenciát hangsúlyozta, sokkal fontosabb az a há ér-
megbeszélés, amelyet az LVSZ  jelen lévő képviselőivel,  Bruno Mutzenfeld el, 
az Egyházközi Segélyosztály igazgatójával és  Paul Hansen Európa-titkárral 
folyta ak, s amelyről Káldy jelentéséből van tudomásunk. Ezen természetesen 
szinte kötelezően került szóba az  Ordass-ügy, hiszen az a helsinki világgyűlést 
is óhatatlanul érinte e. Mutzenfeldtre hivatkozva tájékoztato  egy fontos ki-
jelentésről: „az  Ordass ügy Helsinkiben meg fog oldódni”.60

A nagy bizonytalansággal várt fi nnországi világgyűlés valóban nagy előzetes 
feszültségek közepe e érte a magyar tagegyházat.  Ordass  Lajos természetesen 
személyes meghívást kapo  az eseményre,  Kádár János pedig egy megszellőz-
tete  hír szerint olyan kijelentést te   Kekkonen fi nn elnöknek e kérdésben, 
hogy ha a magyar egyház jelöli a delegációba, nem fogják megakadályozni 
kiutazását. Ennek engedélyezése azonban szóba sem jöhete , mind a magyar 
egyházvezetés, mind az  ÁEH ellenezte azt. Káldy nagy félelme az volt, hogy 
ennek ellenére újabb tisztséget – végrehajtó bizo sági tagságot, esetleg tisz-
teletbeli alelnökséget – fog kapni, ami akár a kapcsolatok megszakításához is 
vezethet.61 A jelelevő egyházi delegáció legnagyobb megkönnyebbülésére azon-
ban a helyszínen há éregyeztetést folytato  velük az LVSZ  vezetése, s a várható 
nyilvános botrányt – Ordassról való tisztes megemlékezés melle  – sikerült 
elkerülni.62  Ordasst Helsinkiben nem jelölték semmilyen további tisztségre sem.

Váratlanul érte azonban a magyarokat az a hír, hogy a hagyományosan jó 
fi nn kapcsolatokkal rendelkező  Túróczy Zoltán félreállíto  püspököt a Helsinki 
Egyetem teológiai fakultása tiszteletbeli doktori címmel tünteti ki, melynek 
ünnepélyes átadását összekötö ék a nagygyűléssel. Ez végül július 29-én – 
egyedüliként a kitüntete ek közül – a távollétében történt meg, és ez jelentősen 
ronto a a magyar delegáció fogadtatását és kinti sajtóját.

Az LVSZ  negyedik nagygyűlése végül minden megelőző és helyszíni vihar 

 60 ÁBTL M-32.401, 273.
 61 Jelentés a   Lutheránus Világszövetség Helsinkiben tartandó nagygyűlésének kilátásairól. 
ÁBTL M-32.401/1. 85–91.
 62 Jelentés az  LVSZ nagygyűléséről Helsinkiben. ÁBTL M-32.401/1. 110–135. Jellemző epizódként 
számol be Káldy a következőkről: „A nyitó ülésen nem következe  be semmi nehézség. „Úgy 
tűnt, az  LVSZ elnöksége még egy taktikai fogást is alkalmazo , mert amikor  Traar [a távollevők 
közö  – K. A.]  Ordasst jelente e, valaki megjelent a főajtónál, kezében levelet lobogtatva és azt 
vi e  Fry elnökhöz. A nagygyűlés tagjainak egyrészét lekötö e az a gondolt, hogy miféle levelet 
visznek  Fry elnökhöz és közben nem nagyon fi gyeltek  Traar jelentésére. (Mint később kitűnt a 
levélben nem volt más, mint az, hogy a ülkagylókat hogyan kell használni.)” Uo. 116.
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ellenére is lezárta az 1958 óta tartó feszült, konfrontatív korszakot a szervezet 
és a magyar tagegyház közö . Ahogyan 1963 a Magyar Népköztársaság szá-
mára a „magyar ügy” hivatalos levételét hozta a nemzetközi élet napirendjéről, 
úgy a lutheránus közösségben is új korszak nyílhato : három magyar delegá-
tust:  Pálfy Miklóst,  Prőhle Károlyt és Káldy Zoltánt beválaszto ák az LVSZ 
 különböző bizo ságaiba, az utóbbit –  Terray László kutatása szerint magyar 
állami kérés nyomán63 – a nemzetközi segélyezés kérdését intéző s ezért rend-
kívül nagy befolyású Sáfárság és Evangélizáció Bizo ságába. 1963 őszén pedig 
megvalósulhato  az LVSZ  főtitkárának,  Schmidt-Clausennak sokat halogato  
látogatása Budapesten, amelyen tisztázták, hogy nincsen akadálya a kétoldalú 
együ működés folytatásának. Jelek mutatkoztak arra is, hogy az LVSZ-en  belül 
elinduló, a marxizmussal és ateizmussal kapcsolatos teológiai kutatási program 
területén a magyar egyház is nagyobb szerephez juthat, s ezzel elkezdődhet a 
Káldy által kezde ől szorgalmazo  nagyobb magyar részvétel a nemzetközi 
teológiai munkában, aminek célja egyben a hazai kontextusban megfogalmazo  
tézisek népszerűsítése is volt. Ezzel az ún. nemzetközi  Ordass-ügy első fejezete 
hivatalosan is lezárult.

Részvétel a keresztyén békemozgalomban

Magyarország sajátos helyzete az 1956-os forradalom leverését követően nem-
csak a nagy egyházi világszervezetekben jelente  sajátos mozgásteret, hanem 
még a szoc ialista táboron belülről indult – indíto  – keresztyén békemozgalmon, 
illetve annak szerveze  keretén, a prágai  Keresztyén Békekonferencián (KBK) 
belül is. Maga a  KBK először 1958-ban üléseze  a csehszlovák fővárosban, és kez-
detben csupán – politikai értelemben ve  – keleti egyházvezetők és teológusok 
ve ek részt benne. Közvetlen célja a nemzetközi béketörekvések, az atomveszély 
elhárítása, a nemzetközi leszerelés hangsúlyozása volt, ugyanakkor há erében 
a szocialista országokban élő egyházak – kivéve a szerveze ől magát távoltartó 
katolikus egyház – súlyának, a szocialista blokk, mindenekelő  a Szovjetunió 
nemzetközi egyházpolitikai és gyakran külpolitikai céljaihoz szükséges befo-
lyásának növelése is nagy szerepet játszo .  Vezető alakja az a Josef  Hromadka 
volt, akit a nyugati világban is jól ismertek a vasüggöny leengedése után 
1948-ban, az EVT  alakuló nagygyűlésén folytato  vitájáról, amelyet a nyugati 
térséget képviselő amerikai  John Foster Dullesszal folytato .  Hromadka tíz éven 
át volt a szervezet elnöke. Az évente ülésező  KBK 1961-ben szervezte meg az 
első keresztyén békevilággyűlést Prágában, s ezzel párhuzamosan egyre több 
nyugati teológust és vezető értelmiségit nyert meg az együ működésnek. A 
szervezet későbbi befolyását kiterjeszte e a nemzetközi politikában a harmadik 

 63 T 2004, 6–22.
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világ égető kérdéseinek, a felszabadítási mozgalmaknak, a békés egymás melle  
élés programjának napirendre vételével is.

Káldy Zoltán püspöki szolgálata kezdetétől részt ve  a békekonferencia mun-
kájában. A rendszeres éves üléseken, majd az ismétlődő békevilággyűléseken 
való aktív részvétel személyesen is növelte Káldy megbízhatóságát és nemzet-
közi mozgásterét – nemcsak a  KBK testületeinek volt tagja, hanem 1965-ben 
tagja le  a  Béke Világtanácsnak is. Habár a  KBK szervezeti kerete elméletileg 
közelebb hozha a a keleti blokkban élő egyházakat egymással, valójában sok-
szor még nagyobb igazodási kényszert jelente . A működési és működtetési 
gyakorlatba adnak tanulságos és jellemző betekintést az EVT  1961-es világ-
gyűlésének eseményei, ahol a magyar delegációk magukat lényegében a  KBK 
vezetősége irányításának alárendelve végezték – és valószínűleg végezhe ék 
– a munkájukat, azaz a „magyar kérdés” felvetésének – ami az egész kényes, 
fentebb vázolt „keleti kérdésnek” árto  volna – elkerülése érdekében nem en-
gedélyezték a magyar delegátusok felszólalásait számos kérdésben.64 Ráadásul 
nemcsak a  KBK egyházaival, illetve a mögö e álló keleti egyházpolitikával 
való egyeztetésre kelle  ügyelni, hanem hazai vonatkozásban is a többnyire 
 Bartha Tibor püspök által reprezentált református egyházra is.

Káldy számára egy területen érezhetően megerősítő há eret ado  a  KBK kép-
viselte összefogás, mégpedig a szocializmus kontextusában kifejthető teológia és 
egyházi szolgálat elvi kidolgozásában. Azt a koncepciót erősíte e, amelyet Káldy 
lényegében minden lehetséges hazai és külöldi fórumon hangoztato : „Abban 
a meggyőződésben élünk, hogy Isten az elmúlt másfél évtizedben olyan felisme-
réseket ado  magyarországi evangélikus egyházunknak, amelyeket egyenesen 
kötelességünk tovább adni azoknak az egyházaknak, akik ugyan sok tekintetben 
más történelmi helyzetben élnek, mégis nyereség lehet számukra mindaz, amit 
mi felismertünk az egyház helyes szolgálatával kapcsolatban.”65 Bátorítást és 
elismerést ado  tehát annak a Káldy által már püspöki székfoglalójában meg-
pendíte  diakóniai teológiának is, amelynek következő fejlődési fokáról abban az 
előadásban ado  á ekintést, amelyet a pozsonyi evangélikus teológiai fakultáson 
tarto  1964-ben abból az alkalomból, hogy „az egyház, az ökumené és a világbéke 
területén végze  szolgálatáért” tiszteletbeli doktorrá ava ák.

Az előadás címe – Az egyház életformája: a diakónia66 – önmagában is jelzi, 
hogy gondolatvilágában az 1958 novemberében lerako  teológiai alapokon épít-
keze  tovább. Átfogó rendszeres teológiai szempontú elemzés nélkül i  csupán 
annyit kell megállapítani, hogy ez alkalommal igyekeze  a korábban szinte csak 
szituatív teológiai fejtegetések biblikus megalapozására, és i  jelent meg a „Krisz-

 64 Jelentés az  EVT harmadik nagygyűléséről. ÁBTL M-32.401, 227–228.
 65 Káldy Zoltán jelentése külöldi utakról 1962. dec. 12. EOL MEET I.d.
 66 K 1970a, 147–158.
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tus, a Diakonos” – azaz Jézus Krisztus 
egész küldetése szolgálat – számára 
a továbbiakban is meghatározó gon-
dolata. Továbbra is erős hangsúlyt 
kapo  a diakóniai teológia gyakor-
lati alkalmazhatósága, ez pedig kon-
textuális karakterjegyeket ado  neki: 
méghozzá a szocialista társadalmi 
rendből, a bipoláris világrendből és a 
gyarmati sorból való felszabadulásból 
fakadó kérdésekre adandó válaszok 
keresésében. Mindeközben azonban 
mindvégig a magyar szocializmusban 
felismert tézisekben gondolkodo . Ez 
a dialógusra és alárendelt szolgálatra 
vállalkozó egyház modellje, mert az 
egyház „nem élhet abban az önhi -
ségben, hogy »ha a másik oldalról« az 
emberek átjönnének az »innenső ol-
dal«-ra, akkor megszűnne a világban 
minden gazdasági, társadalmi, kultu-
rális és politikai probléma, hanem együ  gondolkodik és együ érez azokkal, akik 
más oldalról igyekeznek megközelíteni a problémákat”.67 Helytálló megállapítás,68 
hogy a Káldy-féle diakóniai teológia tartalmában nem szerteágazó rendszeres 
teológiai mélységű vagy kiterjedésű koncepció. Ehhez azt is meg kell jegyezni, 
hogy ezzel szemben sokkal inkább egy kérdés érdekli: ez pedig a megváltozo  
társadalmi és egyházi körülmények közö i szolgálat modus vivendijének meg-
fogalmazása, amelyhez az évek múlásával újabb és újabb szempontok épültek 
fel – az 1964-es előadásban mindenekelő  a bibliai megalapozás koncepcionális 
kifejtése. Ez a folyamat azonban nem zárult le 1964-ben, hanem a következő 
évtizedben újabb szempontokkal bővült ki.

Kétoldalú egyházközi kapcsolatok

A Magyarországi Evangélikus Egyház kétoldalú nemzetközi egyházi kapcso-
latai 1958 és 1964 közö  jelentős mértékben bővültek. Igaz ez annak ellenére 
is, hogy a nemzetközi szervezetekkel fokozatosan rendeze é váló viszony nem 
minden esetben jelente e a szervezetek minden tagegyházához fűződő kapcso-

 67 Uo. 153.
 68 Lásd 23. jegyz. F 2002, 98–99.

Díszdoktori avatás (Pozsony, 1964)
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lat elrendezését is. Példaként skandináv egyházakat említhetünk – ezek közö  
különösen is a norvég egyházat –, amelyek az  Ordass-ügy mia  továbbra is 
bizalmatlanok maradtak, és kétségbe vonták Káldy legitimációját. Jelentősebb 
eredményt északon a dán egyházzal, illetve a fi nnekkel sikerült elérni, még 
ha ezekben is támadtak időről időre – mint  Túróczy helsinki díszdoktorátusa 
kapcsán – bonyodalmak. Biztatóan alakultak a kapcsolatok az Egyesült Ál-
lamokban te  látogatások nyomán is, bizonyos eredményeket sikerült német 
vonatkozásban – mindenekelő  a türingiai tartományi egyházzal – elérni. 
Komolyabb fejlődést mutato  a környező egyházak közül az osztrák és a szlovák 
kapcsolat is. Mégis a nagy szervezetekkel való viszony rendezése után érkeze  
el a következő években a kétoldalú kapcsolatok lehetőség szerinti – és természe-
tesen állami érdekeket is követő – kibontakoztatása. Összességében igaz erre a 
területre is Káldy 1966-os visszatekintése a külügyi munkára: „Annyit már előre 
merek állítani, hogy bár anyagilag is nagy erőfeszítést igényel egyházunktól 
a külügyi munka, de annak gyümölcsei megérték a nagy áldozatokat mind 
erkölcsi, mind anyagi vonatkozásban.”69 

Útkeresés állami kényszerek és lehetőségek közö 

Káld y Zoltánnak az 1959 és 1964 közö i nemzetközi kapcsolatokban és az egy-
ház külügyi képviseletében elvégze  munkája, valamint az azokban tükröződő 
koncepcionális útkeresés összefoglalóan sikeresnek értékelhető. Nagy részben 
rendeződtek a Magyarországi Evangélikus Egyház konfl iktusai nemzetközi 
kapcsolataiban, s a Magyar Népköztársasághoz hasonlóan stabilizált viszo-
nyok közö  megnövekede  – természetesen a szocialista blokk által mindig 
korlátozo  – mozgástérben folytatha a munkáját az 1960-as évek derekától.

Káldy életpályája szempontjából ennek a korszaknak három nagy vonása 
tükröződik – a hazai, belső egyházi összeüggésekkel gyakran szorosan egybe-
kötve – nemzetközi munkájában. Egyházvezetői szolgálatának első fél évtizede 
alapvetően határozta meg közel három évtizedes tevékenységét. Személyes 
helyzete stabilizálódo , egyházon belüli és nemzetközi helyzete jelentősen 
megerősödö . 1958-as indulásával szemben a ’60-as évek közepén már alig 
akadtak, akik ne fogadták volna el egyházvezetői legitimitását. Az állam felé 
igazolta annak az elképzelésnek a helyességét, hogy vezetői karizmájával és 
korábban nem kompromi álódo  személyként könnyebben tudja ezt a feladatot 
sikerre vinni.

Ennek a korszaknak az eseményei azonban paradox módon jelentősen és 
tartósan gyengíte ék is pozícióját. Ha indulásakor volt még olyan illúziója, hogy 
az  Ordass  Lajos személyével, illetve az ő nevéhez kötö  lelkészekkel szembeni, 

 69 Káldy Zoltán külügyi jelentése, 1966. dec. 28. EOL MEET I.d.
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állami oldalról elvárt retorziót végbe tudja vinni a konfrontáció elsimításával, 
akkor ebben – mint ahogy az mindenképpen várható volt – súlyosan csalódnia 
kelle . Ez nemcsak hazai, de nemzetközi szinten is mindenkorra az ő nevéhez 
kötődö . Ugyanakkor különutas egyházpolitikája lá án hamar jelentkeze  
vele szemben a régi vonalhoz kötődő, baloldali egyházi ellenzék összehangolt 
támadása. Ezzel a gyengítő körülménnyel viszont azért nem tudo  hatékonyan 
megküzdeni, mert bizonyos határig az állam is támoga a vele szemben is a 
kölcsönös bizonytalanságban és a sakkban tartás taktikája jegyében ezeket az 
embereket.

Végül a harmadik jellemző, s talán a legdrámaibb vonása ennek a korszak-
nak Káldy pályafutásában, hogy valószínűleg minden korábbi elképzelésénél 
jobban sikerült a belső és külső folyamatokat, valamint a tudatos állami ma-
nipulációt is kiaknázva szocializálódnia arra a szerepkörre, amelynek kereteit 
mindenekelő  – belső egyházi és külső konfl iktusokban egyaránt – a továb-
biakban is az állampárti hatóságok szabták meg. A személyes pozíciójának 
tartós stabilitásában ezek ala  az évek ala  sohasem erősíte ék meg, ebből 
következhete  olyan jellemvonások kialakulása és felerősödése, mint az egy-
házvezetői tekintély elismertetésének kényszere vagy a további törekvés olyan 
újabb pozíciók megszerzésére, amelyekben egyre kevésbé kelle  aggódnia az 
eddigiek megrendüléséért.
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A kádári konszolidáció programjával a szocialista diktatúra törekede  arra, 
hogy új típusú kapcsolatrendszert építsen ki a magyar társadalommal. A prog-
ram nyilvános meghirdetésének tekinthető a  Magyar Szocialista Munkáspárt 
1962-es, VIII. kongresszusa, valamint  Kádár János miniszterelnök 1963. március 
21-én a Magyar Országgyűlésben elmondo  beszéde, amelyet többnyire legfon-
tosabb bejelentése kapcsán az 1956 után elítéltek ügyében meghirdete  amnesz-
tiáról ismernek, ennél azonban sokkal szélesebb összeüggésben értelmezte újra 
a rezsim közéleti viszonyait, szándékait. A beszéd időzítése sem volt véletlen, 
hiszen az 1963. február 24-én tarto  – természetesen irányíto  – országgyűlési 
választások nyomán mintegy „legitimált” helyzetben összeült parlament nyi-
tó ülésén deklarálta „a szocialista törvényesség helyreállítását”, az 1956 után 
újra konszolidált helyzetet, a szocializmus alapjainak lerakását. Az 1954-ben 
alakult, de jelentős szerephez csak ezekben az években jutó  Hazafi as Népfront 
le  nem csupán a képviselőállításért felelős szervezet, de szélesebb értelemben 
is lehetőséget teremte  a rendszerrel együ működni vagy kompromisszumot 
kötni kész társadalmi szereplőknek a rezsim szélesebb holdudvarához történő 
csatlakozásra. A körvonalazo  népfrontos politika az „aki nincs ellenünk, 
velünk van” szellemében azt az üzenetet hordozta, hogy a kádári állampárti 
szisztéma nem vár olyan dogmatikus alapokra helyeze  együ működést, mint 
a  Rákosi fémjelezte pártállami korszak, és relatíve nagyobb mozgásteret kínál a 
párton kívüli, de a rendszerrel nem ellenséges köröknek. Ez a tudatos felpuhítás 
valóban lényegi változást jelente  a korábbi kommunizmussal szemben, azaz 
a baloldali diktatúrának egy – nyíltan legalábbis – sokkal kevésbé agresszív 
és életképtelen formáját alakíto a ki, ugyanakkor viszont a csökkente  külső 
igazodási kényszer helye  belső kollaborációs folyamatokra készte e a társa-
dalmat, aminek elsődleges és nyilvánvaló célja a kádári kormányzat társadalmi 
legitimálása, politikai – és egyben állambiztonsági – mozgásterének jelentős 
növelése volt a gyakorlatban. A mosolygós és összekacsintós szocialista rendszer 
a hatalmon lévők helyzetének stabilitását ezzel úgy érte el, hogy nem csupán 
anyagi, de morális értelemben is korrumpálta nemcsak az együ működésre 
lelkesen vállalkozók szűkebb körét, hanem a jó szándékú társadalmi többség 
számára is relatív békességet és gyakorlati előnyöket kínált abban az esetben, 
ha nem kérdőjelezik meg magának a rezsimnek a létjogosultságát. A korrum-
pálásnak ez a rendszere ráadásul alkalmas volt az általános bizonytalanság 
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és bizalmatlanság fenntartására is, hiszen – gyakran más szereplőkkel vagy 
személyekkel szemben vagy velük éppen az előnyökért versenyezve – ismételten 
bizonyítani kelle  a rendszer iránti alapvető lojalitást.

Ennek a meghirdete  új elképzelésnek kezde ől címze jei voltak az egyházak 
is.  Kádár parlamenti beszédének70 belpolitikai részében igen hosszasan veze e 
ezt elő, miután erőteljesen hangsúlyozta, hogy „tovább kell erősítenünk társa-
dalmunk szocialista nemzeti egységét”, „célunk a pár agok és párton kívüliek 
összefogása, a szocialista nemzeti egység megteremtése”. Ez a kommunista 
alapon álló, mégis sajátosan nemzetinek neveze  horizontális egység a ko-
rábbiaktól eltérő ideológiai alapon állt: „…a szocialista társadalom építésével 
egyidejűleg, annak menetében az osztályellentétek feloldódnak, nemzetiségi, 
faji, felekezeti megkülönböztetés és elnyomás nálunk már ismeretlen.” Az egy-
házakkal szembeni osztályharcos küzdelem megszüntetése minden megszorítás 
ellenére is tényleges társadalmi szerepet kínált az egyházaknak a szocializmus 
keretei közö : „Az állam és a Magyarországon működő egyházak viszonya 
normális, szerződésekben szabályozo  és évről évre javul. A tudományos és 
a vallásos világnézet természetesen ellentétes, de az állam biztosítja a szabad 
vallásgyakorlatot, az egyházak tudomásul veszik az állam törvényeit, és ezért 
nem kell, hogy köztünk politikai harc folyjék.” Az osztályharc megszüntetésének 
alapfeltétele azonban az a ke ős elvárás volt, hogy az egyházak elismerik a 
fennálló politikai és államrendet, valamint maguk is folyamatosan deklarálják 
és hangoztatják bel- és külöldön, hogy a szocialista Magyarországon teljes a 
lelkiismereti és vallásszabadság.

Az új egyházpolitika egyértelműen előrevetíte e a tárgyalási szándékot a 
kölcsönös viszony népfrontos politikába illeszkedő átalakításához: „A kormány 
azt vallja, hogy a felmerülő kérdéseket meg lehet és meg is kell oldani oly módon, 
amely mindkét fél számára elfogadható: az állam törvényeinek és törvényes 
rendjének tiszteletben tartásával, az egyház belső törvényeinek és rendjének 
fi gyelembevételével.” A közös érdek állami megfogalmazásával sem maradt 
adós  Kádár: „Közös érdekünk, hogy eltüntessük a kizsákmányoló kapitalista 
társadalom utolsó maradványait is, és felépítsük a dolgozók szabad, szocialista 
társadalmát” a  Hazafi as Népfront keretében.

A tárgyalási szándék kinyilvánítását hamarosan köve e a  Szentszékkel 
folytato  egyeztetési sorozat 1963 májusától.71 Ennek eredményeként 1964. 
szeptember 15-én írták alá azt a részleges megállapodást, amely a közös ügyek 
mélyreható jogi tisztázása nélkül oldo  meg olyan gyakorlati problémákat, 
mint a püspöki kinevezések, a papok és püspökök állampolgári hűségesküje, 

 70  Kádár János beszéde a Magyar Forradalmi Munkás–Paraszt Kormány megerősítése alkalmából 
az országgyűlés alakuló ülésén. Országgyűlési Napló 1963–1967. 14–26.
 71 Vö. Z 2001, 94–99.
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illetve a római  Pápai Magyar Intézetben tanuló magyar hallgatók helyzete. 
A további rendezendő kérdéseket – a „kis lépések politikája” szellemében – 
későbbi egyeztetésekre halaszto ák. Ez a folyamat vezete  1971-ben a  Mind-
szenty-ügy „megoldásához”, azaz a bíboros Magyarországról való távozásá-
hoz, amit a  Szentszék fokozódó nyomása követe  az esztergomi érseki székről 
való lemondása érdekében.72 Mindent egybevéve mindkét megállapodó fél, 
tehát a magyar kormányzat és a  Szentszék is pozitívan értékelte a beállt vál-
tozást, ugyanakkor a Magyar Katolikus Egyház számára már 1964-től bizo-
nyos aktívabb együ működési kényszer következe  ebből, amely lényegében 
a kádári népfrontos politika szempontjából hasznos fejleménynek számíto .

Káldy Zoltán helyzetében ezek az alakulások igen hamar érezte ék a hatá-
sukat. Már az 1962-es  MSZMP-kongresszust követően megmutatkozo  a meg-
változo  kádári retorika hatása az evangélikus egyház belső köreiben is, amely 
meglehetős elbizonytalanodást válto  ki belőle. Az egyház belső hangulatáról 
szóló beszámolóiban többször is felpanaszolta, hogy többen úgy értelmezik a 
kongresszuson történteket, hogy elérkeze  a nyílt kritika ideje, és „egyesek 
azt szeretnék, ha az egyházban is [sic!– K. A.] a vezetőség kiengedné a gyeplőt 
a kezéből, és lenne nagyobb »szabadság«, nagyobb kritikai lehetőség minden 
vonalon. Az emberek egy része nem érti, hogy »amíg a gyárban és a munka-
helyén nyugodtan kritizálhat«, addig az egyházvezetőség nem engedi meg, 
hogy egyházi talajról az emberek ugyanezt tegyék akár az állammal, akár az 
egyházvezetéssel kapcsolatban.”73 Ez a megjegyzés nemcsak azt tükrözi, hogy 
négy év ala  mennyire szocializálódo  Káldy az államhatalom előírta keretek 
valóságához, hanem azt is, hogy kezdetben milyen nehezen tudo  lépést tartani 
az állampárt megváltozo  társadalmi-ideológiai stratégiájával. A Szentszékkel 
és a hazai katolikus egyházzal kapcsolatban is minduntalan elutasító és élesen 
kritikus hangot használt, így nehezen ve e tudomásul az 1963–64-ben bekö-
vetkeze  átértékelődést.

 Végül 1965-ben a Magyarországi Evangélikus Egyházat is elérte a kormány-
zat megváltozo  politikájából következő, szocialista népfrontos keretek közö  
tarto  térnyerés, amely világosan megmutatkozo  az egyház társadalmi és 
nemzetközi kapcsolatainak összeüggésében is.

 72  Mindszenty lemondását a  Szentszék már 1972-ben remélte, amikor betöltö e 80. életévét. Mi-
után ez nem történt meg, hivatalosan is felszólíto ák a távozásra, majd 1974-ben  VI. Pál üresnek 
nyilváníto a az esztergomi érseki széket. Utódjául  Lékai Lászlót nevezte ki a pápa 1976-ban, s 
ez a lépés nyito a meg az utat  Kádár Jánosnak és feleségének 1977-es vatikáni látogatása elő .
 73 Káldy Zoltán jelentése a VIII. pártkongresszussal kapcsolatban. ÁBTL M-32.401, 302.
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Evangélikus külkapcsolatok az egyházi és állami érdekek
szolgálatában

Az 1965-ös esztendő számos jelét muta a annak, hogy az evangélikus egyház 
nemzetközi kapcsolatainak egyre tágabb teret engede  a hazai államhatalom és 
a szocialista tömb egyeztete  nemzetközi politikája. A kormányzat bátoríto a 
a nemzetközi szervezetekhez fűződő kapcsolatok elmélyítését, s meghatározo  
felekezeti és politikai prioritások mentén az egyes nyugati és keleti egyházak-
kal való együ működést is. Ennek a kibontakozásnak természetesen alaposan 
végiggondolt stratégiai céljai voltak, elsősorban az információáramoltatásban, 
a külpolitikai befolyásolásban és az anyagi források megszerzésében.

Az evangélikus egyház külkapcsolatainak dinamikus erősödését jelezte 
Káldy Zoltán két évre visszatekintő jelentése 1966 végén az egyháztanács ülé-
sén. 74 Egyszerre számolhato  be a világszervezetekkel fenntarto  kibontakozó 
kapcsolatokról és mindenekelő  a fi nn és osztrák testvéregyházakkal meglévő 
erősödő együ működésről. Új korszak beköszöntét jelezte a kétoldalú kapcso-
latokban, hogy a   Lutheránus Világszövetség hozzájárult egyik bizo sága, a 
Sáfárság és Evangélizáció Bizo sága ülésének budapesti megszervezéséhez. 
1965 augusztusában tehát az 1947-ben alakult szervezet történetében először 
kerülhete  sor Magyarországon ilyen szintű LVSZ- rendezvényre – a magyar 
meghívás elfogadásával mintegy elismerve és megerősítve Káldy Zoltán tagsá-
gát ebben a munkabizo ságban. Mindehhez járult az a személyes megbízatása 
is, hogy 1965-ben tagja le  a  Béke Világtanácsnak is.

Ilyen képet mutato  az evangélikus egyház elsősorban Káldy által vezete  
külügyi tevékenysége 1965 végén, amikor a kormányzat elérkeze nek lá a az 
időt arra, hogy az  Állami Egyházügyi Hivatal irányítása és felügyelete melle  
átszervezze és a jelentős kibővítés felé terelje az egyházi kapcsolatrendszert. En-
nek nyomán az MEE Egyetemes Közgyűlése 1965. december 17-i ülésén  Harkányi 
László egyetemes főtitkár javaslatot te  a külöldi kapcsolatokkal foglalkozó 
bizo ság megalakítására, melynek célja a tervszerűség erősítése – nyilván 
először lehete  hosszú évek után egyáltalán bármiféle tervszerűségre gondol-
ni – és a tanácsadás, „amelyet az egyházi vezetőség szükség szerint használ 
fel”.75 A megalakuló bizo ság tagjai Káldy Zoltán,  Pálfy Miklós,  Koren Emil 
pesti esperes,  Rédey Pál teológiai akadémiai intézeti tanár,  Várady Lajos budai 
esperes és  Harkányi László le ek. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint a munka 
során sűrűn változo  a bizo ság összetétele, s kezde ől csatlakozo  hozzá  Vető 
Lajos egyetemes püspök is.

A bizo ság 1966 januárjában kezdte el a tényleges munkát, s a szervezés 

 74 EOL MEET I.d.
 75 EOL EKJ IV. 6.
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és – az állam részéről is elvárt – aktivitás nagyságát jelzi, hogy az első évben 
összesen hétszer üléseze  az  ÁEH felügyelete melle . Az első esztendő a munka 
megszervezésével telt, hároméves munkaterv készült, irányelveket fekte ek le, 
majd 1967 szeptemberében létrehozták az egyes részterületekre lebonto  mun-
kamegosztást is. Az 1967-es esztendő végleg megszilárdíto a Káldy egyedüli 
vezető szerepét az evangélikus egyházban, s így annak külügyi munkájában is, 
amikor  Vető püspök nyugdíjba vonult, és Káldy le  az egyház püspök-elnöke.

A kezdetben kijelölt feladatok – amelyekben egyértelműen megmutatkoztak 
az állami intenciók is – a következő területekre vonatkoztak: 1. a kétoldalú egy-
házközi kapcsolatok bővítése, különösen is azokkal az államokkal, amelyek dön-
tő részben evangélikusok (az északi és német államok), illetve a szlovák, lengyel, 
osztrák és francia együ működésben; 2. minél intenzívebb kapcsolat a nyugati 
és a tengeren túli magyar emigrációval; 3. szorosabb viszony a nemzetközi 
szervezetekkel – az  LVSZ, az  EVT és  különösen a prágai  KBK vonatkozásában. 
Az első terület állami szempontból egyértelműen a külpolitikai befolyásolás 
szempontjából volt lényeges, az emigráció felé mind a kifelé áramló, mind a 
kint megszerezhető információ jelente  értékes lehetőséget. A nemzetközi 
szervezetek ugyancsak fórumot adtak a szocialista rendszer fontos üzeneteinek 
átadásához: az emberi jogi és vallásszabadságról, valamint a békepolitikáról 
szóló propagandamunka elmélyítéséhez, értékes információk kiürkészéséhez, 
nemzetközi szereplők megfi gyeléséhez és befolyásolásához, anyagi támogatás 
megszerzéséhez, illetve a szocialista táborban az összehangoltabb fellépéshez. 

 Vető Lajos és Káldy Zoltán
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Ehhez járultak a külügyi kapcsolatok bővüléséből következő, az egyház szem-
pontjából is nagyon lényeges előnyök: ösztöndíjas kapcsolatok kiépülése, aktív 
részvétel a nemzetközi szintű szervezeti és teológiai munkában.

Meghatározó dokumentum az evangélikus külügyi munka alapjairól szóló 
szempontrendszer, amelyet Káldy Zoltán állíto  össze és terjeszte  elő 1966 
decemberében a bizo ság nyolcadik ülésén. Ennek előzménye az a kínos jelenet, 
amikor 1966 júniusában  Vető mint egyetemes püspök referált az  ÁEH-t képviselő 
 Straub István főosztályvezető-helye es jelenlétében az egyház 1956 nyarától 
folytato  külügyi tevékenységéről.  Straub erre az á ekintésre kemény leintéssel 
reagált: „Nem méltó beszámoló, nem volt teljes kiértékelés…”76 Ezután kapha a 
Káldy azt a feladatot, hogy maga készítsen „méltó” koncepciót a munkaterületre. 
Jelentősége mia  ezt a dokumentumot teljes egészében ide kell idézni:77

„D. Káldy Zoltán: Irányelvek az evangélikus egyház külügyi szolgálatához

1. Tartsa szem elő  a szocialista országok külügyi szolgálatát és egyháziasan
2. A MNK [Magyar Népköztársaság – K. A.] külpolitikáját segíteni
3. Koexistencia és békemunka, világbéke
4. Társadalmi felelősség, szociális igazságosság, általános leszerelés, atom-

fegyverek, gyarmati rendszerek
5. Vietnám, Dél-Kelet-Ázsia, az amerikai imperializmus leleplezése
6. Európa biztonságának biztosítása, NSZK revizionizmus; határának bizto-

sítása, két német állam
7.  KBK iránymutatásai, alapjai, szocialista országok ortodox és protestáns 

összefogása
8.  KBK nem jelent sablonos munkát, diff erenciáltan szolgáljunk teológiával
9. Antikommunizmus elleni küzdelem
10. Hamis hírek emigrációban stb. megcáfolni, valóságismertetés
11. Haladó teológiai felismeréseket ismertetni külöldön, nyugati tömegbá-

zis. Világszervezeteken jobb előadói …khoz [nem olvasható – K. A.], külöldön 
előadásokat, összefoglalást fi nn-német-angol nyelven. Egyházi turistacsoportok 
szervezése

12. Jobban megismerni nyugati egyházakat, problémákat, és megértésük. 
Dialóg nem monológ.

13. Követi az o. külpol. nyomokat, de máskor elő… [nem olvasható – K. A.] 
segíti a szolgálat. NSZK és USA kényes. Norvég, svéd, Izland is kezdeményezni.

14. Erősíteni a szocialista országok egyházaival, világszervezetekkel a kap-

 76 A külügyi bizo ság ülése, 1966. június 9.  Várady Lajos kéziratos jegyzőkönyve. EOL Külügyi 
iratok 55. d.
 77 A külügyi bizo ság ülése, 1966. december 2–3.  Várady Lajos kéziratos jegyzőkönyve. EOL 
Külügyi iratok 55. d.
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csolatot; nem elég a  KBK. Ez a világszervezetek felé is. Konzultálás. Tanulni 
munkamódszert, magatartást. 18 millió evangélikus a szocialista országokban. 
Esetleg a reformátusokkal együ  tanácskozni.

15. Egyes szocialista területekhez hogyan kell igazodni. Észt, le , NDK. 
Hiányos. Románia rosszak a kapcsolatok.

16. [hiányzik – K. A.]
17. 3 terület nyugaton: Ev. Észak, NSZK, USA
a) Észak: van különleges lehetőségünk. Konspiratív teológia és politika.  KBK-

ba is. Finn, dán jó kapcsolat. Folytatni. Indirekt segítség a nemzetközi politika.
b) NSZK: 2 cél: erősíteni a haladó erőket, és indirekt módon az NDK egyhá-

zainak előrelépését segítsük.
c) Nagyobb befolyást kell USA politikára. Az egyházi vezetők megértése 

kevés, de lehetőség. 8 millió evangélikus. Amerikai teológiai irodalom, azt kell 
megismerni. Személyes kapcsolatokat teremteni. Világszervezetekben nagy 
szerepe van az amerikai protestantizmusnak. Szoros kapcsolat kell. O ani 
emigrációnkat bekapcsolni ebbe a tájékoztatást. O  tanulhatunk angolul is.

18. Dél-Amerika jelentős, az emigráció is. Nagy társadalmi változások küszöbön. 
Buenos-Aires-i  Teológiai Akadémia igazgatója magyar és  Pósfay.  Leskó 1967. En.

19. Afrika. A 3. világ. Nem lehet tétlenül nézni. 2 millió evangélikus.
20. Osztrák-francia.
Francia szervezni. Tekintélyük arányon felüli. Ausztria semleges, sok nem-

zetközi konferencia egyházi vonalon. Bécs magyar és evangélikus emigránsok 
központja. Ellensúly.

21. Egyházi világszervezetek. Tovább, türelem, szorgalmasság, elvhűség. Ösz-
szetételben nyugati. Magyar küldö ek tudjanak minden kérdéshez hozzászólni, 
ne csak politikai, társadalmi, gazdasági kérdésekhez.

a) EVT A  párbeszédet szorgalmazza politikai társadalmi gazdasági téren. 
Korrigálja a szocialista országok egyházi tanulmányi tételeit. Van jó szándék 
is. Kell szociáletikai kérdéseket tanulmányozni. A párbeszédben részt kell 
vennünk, de még jobban.

b) Párbeszéd keresztyén egység orsz. is. Helyeseljük és részt kell vennünk. 
Biblikus, nem antikatolikus, hogy igaz egység. Leleplezni  Rómát is. Szólamokat 
elhagyni, nemzetközi sajtó ismerete, munkabizo ság összehívása kiértékeléshez.

c) Milyen mértékben részt venni az ökumenikus Kutató Intézet munkájában. 
 Straub: hogyan? Nehéz  Vajta Vilmos, de az Intézet fontosabb. Kezde ől fogva 
részt venni az Intézetben. Speciális emberek kellenek. A másik: Bossey. Kell, 
folyamatos legyen. Arnoldsheim és Sonderhausen.

d)  Societas Etika szervezet munkája. Svájci elnök.
22. Nagyobb kapcsolat LVSZ- szel. Befolyásolni. Evangélikus tömbökkel kap-

csolat és rajtuk keresztül.  Prőhle kapjon előadást. A sáfárság és evangélium 
már. Megtartani.  Pálfy is próbálja.  Lutherische Rundschauba cikkeket. 1970 
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nagygyűlés  Pálfy,  Prőhle,  Nagy is tartson előadást. Gen en munkastatust 
szerezni. 4 hónapra akarnak szocialista országból. 1968. 2 LVSZ  bizo sági ülés 
lesz i . Helyet kapjunk.

23.  Európai Egyházak Konferenciája. Nagyobb fi gyelemmel kísérni. Európa 
biztonsága. Anyagi fenntartás már eloszló, nem nyugatnémet. 1967 Ausztria. 
 O lyk o .

24.  KBK. Szívvel lélekkel.
a) eredeti alapok
b) mindig előbb legyen, mint más
c) Bázis szélesítése nyugaton.
d) utánpótlás kell
e) nem sematikus teológiát, hanem sajátot és ökumenikust.
25. a) Világszervezetek pozíciói – EVT 68,  LVSZ 70,   EEK 1967. Szocialista 

országok egyházai tartsanak össze személyileg. Egyházi érdekek ne ütközze-
nek. EVT –  nagyobb KB-ot. LVSZ-nél  is. Öregek elmennek. Amerikai vezetés 
ellen. VB. előrelátóan  Ordass kérdés. Esetleg VB-ba magyar tag. –  EEK.  O lyk 
tanácsadó, nem lehetne egy magyar?

b) Saját utánpótlásunk kiképzése. Folyamatosság.  KBK i . bizo sága  Benczúr 
és  Harmati! Kellene fi atalokat ösztöndíjasként külszolgálatba. Behívni külügyi 
bizo ság ülésére.

26. külügyi bizo ság legalább 10 tag. Egy ország területének gazdái. Rend-
szeres üléseket. Külügyi bizo ság ökumenikus párbeszéd. Emigráció legalább 
3 ember kell.”

A kéziratos, sokszor hevenyészve vagy kapkodva papírra vete  s ezért nyel-
vileg sem mindig könnyen érthető emlékeztető is egyértelműen megerősíti a 
fent összefoglalt állami elvárásokat, s ezt ugyancsak megerősíti a 21. pontban 
található rövid utalás  Straub István főosztályvezető-helye es jelenlétére az 
 ÁEH képviseletében. Az egész koncepció a sajátosan szocialista kontextusban, 
állami irányítás ala  álló nemzetközi célok elfogadását jelenti, egyben kicsiben 
is megerősíti azt a politikai szándékot, hogy a kommunista tábor az 1960-as 
évektől egyre tudatosabban igyekeze  kihasználni az – egyre inkább kontroll 
alá ve  – egyházakat saját céljaikra. Ez a szándék éppúgy megnyilatkozo  az 
EVT  1961-es bővítésében, mint a  Szentszékhez mint a katolikus egyház vezeté-
séhez fűződő modus vivendi keresésében. A protestáns egyházak keretei közö  
ezzel párhuzamosan értékelődtek fel azok a területek, amelyeket ezzel az új 
egyházpolitikai irányvonallal harmóniában ki lehete  használni.
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 Káldy külügyi alapvetésének hangsúlyai

Káldy koncepciójában meglepő, hogy milyen kevés szót ejt a korábban döntő 
prioritásként kezelt, az egyházi világszervezetekben végze  munkáról. Akár az 
LVSZ-ben , akár az EVT-ben  az éppen hogy stabilizált helyzet nyugodt erősítése, 
a lehetőség szerinti, szerény térnyerés volt a cél. A Káldy által felsorolt világ-
gyűlések – 1968  EVT,  1970 LVSZ,  1967  EEK – is ennek a nyugalmi állapotnak, 
mélyebb beágyazódásnak volt az ideje, a kapcsolatok mélyítése inkább alsó és 
középszinten valósulhato  meg: részvétel a munkabizo ságokban, a teológiai 
programokban az EVT  bossey-i ökumenikus intézetének és az LVSZ  strasbourgi 
kutatóintézetének munkájában, munkatársi státuszok megszerzése a genfi  köz-
pontokban. Ez alól egyedül a keleti politikai befolyás ala  tarto  prágai  KBK 
volt kivétel, melynek munkájában elvárt kötelesség volt a lelkes részvétel. A  KBK 
abból a szempontból is fontos volt az országos politikában, mert az egyházakat 
felügyelő állami hivatalok éves vezetői konferenciái melle  ezen a fórumon 
lehete  legeredményesebben befolyásolni a saját tábort a magyar érdekeknek 
megfelelően. Ez különösen is igaz volt az 1968-as prágai tavasz után, amelyben 
a csehszlovákiai teológusok és egyházi vezetők s maga az elnök,  Hromadka is 
korábbi vonalasságával szakítva mélyen kompromi álta magát a felkelők ol-
dalán, s ezzel elindíto a azt a folyamatot, amellyel a  KBK az erős csehszlovák 
befolyás alól „nemzetközi” vezetés alá került.78 Az erőviszonyok átrendezése 
folytán hamar meneszte ék a korábbi vezetőket, 1969-től Nyikodim moszkvai 
pátriárka le  egy évtizedre a szervezet elnöke, főtitkára pedig a magyar refor-
mátus   Tóth Károly, aki egészen 1992-ig vezető pozíciót – előbb főtitkárságot, 
majd 1978-tól elnökséget – szerze  magának. Ez a stratégiai változás termé-
szetesen az állami tervezéssel és elvárásokkal szoros összhangban állt, amely 
a kapcsolatok széles bővítésének terepét a kétoldalú viszonylatban jelölte ki.

Világosan megfogalmazza azt az elvárást is, hogy lehetőség szerint bővíteni 
kell a magyar munkatársak és ösztöndíjasok, valamint kiutazók számát nemzet-
közi téren. Állami oldalról ez természetesen összeüggö  az információszerzés 
céljával, egyházi szempontból azonban egyszerre szolgálta a keleti blokkban élő s 
különösen is a magyar evangélikusság súlyának növelését, valamint a világmére-

 78 Káldy határozo  helyzetértékelést ado  erről az egyház külügyi bizo ságának 1969. április 
28-i ülésén: „Csehszlovákiában a csehek ( Hromadka) még a szlovák evangélikusokat is elnyomták 
( Chabadáék), ez te e bizalmatlanná a skandináv lutheránusokat is. Hazai viszonylatban is túl-
súlyban volt a reformátusok hangja. Sértődés nélkül kell erőnket ismét beleadnunk. A volt vezetők 
vagy »megtérnek«, vagy lelépnek. Ha ez nem történik meg, akkor a régi jó alapokon kell a magyar, 
szovjet, lengyel, bolgár, NDK, sőt egyes nyugati teológusok és egyházak közös munkájával kez-
denünk valami újat. A bajokat államunk is jól lá a idejében. Az  EVT ma a béketémákat ve e elő. 
A  KBK nem teheti ugyan, de az újjászervezés által, mely elkerülhetetlen, ismét visszaszerezheti 
az őt megillető helyet. Ehhez kéri az  ÁEH segítségét.” EOL Külügyi iratok 55. d.
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Káldy külügyi alapvetésének hangsúlyai

tű kérdésekben való hazai jártasság elmélyítését. Ez utóbbihoz Káldy ismételten 
mindig hozzákötö e a magyar szempontok, különösen is a kontextuális jellegű 
diakóniai teológia népszerűsítését, exportját, amivel hazai egyházpolitikáját 
legitimálni, külöldi mozgásterét pedig növelni akarta. Magyar egyházi szem-
pontból kétségtelenül annak volt a legnagyobb gyakorlati jelentősége, hogy 
miként lehete  a tényleges kétoldalú kutatási és csereprogramokat bővíteni – 
kiemelkedő példája ennek péládul az ösztöndíjasok kiküldése és cseréje (minde-
nekelő  Helsinki és a Bossey-i Ökumenikus Intéze el) –, illetve milyen anyagi 
forrásokhoz juthato  hozzá épületek renoválása vagy más egyházi, közérdekű 
fejlesztés területén. 1960-tól 1971-ig összesen mintegy harminc magyar lelkész 
kapo  lehetőséget külöldi tanulmányokra, ennek szerveze  megvalósítása az 
évtized végére nyert bejárato  kereteket.

A rendszeres ösztöndíjas cserekapcsolatok első sikere a fi nn egyházzal 1965-ben 
kötö  egyezmény alapján történt, melynek keretében az 1966/67-es tanévben Bu-
dapesten tanult –  Schreiner Vilmos cserediákjaként – Anti  Kukkonen. Hazatérése 
után azonban  Kukkonen leplezetlen kritikával írt beszámolót a magyarországi 
egyházi helyzetről 1967 őszén, s különösen Káldy püspököt kritizálta, ami ráadásul 
széles nyilvánosságot is kapo  a fi nn sajtóban. Ez a fi askó dühödt felháborodást 
válto  ki Káldyból, egyrészt mert kellemetlen helyzetbe hozta őt és az egyházat az 
állam elő , sőt kétoldalú diplomáciai bonyodalmakat is okozo  a rendszert érintő 
negatív propaganda mia , másrészt mert személyes érzékenységét is sérte e.79 Az 
ezt követő levélváltások a két egyház vezetése közö  sem veze ek messzebbre, 
mint hogy Simojoki érsek sajnálkozo  a történtek fele , de határozo  elhatá-
rolódásra nem volt hajlandó. A kínos incidens végül Káldy és a magyar egyház 
delegációjának helsinki látogatásával simult el, amikor is január 16-án megkapta 
a Finn Oroszlán Lovagrend Parancsnoki Keresztje és Jelvénye elnevezésű magas 
állami kitüntetést, s egyben megerősíte ék, hogy fokozo  kölcsönös odafi gyelés 
melle  folytatják a lelkészek ösztöndíjas cseréjét a jövőben. E ől fogva nagyobb 
politikai zavar már nem befolyásolta a tanulmányi programokat.

A kétoldalú kapcsolatokban újként jelent meg az az elvárás, hogy egyrészt 
a német egyházak, másrészt a magyar–német államközi kapcsolatok „pozitív 
befolyásolásából” nagyobb mértékben vegye ki részét a Magyarországi Evangé-
likus Egyház is. A német egyházi kérdés a szocialista táboron belül is igen ké-
nyesnek számíto , mivel a két német állam területén élő evangélikus egyházak 
a politikai realitásokhoz képest meglepően szoros viszonyt ápoltak egymással, 

 79 Mindez azokból a megszólalásokból nyilvánvaló, amelyeket Káldy a külügyi bizo ság ülésein – 
nyilvánvalóan jelezve az  ÁEH felé is – te  az ügyről. Ezekben részben azt tisztázza, hogy az állam és 
az egyház helyzete rendeze  idehaza, „az állam és egyház párbeszédben áll, mi nem vagyunk laká-
jok”. Másrészt – miután jelentéktelennek minősíti a reá vonatkozó kellemetlenkedéseket – részletesen 
cáfolja édesapjának 1919-es „ellenforradalmi” szerepének belekeverését személyes egyházvezetői 
helyzetébe. A Külügyi Bizo ság ülése 1967. november 13-án. EOL Külügyi iratok 55. d.
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s így az NDK evangélikussága is bizonytalan és „kockázatos” terepet jelente  
mind a helyi állami vezetésnek, mind a többi baráti országban élő egyházak-
nak. Nemzetközi politikai viszonylatban Willy  Brandt kancellár 1969. októberi 
kormányalakítása is jelentős változást hozo , mivel meghirde e a keleti blokk 
felé való nyitás politikáját (Ostpolitik), amely különösen a magyar–bajor kap-
csolatokban hozo  nagy előrelépést állami vonalon. Már 1969 novemberében az 
egyház külügyi bizo sága elé került a kérdés: „D. Káldy Zoltán püspök utal arra, 
hogy külügyi munkánkat az állami külügyi munkával kell egybehangolnunk, 
és ebben elsősorban az európai biztonság áll előtérben. Ezért mind a két német 
állam súlypontos. Az NSZK-kapcsolatunk az NDK felé is jelentős és a ke őt 
egyensúlyban kell tartani. Az NSZK-ban új lehetőségek nyílhatnak meg, o  az 
a kérdés, hogy maradjunk-e meg a Bajor Egyházzal kialakult kapcsolatunknál 
vagy más Tartományi Egyház felé is tegyünk lépéseket, de akkor melyik felé?”80 
A ’70-es évektől a német kapcsolatok fokozatosan stratégiai jelentőségűvé nő ek 
az evangélikus egyház számára.

1969-től ugyancsak felértékelődtek a Finnországhoz fűződő kötelékek is, 
hiszen nagy jelentőségű fegyverzetkorlátozási tárgyalások kezdődtek novem-
berben Helsinkiben az Egyesült Államok és a Szovjetunió közö , ami a követ-
kező években az ún. „helsinki folyama á”, azaz a bipoláris világrend jelentős 
tényezői közö i bizalomerősítő tárgyalásokká szélesedtek, majd megállapo-
dásokhoz veze ek a nemzetközi élet szerteágazó területein. Az evangélikus 
Finnországgal erősítendő államközi viszony szempontjából nagy ösztönzést 
és támogatást kapo  a magyar evangélikusság hagyományosan jó viszonya a 
jelentős társadalmi erőt képviselő fi nn egyházzal.

Az Európán kívüli területek most először jelentek meg hangsúlyosan a magyar 
evangélikus közgondolkodásban. Ennek egyik oka nyilvánvalóan a bipoláris vi-
lágrend szembenállásaiból következő nemzetközi feszültségek voltak, a ’60-as évek 
végén mindenekelő  a vietnámi háború, amellyel összeüggésben a békeszerveze-
tek, amelyekben az egyházak aktív politikai szerepet vállaltak, illetve maguk az 
egyházak is ismételten halla ák hangjukat. Kétségtelen, hogy e mögö  már nem 
csupán az irányíto  állami nyomásgyakorlás állt, hanem a nemzetközi társadalmi 
közhangulat kényszerítő ereje is. Másfelől személyében – miként jelentéseiben 
hangsúlyozza is – magyar evangélikus egyházi vezető lényegében először fejthete  
ki aktivitást a harmadik világ területén részben az egyházi világszervezeteken ke-
resztül – mint említe ük, Káldy tagja volt az LVSZ  Sáfárság és Evangélizáció Bizo -
ságának, amely segélyezési kérdésekkel is foglalkozo  –, részben más nemzetközi 
mozgalmak megbízásából, mint péládul a  Béke Világtanács. Ez utóbbi megbízásából 
– a magyar Külügyminisztériummal egyetértésben – te  közel-keleti jószolgálati 
látogatásáról számolhato  be 1969 novemberében a külügyi bizo ságnak.

 80 A külügyi bizo ság ülése 1969. november 20-án. EOL Külügyi iratok 55. d.
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Kapcsolatfelvétel a nyugati emigrációval

Káldy 1966-os alapvetéséből nagy fi gyelmet érdemel egy további kiemelt terület: 
a magyar emigránsokkal kiépítendő kapcsolatok. Erre  Straub főosztályvezető-
helye es már 1966 nyarán direkt instrukciókkal lá a el a külügyi bizo ságot, 
ezzel is jelezve, hogy ezt a munkát az állam kiemelt célként várja el az egyház-
tól.  Várady bökszavas emlékeztetője is sokat elárul  Straub utasításairól: „Az 
egyházvezetés világosan barát és ellenség felé… 1-2 év ala  hiv. kapcsolat kell… 
Sajtó, levelezés és ajándék. Ki kell várni, hogyan reagálnak? Ez adja a választ, ki 
barát? Ne mennyiség legyen, főleg személyileg.”81 Összehangolt tevékenység volt 
tehát állam és egyház közö  az emigránsokkal való kapcsolatfelvétel, melynek 
célja az információszerzésen túl a befolyásolás, az emigráció egyes tagjainak 
megnyerése az együ működésre. Nyilvánvaló  volt az a cél is, hogy amiként a 
külhonba szakadtakat valóban igyekeztek – gyakran tudatosan is – bevonni a 
szocialista rendszert és a szocialista Magyar Népköztársaságot kritizáló nem-
zetközi nyomásgyakorlásba, úgy nagy sikernek számíto , ha egy-egy kint élőt 
meg tudtak nyerni a hazai, esetleg általában is a keleti viszonyok árnyaltabb, 
esetleg pozitív bemutatására.

A nyugati emigráns lelkészek és magyar gyülekezetek irányába tehát a straté-
giai célok közö  már 1966-ban megtörtént a hivatalos közeledés. Káldy az  Evangé-
likus Élet húsvéti számában nyílt felhívást intéze  feléjük Szólítlak benneteket…82 
címmel, amelyben kapcsolatfelvételre hívta őket. Nyíltan megnevezte azokat a 
nehézségeket, amelyek akadályai voltak és lehetnek a közeledésnek: a külöldön 
megjelent olykor kemény kritikákat a hazai egyház állapotáról és vezetéséről, 
a másik oldalról nézve pedig, hogy „hosszú időn keresztül nem foglalkoztunk 
Veletek”. Sőt saját politikáját, egyházvezetői útját is említe e: „Azt is megértjük, 
hogy gyakran aggodalommal néztétek egyházunk munkáját és magatartását, 
amely arra irányult, hogy megtalálja helyét és szolgálatát a szocializmust építő 
Magyarországon. Kívülről ui. ezt az útkeresést nem lehete  könnyű megérteni 
és az általunk megtalált útra odakintről igent mondani.” Mindezzel együ  is 
megállapíto a, hogy minden belső és külső körülmény megére  a kölcsönös 
közeledésre. A karácsonyi számban Beszélgetek veletek… Karácsonyi levél a nyugati 
országokban élő magyar evangélikusokhoz83 címmel már az első eredményeket, 
igenlő és elutasító válaszokat is összegezte. Mindenekelő  arra utalt, hogy a hazai 
egyház – lelkészeivel, gyülekezeteivel és vezetőivel – megoszthatatlan egységben 
kész a párbeszédre, ugyanakkor „az »anya-egyház« szeretetével kinyújtja kezét 
a külöldön élő néhány ezer magyar evangélikus lélek után”. Fontos kiemelni, 

 81 A külügyi bizo ság ülése 1966. június 9. EOL Külügyi iratok 55. d.
 82 K 1996a, 3.
 83 K 1996b, 3.
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hogy az anyaegyház felelősségének és szeretetének gondolata nem a politikai 
késztetésre születe  meg Káldyban, és nem 1966-ban, hiszen ezt már 1959-ben 
is ugyanígy fogalmazta meg egy Bécsben ado  nyilatkozatában az  Útitárs című 
lapban, amely a kivándorolt  Szépfalusi István lelkész szerkesztésében jelent meg.84

Az elindult kezdeményezések nyomán intenzív dialógus indult meg a meg-
oszto  emigráció párbeszédre kész tagjaival – míg a bécsi  Szépfalusi István 
elzárkózó magatartást mutato , addig az LVSZ-nél  dolgozó  Vajta Vilmos vagy 
az Egyesült Államokban szolgáló lelkészek, különösen is  Brachna Gábor és 
 Leskó Béla kedvezően reagált. Káldy látogatása Észak-Amerikában alkalom 
volt a közvetlen megbeszélésekre is, szóba került  Brachna esetleges díszdoktori 
elismerése is a budapesti  Evangélikus Teológiai Akadémián.  Vajta Vilmos – a 
Strasbourgi Ökumenikus Kutatóintézet vezetője – hivatalos látogatását hosszabb 
hazai tartózkodással és számos más megbeszéléssel is összekötö e volna. A 
nagy lendüle el megindult kezdeményezéseket keresztezte 1968 augusztusában 
a csehszlovákiai katonai agresszió, amely elsősorban az amerikai kapcsolato-
kat fagyaszto a le,  Vajta azonban mégis eljö  Magyarországra, majd 1969-ben 
végül  Brachna is hazalátogato . Az eredmény mégis felemásnak mutatkozo : 
„Meghívtuk  Vajtát, aki eljö , és többször felkereste  Ordasst is. A csehszlovákiai 
események után részükről nagy a visszalépés, sok illúziót veszíte ek. Cikkeikben 
éles támadásokat indíto ak. Az amerikai evangélikus konferencia elhatározta, 
hogy bármilyen ürüggyel látogat is valaki haza, magánlátogatásnak számít. Így 
a nyilatkozataik is csak »maszek-nyilatkozatok« lehetnek. Szószékeiken nem 
prédikálhat a magyarországi egyházzal kapcsolatot tartó lelkész” – értékelte 
a kialakult helyzetet Káldy 1970 elején.85 Habár némi politikus elfogultsággal, 
mégis némi alappal állapíto a meg azt is, hogy „nálunk is vannak kötö ségek, 
de ezek náluk sokkal keményebbek”. Ha ez ebben a formában természetesen egy-
oldalú megközelítés is, mégis mutatja azt a helyzetet, hogy a nyugati emigráció 
lehetőségeit is jelentős mértékben befolyásolta a politikai környezet hatása, mi-
közben a hazai egyház is állami instrukciókkal megkötözve lépkedhete . Ezen 
még az állam hathatós támogatása – például Káldy üzenete a Kossuth Rádió 
Szülőöldünk című 1970-es újévi műsorában – sem javíto  lényegesen.  Mindent 
összegezve sikernek könyvelhető el, hogy kölcsönössé vált az érintkezés, a kinti 
és hazai lapok cseréje rendszeressé vált, alkalom adódo  bizonyos teológiai 
diskurzusra, sőt a magyar egyház helyzetét erősítő, a kinti magyarsággal foly-
tato  nemzetközi együ működésre is. Annak ellenére, hogy ezen keresztül a 
magyar állambiztonság igyekeze  minél több hasznos információhoz jutni, a 
hazai anyaegyház számára is előnyös volt a megindult pozitív változás.

 84 „A kapcsolatot természetesen már csak ilyen értelemben is – anya és gyermek – tartani kívánjuk, 
amint egy édesanya magától értődően törődni kíván és akar gyermekével. Ennek módját esetről 
esetre meg fogjuk találni.” Káldy püspök és  Pálfy dékán Bécsben. Útitárs, 1959. március, 5.
 85 A külügyi bizo ság ülése, 1970. január 22. EOL Külügyi iratok 57. d.
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Az első hároméves terv után

Az első „hároméves munkaterv” (1966–1969) után az ÁEH  képviseletében  Straub 
István újabb állami elvárásrendszert vázolt a bizo ság 1969. február 5-i ülésén: 
„…a külügyi biz. munkájában új szakasz nyílik meg, de ez nem üggetlen a 
régitől. Az eddigi munka igen jelentős volt, állami részről nagyra értékelt, 
köszönet illeti a bátor kezdeményezőket, közö ük elsősorban Káldy Zoltán 
püspököt, aki nagy nehézségek közepe e veze e. A külügyi munka az egyház 
számára gyümölcsöző volt, egészen új kapcsolatok jö ek létre, amelyek meg-
feleltek a hívők tömege igényeinek. Ez a munka tehát direkt úton az egyház 
érdeke. Kétségtelen, hogy az elmúlt 10 esztendő ala  a biz. olyan kérdéseket 
dolgozo  fel, amelyek eredményeinek az állam is örül.”86 Ezután kifejte e az 
új prioritásokat, ahol az eddigi tapasztalatok alapján nagyobb eredményeket 
le het elérni: „A szakterületekre nézve elsőrenden jelentős a fi nn, a svéd és dán 
és az osztrák terület és fontos lenne az NSZK területének új felmérése. A  Va-
tikán-kérdés is jelentős.” Az aktuálisan megfogalmazo  – és gyakran válto-
zó – céloknál is jellegzetesebb azonban az ÁEH  ideológiai megközelítése az 
evangélikus külügyi munkáról: „A feszült helyzetben az egyház nem semleges 
fi gyelő, hiszen döntö  teológiailag és egyházpolitikailag, és ezt tükrözi mind 
a bizo ság munkája, mind az egyházvezetés. Így kell előrelépni, és ha köz-
ben lesznek is taktikai elképzelések, ezek az elvi alapvetést nem szoríthatjá k 
há érbe. A bizo ság munkája Káldy Zoltán püspök vezetése melle  továbbra 
is helyesen fog kialakulni, azaz egy egységes tevékenység, a részleteknek az 
egészbe való beolvadása. A témákkal megbízo ak munkája legyen önálló, de 
nem üggetlen a vezetéstől és a bizo ságtól. Érzelmi tényezőket há érbe kell 
szorítani. Fegyelmeze ség kell, a tanulmányoknak idejében való elkészítése kell, 
a ragaszkodás a megbeszéltekhez. Szükséges az anyaggyűjtés, de ugyanígy a 
friss elképzelések és új javaslatok. Jelentős a tapasztalatok feldolgozása, a ki- és 
beutazásokkal kapcsolatos új elképzelések, a dolgok lebonyolításának új me-
chanizmusa, amelyen gondolkodni kell, és legyen is valaki, aki ezzel törődik.” 
Az állam tehát alapvetően megbízo  Káldy vonalvezetésében, s alkalmasnak 
tarto a arra is, hogy az egyházon belüli munkát maga irányítsa és felügyelje. 
Ugyanakkor baj volt a hatékonysággal és a szakszerűséggel annak ellenére, 
hogy már 1967-ben kialakíto ák az egyes területekért felelős tagok rendszerét. 
1969-ben azonban elérkeze nek lá a az időt az ÁEH  arra, hogy egyrészt átszer-
vezze s ezzel rendeze , írásos alapra helyezze a munkát. Fokozatosan vontak 
be a munkába a régi meghatározó emberek –  Várady Lajos,  Koren Emil,  Pálfy 
Miklós,  O lyk Ernő,  Prőhle Károly – melle  ugyancsak Káldyval egyetértésben, 
illetve az ő javaslatára új, illetve fi atalabb lelkészeket, munkatársakat, mint 

 86 A külügyi bizo ság ülése 1969. február 5-én. EOL Külügyi iratok 55. d.
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 Hafenscher Károlyt,   Szirmai Zoltánt,  Harmati Bélát. Ennek keretében hozták 
létre 1970. augusztus 1-jétől az önálló külügyi titkári állást, amelyre az egyéves 
genfi  kiküldetésből hazaérkező  Harmati Bélát jelölték, majd 1971-ben létrehoz-
ták az önálló Ösztöndíjtanácsot és a Tanulmányi Tanácsot. Ezzel kialakult a 
Magyarországi Evangélikus Egyház külügyi szolgálatának lényegében az egész 
Káldy-korszakban fennálló szervezete.

 Straub István megjegyzése kapcsán – hogy „a  Vatikán is jelentős” – szükséges 
kitérni arra is, hogy Káldy 1966-os irányelveiben csupán egyetlen pontban sze-
repeltek a katolikus egyházzal kapcsolatos nemzetközi kérdések, ezek is inkább 
ellenséges beállításban, ti. „Rómát le kell leplezni”.  XXIII. János pápa (1958–63) 
nyitási politikája, majd a  II. vatikáni zsinat (1962–65) jelentősen átalakíto a a 
 Szentszék, illetve a katolikus világegyház nemzetközi megítélését, és komoly re-
ményeket szült az ökumenikus közeledés, sőt egység vonatkozásában az egyházi 
világszervezeteken belül is. Káldy – részben a hazai kisebbségi protestantizmus 
hagyományosan katolikusellenes a itűdjével – alapvetően gyanakvással és 
elutasítással élt a katolikus egyházzal szemben. Ezt csak megerősíte e az, hogy 
politikailag is tanácsos volt a  Szentszék és a magyar katolikus egyház vezetőinek 
alapvetően konzervatív,  XII. Piuszig a politikai baloldal irányában következetesen 
elutasító magatartásától távol tartania magát, amit az 1948 óta ismétlődő, illetve 
húzódó „ Mindszenty-ügyek” még kényesebbé te ek. A Magyar Népköztársaság 
és a  Szentszék közö i 1964-es részleges megállapodás hazai vonatkozásban is 
jelezte a változást, ugyanakkor ökumenikus közeledést – a nemzetközi folya-
matokkal ellentétben – lényegében nem indíto  el. Káldy katolikus egyházzal 

 Straub István ( ÁEH) hozzászól
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szembeni elutasító magatartása a nemzetközi ökumenikus szinten is közismert 
le  – jellemző, hogy az évszázados történelmi előzmények nyomán a régió 
másik jelentős evangélikus egyháza, a szlovák is teljesen hasonló állásponton 
volt. Ennek következtében következetesen nem támoga a az EVT  növekvő el-
köteleződését a katolikusokkal való intenzív kapcsolatépítésre, melynek célja 
sokak felfokozo  – és naiv – várakozása szerint a katolikus egyház EVT- tagsága 
volt. Ugyancsak távolságtartással köve e a magyar evangélikusság a munkáját 
1967-ben – tehát a  II. vatikáni zsinat lezárása után, a hasonló evangélikus–or-
todox bizo ság létrehozásával párhuzamosan – elkezdő katolikus–evangélikus 
dialógus bizo ság tevékenységét, melynek első ciklusában (1967–72) csak  Vajta 
Vilmos volt magyar tagja a genfi  LVSZ- központ megbízásával.

 Összhangban az állammal

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában található anyag az 1965–
1971 közö i időszakról érdekes változást mutat Káldy személyével kapcsolatban. 
A megelőző évektől eltérően jelentései a külügyek területéről részben tárgyszerű 
beszámolókat tartalmaznak nemzetközi konferenciákról és tanácskozásokról, 
amelyekből lényegében hiányzik minden személyes, tájékozódási pontot nyújtó 
megnyilvánulás, másrészt a nemzetközi egyházi élet olyan szereplőit jellemezte 
– többnyire irányíto  felkérésre –, akik a magyarországi egyház, illetve a szoci-
alista tömb országai szempontjából befolyásos szerepet játszo ak. Ez utóbbi kör 
mindenekelő  a nagy világszervezetek, az EVT és  az LVSZ  munkatársait jelente e.

A korábbiakhoz viszonyítva tehát világos váltás látható állami oldalon: az 
egyházak külpolitikájának harmonizálását a kormányzati irányvonalakkal in-
nentől kezdve az  Állami Egyházügyi Hivatal felügyelte és irányíto a (még akkor 
is, ha a belügyi szervek más forrásokból közvetlenül is fi gyelemmel kísérték 
az így végze  munkát), a hírszerzés pedig hasznos információkra és műveleti 
szempontból értékelhető személyi és szervezeti adatokra koncentrált. Ugyaneb-
ben az időszakban megfi gyelhető az is, hogy Káldy Zoltán megbízhatósága felől 
az állami szervek sem nem fogalmaztak meg, sem nem érezte ek kételyt. Az 
1967-ig tartó bizonytalan korszak tehát, amely  Vető Lajos püspök melle  Káldyt 
újra és újra helyzetének biztosítására és erősítésére készte e,  Vető távozásával 
véget ért, s ezt annak ellenére is megállapíthatjuk, hogy püspök-elnökként egy 
szintén beszerveze  lelkész, teológiai tanár, a kollegiális szempontból kevéssé 
megbízható  O lyk Ernő le  a püspöktársa (1967–1982).

Ezt a konspirációs váltást jól tükrözi a  „Pécsi” fedőnevű ügynökről, azaz 
Káldy Zoltánról íro  két belügyi jellemzés is. 1965. május 7-én  Fogarasi Ferenc 
százados, Káldy tartótisztje úgy foglalta össze a belügy felől ado  utasításokat, 
hogy azok az 1958–60 közö i belső egyházi tisztogatások után mindenekelő  a 
nemzetközi világszervezetek funkcionáriusainak szóltak, és az emigráció felde-
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rítésére vonatkoztak.87  Bodor Ernő őrnagy 1971. április 27-én viszont olyan hang-
súllyal foglalta össze Káldynak a legutolsó években végze  foglalkoztatását, 
amelynek tartalma mindenekelő  a nemzetbiztonsági információszerzésre és a 
Magyar Népköztársaság kül- és egyházpolitikájának elfogadtatására irányult. 
Végső megállapítása Káldyról: „kvalifi kált diplomata típus”, aki ennek megfelelő 
feladatokat is kapo  és kaphat.88 Ez a jellemzés természetesen nem azt jelente e, 
hogy szakképze  és rutinos diplomatának tartják, hanem sokkal inkább azt 
fejezte ki – 1971-ben vagyunk! –, hogy az állam a maga részéről „kiképezte”, 
saját érdekeinek képviseletében megbízhatóvá formálta, és nemzetközi téren 

 87 ÁBTL M-32.401/1. 309. Jelentés. Budapest, 1965. május 7. Tárgy:  „Pécsi” fn. ügynök munká-
járól. „» Pécsi« fn. ügynökünket 1958-ban szerveztük be, hazafi as alapon. Beszervezését követő 
első időszakban elsősorban tájékoztató jelentéseket ado , majd később egyre inkább az egyházi 
reakció általa ismert és vele kapcsolatban álló személyeiről ado  értékes, operatíve használható 
jelentéseket, amelyek alapján több, az egyházi reakcióhoz tatozó evangélikus lelkészt szoríto unk 
ki, távolíto unk el, és helyezte ünk alacsonyabb beosztásba az ev. egyházban. 1960 óta ezen 
jellegű értékes munkája melle  elsősorban különböző világszervezetek, mindenekelő  az  LVSZ 
és az  EVT funkcionáriusaira, és nyugati egyh. vezetőkre, valamint lelkészekre foglalkozta uk, 
e személyek tevékenységének felderítése céljából. Ügynökünk jelentései többségében operatív 
értékű adatokat szolgáltat, amelyeket részben megnyerésben, részben beszervezések előkészí-
tésében és elszigetelési akciók kapcsán is fel tudunk használni. Jelentéseinek egy jelentős részét 
a III/I. Csfség is jól fel tudja használni, és értékesnek tartják.
 Ügynökünk kapcsolatban áll az ev. egyház külöldön élő emigráns lelkészeivel is, és az 
ezekkel folytato  megbeszélések során is számos operatív értékű adatot közöl. Ügynökünket jól 
fel tudjuk használni, és ilyen szempontból is értékes jelentéseket kaptunk a nyugatról beutazó, 
különböző egyházi személyek feldolgozásában és egyes akciók végrehajtása során, e személyek 
kivonásában. Ügynökünk jelentései, bár sok egyházpolitikai, és tájékoztató jelleget is tartal-
maznak, többségükben operatív értékűek.
  Fogarasi Ferenc r. szds.”
 88 ÁBTL 32.401/3. 354. Jelentés. Budapest 1971. április 27. Tárgy:  „Pécsi” fn. ügynök munkájáról 
összefoglaló. „» Pécsi« fn. ügynököt 1958 óta foglalkozta uk a magyar evangélikus egyházi 
reakció és külöldi kapcsolatainak ellenséges tevékenységének felderítésében, ellenőrzésében, 
elszigetelésében, valamint államunk egyházpolitikai célkitűzéseinek végrehajtásában.
 Egyházi beosztásánál fogva széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik a nemzetközi 
egyházi világszervezetek  LVSZ,  EVT,  RVSZ,  KBK vezető funkcionáriusai és protestáns egyházak 
vezetői körében. Az  EVT és  LVSZ-en belül különböző funkciókat tölt be.
 Nemzetközi egyházi szervekben lévő funkciója következtében évente többször jár külöldre. 
Ezen útjait felhasználtuk ÁB. szempontból érdekes személyek tevékenységének tanulmányozá-
sára, elképzeléseik és törekvéseik megismerésére.
 Nyílt plénumokon való felszólalásaiban és állásfoglalásaiban népköztársaságunk egyházpo-
litikájának következetes érvényesítése irányába foglalkozta uk. Rajta keresztül értékes infor-
mációkat szereztünk hazánk és a szocialista országok ellen irányuló ellenséges törekvésekről.
 Többszörösen ellenőrzö , ÁB. szempontból megbízható ügynök, a kapo  feladatokat végre-
hajto a. A szocialista rendszerhez való viszonya őszinte. Kvalifi kált diplomata típus.
 A  Hazafi as Népfront Országos Elnökségének és a  Béke Világtanács tagja. Az 1971. április 25-i 
választáson országgyűlési képviselőnek választo ák.
 Kérelmére a jövőben esetenként tk.ként foglalkoztatjuk.
  Bodor Ernő r. őrgy.”
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továbbra is ajánlja foglalkoztatását valamilyen formában. Ezzel a dátummal 
„ Pécsi” fedőnevű ügynök belügyi foglalkoztatása – tekinte el országgyűlési 
képviselővé választására – lezárult.

Az államilag összehangolt magyar protestáns egyházi külpolitika há erében 
természetes volt az ökumenikus együ működés is – mindenekelő  a református 
és az evangélikus egyház közö . A két egyház viszonya a második világháborút 
követő baloldali politikai fordulat óta azonban – a hagyományosan szoros kap-
csolatok melle  – egyre több feszültséggel le  terhes. Különösen is igaz volt ez az 
1956 utáni korszakra, ahol a kádári rezsim mindkét egyházban szorosra vonta az 
ellenőrzést és az irányítást.89 Összeügg a felekezeti számarányokból következő 
súllyal is, hogy akár a püspöki székből miniszterhelye esi, majd külügyminisz-
teri székbe távozó Péter János vagy az új egyházvezető,  Bartha Tibor püspök 
gyors emelkedése –  Bartha már 1963-tól tagja volt az országgyűlésnek, majd tagja 
le  az Elnöki Tanácsnak is – sokkal nagyobb református mozgásteret mutato . 
Mindez mélyen összeüggö  személyi problémákkal is az evangélikus oldalon, 
hiszen hiába volt Vető püspök is egészen 1971-ig tagja a Parlamentnek, az ’50-es 
években meggyengült helyzete mia  nem válhato  meghatározó egyházpoliti-
kai tényezővé, míg a politikai szempontból 1956 elő  még lényegében érintetlen 
Káldy „betörése” és „kiképzése”, a rendszer szempontjából való megbízhatósága 
csupán a ’60-as évek végén kapo  végleges állami megerősítést. Ennek há erében 
az is o  állt, hogy az államhatalom első püspöki éveiben nem bízo  meg Káldy 
kiszámíthatóságában és lojalitásában. Ennek a „nevelési szakasznak” volt utolsó 
korszaka a püspök-elnöki megbízatás, ezt köve e az iránta kialakult bizalmat is 
megerősítendő az 1971-től négy cikluson át tartó országgyűlési tagság, majd az 
1984-ben az LVSZ elnöki  székéig ívelő karrier. A reformátusokkal szemben ez a 
létszámból, hazai belpolitikai súlyból és időbeli lemaradásból fakadó hátrány 
alapvető feszültségeket generált, amelyeket Káldy elsősorban állami intésre 
igyekeze  csöndesen, a nyílt konfl iktusokat kerülve viselni.

A nemzetközi téren természetes le  volna, hogy a közös fórumokon –  EVT, 
 KBK,   EEK,  Societas Ethica mozgalom stb. – a két magyar egyház közös állás-
pontot egyeztetve lépjen fel. Ez előfeltétele volt annak is, hogy ne alakuljon ki 
zavar akár a szocialista blokk egyházi fórumain, akár szélesebb nyilvánosság 

 89 Érdekes összeüggés a két felekezet viszonyában Káldy házasságkötése 1960-ban  Esze Magdolná-
val, aki  Esze Tamásnak, a Dunamelléki Református Egyházkerület 1958–1989 közö i főgondnokának 
volt a lánya. Tanulságos e témában  „Szamosi” fedőnevű ügynök –  O lyk Ernő – intrikus jelentése a 
belügyi szerveknek: „Káldy és  Esze Magda esküvője az ev–ref. ökumenizmus jegyében telt. Mind az 
eskető  Koren Emil, mind  Esze Tamás ref. főgondnok és  Bartha Tibor és  Szamosközy ref. pp. szóltak 
arról, hogy a közös kántorképzésen és folyóiratokon (Teol. Szemle, Church Press) tovább kellene 
bővíteni az együ működést. Az esküvői vacsorán o  volt még a fentieken kívül  Szabó József és 
 O lyk is. Megjegyzés: Káldy és  Esze mindig kicserélik politikai információikat. Káldy pl.  Eszétől 
tudta meg, hogy csökkenni fog az államsegély. Az  ökumenikus tanácsot korlátozni kéne, inkább 
a békemunkában (prágai  keresztény békekonferencia) tevékenykedjenek.” ÁBTL M-32.404/1. 39.
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elő , ami veszélyeztethe e volna a magyar egyházpolitikai célokat. A tudatos és 
összehangolt állami stratégiaépítés kezdete az egyházak nemzetközi kapcsola-
taiban, azaz a ’60-as évek közepe óta ez a kötelező összehangolás következetesen 
megvalósult, erről lényegében minden éves külügyi jelentés külön említést 
tesz. Arra vonatkozóan azonban, hogy ez a kényszeríte  folyamat milyen fe-
szültségek közö  ment végbe, betekintést ad Káldynak egy későbbi, 1975-ben 
az ÁEH  kérésére és számára készíte  visszatekintő feljegyzése a  Magyaror-
szági Egyházak Ökumenikus Tanácsáról,90 melynek elnöke 1959 óta  Bartha 
Tibor református püspök volt. A munkát értékelve így ír: „Az elnök személye 
vitathatatlanul református volt. (…) Kétségtelen, hogy az  Ökumenikus Tanács 
evangélikus főtitkára az elmúlt 10 évben gyakran szerze  olyan tapasztalatot, 
hogy az  Ökumenikus Tanács Irodája lényegében a Magyarországi Református 
Egyház Zsinati Irodájának, illetőleg a Zsinati Iroda Külügyi Osztályának van 
alávetve. Gyakran készíte ek terveket és programokat a Zsinati Irodán és 
annak csak a végrehajtása juto  az  Ökumenikus Tanács Irodájának. Így újra 
csak érvényesült mennyiségi alapon a református egyház súlya és igénye. (…) 
Nagyon jelentős pozitív eredménynek kell feltüntetni, hogy az  Ökumenikus 
Tanács keretén belül jelentős teológiai munka folyt, aminek eredményeképpen 
az Egyházi Világszervezetek világkonferenciáin a magyar protestantizmus nem 
kevés eredményt ért el. Ide kell venni a  Keresztyén Békekonferencia munkájának 
egyértelmű támogatását is, ami szívügye valamennyi tagegyháznak.” Még bo-

 90 EOL Külügyi iratok 73. d.

Moszkvában (1965)
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rúlátóbban lá a az ökumenikus együ működést idehaza: „Hazai vonatkozásban 
a közös teológiai munkában való egyetértésen és a külöldi konferenciákon 
való közös és együ es munkálkodáson kívül alig volt érezhető a tagegyházak 
lelkészeinek és gyülekezeteinek egymáshoz való közeledése.” Végkövetkeztetése 
önmagában is beszédes: „Véleményem szerint a fennálló problémák változta-
tására nincs lehetőség.”

Ez a hazai ökumenikus helyzetről ado  értékelés – még ha hozzátesszük, hogy 
sajátosan a kisebb súllyal rendelkező evangélikus perspektívát adja is vissza – 
megerősíti azt a benyomást, hogy a két legnagyobb protestáns egyházat ebben 
az időben elsősorban a hivatalos állami nyomás készte e együ működésre, s az 
állami koncepcióból eredő feszültségeken túl jelentős mértékben gyengíte ék 
személyes presztízsszempontok is.
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Káldy Zoltán püspök az 1971. évi tavaszi országgyűlési választásokon a  Hazafi as 
Népfront jelöltjeként kapo  mandátumot Budapest XVII. kerületének parlamenti 
képviseletére – ezzel „átve e”  Vető Lajos püspök helyét az országgyűlésben –, 
amelyet három és fél cikluson át, egészen halála napjáig betöltö . Ez a jelentős 
változás a Magyarországi Evangélikus Egyház püspök-elnökeként szilárd egyházi 
és állami pozícióban állva következe  be pályafutásában, és bő tizenkét éves szo-
ros állami „kiképzésének” és állambiztonsági tevékenységének korszakát zárta le. 
Habár püspöki szolgálata kezdetétől meghatározója volt az evangélikus egyház 
külkapcsolatainak, az 1970-es években – „kvalifi kált diplomata típusként”, aho-
gyan belügyi értékelése megállapíto a – növekvő nemzetközi szerepet szántak 
neki kialakult széles körű nemzetközi kapcsolatrendszere és ismertsége, valami nt 
az állami külpolitikával harmonizáló diplomáciai tevékenysége alapján. Ennek 
egyértelmű megerősítése volt az is, hogy szinte mandátuma kezdetétől tagja volt 
a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizo ságának. Felfelé ívelő pályafutásának 
nagyban kedveztek kívülről az átalakuló világpolitikai körülmények, valamint 
az egyházi világszervezetek személyi állományának jelentős átalakulása és a 
világnézeti-teológiai párbeszédek iránt egyre növekvő általános érdeklődés is.

A ’70-es évek mind a világpolitikában, mind a nemzetközi egyházi életben 
az enyhülés korszaka volt. A „német kérdés” véglegesen rendezést nyert Willy 
 Brandt kancellár (1969–74) nyito  politikája (Ostpolitik) nyomán a keleti blokk 
felé – kétoldalú szerződések egész sorát írták alá, és a két német államot egy-
szerre ve ék fel az  ENSZ-be. A ’70-es évek első felében a vietnámi háború ha-
tározo an kiélezte ugyan a kelet–nyugati feszültséget – elsősorban az Egyesült 
Államokkal szemben –, mindemelle  tovább folytak a fegyverzetkorlátozási 
tárgyalások a két szuperhatalom közö , Európában pedig még el is mélyíte e a 
bizalomerősítő helsinki folyamatot, melynek zárónyilatkozatát harminchárom 
európai és a két észak-amerikai állam írta alá 1975 nyarán. Világpolitikai szinten 
oldódtak a Kínával kapcsolatos, korábban jelentős feszültségek is. A Szovjetunió 
1979 karácsony másodnapján megindíto  afganisztáni inváziójáig, amellyel 
elkezdődö  az ún. kis hidegháború korszaka, a teljes évtized nagyban kedveze  
a párbeszédet kereső, tárgyalásokra igyekvő törekvéseknek.

A  II. vatikáni zsinatot követő ökumenikus párbeszéd a felfokozo  várakozá-
sok után mérsékelt közeledést hozo  az 1970-es években, ami sokakban kelte  
csalódást. 1972-re világossá vált – és ezt először mondta ki hivatalosan az EVT 
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KB  ülésén a szervezet főtitkára –, hogy a katolikus egyház EVT-tagsága  a kö-
zeli jövőben nem várható (és mindmáig sem valósult meg). A kétoldalú, apró 
lépésekben haladó dialógus jellemezte az LVSZ közös  munkáját is a  Keresztény 
Egység Elősegítésének Pápai Tanácsával, illetve a közös dialógus bizo ságban. 
Az ÁEH  határozo  instrukciói már a ’60-as évek végétől azt jelezték, hogy állami 
oldalról kívánatosnak tartanák, ha a Magyarországi Evangélikus Egyház is részt 
venne a dialógus újabb, 1973-ban induló – és végül egészen 1984-ig munkálko-
dó – ciklusában, s erre egyházi döntés alapján  Hafenscher Károlyt delegálták 
tagként. A katolikus egyházzal nemzetközi szinten folytato  ökumenében 
való részvétel magyar belpolitikai magasfeszültségét és kockázatát jelentősen 
csökkente e az is, hogy a ’70-es években a  Szentszék határozo  irányváltással 
„megoldo a” a  Mindszenty-ügyet, azaz 1971-ben kiju a a a bíborost nyugatra 
az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének épületéből, majd 
többszöri sikertelen lemondatási kísérlet után 1974-ben eltávolíto a őt az eszter-
gomi érseki székből.  Lékai László érsek kinevezése 1975-ben az 1957. évi 22. tvr. 
alapján megszünte e a magyar állampárt egyik legkellemetlenebb külpolitikai 
és kétségtelenül legkényesebb politikai nehézségét.

A sikeres hetvenes évek a világszervezetekben

Az 1970-es évtized jelentős változást hozo  a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház, s annak vezetője, Káldy Zoltán számára az egyházi világszervezetekben. 
Ennek egyik oka éppen az volt, hogy maguk a világszervezetek is sokrétű 
átalakuláson mentek keresztül, s ez hatványozo an volt igaz a  Lutheránus 
Világszövetségre. Jól érzékelteti a magyar evangélikusság növekvő szerepét, 
hogy az évtized végére a korábbiakhoz képest jelentős pozíciókat sikerült elérni: 
1977-ben Káldy Zoltán tagja le  az LVSZ  harminctagú Végrehajtó Bizo ságá-
nak,  Hafenscher Károly a római katolikus,  Selmeczi János az ortodox dialógus 
bizo ságnak,  Harmati Béla a teológiai bizo ságnak,  Vámos József a kommuni-
kációs bizo ságnak. Káldy tagja volt az EVT  Központi Bizo ságának, melle e 
 Prőhle Károly a Hit és Egyházszervezet Bizo ságnak. A  KBK Folytatólagos 
Bizo ságának munkájában Káldy és  O lyk püspökök ve ek részt, az  EEK teo-
lógiai igazgatója pedig  Nagy Gyula professzor le . Mindez azt jelente e, hogy 
a magyarországi evangélikusság számarányát messze meghaladó befolyással 
rendelkeze  mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban, és így a ’70-es években 
jelentős nemzetközi sikereket könyvelhete  el.

Már a   Lutheránus Világszövetség 1970-ben, a franciaországi Evianban tarto  
nagygyűlése kapcsán tapasztalhatóak voltak a változás előjelei. Az utolsó pilla-
na tban változo  meg a gyűlés helyszíne, mivel a tagegyházak jelentős számban 
tiltakoztak – az eredeti NDK-beli meghívás visszavonása után – a brazíliai 
Porto Alegrébe terveze  gyűlés ellen a brazil katonai diktatúra túlkapásai 
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mia , illetve nem akarták elismerni 
a rezsimet a világgyűlés o ani meg-
tartásával. A hosszas bizonytalanság 
és sikertelen egyeztetések után vé-
gül az utolsó pillanatban te ék át a 
rendezvényt a Gen ez közeli francia 
városba. Ezen a világgyűlésen Káldy 
megerősíte e tagságát a Sáfárság és 
Evangélizáció Bizo ság utódjában, 
az  Egyházi Együ működési Bizo -
ságban, amelyben első alelnöke le  a 
majd 1977-ben LVSZ- elnökké válasz-
to  tanzániai püspöknek,  Kibirának, 
valamint együ  dolgozo  a máso-
dik alelnök norvég  Stålse -tel, aki 
viszont később éppen az ő LVSZ-
 elnöksége ala  le  a világszervezet 
főtitkára 1985-ben. Az LVSZ-en  belüli 
fordulat, ez az egyre szélesebb nyitás 
a harmadik világ és a kelet-európai 
régió felé tehát az 1970-es években 
olyan nemzetközi környezetet terem-

te , amelyben a magyar részvételt a szervezeti felépítésben, a tartalmi-teológiai 
munkában, sőt a munkastátuszok terén is sikerült tovább erősíteni. A magyar 
egyházvezetés szándékainak ez a bővülő lehetőség teljesen megfelelt – ellen-
tétben több más régióbeli egyházzal, amelyek vagy nem tudtak, vagy nem 
akartak hasonló útra lépni. Magyarországon a  Kádár veze e állam külpolitikai 
elképzeléseibe továbbra is jól illeszkede  a kooperatív egyházi kapcsolatépítés, 
és azt igyekeze  is előnyösen kihasználni.

Az 1970-es eviani világgyűlés főbb eredményei mindenekelő  a tagegyházak 
és a világszervezet belső összeüggéseiben mutatkoztak: új belső szervezeti 
felépítésben és a tagegyházak közö i szószék- és oltárközösségre vonatkozó 
ajánlásban. A lutheránus közösség újraértelmezése és megerősítése felé tör-
tént irányvétel melle  nagy hangsúly ese  az emberi jogokkal kapcsolatos, a 
korabeli nemzetközi politikában is megmutatkozó felfokozo  érdeklődésre is. 
A kelet–nyugati ke ős világfelosztás melle  természetesen nagy súllyal ese  
a latba a világszövetség munkájában a gyarmati rendszer felszámolása utáni 
helyzet, az önállósuló államok és egyházak helyzete, s a harmadik világgal – 
evangélikus összeüggésben elsősorban Afrikával – összeüggő sürgető kérdések 
és tennivalók dominálták a következő világgyűlésig tartó hétéves ciklust is. 
Emelle  ugyanakkor jelentkeze  az érdeklődés első hulláma a világot keleten, 

Látogatáson Afrikában
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de nyugaton is jelentősen befolyásoló baloldali politikai ideológiák – marxiz-
mus-leninizmus, maoizmus, ateizmus – iránt is, egyrészt a prágai tavasz által 
felkorbácsolt nemzetközi feszültség, illetve az ezzel párhuzamosan megindult 
helsinki bizalomerősítő folyamat nyomán. A ’70-es évek közepére a politikai bal-
oldallal és ideológiákkal folytatandó dialógus szándéka felértékelte a szocialista 
országokban élő egyházak tapasztalatainak és teológiai refl exióinak értékét, s 
ezzel nagyobb teret nyito  a Káldy által képviselt diakóniai teológiának, illetve 
minden ezzel rokon és ehhez hasonló irányzatnak is. 

Az 1960-as évektől a Magyarországi Evangélikus Egyházban már fokozatosan 
abszolút tekintélyi rangra emelt, Káldy Zoltán által képviselt diakóniai teológiai 
irányzat szélesebb nemzetközi megismertetésére is – részben a fentebb említe  
összeüggések következtében – a ’70-es évek során nyílt kedvező alkalom. Ezt 
segíte e elő az is, hogy ebben az időben már nagyon intenzívvé vált a hazai 
evangélikus egyházon belüli előkészítő munka a teológiai és társadalompolitikai 
kérdésekhez való nemzetközi hozzászólásban, illetve a viták hazai – állami és 
egyházvezetői – szempontból kedvező elmélyítésére a nemzetközi körökben. 
A külügyi munkában részt vevő három egyházi bizo ság – ösztöndíjas ügyek, 
tanulmányi kérdések és maga a külügyi bizo ság – mindegyike elvárásként 
kapta a diakóniai teológia propagálását: professzori és tanulmányi cserekapcso-
latokban, a nemzetközi világszervezetek teológiai és társadalmi munkájához, 
illetve a világgyűlések tartalmához kapcsolódó munkaanyagokban, valamint a 
megfelelő kapcsolatrendszerek ápolásában. Így miközben a magyar egyházban a 
diakóniai teológia a ’70-es években lényegében egyházpolitikailag elvárt, tekin-
télyelvi alapon megkérdőjelezhetetlen státuszban volt, nemzetközi ismertetésére 
Káldy Zoltán 1975 augusztusában, Amszterdamban kapo  először átütő lehe-
tőséget. Az LVSZ  Végrehajtó Bizo ságának ülésén Jézus Krisztus – Úr és Szolga 
címmel91 tarto  előadása nem csupán nemzetközi tekintélyének megerősödése 
szempontjából fi gyelemre méltó, hanem a korábbiakhoz képest – 1958-as püspöki 
székfoglalója és 1964-es pozsonyi díszdoktori előadása után – koncepciójában 
is jelentős tartalmi átalakulást, bővülést is mutato .

A Jézus Krisztus – Úr és Szolga címmel megtarto  előadáson ugyanis érezhető, 
hogy a korábbiaktól eltérően nem hazai, illetve szocialista környezetben hang-
zo  el: nem elégszik meg a szolgálat mint modus vivendi előtérbe helyezésével 
a kommunista környezetben, hanem kiszélesíte e annak alapösszeüggéseit is. 
A diakóniai teológiát immár nem egyszerűen egy társadalmi rendszer ado sá-
gához kötve tárgyalja, hanem arra koncentrál, hogy alkalmazhatósága lehetőleg 
bármely környezetben lehetséges legyen a világon. Miközben megőrzi a kontex-
tuális teológiákra jellemző erős hajlamot az ado  alkalomhoz vagy megvála-
szolandó részkérdéshez köthető, szituatív alkalmazásra, Káldy két irányban is 

 91 K 1979, 78–97.
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hatalmas elmozdulást te : egyfelől igyekeze  a Krisztus – Szolga (diakonosz) 
eddig elég gyenge újszövetségi-krisztológiai megalapozását megerősíteni, más-
felől tudatosan és hangsúlyosan szólt Krisztus egyetemes Úr voltáról. Ez utóbbi 
jelente  igazán jelentős bővítést, mert az eddig szocialista összeüggésben fo-
galmazo  előadásaiban vagy egyáltalán nem, vagy csupán utalásszerűen volt 
szó arról, hogy Jézus Krisztus Úr az egész világ és az emberi történelem fele . 
Ez a pont a szocialista ideológiák történelem- és emberszemléletével semmikép-
pen nem volt összeegyeztethető, ezért a baloldali ideológiák uralta területeken 
éppen világnézeti alapon jelente  kritikus témát, amelyet az államhatalom és 
cenzorai gyakran nem is toleráltak. Egész biztosan ez lehete  az oka annak is, 
hogy ez a jelentős hangsúlyeltolódás nem jelent meg a hazai környezetben – a 
kor jellegzetes szocialista blokkbeli ke ős kommunikációjának kerítésen belül.

Az előadás záró részében Káldy hosszasan kifejte e azt is, hogy „mi követ-
kezik mindebből” az LVSZ és a  világ evangélikussága szintjén. Éppen Jézus 
Krisztus Úr (Kyrios) voltából következik ugyanis – érvel Káldy –, hogy a neki 
való szolgálat nem áll ellentétben az egyedül hit általi megigazulással, és nem 
is támadja azt. Mivel azonban egyetemes Úr voltát csak az egyházban ismerik 
fel, ezért az egyház Ura különösen is csak Jézus Krisztus. Ugyanakkor éppen 
ő kötelez bennünket arra, hogy ismerjük meg a világot, hiszen „a lutheránus 
egyházak és annak tagjai nem »idegen területen« járnak, amikor a »világ«-ban 
járnak és annak javán fáradoznak, hanem a kozmikus Kyrios világában, még 
akkor is, ha Krisztus Kyrios volta a világban rejte .”92 Az egyháznak ezért 
nemcsak az evangélium hirdetésére van mandátuma, hanem a hitben való 
engedelmességre, azaz a szolgálatra is – ez pedig nemcsak a szocialista, de a 
harmadik világ összeüggésében is bőségesen értelmezhető. Gyakorlatiasan két 
szempontban összegezte a – hazai és nemzetközi összeüggésekben egyaránt 
megkerülhetetlen – egyházi dilemmákat. „Az egyház diakóniai közösség, ezért 
a via crucis útját járja. Ez azonban nem jelenti a világból való »kimenekülést«, a 
világ megvetését, vagy egyszerűen a világ »elviselését«, illetve »elszenvedését«, 
[… K. A.] sokkal inkább a világhoz való odafordulást, a világban való szolgálatot. 
Az önmegtagadástól el kell jutni a másokért való aktív szolgálathoz.”93 Ebben a 
minden egyház számára ado , egymáshoz viszonyítva azonban gyakran jelen-
tősen különböző környezet más-más utat jelölhet ki: „A »diakóniai közösségből« 
folyó következményeket le kell vonniuk a lutheránus egyházaknak egymáshoz 
való viszonyukban is. [… K. A.] A szolgálatok sokfélesége és különbözősége nem-
csak nem bontja meg az egyházak és ezen túlmenőleg a lutheránus egyházak 
egységét, hanem egyenesen jellemző sajátossága a szolgáló egyháznak. [… K. A.] 
Kölcsönösen segítik egymást, hogy szolgálatukat a saját helyükön ismerjék fel 

 92 Uo. 93.
 93 Uo. 95.
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és végezzék el.”94 Ezzel az előadással Káldynak sikerült a diakóniai teológiát az 
LVSZ  átalakulóban levő közösségében széles körben elfogadható, a szocialista 
összeüggésben való megfogalmazása mia  kialakult korábbi elszigeteltséget a 
nyito  párbeszéd felé feloldó koncepcióként bemutatnia, különösen is a gyar-
mati sorból felszabaduló harmadik világban. Ezen az alapon te  kísérletet a 
következő évtizedben arra, hogy egyfajta „teológiai expor al” nagyobb teret 
kapjanak elképzelései.

Káldy növekvő ismertsége és magyar egyházi vezetőként való elismertsége még 
erősebben mutatkozo  meg az LVSZ 1977- es, a tanzániai Dar es Salaamban tarto  
nagygyűlésén. Nem csupán a létszámában kibővíte  Végrehajtó Bizo ságban 
szerze  tagsága tekinthető személyes sikerének – két NDK-s és egy balti szovjet 
tag melle , más egyházakat megelőzve ő képviselte a kelet-európai régiót –, de 
számos más területen is beére  tudatos építkezéseinek gyümölcse. A vendéglátó 
 Kibira püspök közeli munkatársaként az  Egyházi Együ működési Bizo ságban 
nagy tekintélye volt a harmadik világ azon képviselői elő  is, akik egyébként az 
előző világgyűlési ciklus óta igyekeztek ráhatásukat egyre erősebben érvénye-
síteni az LVSZ  szervezetében, s így nemegyszer kerültek érdekütközésbe éppen 
az ún. második (azaz szocialista) világgal. Ezt a VB-tagságában megnyilvánuló 
személyes és a magyar egyháznak szóló elismerést növelte az a tekintélyes, a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház méreteihez viszonyítva különösen is impozáns, 
az 1977-es világgyűlésre készíte  előtanulmány, amelyet angol nyelven minden 
delegációhoz előzetesen elju a ak. Káldy sokéves, tudatos erőfeszítései a hazai 
teológiai munka összefogására és nemzetközi szinten való megismertetésére ekkor 
érték el első átütő sikerüket. Ezt az erősödést növelte az is, hogy a társadalmi 
kérdések kapcsán a diakóniai teológiai koncepciót érintő első refl exiók is meg-
szólaltak a plenáris üléseken, illetve a munkaszekciókban elhangzó előadásokon.

Az LVSZ 1977- es világgyűlésének fő témái a „Krisztusban – új közösség” mo ó 
köré épültek fel. A legnagyobb jelentőségű vita kétségtelenül a dél-afrikai evan-
gélikus egyházak faji alapú, az apartheid politikájához igazodó megoszto sága 
körül alakult ki, s végül azzal a döntéssel zárult, hogy az egyház közösségének 
faji alapú megosztása kimeríti a „status confessionis”, azaz a biblikus-hitvallási 
alapon álló nyílt állásfoglalás köteleze ségének a fogalmát, és amennyiben az 
LVSZ  felszólítása nyomán nem szüntetik meg a kialakult helyzetet, elvezethet 
a felelőssé tehető tagegyházak tagságának felüggesztéséhez. Nagy fontosságú 
volt az ökumenikus dialógus evangélikus egyházak oldaláról kitűzö  végső 
céljának a megfogalmazása, amelyet – a formális szervezeti egyesüléssel szem-
ben – a „megbékélt különbözőség” (reconciled diversity) fogalmában határoztak 
meg. Nagy fi gyelem ese  a szociális és gazdasági igazságtalanságok gyökereiről 
folytato  kutatásokra és párbeszédre, s i  indult útjára a nők nagyobb arányú 

 94 Uo. 96.
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térnyeréséért vívo  küzdelem is a szervezeten belüli státuszokban és kvótákban. 
Káldy az ÁEH  számára írt húszoldalas összefoglaló jelentésében95 részletesen 
beszámolt a megvitato  kérdésekről – Dél-Afrika, az ökumenizmus evangé-
likus céljai, nők szerepe az egyházban96 –, legbővebben mégis a társadalmi 
igazságosság és az emberi jogok kérdésénél időzö . Lelkes szavakkal tudósítja 
a magyar állami szerveket, hogy lényegében semmiféle ellenséges fellépés vagy 
kellemetlen megnyilvánulás nem érte Dar es Salaamban a szocialista blokk 
egyházait, sőt „nyugodtan lehet mondani, hogy nem volt olyan egyházi, sőt 
politikai kérdés sem, ami ne került volna szóba, de nyugodt légkörben.” Hosz-
szasan idézte azokat az előadásokat, amelyek az evangélikus egyházak aktív 
részvételét indítványozták a társadalmi igazságosság terén, majd összegezve 
megállapíto a: „A felsorolt nyilatkozatok, kijelentések és előadásrészletek jelzik, 
hogy az LVSZ  nagygyűlésén jelentős fordulat történt az egyház és az egyes 
keresztyén emberek politikai és társadalmi szolgálatával kapcsolatban, éspedig 
pozitív irányban. Még ha többen vita ák is ezeket a kijelentéseket, azok mégis 
elhangzo ak.” Sőt hozzátehetjük, hogy meghatározó személyiségek szájából 
hangzo ak el. Ehhez tartozo  az a köszöntés is, amelyben a nagygyűlés az 
 EBESZ munkáját mélta a a helsinki záróokmányba foglalt alapelvek megva-
lósulásáért, s felajánlo a az LVSZ  támogatását ebben a folyamatban. Külön 
hangsúlyt fektete  a misszióval összeüggő problémákat tárgyaló előadásokra, 
mivel a társadalmi igazságosság kérdése melle  ezek érinte ék leginkább a 
társadalmi-kulturális-politikai környezet egyházakat jelentősen meghatározó, 
megkülönböztető, sőt egyre gyakrabban szembeállító szerepét, s ezzel össze-
üggésben bizonyos támogatást is jelente ek a diakóniai teológia kifejtésében 
és létjogosultságának elfogadtatásában is. Ehhez kapcsolódva már a következő 
években Káldy kiemelt fi gyelmet fordíto  a szocialista átmenetben álló – és 
szenvedő – Etiópiának, ahonnan egyre aggasztóbb jelzések érkeztek a lutherá-
nus egyház helyzetéről, üldöztetéséről. Etiópia a szocialista tábor – elsősorban 
az NDK – befolyása ala  a diakóniai teológia alkalmazási területévé válhato  
volna, s ebben a vonatkozásban Káldy igyekeze  is elmélyíteni a kétoldalú 
kapcsolatokat – igaz, egyházvezetői látogatásoknál és kölcsönös egyházpolitikai 
támogatásnál ez végül nem jelente  sokkal szorosabb közösséget.

Káldy megkönnyebbülése az LVSZ  világgyűlésének békés és politikai konf-

 95 EOL Külügyi iratok 73. d.
 96 A Dar es Salaamban tarto  világgyűlésen szólalt meg először nagyon határozo an a női 
kvóta – ekkor még 30% a bizo ságokban és a delegációkban – és a nők ordinálásának követelése. 
Ez a kérdés hazai vonatkozásban éppen hogy napirendre került, miután 1972-ben és 1976-ban 
egy-egy nőt ava ak lelkésszé az MEE-ben, három hónappal a nagygyűlés elő  pedig egy har-
madikat – elsőként a Déli Egyházkerületben. A lelkésznők ordinálásának ügye együ  haladt 
a későbbiekben a nemzetközi trendekkel, az 1984-es budapesti világgyűlés után már minden 
megkülönböztetés nélkül megnyílt rá a lehetőség. Vö. B. P 2004, 162–166.
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liktusoktól mentes légköre után nem volt véletlen. Az  Egyházak Világtanácsa 
ugyanis, amelynek tagságát döntő részben a protestáns és ortodox egyházak 
adták, és mindkét vonalon jelentős volt a keleti blokk befolyása, éppen ezért 
sokkal nagyobb és élesebb megrázkódtatásokat élt át a politikai táborok feszült-
ségei mia . Ezeknek az ellentéteknek és nyílt összeütközéseknek a hatását jól 
mutatja, hogy míg a ’70-es évek elején az EVT  határozo  elszántsággal fordult 
a világnézeti dialógusok felé, addig az évtized második felében ezt a munkát az 
LVSZ már  sokkal mélyebben tudta folytatni. Az összetűzések az EVT 1975-ös , a 
kenyai Nairobiban tarto  világgyűlésén érték el a csúcspontjukat. A helsinki 
záróokmány aláírása után négy hónappal ezen a konferencián kérték igen hatá-
rozo an számon az ún. „harmadik kosárba” tartozó emberi jogok – beleértve a 
szabad vallásgyakorlás jogát is – megvalósulását a szocialista második világban. A 
megfogalmazo  kételyek lényegében – nyilván nem alaptalanul – arra irányultak, 
hogy a lelkiismereti szabadság nem csupán formálisan garantált jog-e, miközben 
a vallásos embereket a valóságban megfélemlítik és hátrányos helyzetbe hozzák.

Bár az EVT  világgyűlésén a szekciók tematikája lényegében átfedésben volt 
az LVSZ két  évvel későbbi, eredményes tanzániai gyűlésének tárgysorozatával 
– ökumené és az egység kérdése, a közösség értelmezése, a társadalmi kérdések 
és a felszabadítás –, a politikai összeütközések hevessége megterhelte az egész 
világszervezet munkáját. Ez a jelenség a szocialista államok kormányzataiban 
is nyugtalanságot kelte , így történt ez Magyarországon is. Az EVT-ben  érinte  
felekezetek vezetőitől az ÁEH  külön összefoglalót kért be a fejlemények á e-
kintésére és javaslatokat a lehetséges ellenlépésekre. Káldy ebben a  Pozsonyi 
László főosztályvezetőnek címze  feljegyzésében97 elvete e a hallgatás lehe-
tőségét, s inkább közös fellépést szorgalmazo  a szocialista térség egyházai 
részéről, hangsúlyozandó, hogy ezeket az országokat és egyházakat nem lehet 
kijátszani egymás ellen. A külöldre is eljutó egyházi sajtón, a nemzetközi 
szervezetek delegációival való tárgyalásokon keresztül cáfolni kellene a szo-
cialista országokat ért vádakat, s nyomást gyakorolni a téma napirendről való 
levételére. Különösen is az EVT-re  lehetne nyomást gyakorolni a kapcsolatok 
felülvizsgálatának fenyegetésével, viszont hatásosabban kellene felhasználni 
a  KBK – lényegében baráti – fórumát a közös reagálásban. Mindezzel persze 
akaratlanul is rávilágíto  a szocialista tábor elégtelen belső együ működésére 
is, még ha Káldy az egységes fellépés igénylésével nyilván a hivatalos politikai 
vonalaknak igyekeze  megfelelni. Észrevehető ugyanakkor az a jelentős fordu-
lat is, hogy akár a magyar kormányzat, akár ő maga is élt a magyar helyzet – a 
nyugat szemében más szocialista országokhoz viszonyítva ekkor már inkább 
pozitív – sajátosságainak kihangsúlyozásával és kihasználásával.98

 97 EOL Külügyi Iratok 73. d. 1976.
 98 Ennek jellegzetes megfogalmazása az egyház külügyi bizo ságának 1972. szeptember 22-én az 
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Külön említést érdemel a nagy világszervezetek vonatkozásában az „ Ordass-
ügy” továbbélése a ’70-es években. A nemzetközi szintű kapcsolatokban is oko-
zo  némi zavart, amikor 1969-ben az állami hatóságok és az egyházvezetés 
tudomására juto , hogy Ordass  Lajos naplószerűen vezete  feljegyzései kézirat 
formájában – a kor felfogása szerint illegálisan, azaz kicsempészve – nyugatra 
került, s várható a kiadása könyv alakban is.99 Az 1940-es és 1950-es évek esemé-
nyeit részletesen bemutató írások megjelenése nagy visszhangra számíthato  a 
nemzetközi közvéleményben, ami kellemetlenül érinte e mind az egyházi, mind 
az állami vezetést, s megélénkíte e volna a politikai támadásokat a kormányzat 
és az 1958 utáni egyházvezetők ellen. Káldy gyanúját, hogy az akció mögö  az 
LVSZ  támogatása állhat,  Paul Hansen Európa-titkár egy 1970-es megbeszélés 
alkalmával határozo an cáfolta azzal kiegészítve, hogy az LVSZ nem  támogatja 
az iratok megjelentetését.100 Az LVSZ  valóban igyekeze  politikailag tapintato-
san kezelni minden olyan helyzetet, amelyben  Ordass  Lajos még érinte  volt, 
halálhírét is 1978-ban Carl  Mau főtitkár azzal jelente e be a Végrehajtó Bizo ság 
ülésén, hogy temetésén Káldy melle  ke en ve ek részt az LVSZ  nevében.

A  Keresztyén Békekonferencia munkájában 1968 után magyar részről döntően 
református túlsúly érvényesült. A  KBK vezetésében a református  Tóth Károly 
juto  fontos szerephez mint főtitkár, majd elnök, Káldy több helyen kifejte  
panasza szerint a református egyház a kapcsolatok fenntartását és a konkrét 
ügyek intézését továbbra is a református adminisztráció végezte. Evangélikus 
részről  Görög Tibor ve  részt a Nemzetközi Titkárság munkájában, a vezető 
testületben pedig a két püspök, Káldy és  O lyk kapo  helyet, aki tagja volt a 
 KBK Munkabizo ságának is. A már az 1960-as évekkel összeüggésben idéze  
Káldy-feljegyzés a  Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsáról 1975-ből 
erre az időre is vonatkozva állapítja meg: „Ha egyáltalában valami szóba jöhet 
a javítás vonalán, kísérletet kellene tenni arra, hogy az  Ökumenikus Tanács 

 ÁEH képviselőinek jelenlétében tarto  ülésén: „Válasz lehetne [egy kritikus norvég nyilatkozatra 
a szocialista országokban élő egyházak helyzetéről – K. A.] a szocialista országok szembeállítása, 
miért jobb a szituáció pl. Magyarországon.” EOL Külügyi iratok 54. d.
 99 A kéziratok nyugatra ju atása nagy vihart kavart a Magyarországi Evangélikus Egyházban 
1969–70 fordulóján. Káldy és  O lyk püspök a Lelkészi Munkaközösségek üléseit egytől egyig vé-
gigjárva nyilvános határozatot követelt minden lelkésztől, amelyben nem csupán elhatárolódnak 
 Ordass Lajostól, de személy szerint el is ítélik. Káldy felvezetőjében többször epizódfi gurának 
minősíte e elődjét, messzemenően részletezte azt a „diakóniát”, amellyel – saját szemszögéből 
értelmezve –  Ordass helyzetét kényszerű visszavonulása után is segíte e anyagi és más gesztu-
sokkal, majd az ügy ürügyén határozo an támadta azt az  Ordassnak tulajdoníto  nézetet, hogy 
az egyház semmiképpen sem állhat jó viszonyban marxista-ateista állammal. Kirohanásokban 
bővelkedő mondandóját, a gyűlések hangulatát jól jellemzi az alábbi néhány mondat: „1958-ban 
Szekszárdon szemtől szemben ültem  Ordassal. Akkor azt mondtam neki: tisztelem – szeretem – 
becsülöm. Akkor ezt jól mondtam. De most már nem tudom ezt mondani. Most visszavonom!” 
Vö. O 1987, 2: 910–927.
 100 A külügyi bizo ság ülése 1970. április 2. EOL Külügyi iratok 57.d.
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Irodája az eddiginél nagyobb üggetlenséget élvezzen a Református Egyház 
Zsinati Irodája Külügyi Osztályától. A másik, amit még esetleg lehetne tenni, 
hogy olyan ügyekben, ami az Evangélikus Egyházat is érinti, az  Ökumenikus 
Tanács elnöke [ Bartha Tibor püspök – K. A.] tanácskozzék az Evangélikus Egyház 
vezető püspökével vagy püspökeivel.”101 Ez a feszült viszony behatárolta a magyar 
evangélikus részvétel mozgásterét, és Káldyt arra készte e, hogy más egyházi, 
illetve társadalmi vonalon próbálja ellensúlyozni a református vezetők előnyét.102

Kétoldalú egyházi kapcsolatok a hetvenes években

A kétoldalú egyházközi kapcsolatok az 1970-es években ugyancsak a rendsze-
reze , tervszerű munka eredményeit hozták meg. Továbbra is három nagy 
régióról beszélhetünk az evangélikus külügyi munkának ezen a területén: 
nyugati egyházak, keleti egyházak és harmadik világ.

Az előző évtized közepétől indult kezdeményezések nyugaton lényegében 
szinte minden területen pozitív változást muta ak. Tovább mélyült a fi nn kap-
csolat, rendszeresnek bizonyult a professzor- és hallgatócsere, az üdültetés, és az 
egyházi vezetők is minden évben találkoztak. A fi nn kapcsolatok természetesen 
sokszorosan felértékelődtek állami szempontból is a helsinki diplomáciai tár-
gyalások kapcsán, s igyekeztek az egyházi csatornákat is kihasználni a keleti 
külpolitikai célkitűzések elérésére, a kedvező sajtó- és társadalmi visszhang 
kialakítására. Az évtized végére a skandináv egyházakkal, mindenekelő  a 
svédekkel és a dánokkal sikerült komolyabb közeledést elérni, a norvég egy-
ház továbbra is kritikus távolságot tarto  magyar vonatkozásban. A francia 
és osztrák egyházi kapcsolatok is hagyományosan stabilak és konstruktívak 
voltak, a nyugatnémet testvéri viszony pedig – jelentős államközi há érrel 
támogatva – elmélyült (bajor és hannoveri tartományi egyház), a  Gustav-Adolf-
Werk és a  Martin-Luther-Bund is jelentős támogatásokat ado  mind hazai 
egyházi célokra, mind ösztöndíjas cserékre. Az Egyesült Államokban Káldy 
1976-os hivatalos,  közel egy hónapos látogatása, illetve  Preus o ani püspök 
viszontlátogatása hozo  á örést, amely nemcsak egyházpolitikailag és a kinti 
emigránsok vonatkozásában volt eredményes, hanem megnyito a a lehetőséget 
arra is, hogy – igaz, csak néhány év késéssel, a Szentkorona hazatérése után 
rendeződő magyar–amerikai kapcsolatok nyomán – magyar teológusok ösz-
töndíjjal Chicagóban folytathassanak tanulmányokat. I  kell megemlíteni azt 
is, hogy alapvető változás a nyugati magyar emigráció vonatkozásában alig 

 101 EOL Külügyi iratok 73. d. 1975.
 102 Káldy 1963-tól a  Magyarok Világszövetsége vezetőségi tagja, 1965-től a  Béke Világtanács tagja, 
1971-től országgyűlési képviselő, 1975-től a  Hazafi as Népfront Országos Tanácsának tagja volt. 
Kapcsolatait igyekeze  a kulturális szervezeteken és a magyar kulturális intézetek rendszerén 
keresztül is érvényesíteni.
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történt ebben az évtizedben. Mindez annak ellenére igaz, hogy az  Ordass-napló 
kicsempészése és kiadásának terve viharosan megzavarta a megkezde  közele-
dést számos, karakteres irányvonalat képviselő nyugati lelkésszel, ugyanakkor 
a legtöbb vonalon a korábbiakhoz hasonlóan folyt tovább az együ működés, 
sok gyülekezetben végezhe ek szolgálatot hazai lelkészek, az emigráció több 
helyen támoga a az ösztöndíjas programokban résztvevőket is. Továbbra is 
leginkább az egyes személyek elvi és gyakorlati alapállása határozta meg a 
magyar anyaegyházhoz fűződő viszonyukat.

A szocialista országokban élő testvéregyházak közül természetesen a szlovák 
együ működés volt a legfontosabb – kölcsönös egyházvezetői látogatások, teo-
lógus-ösztöndíjak, közös levéltári kutatások és kántorképzési tapasztalatcsere is 
napirenden volt. Az erdélyi magyar evangélikussággal is sikerült szorosabbra 
fűzni a szálakat annak ellenére, hogy a román állam minden lehetőséggel nehe-
zíte e azt. Káldy 1977-ben a kolozsvári  Protestáns Teológiai Intézet díszdoktora 
is le . Állami részről is koncepcionálisan kiemelt célország volt az NDK – a 
’60-as évektől i  is működö  az ösztöndíjascsere, illetve a teológusok diakóni-
ai gyakorlata, a kölcsönös egyházi üdültetés és az egyházvezetői találkozók. 
Káldy igyekeze  a diakóniai teológiát a keletnémet együ működés keretében 
is – mérsékelt sikerrel – népszerűsíteni. A szovjet – benne külön az észt, le  és 
litván – kapcsolat inkább politikailag formális alapon állt, ahogyan ugyanez 
állt a maroknyi lengyel evangélikusságra is.

A harmadik világ egyházaihoz a magyar evangélikusságot kevés eleven 
történelmi szál kötö e, ez javarészben az egyházi világszervezeteken keresztül 
alakult ki a ’60-as, ’70-es években. Az egyházvezetők és teológusok rendszeres 
munka- és teológiai kapcsolatba kerültek a fejlődő világ kérdéseivel, kétoldalú 
egyházi együ működésre azonban csekély mértékben került sor. Mivel a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház külkapcsolatainak alakítása szorosan Káldy 
személyéhez kötődö , az ő érdeklődése jelölte ki a két legfontosabb partnert is a 
’70-es, ’80-as években: egyházpolitikai szinten a tanzániai egyházat – melynek 
püspöke,  Kibira, az LVSZ elnöke  is volt – és a diakóniai teológia összeüggésében 
már említe  etiópiai Mekane Yesus egyházat.

Külpolitikai együ működés az állammal

A Magyarországi Evangélikus Egyház nemzetközi tevékenységét természetesen 
az 1970-es években is az  Állami Egyházügyi Hivatal instrukciói és felügyelete 
melle  végezhe e. Káldy személyes pozíciója mint az országgyűlés tagja és 
sok hazai és nemzetközi szervezetben viselt számos tagsága és megbízatása 
ezt az együ működést inkább magasabb szintre helyezte, mintsem gyengíte e. 
Ennek jellegzetes megfogalmazását adták az egyház külügyi bizo ságának 
1972. szeptemberi ülésén elhangzo  szavai: „Köszönjük  Madai főosztályvezető 
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szavait, az értékelést, a gazdagítást. Kérjük a támogatást, örömmel vállaljuk az 
együ működést, a belesimulást a Magyar Népköztársaság külpolitikájába.”103 
Ebben a szellemben ado  ezen az ülésen elvi alapvetést is az egyház külügyi 
szolgálatának „az osztályharc összeüggésében”.104 Megnyilvánulásainak bi-
zonyos vonalassága, ahogyan jellemének autoriter jegyei is – ahogyan ezt 
például az  Ordass elleni hazai elítéltetési hadjárat is érzékelteti – korábbi fel-
felbukkanásuk után erre az időre már személyes jellemzőivé fejlődtek ki. 1967-es 
püspök-elnöki megbízatása óta az egyházi élet és szolgálat minden területén, 
így a külügyekben is kezében tarto a a vezető pozíciót. Mindez akkor is igaz, ha 
az egyházi és személyes nemzetközi kapcsolatokon keresztül növekvő anyagi, 
teológiai és egyházpolitikai előnyökhöz ju a a – munkatársai támogatásával 
– a Magyarországi Evangélikus Egyházat.

Az egyházi külügyi szolgálat felépítése az 1970–71-es külügyi titkári státusz 
és a bizo sági munka három részre osztása után változatlanul működö  Káldy 
egész püspöksége idején, személyi változásként 1973-ban  Harmati Bélát  Reuss 
András válto a a külügyi titkári állásban. Az ÁEH  természetesen előírta az 
éves külügyi terv elkészítését és előzetes bejelentését, és nyilatkozo  annak 
elfogadásáról vagy bizonyos módosítások szükségességéről. Ugyanígy bekérte 
a  munkaévenkénti összefoglaló jelentést a tervek megvalósulásáról, és ezen túl 
kiemelt konferenciákról és gyűlésekről is kért beszámolókat – az egyház külügyi 
bizo sága magától értődően kért minden kiutazótól úti jelentést, illetve gyakor-
lat volt az előzetes felkészítés is –, sőt fontos kérdésekben külön feljegyzéseket 
készí ete  a stratégiai szempontból jelentős szervezetekről, munkaterületekről. 
Habár a belügyi szervek Káldytól ebben az időszakban már nem kértek jelen-
téseket, nincs okunk kételkedni abban, hogy ezt más forrásokból rendszeresen 
megte ék, különösen is a nemzetközi kapcsolatokat érintő területeken.

Káldy Zoltán nemzetközi tevékenysége azonban nemcsak az evangélikus 
egyház kereteire korlátozódo , de már a ’60-as évektől kapo  diplomáciai 
feladatokat az  Országos Béketanács tagjaként is, 1971-től pedig a Magyar Or-
szággyűlés, majd 1974-től az országgyűlés Külügyi Bizo ságának tagjaként 
nő  meg személyes rálátása és részvétele az állami külpolitikában. Parlamenti 
aktivitása megválasztása első két ciklusában (1971–1976 és 1976–1980) – még 
a szocializmus idejére jellemző ritka ülésezést is fi gyelembe véve – mérsé-
kelt volt. Mindössze két alkalommal szólalt fel, mindkét esetben külpolitikai 
kérdésekről. 1971. június 24-én105 a kormányprogram vitájában értékelte a vi-
lágpolitikai helyzetet, jellegzetesen a „béke és haladás” gondolatkörében. Az 

 103 A külügyi bizo ság ülése 1972. szeptember 22. EOL Külügyi iratok 56. d. 
 104 „Onnan kell elindulnom, hogy az egyház külügyi munkája a világméretű osztályharc össze-
üggéseiben áll. Ez a harc nem tompult. Jelentős eredményeket tudunk ölmutatni a szocializmus 
oldaláról éppen a legutóbbi időben…” Uo.
 105 Az Országgyűlés 3. ülése 1971. június 24-én. Országgyűlési Értesítő col. 1971–1976. 143–146.
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imperializmus agresszivitásának részletes elemzésében – háborúk, segélyek a 
rászoruló országok fele i befolyás kiterjesztése érdekében, antikommunista 
propaganda a vietnámi konfl iktus kapcsán – újra és újra visszatért a „harc” 
szükségességéhez, hozzátéve, hogy „az imperializmus vallási motívumokat is 
felhasznál céljai elérésében”. Ennek szemléltetésére hozta közel-keleti útját az 
 Országos Béketanács megbízásából, ahol közelről lá a az arab–izraeli feszült-
ségeket. Határozo an elutasíto a a két világrendszer közeledését feltételező 
ún. konvergenciaelméletet, valamint a kelet–nyugati konfl iktus felváltását az 
észak–dél – gazdag és szegény országok – ellentétével. Végül „mint egyházi 
ember” megállapíto a, hogy az egyház nem mindenü  ismerte fel a feladatait 
a nagyvilágban a békéért és a társadalmi igazságosságért folytato , azaz an-
tiimperialista harcban, ezzel szemben „a magyarországi evangélikus egyház 
– és általában az egyházak – nemcsak megtalálta helyét a szocialista Ma-
gyarországon, hanem felismerte szolgálatát is: hitelvei megtartása melle , sőt 
azokból folyólag örömmel segíti népünket a szocializmus építésében, népünk 
boldogulásában”. Ez a munka valósul meg nemzetközi fórumokon, de a  Hazafi as 
Népfront és a  Magyar Béketanács keretei közö  is.

Azon a megállapításon túl, hogy Káldy Zoltán a korabeli közélet hangvéte-
léhez teljesen konformista módon szólalt meg parlamenti szűzbeszédében, és a 
hit és ateizmus különbségét leszámítva ígéretet te  a széles körű együ műkö-
désre a szocialista államban, a felszólalás azt is világosan megmutatja, hogy a 
baloldali politika „békeharcos” retorikájában lá a a felé megnyilvánuló állami 
elvárást. Ennek há erében két okot sejthetünk: egyrészt igyekeze  az elvárt 
hangszerelésben megszólaltatni minden témát a biztonságosnak vélt politikai 
partitúrák világában, amivel el tudo  kerülni bármiféle konfl iktust és ezzel 
együ  mindenféle kritikus megnyilvánulást is. Másrészt azt is feltételezhetjük, 
hogy ekkor még nem rendelkeze  olyan külpolitikai rálátással és tapasztala al, 
hogy az éppen akkor kibontakozó, világrendszerek közö i enyhülési folyamat 
mélységét érzékelje. Ehhez hasonló késedelmes észlelés már korábban is látható 
volt nála a római katolikus egyház, illetve a  Szentszék nemzetközi és magyar 
vonatkozású politikájának alapvető változásaival kapcsolatban az 1960-as évek 
folyamán.

1971-es felszólalásával ellentétben 1976. december 17-én106 a külügyminiszteri 
beszámoló tárgyalásában már nem ejte  szót sem harcról, sem antiimperialista 
elhatárolódásról, mondandója inkább a „béke és igazságosság” témáját szólalta a 
meg. A világpolitikai helyzet fenyegető valóságát ecsetelte a nukleáris fegyve-
rek és a társadalmi igazságtalanságok mia , amire sok irányból – marxisták 
és a helsinki záróokmány aláírói éppúgy, ahogyan az egyházak – keresik és 
fogalmazzák meg lényegében ugyanazt a megoldást: „Cselekedeteinkben eltérő 

 106 Az Országgyűlés 14. ülése 1976. december 17-én. Országgyűlési Értesítő col. 1971–1976. 992–995.
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elvi, ideológiai, teológiai alapokból indulunk ki, melyek nem adnak lehetőséget 
a kompromisszumokra, de a te ekben – a te ekben – egyek vagyunk. Mi is így 
felelünk a kihívásokra: békés egymás melle  élés, béke, biztonság, leszerelés, 
atomfegyverek megsemmisítése, együ működés, társadalmi haladás, igazságos-
ság, faji egyenlőség, a helsinki záróokmány elveinek érvényesítése Európában s 
Európán kívül. Feleleteinkben nincs különbség.” Ez az együ működés lehetséges 
keresztyének és marxisták közö  is, hiszen „az egyház tud élni és szolgálni a 
szocializmusban elvi, teológiai engedmények nélkül, egész népünk javára”. Ezután 
a szocializmusban élő egyház szabadságáról szólva határozo an visszautasíto a 
azokat a nyugati számonkéréseket, amelyek a keleti blokkban az emberi jogok és 
a vallás- és lelkiismereti szabadság érvényesülését kétségbe vonták – konkrétan is 
utalva az EVT nairobi  világgyűlésére 1975 végén: „A Magyar Népköztársaságban 
nemcsak tiszteletben tartják az emberi jogokat, hanem messzemenően gyakorolják 
és élik is, és a lelkiismeret- és vallásszabadság nemcsak az alkotmányban van 
biztosítva, hanem a gyakorlatban, az életben is. Szabadon prédikálunk, tanítunk, 
végezzük sajtó- és szeretetmunkánkat, gondoskodunk a lelkészképzésről és a 
személyes lelki gondozásról. Ez még akkor is tény, ha időnként egyes esetekben, 
helyi szinteken vannak is kisebb problémák, amelyek rendezést igényelnek.” 
Erről a magyarországi protestáns egyházak által is képviselt közös nemzetközi 
kiállásról szándékozo  tájékoztatást adni a parlament elő .

Káldy 1976-os felszólalása hangvételében a korábbiakhoz képest még akkor is 
sokkal kevésbé politikus, ha a hazai evangélikus egyház helyzetéről szélsősége-
sen idealizált képet fest. Kétségtelen – amit nem említ –, hogy más szocialista 
országokhoz képest Magyarországon valóban nagyobb volt a szabadság, és 
fontos kérdésekben tényleg nagyvonalúbban kezelték állami oldalról az egyházi 
elképzeléseket, szükségleteket. Az is kétségbevonhatatlan – amit említ –, hogy 
a nyugati világ egésze sem volt mentes a társadalmi igazságtalanságoktól, és 
a harmadik világ is szenvede  elviselhetetlen ideológiájú, a szocializmussal 
ellenséges, elnyomó rendszerektől. Beszédének alaphangja azonban már nem 
harcosan konfrontatív, és az öt évvel korábbihoz képest sokkal közelebb állt 
a nemzetközi politikai folyamatokhoz is. Miközben mondandója belesimult 
az állami külpolitika egészébe, azaz nem vonta kétségbe a magyar szocialista 
egyházpolitikát, ugyanakkor ezzel a hangvétellel nem sodródo  távol az egy-
házi világszervezeteknek és számos nyugati egyháznak a változó világpolitikai 
helyzet következtében a kele el folytato  párbeszéd felé egyre nyito abb fel-
fogásától, sőt bizonyos régiók felé, például a harmadik világ irányában, képes 
volt kezdeményezőként is feltűnni. Káldynak ez a – külső feltételek változása 
nyomán – minden tárgyalófél számára legalábbis tolerálható, olykor azonban 
kifejeze en konstruktív fellépése le  a ’80-as évek folyamán a kiemelkedő dip-
lomáciai eredmények, különösen a   Lutheránus Világszövetség 1984-es budapesti 
világgyűlése sikerének alapja.
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Káldy parlamenti tevékenységének másik területe a külügyi bizo ság volt, 
melynek először 1974. április 22-én tarto  ülésén ve  részt mint a bizo ság tag-
ja. A második ciklusa végéig, azaz 1980-ig tarto  negyvenöt ülésből mindössze 
tizenötön ve  részt, s ez is megerősíti a korábbi megállapítást, hogy aktivitása 
mérsékelt volt. Kérdései, hozzászólásai mindenekelő  tájékozódó jellegűek vol-
tak, azaz igyekeze  az evangélikus egyház – ÁEH  által felügyelt és instruált 
– nemzetközi kapcsolatainak és problémáinak állami há erét, koncepcióját 
megismerni. Jó példa erre már az első ülésen felte  kérdése Norvégia helyzetéről, 
különös tekinte el a hidegháborút kiélező csoportokra, hiszen köztudo  volt, 
hogy világméretekben is a norvég evangélikus államegyház volt a legkritikusabb 
az  Ordass utáni magyar egyházvezetéssel szemben.107 Az állami külpolitika ál-
láspontjának megismerésére te  fel később is kérdéseket Ciprusra vonatkozóan 
1978-ban108 – ahová országgyűlési képviselőként kapo  kiküldetést egy jószolgá-
lati ülésre a török bevonulás után – és  II. János Pál pápa várható lengyelországi 
látogatása kapcsán 1979-ben.109 A Magyarországi Evangélikus Egyház külügyi 
szolgálatáról mindössze egy alkalommal, 1978 decemberében ado  rövid ösz-
szefoglalást egy hozzászólásában a bizo ság tagjainak, amivel nem titkolt célja 
volt, hogy ennek jelentőségére és az egyházra ró  terheire felhívja a fi gyelmet.110

Az 1976-os plenáris beszéde szempontjából is fontos megemlíteni a bizo ság 
1975 augusztusában, az  európai biztonsági és együ működési értekezletről tarto  
ülésén elhangzo , az egész helsinki folyamatot nagyra értékelő nyilatkozatát, 
amelyben két nagyon lényeges és jellemző dolgot emelt ki: „Nagyon fontos és 
lehet hallani Európában, hogy ez nem jogi köteleze ség, hanem csak erkölcsi. 
Szeretném kihangsúlyozni, hogy én az erkölcsi köteleze séget többre becsülöm, 
mint a jogi köteleze séget ebben a szakaszban. A nemzetközi helyzetben egy új 
nemzetközi eposznak [sic! – nyilván ethosznak K. A.], egy új nemzetközi erkölcsi-
ségnek a kitermelése a mi időnkben rendkívül jelentős [… K. A.] Azt gondolom, 
akkor értékeljük a legnagyobbra ezt a záródokumentumot, ha a magunk részéről 
igyekszünk megtartani. Tehát nagyon jelentős az, hogy ebben mutassunk most 
példát, hogy megtartsuk és ez általában a szocialista országokra is értendő, 
mert ez adna egy erkölcsi súlyt, ölényt a további kibontakozáshoz és tárgya-
lásokhoz.”111 Ezek a szavak – három hónappal az EVT  diplomáciai szempontból 

 107 OGY IL C IV. 9. a. 1974. április 22. 30.
 108 OGY IL C IV. 9. a. 1978. március 13. 52.
 109 OGY IL C IV. 9. a. 1979. március 22. 54.
 110 OGY IL C IV. 9. a. 1978. december 13. 25–26.  Bartha Tibor református püspök – szintén a kül-
ügyi bizo ság tagja – jellemzően azonnal reagált Káldy szavaira, s igyekeze  magasabb szem-
pontból – mint az Elnöki Tanács tagja és a  Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának 
elnöke – ennél sokkal messzebbmenő, személyéhez is köthető protestáns egyházi diplomáciai 
tevékenységről beszámolni. Uo. 31–32.
 111 OGY IL C IV. 9. a. 1975. augusztus 15. 34.
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kellemetlen, a szocialista országokat a vallásszabadság terén kritizáló nairobi 
világgyűlése elő ! – azt mutatják, hogy Káldy – ugyan minden kritikai szán-
dék nélkül, mégis az egyházi érdekek szempontjából is jó érzékkel – a helsinki 
záróokmányban rögzíte  elvek betartására és megvalósítására hívo  fel.

Káldy Zoltánnak az államhatalomhoz fűződő, az együ működést alapvetően 
igenlő viszonya az 1970-es években tehát igazolta a korábbi állami várakozá-
sokat, ugyanakkor megteremte e azt a reá jellemző személyes politikát is, 
amelyben ennek az együ működésnek az evangélikus egyház számára előnyös 
lehetőségeit igyekeze  püspökként maximálisan kihasználni. Az 1980-as évek-
ben ezeken az alapokon juto  el nemzetközi pályafutása vitathatatlan csúcsára, 
a   Lutheránus Világszövetség elnöki székébe.
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Káldy Zoltán püspöki szolgálatának utolsó éveiben – 1986-tól másfél évvel 
később bekövetkeze  haláláig súlyos betegsége mia  akadályoztatva – érte el 
nemzetközi pályafutásának csúcspontját, amikor a   Lutheránus Világszövetség 
budapesti világgyűlésén 1984 nyarán a világszervezet elnökévé választo ák.

Az 1970-es években elindult világméretű egyházi és nemzetközi politikai 
folyamatok éppen az új évtized küszöbén kerültek veszélybe, amikor 1979. 
december 26-án a  Brezsnyev veze e Szovjetunió megkezdte az Afganisztán 
elleni katonai agressziót. Ezzel köszöntö  be a „kis hidegháborúnak” neveze  
korszak, amelyben végül a nyugati államok, mindenekelő  a  Reagan elnök 
irányíto a Egyesült Államok a fegyverkezési versenyben új sebességi fokozatba 
kapcsolva 1985-től látványosan meginga a, majd megtörte a szovjet rendszer 
erejét. Az évtized első fele azonban még a kiéleze  és demonstratív erőpróbák 
korszaka volt, amelyben számos nagy nemzetközi rendezvény megtartása is 
meghiúsult. Jól érzékelteti ezt a feszült légkört az 1980-as moszkvai, majd az 
1984-es los angelesi o limpiai játékok kölcsönös bojko ja a két szuperhatalom, 
illetve a két szembenálló világrendszerhez tartozó államok részéről.

Ez a hirtelen jö  lehűlés ugyan kellemetlenül érinte e a korábbi években 
megindult együ működési folyamatokat, az azonban utólag jól látható, hogy 
számos területen már nem tudta visszafordítani azokat. Ez a megállapítás 
érvényes a Kádár-korszak gyakran „különutas” magyar szocializmusára is, 
amelynek a ’60-as években elindult ún.  kádári konszolidáció, majd az évtized 
második felében elkezde  gazdasági reformpolitika jelentős állomásai voltak, 
de fontos bázisát jelente ék az 1970-es évektől egyre elmélyülő nyugati kapcso-
latok is. Magyarországot éppen a legfeszültebb időszakban, 1982-ben ve ék fel 
a  Nemzetközi Valutaalapba és a  Világbankba, és ugyanebben az évben hivata-
los látogatásra érkeze  Budapestre  Nixon korábbi amerikai, majd  Mi errand 
francia elnök, 1984-ben pedig   atcher brit és  Craxi olasz kormányfő. A régóta 
folyó hazai törekvések, valamint a gazdasági kényszerpályák fokozatosan és 
jelentősen felpuhíto ák a magyar állampárti álláspontok ideológiai alapjait, s 
ez kedveze  az egyházak külkapcsolatainak is.

A megindult közeledési politika az egyházi világszervezetekben sem fékeződö  
le, sőt az újabb – immár végső erőpróbáig fokozo  – fegyverkezési verseny csak 
felerősíte e a nukleáris fenyegete ség elleni közös fellépést. Tovább folyt a globá-
lis méretben is feszültségeket okozó társadalmi problémák – például az apartheid 
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– politikai gyökereinek feltárása is. Ez a nemzetközi há ér megadta a lehetőséget 
arra, hogy a keleti blokkban élő egyházak – amennyiben erre készek voltak és 
szándékukban állt – tovább növeljék nemzetközi mozgásterüket. Ezt a lehetőséget 
a Káldy Zoltán veze e Magyarországi Evangélikus Egyház – a különutas kádári 
állampárt támogatásával – igyekeze  maximálisan ki is használni.

Evangélikus egyházi külkapcsolatok
a nyolcvanas évek első felében
Az evangélikus egyház külkapcsolatainak rendszere Káldy Zoltán püspöksé-
gének utolsó aktív éveiben lényegében a korábban már kiépült nyomvonalakon 
haladt tovább. Akár az egyházak közö i együ működésről, akár a nemzetközi 
szervezetekben betölthető magyar helyekről volt szó, már stabil alapokon álló, 
többnyire gyakorlatias kérdésekről ese  szó. Ugyanakkor az egyház egyszemélyi 
dominanciájú vezetése a nemzetközi munkaterületen különösen is érvényesült, 
annak ellenére is, hogy Káldy személyes törekvései egyre inkább a  Lutheránus 
Világszövetségre irányultak.

A szorosabb kapcsolat továbbra is eleven volt a fi nn testvéregyházzal, ahol 
a teológiai csereprogramok és üdültetések melle  egyre szélesebb körben épül-
he ek ki – gyakran éppen az ösztöndíjas időben kialakult barátságokon ke-
resztül – a gyülekezetek közö i testvéri együ működések. Egyre fontosabb 
le  a németországi kapcsolatháló is a már korábbi alapokon a bajor és a veszt-
fáliai tartományi egyházakkal az NSZK-ban, de a keleti szórványegyházakat 
jelentős összegekkel segítő  Martin-Luther-Bunddal és a  Gustav Adolf Werkkel 
– szeretetintézmények, gyülekezetek, teológusképzés, egyéb munkaterületek 
pénzbeli és tárgyi támogatása terén –, de az NDK-ban is a türingiai tartomá-
nyi egyházzal és diakóniai intézményekkel. Kiemelkedő alkalom volt  Luther 
születésének fél évezredes évfordulója 1983-ban, amikor a két  német államban 
ünnepi alkalmakon és teológiai előadásokkal egyaránt képviselte e magát 
püspöki és professzori szinten vagy a  Lutheránia énekkar szolgálatával a ma-
gyar evangélikusság. A szocialista NDK  Luther-átértékelése, hivatalos állami 
elismerése a forradalmár-reformátor  Münzer Tamás ellenében nagy eredménye 
volt a német evangélikusságnak.  Luthernek az MEE országos levéltárában őrzö  
végrendeletének kölcsönzése melle  e ritka értékes egyházi kincset bemutató 
kétnyelvű hazai kiadványunk is erősíte e a részvételt. A szomszédos országok-
ban élő evangélikusságon belül az osztrák és a szlovák egyházakkal alakult ki 
a legjobb viszony, így kerülhete  napirendre a közös teológiai előkészítő anyag 
elkészítése is az LVSZ  budapesti világgyűlésére a pozsonyi teológiai akadémia 
tanáraival. Ebben az időben – a Szentkoronának az Egyesült Államokból való 
1978-as ünnepélyes hazatérését követően – megvalósulha ak az első ösztöndíjas 
programok Chicagóval is. A gyakran szereplő nevek melle  –  Prőhle Károly, 
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 Hafenscher Károly,  Koren Emil,  Karner Ágoston,  Harmati Béla,  Reuss András, 
 Szirmai Zoltán,  Fabiny Tibor,  Selmeczi János stb. – egyre gyakrabban és egyre 
magasabb összeüggésekben került elő  Nagy Gyula professzor, aki éveken 
át dolgozo  az EVT genfi   központjában, és képviselte az egyházat számos 
szervezetben és munkabizo ságban. 1982-es püspökké választása az északi 
egyházkerületben  O lyk Ernő nyugdíjazása után tovább erősíte e a magyar 
egyház befolyását, különösen is az EVT-ben és  az  EEK-ban.

Az EVT 1983- ban, a kanadai Vancouverben rendeze  nagygyűlésére is erő-
teljesen hato ak az időközben bekövetkeze  nemzetközi változások. Az 1975-ös 
nairobi gyűlés egyértelműen kritikus hozzáállása a keleti blokk emberi jogi és 
egyházpolitikájához i  már minden kemény hangú megszólalás ellenére sem 
volt olyan éles, még ha az afganisztáni szovjet bevonulás vagy a keleti egyházak 
vezetőit érintő kritika erre ado  is alkalmat. Ugyanakkor közös állásfoglalás 
születe  a fegyverkezési verseny és a nukleáris fenyegetés ellen azzal, hogy 
minden érinte  hatalmat felszólíto ak a haditechnikai hajsza megfékezésére. A 
tagegyházak közö i szorosabb közösség terén is jelentős eredmények szüle ek, 
hiszen i  fogadták el a keresztségre, az úrvacsorára és az egyházi szolgálatra 
vonatkozó ún. BEM-dokumentumot (Baptism, Eucharist, Ministry), amely a 
világgyűlés spirituális, istentiszteleti közösségének hangsúlyát is középpontba 
emelte. Vancouverben a  Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa közös 
tanulmányi anyaggal állt elő, s a választások során megőrizte a korábbihoz 
hasonló magyar evangélikus részvételt a végrehajtó bizo ságban: a reformá-
tus  Tóth Károly melle   Nagy Gyula püspök tagja le  a testületnek felváltva a 
három cikluson át VB-tag Káldy Zoltánt.

A  KBK-ban a magyar oldalon már korábban kialakult erőteljes református 
túlsúly ebben az időben sem változo , az  ökumenikus tanács keretei közö  futó 
kapcsola artásban az evangélikus részesedés sokkal jelentéktelenebb maradt. 
Természetesen a reprezentatív képviselet a továbbiakban is a legmagasabb 
szintű volt, azaz Káldy Zoltán és  O lyk Ernő is részt ve ek üléseken, illetve 
 Prőhle Károly professzor a teológiai vonatkozású munkában, ugyanakkor az 
evangélikus egyház külügyi stratégiai céljai közö  a  KBK veszte  súlyából.

Mindezek a változások, Káldy Zoltán személyi pozícióinak változásai ter-
mészetesen szoros összeüggésben voltak azzal, hogy 1980-ban döntés szüle-
te  arról, hogy a   Lutheránus Világszövetség soron következő nagygyűlését 
Budapesten fogják megtartani. Ez a hatalmas jelentőségű elhatározás aztán 
a Magyarországi Evangélikus Egyház és személy szerint Káldy püspök kül-
politikai célkitűzései közö  kiemelkedően az első, minden mást meghatározó 
helyre került.
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A   Lutheránus Világszövetség világgyűlése 
Budapestre készül

Az 1977-es tanzániai világgyűlés után, amely a világszövetség történetének 
első ilyen összegyülekezése volt Afrikában, illetve a harmadik világ egyik 
tagegyházánál, újra napirendre került az a lehetőség, hogy a következő alkalom 
az NDK-ban kerüljön megrendezésre. Miután 1979-ben nyilvánvalóvá le , hogy 
a keletnémet állami és pártvezetés – elsősorban a német–német kapcsolatok 
szorosabbá válásának kockázata mia  – nem támogatja ezt a tervet, a kezde-
ményező NDK-beli egyházak bejelente ék elállásukat a meghívástól. E fordulat 
után azonban továbbra is arra törekedtek, hogy az 1984-re terveze  újabb ülés 
a vasüggöny mögö , valamely szocialista országban élő tagegyháznál legyen.

1980. február 17-én két levelet küldtek el Budapestről Gen e, a   Lutheránus 
Világszövetség főtitkárának, Carl  Maunak címezve. Az egyikben Káldy Zoltán 
püspök-elnök hivatalosan meghívja a következő világgyűlést Budapestre.112 
Ennek előzményeit is megtudhatjuk a levélből: február 12-én Risto  Lehtonen, 
az LVSZ egyik  igazgatója telefonon felhívta Káldy püspököt, hogy lenne-e esély 
egy budapesti meghívásra.113 A püspök ebben az első beszélgetésben ado  vála-
szát – miszerint megtisztelő a bizalom és örömteli lenne a lehetőség, ha „egyéb 
tényezők” is kedvezően nyilatkoznak – most hivatalosan is megerősíte e azzal a 
kiegészítéssel, hogy „egyáltalán nem tűnik lehetetlennek vagy reménytelennek 
ennek a kezdeményezésnek a valóra váltása”. Egyben kérte, hogy a végrehajtó 
bizo ság következő üléséig más irányba ne kezdeményezzenek, mert az gyen-
gíthetné a hazai egyeztetéseket az állammal. Ugyanezen a napon Káldy egy 
másik levelet is küldö   Maunak,114 amelyben arra kérte személyén keresztül az 
LVSZ-t, hogy  a nemzetközi világban tapasztalható növekvő bizalmatlansággal 
és lehűléssel szemben változatlanul tartsanak ki az egyházak hídépítő szerepe 
melle . „Mi úgy látjuk, hogy az egyházaknak és az egyházi világszervezetek-
nek a mi időnkben nagy chance-a van arra, hogy jelentős szolgálatot tegyenek 
az egész emberiségnek. […] Ne engedjen (az LVSZ) annak  a kísértésnek, hogy 
bíró szerepet vállaljon az égető nemzetközi problémák közö . Ez nehezítené a 
  Lutheránus Világszövetség és a szocialista országokban élő evangélikus egy-
házak kialakult jó, meleg kapcsolatát.” A két levél félreérthetetlenül tájékoz-
tat arról az egyértelműen pozitív fogadtatásról, amellyel Káldy a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház püspök-elnökeként a genfi  megkeresésre válaszolt.

Káldy már a következő hónapban hivatalos látogatást te  az LVSZ genfi  
 központjában, ahol a tisztségviselők jelenlétében tarto  előadást A hidak szolgá-

 112  LWF GSX 5.0.0 Hungary 1969–1986.
 113  Lehtonen Carl  Mau főtitkár tudta nélkül te e meg ezt a kezdeményezést. Káldy Zoltán be-
számolója az  LVSZ VB 1980-as augsburgi üléséről. EOL Külügyi iratok 74. d. 1980.
 114 EOL Külügyi iratok 74. d. 1980.
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lata címmel.115 Ebben lényegében megismételte februári levelének legfontosabb 
üzenetét, hogy „az egyházak és egyházi világszervezetek, köztük a   Lutherá-
nus Világszövetség ne engedjék magukat belevonni a nemzetközi feszültsé-
gek áramkörébe”. Példának az Egyesült Államok és a Szovjetunió kölcsönös 
vádjait hozta fel – Afganisztán és a nyugat-európai rakétatelepítések ügyét –, 
amelyeket természetesen nem kell visszavonulva szemlélni, hanem „az ado  
feszültségekkel terhes nemzetközi helyzetben az egyházaknak és az egyházi vi-
lágszervezeteknek most a híd szolgálatát kell betölteniük Nyugat és Kelet közö ”. 
Ebből két feladat következik: „… az egyik az, hogy kérik Nyugaton és Keleten 
egyaránt az államok vezetőit, hogy döntéseikkel segítsék a népek megbékélését”, 
a másik, hogy „imádkoznak és imádkozásra biztatnak, mint akik tudják, hogy 
óriási hatalom az imádság”. Aligha kételkedhetünk benne, hogy az elmondot-
tak részét képezték Káldy személyes erőfeszítéseinek a világgyűlés budapesti 
megszervezése érdekében, mint ahogyan tükrözték – a kormányza al történt 
előzetes egyeztetés nyomán116 – a magyar állam külpolitikai törekvéseit is.

A végrehajtó bizo ság július 6. és 12. közö  üléseze  Augsburgban, ahol a 
világgyűlés előkészületei és a budapesti tervek természetesen napirenden vol-
tak.117 Az előkészítő bizo ság – melynek elnöke a dán Bodil  Sølling volt, aki 1984-
ben elnökjelöl é is le  – beszámolója nyomán véglegesíte ék az 1984-es évet. 
Jelezték azt is, hogy bár korábban formális meghívás még nem érkeze , de két 
tagegyház jelezte egyértelmű szándékát a rendezésre: a Magyarországi Evangé-
likus Egyház és a pápua-új guineai egyház. Káldy Zoltán azonban előterjeszte e 
a június 25-én kelt hivatalos és írásbeli meghívást a végrehajtó bizo ság elő , 
amelyet a következő érvekkel támaszto  alá: sosem volt még ilyen esemény a 
szocialista országokban, ahol tizenhat tagegyházban tizenhat millió evangélikus 
él, a megrendezés tehát erősítené az i eni szórványegyházakat. A térségben 
az NDK után a magyar a legnépesebb tagegyház, amely alapítása óta tagja az 
LVSZ-nek, és  az MEE 1963 óta minden világgyűléshez előkészítő anyagokkal 
járult hozzá. Mindezen túl a magyarországi társadalmi élet kiegyensúlyozo , 
vallás- és lelkiismereti szabadság van, széles körben ismert a kedvező éghajlat, a 
magyar gasztronómia és a vendégszeretet. Végül: „Megerősíthetem, hogy bírom 
a magyar kormány ígéretét arra, hogy a világgyűlés minden résztvevőjének 
garantálja a szükséges vízumokat.” Káldy ugyanerről az ülésről írt beszámoló-
jában118 további érdekes adatokat említ: 1980 májusára véglegesen tisztázódo , 

 115 EOL Külügyi iratok 74. d. 1980.
 116 Káldy Zoltán  Miklós Imre államtitkár, az  ÁEH elnöke hozzájárulásával tárgyalt már ekkor 
a budapesti világgyűlési tervekről. Káldy Zoltán beszámolója az  LVSZ VB 1980-as augsburgi 
üléséről. EOL Külügyi iratok 74. d. 1980.
 117 Minutes.  LWF Executive Commi ee Meeting, July 6–12, 1980. Exhibit 11. EOL Külügyi iratok 
93. d.
 118 Káldy Zoltán beszámolója az  LVSZ VB 1980-as augsburgi üléséről. EOL Külügyi iratok 74. d. 1980.
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hogy sem az NDK, sem Norvégia, sem az ázsiai egyházak nem tartanak igényt 
a rendezvényre, s ekkor már a korábbi bizonytalanságok után  Mau is pozitív 
jelzéseket küldö  Magyarországra. A magyar hivatalos meghívást Káldy tehát 
ezen az ülésen terjeszte e elő  Miklós Imre ÁEH- elnök jóváhagyásával. Egy első 
körös szavazással az új-guineai egyház szóbeli meghívását kizárták a további 
egyeztetésekből, majd heves vita indult meg arról, hogy Budapest jelentkezése 
elfogadható-e. Többen a ól tarto ak, hogy megismétlődik az 1970-es keserű 
tapasztalat, amikor a brazíliai katonai rezsimmel szembeni tiltakozások mi-
a  – az utolsó pillanatban – végül kénytelenek voltak á enni az ülést Porto 
Alegre helye  a francia Evianba. A jelentős nyugati támogatás –  Preus ameri-
kai és  Hanselmann német püspök – ellenére is végül  Aarfl ot érsek, a magyar 
egyházzal és Káldyval szemben köztudo an távolságtartó norvég egyház ve-
zetője szólalt fel, hogy a végső döntés elő  kéri annak megvizsgálását, hogy 
Magyarországon valóban vallásszabadság és konszolidált társadalmi helyzet 
van, s ezért halasszák a szavazást 1981-re. Káldy felszólalásában azt kérte, hogy 
„ne halasszák el a döntést, mert nem tudja támogatni a kivizsgálást, ez sértené 
a magyar kormányt és a magyarországi evangélikus egyházat”. Ezt a kérést 
támoga a a továbbiakban  Kortegangas fi nn püspök, az etióp és az NDK-s kül-
dö  is. A hosszas vita végén 16 szavaza al 6 ellenében és 3 tartózkodás melle  
a végrehajtó bizo ság „köszöne el elfogadta a Magyarországi Evangélikus 
Egyház meghívását”. Az összefoglaló beszámolóban végül megkönnyebbülten 
állapíto a meg: „Nem ismétlődö  tehát meg egyházi területen az olimpia.”119

1981 júniusa és júliusa fordulóján te e az előkészítő bizo ság első látogatását 
Budapesten, ahol a világgyűléssel kapcsolatos fontos helyi kérdéseket igyekez-
tek tisztázni. Ennek nyomán a VB következő, a fi nnországi Turkuban tarto  
ülésén120 megnyugtatónak minősíte ék a helyszínre vonatkozó terveket, meg-
határozták a gyűlés mo óját – In Christ – Hope for the World –, megtárgyalták 
a meghívo ak számát és a kellő reprezentációt (régiók, nők, fi atalok), valamint 
a látogatási programlehetőségeket a hazai gyülekezetekben és a környező 
országokban. Kialakíto ák az istentiszteleti és munkakereteket is. A VB 1982 
augusztusában tarto  vancouveri ülésén121 – újabb helyszíni látogatás után – 
a még nyito  kérdések jelentős részét sikerült tisztázni, úgy, mint a központi 
témához kapcsolódó altémákat és azok irányát – misszió, ökumené és az egyház 
közössége, felelősség a teremte  világért, béke és igazságosság –, a delegátusok 
számát és összetételét, a látogatási programok további szervezését, a bibliai és 

 119 Az 1980-as moszkvai – majd az 1984-es Los Angeles-i – nyári olimpia a két szembenálló po-
li tikai tömb kölcsönös bojko jával zajlo  le az afganisztáni válságot követő kis hidegháború 
következtében.
 120 Minutes.  LWF Executive Commi ee Meeting, August 4–13, 1981. Exhibit 12. EOL Külügyi 
iratok 93. d.
 121 Minutes.  LWF Executive Commi ee Meeting 1982. Exhibit 11. EOL Külügyi iratok 93. d.
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teológiai munka tematikáját és előkészítő kiadványait, valamint egyéb szerve-
zési kérdéseket. Ezen az ülésen véglegesíte ék azt is, hogy i úsági világgyűlést 
is szerveznek közvetlenül a nagygyűlés elé, amelyet a magyar tagegyház és 
kormány szintén szívesen fogad. Káldy hangsúlyozta, hogy „az állam a maga 
részéről messzemenő segítséget nyújto  eddig is, és nincs kétség, hogy minden 
segítséget meg fog adni a jövőben is”.122 1982 nyarán a világgyűlés terveze  
mérete 1100 részvevő volt (delegátusok, stáb, sajtó, magyar egyháziak), nem is 
beszélve a gyülekezeti tagokat is nagy számban megmozgató nyilvános alkal-
makról. A helyszínül kijelölt új Budapest Sportcsarnok kapacitásait szinte teljes 
egészében kihasználó rendezvény körvonalazódo , amely egyházi rendezvény-
ként – hozzászámítva a kétszázötven főre terveze  i úsági világgyűlést is a 
műszaki egyetem épületében – valóban minden korábbi elképzelést felülmúlt, 
különösen is egy szocialista berendezkedésű országban.

Az 1983-as év végrehajtó bizo sági ülés nélkül folyt le, ugyanakkor mind 
az előkészületek haladásában, mind újabb nemzetközi viták kirobbanásában 
érzékelhető volt a nagygyűlés közeledte. Az LVSZ két  bizo sága is – az elő-
készítő melle  a kommunikációs bizo ság – Magyarországon tarto a ülését, 

 122 Káldy Zoltán beszámolója a VB vancouveri üléséről. EOL Külügyi iratok 74. d. 1982.

A világgyűlés előkészületei – S mi  Pállal (Budapest Sportcsarnok)
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ahol kényes és kritikus kérdéseket is tisztázni kelle : biztosíto  lesz-e a szólás-
szabadság a gyűlésen? Mindenki kaphat-e vízumot? Közvetíti és továbbadja-e 
a közvetítést a Magyar Televízió az istentiszteletekről? A szervezők – állami 
ígéretek és jóváhagyás melle  – minden tekintetben igyekeztek megnyugtató 
és igenlő választ adni, a szólás szabadságára vonatkozóan is: „… lesz, de min-
denkinek Isten és emberek elő  való felelősséggel kell beszélnie.”123 A konkrét 
szerződéskötések, technikai előkészületek, a részletekig menő pontos tervezés 
munkájának jelentős része ebben az esztendőben zajlo , miközben felerősödtek 
– elsősorban a nyugaton élő magyar evangélikus lelkészek köréből – a ma-
gyarországi egyházi és politikai helyzetet kritikusan bemutató, Káldy Zoltán 
személyét és teológiai nézeteit pedig élesen támadó megnyilatkozások. Ezek 
jelentősen hato ak az előkészületek légkörére, és leginkább Káldy elnökké 
választási törekvéseire vonatkoztak.

1984 júniusára – a VB januári ülése és a legapróbb részletekig menő szervező-
munka és egyeztetés után – a világgyűlés programja mind technikailag, mind 
tartalmilag lényegében összeállt. Döntés születe  a delegációk létszámkeretéről 
és a különféle bizo ságok személyi összetételéről, s véglegesíte ék az i úsági 
előgyűlés programját is. A sűrű utazgatással járó kölcsönös egyeztetésekben 
minden külső érinte , azaz az LVSZ és a  magyar állam is igyekeze  maximális 
rugalmassággal részt venni. Ennek megerősítésére, bár a kelet-európai régió 
hasonló intézményeinek sorába illeszkedve te  látogatást az EVT és az LVSZ  
genfi   székházában  Miklós Imre államtitkár, az ÁEH  elnöke áprilisban. O léte 
ala  muta ák be hivatalosan azt a Különb út című fi lmet, amely a világgyűlés 
előkészületeként a hazai helyzetről és a meghívó egyházról készült.

A magyarországi hatóságok egyeztetése a nagy jelentőségű eseménynek 
megfelelően a legszélesebb körben folyt – párt- és állami szervek, Külügy- és 
Belügyminisztérium – a közvetlen kapcsola artó szerv pedig az  Állami Egyház-
ügyi Hivatal volt. Az ÁEH-n  keresztül folyt már az első egyeztetés is 1980-ban 
a Gen ől érkeze  megkeresés után, s ugyancsak a  Miklós Imre veze e hivatal 
végezte a többi keleti – mindenekelő  a szovjet,124 de esetenként a keletnémet 

 123 Káldy Zoltán jelentése az 1983-as év külügyi munkájáról. EOL 75. d. Külügyi jelentések 1983. 
A szo cialista rendszerben természetesen olyan technikai kérdéseket is tisztázni kelle , amelyeket 
politikai okokból az államhatalom engedélye és ellenőrzése nélkül aligha lehete  megoldani: 
írógépek használata, iratok sokszorosítása, telefonvonalak biztosítása, telexgépek használata, 
megjelenő nyomtato  előkészítő anyagok tartalma, kísérő programok szervezése gyülekezeti 
látogatásoktól kiállításokig, az i úsági előgyűlés problémái.  Reuss András külügyi titkár jelentése 
az  LVSZ genfi  központjában te  látogatásáról 1983. október 17. és 21. közö . EOL 75. d. Külügyi 
jelentések 1983.
 124 Az aktív előzetes és mindvégig folyamatos egyeztetés tényét igazolja  Miklós Imre levele V. A. 
 Kurojedovhoz, a szovjet egyházügyi tanács elnökének a világgyűlés utolsó szakaszában, 1984. 
augusztus 1-jén írt levele: „Rendkívül fontosnak tartom azt a segítséget, amelyet a Világgyűlés 
előkészítésében a testvéri szocialista országok egyházügyi hivatalaitól, mindenekelő  a Szov-
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és a csehszlovák – társhivatallal a kapcsola artást. Egy 1984 júliusában tarto  
egyeztetés is világosan érzékelte e ezt a támogatást: „ Sarkadi [Nagy Barna, 
az ÁEH  delegációjának vezetője – K. A.] elvtárs tájékoztatójából kitűnik, hogy 
jól készülünk az LVSZ VII.  Világgyűlésére, melyben valamennyien érdekeltek 
vagyunk.”125

Az elnöki megbízatás esélyei

A budapesti gyűlés egyik legkényesebb pontja volt a személyi jelölések kérdése, 
hiszen az LVSZ alkotmánya  szerint a hagyományos közgyűlési feladatokat – 
beleértve az elnök és a vezető testületek tagjainak megválasztását is – a nagy-
gyűlések végzik el. Káldy már az előkészítő egyeztetések korai szakaszában 
világossá te e, hogy számít jelöltségére az elnöki poszton, és megválasztása 
érdekében jelentős lépéseket te  az LVSZ vezetői,  tagegyházai és az állami 
hatóságok – és azokon keresztül a szocialista országok hivatalos szervei – felé. 
Minden erővel igyekeze  tudatosítani azt az íratlan, legtöbb esetben követe  
hagyományt, hogy a vendéglátó egyház jelöltjét választják első emberré, és ezt 
minden téren úgy állíto a be, hogy ez egyfajta követendő szokásjog. Törek-
véseinek elszántságát csak tovább növelte az a tény, hogy aspirációja egészen 
megválasztása pillanatáig bizonytalan volt, és sokféle motiváció alapján jelentős 
erők mozdultak meg és mozgósíto ak vele szemben.

Káldy elnöki jelölését és remélt megválasztását már az egyeztetések első 
fázisában teljes támogatásáról biztosítha a a magyar kormányzat. Erre utal 
az ÁEH egy  1984. május 29-én kelt tájékoztató anyaga,126 amely Káldy elnökké 
választásának esélyeivel összeüggésben felidéz egy 1982. szeptember 16-án 
kelt levelet, amelyben  Miklós  Imre a szocialista országokban élő tagegyházakra 
tekinte el – az o ani egyházügyi hatóságoktól – „kérte az egységes álláspont 
kialakításának elősegítését”, azaz a magyar püspök támogatását. Ennek megva-
lósítása azonban nem lehete  hatékony a szocialista országok közö , mert 1984 
elején még olyan információk érkeznek hírszerzési forrásból, hogy „az LVSZ-hez 
 közelálló körökben egyébként úgy tudják, hogy a cseh, az NDK és a román egy-

jetunió Minisztertanácsa melle  működő Egyházügyi Tanácstól kaptunk. Ennek nagy része 
volt abban, hogy az eddigiekben sikeres rendezvényről adhatunk számot.” MOL  ÁEH XIX-A-21 
d 136. d. 0034/1/2/1984.
 125 A világgyűlést közvetlenül megelőző egyeztetéseken olyan kérdésekről volt szó, amelyek 
jól tükrözték az egyes országok politikai viszonyait is. A szovjet küldö et elsősorban a külső 
kapcsola artás, a külvilággal való érintkezés (gyülekezeti látogatások, kiállítások), a várható 
dokumentumok előkészíte sége foglalkozta a, az NDK képviselője a nyilvánosság és a propa-
ganda kockázatait elemezte, a csehszlovákok a megszerezhető pozíciókat említe ék. Egységes 
aggodalom ve e körül az i úsági gyűlést, nehogy kritikus hangvétel uralkodjon el a résztvevőkön. 
Vö. MOL  ÁEH XIX-A-21 d 136. d. 0034-1/i/1984.
 126 MOL  ÁEH XIX-A-21 d 136. d. 0034-1/c/1984.
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ház ellenezni fogja Káldy Zoltán megválasztását.”127 A kormányzati szempontok 
szerint nagy nemzetközi diplomáciai sikernek számíto  már a budapesti rende-
zés is – a keletnémet álláspon al szemben ki kell emelni, hogy a magyar állam 
a kínálkozó lehetőségben éppen nem a politikai kockázatot lá a –, amellyel 
egyben demonstrálni lehete  az ország szocialista viszonylatban kiemelkedő 
nyito ságát a nyugat felé, és alkalom nyílt a ’80-as években az egyházak iránt 
növekvő állami tolerancia nemzetközi népszerűsítésére is. A világszervezet 
elnöki pozíciójának megszerzése ebbe a koncepcióba messzemenően illeszkede .

Maga az LVSZ, illetve  annak vezetői –  Mau főtitkárral az élen – arra töre-
kedtek, hogy az amúgy is kedvezőtlen világpolitikai hangulatban lehetőleg 
semmiféle kelet–nyugati konfl iktushelyzet ne éleződjön ki. A kényes egyensúly 
megbomlása nehezíthe e volna mind a vendéglátó egyház helyzetét, mind a 
magyar államhoz fűződő kedvező munkakapcsolatot, és fi askó felé sodorha a 
volna az első olyan világgyűlést, amelyet a második világban tartanak. Káldy 
maga számolt be arról,128 hogy 1983 elején  Mau Budapesten járt, ahol bejelentet-
ték neki a magyar igényt az elnöki székre, s annak további támogatását kérték 
tőle.129 A kényes helyzetben – Káldy tudósítása alapján – a főtitkár kitérő választ 
adhato , mivel ekkor már más irányú nyomás is nehezede  az LVSZ-re ebben 
a  kérdésben. Nem sokkal később úgy fogalmazo , hogy „az elnök megválasz-
tásánál az ország, ahonnét az új elnök jön, másodrendű szerepet játszik”. Ezt 
kisebb diplomáciai szóváltás köve e,130 miután a magyar egyház vezetői kifo-
gásolták ezt a kijelentést. Az LVSZ szűk körű  elnöksége erre ado  válaszában 
kijelente e: „… nem automatikusan jön az új elnök a vendéglátó egyházból, 
noha természetesen esélye van az elnökségre.” Káldy erre újabb levelet írt: 
„… a magyar evangélikus egyház ennek tudatában van, de azt nem szeretné, ha 
»automatikusan kizárnák a vendéglátó egyházat abból a lehetőségből, hogy ő is 
adhat jelöltet, vagy éppen elnököt.«” Ez a feszültség csupán napvilágra hozta, 
hogy az LVSZ-ben  jelentős erőt képviselő egyházak és személyiségek egy része 
különböző megfontolások alapján más jelöltek állítását készíte e elő, amint azt 
később a jelölési folyamat, illetve maga az elnökválasztás is igazolta.

Az 1983-as esztendőben két irányból indult széles körű kampány, amely egy-
részt az egyházak helyzetét és szabadságát fi rta a a szocialista országokban, 

 127 ÁBTL 3.2.5 O-8-555/IV 153.
 128 Káldy Zoltán jelentése az 1983-as év külügyi munkájáról. EOL 75. d. Külügyi jelentések 1983.
 129 A magyar nemzetbiztonsági szolgálat feljegyzése azonban már 1981. február 3-án ezt írja: 
„Az  LVSZ vezetőségének információi szerint dr. Káldy Zoltán püspök pályázik a világszövetség 
elnöki tisztére. A genfi  központ munkatársai szívesebben látnák a funkcióban dr.  Nagy Gyula 
professzort, akit 8 éves genfi  tevékenysége alapján alkalmasabbnak tartanak. Dr. Káldy püspök 
munkássága nemzetközileg kevésbé ismert. Egyes hírek szerint az NDK egyháza is törekszik az 
elnöki pozíció megszerzésére.” ÁBTL 3.2.5 O-8-555/IV  („Evangélisták”) 91.
 130 Uo.
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másrészt személy szerint Káldy Zoltánnak a szocialista egyházpolitikával kere-
se  békés együ működését bírálta. Az LVSZ skandináv  tagegyházai, mindenek-
elő  az  Ordass-ügy óta Káldyval szemben mindig kritikus norvég evangélikus 
államegyház köréből szólaltak meg olyan kritikus hangok és jelentek meg olyan 
állásfoglalások és írások a sajtóban, amelyeknek a szocialista rendszerekben 
élő egyházak helyzetének elhallgatások nélküli bemutatásán túl nyilvánvaló 
szándéka volt Káldy Zoltán megválasztásának megakadályozása. Hosszú ideig 
úgy hírle , hogy norvég elnökjelölt állítását is fontolga ák, végül erre mégsem 
került sor – dán jelölt volt azonban a választásnál a legesélyesebb ellenaspiráns –, 
s a norvégok inkább a főtitkári poszt biztos megszerzésére összpontosíto ak. A 
norvég álláspont jelentős hatással volt az izlandi, a dán és a svéd egyházra is, 
amit a határozo  visszautasításon túl mind a magyar egyházvezetés, mind az 
állami diplomácia igyekeze  ellensúlyozni. A Külügyminisztérium elsősorban 
Svédországban fejte  ki tervszerű ellenkampányt, ahol felkeresték és tájékoz-
ta ák a befolyásos egyházvezetőket,  Werkström érseket és  Bra gård püspököt, 
aki tagja volt a tizenkét tagú jelölőbizo ságnak.131 A svéd álláspont felpuhítása 
azért is lehete  központi jelentőségű, mert onnan indult ki az a kezdeményezés 
is, amely a budapesti világgyűléshez kapcsolódóan nagy fi gyelmet és hivatalos 
megemlékezést kívánt tartani Raoul  Wallenberg, az egykori zsidómentő magyar-
országi svéd diplomata emlékére.132 A  Wallenberg-ügy közvetlenül érinte e a 
Szovjetuniót is, miután a hivatalos moszkvai álláspont szerint a német világhá-
borús bűnte ek közé sorolható nyomtalan eltűnése, míg a nyugati közvélemény 
azt állíto a – az igazságnak megfelelően –, hogy a szovjet titkosszolgálat hurcolta 
el. A nevéhez kapcsolódó megemlékezés egyben annak a kérdésnek is a felvetése 
le  volna, hogy esetleg még életben van és a Szovjetunióban raboskodik. E témát 
tehát a szovjetek nyomására mindenképpen meg kelle  próbálni levetetni a 
napirendről. Ez a több összeüggő célból indíto  diplomáciai akció – legalábbis 
a nagykövetség visszajelzési alapján – nem volt hatástalan.

 131 A magyar külügyminisztérium a stockholmi nagykövetségen keresztül fejte  ki diplomáciai 
ráhatást az egyházi vezetőkre, amelyben információkkal és kölcsönös tájékoztatással segíte e 
az  ÁEH. Ennek levélbeli anyaga egyértelműen feltárja azokat az egyháztörténeti és személyi 
okokat – elsősorban  Ordass püspök elhallga atását és a magyar lelkészi emigráció meghatározó 
személyiségeinek befolyását –, amelyek meghatározták a Káldy-ellenes fellépést. Vö. MOL ÁEH 
XIX-A-21 d 136. d. 0034-1/b/1984, 0034-1/d/1984, 0034-1/g/1984.
 132 1984 januárjában és márciusában két rejtjeleze  genfi  távirat is tájékozta a az állambizton-
sági szerveket a  Wallenberg-megemlékezés növekvő egyházi támogato ságára nyugaton: „Az 
amerikai, a svéd és több észak-európai egyház intenzíven készítik elő a  Wallenberg évforduló 
széleskörű megünneplését a Budapesti Világgyűlés során. Ezzel kapcsolatban egyre nagyobb 
nyomást gyakorolnak az  LVSZ vezetésére. A jelze  egyházak szorosan együ működnek a 
szervezésben az egyházi és világi zsidó szervezetekkel. A svéd egyház vezetésével készítik elő a 
 Wallenbergről eddig megjelent művek ismételt, illetve újabb kiadását. Állítólag olyan dokumen-
tumok kiadását is tervezik, amelyek kompromi álják a Szovjetúnió [sic! – K.A.]  Sztálin ala i 
nemzetiségi politikáját a zsidó kérdésben.” ÁBTL 3.2.5 O-8-555/IV 157.
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Legalább ekkora jelentősége volt annak a széles körű és széles nyilvános-
ságot kapo  fellépésnek is, amelyet a nagygyűlést megelőző egy évben egyre 
intenzívebben képviseltek a nyugatra emigrált magyar evangélikus lelkészek. 
Ezek a megnyilvánulások, cikkek és tanulmányok a magyarországi evangélikus 
egyház mélyebb történelmi és teológiai ismeretéből szüle ek, és két megha-
tározó szempontot érinte ek. Először is a baloldali diktatúra által jogtalanul 
félreállíto  és meghurcolt egyházi emberek, kiemelten is  Ordass  Lajos püspök 
ügyének nyilvános és elégtétellel járó tisztázását követelték, másfelől élesen 
elutasíto ák a Káldy Zoltán nevéhez köthető diakóniai teológiai irányzatot. 
Ez utóbbit egyrészt a szocialista kontextushoz való túlzo  alkalmazkodásnak, 
konformizmusnak ítélték, másrészt az egyre inkább egyszemélyivé váló egy-
házvezetés mia  azonosíto ák Káldy autoriter megnyilvánulásaival. Az LVSZ 
 nyilvánossága elő i első híradás – egy norvég írás megjelenése után – 1983 
nyaráról való, ekkor adtak hírt először a Norvégiában élő  Terray Lászlónak a 
magyar egyházi helyzetet és vezetést bemutató írásáról,133 amely hamarosan 
nagy vihart kavart mind a világszervezetben, mind Magyarországon.  Terray 
1984 februárjában jelente e meg Oslóban az  Ordass  Lajos életét bemutató kö-
tetét Nem tehete  mást címmel, ami szintén érzékenyen érinte e a kialakult 
konfl iktust. Ehhez csatlakozo  a Svédországban élő  Vajta Vilmos, aki az LVSZ 
strasbourgi  ökumenikus kutatóintézetének egykori igazgatójaként világszerte 
nagy elismertségnek örvende , és cikket jelente  meg a Hannoverben kiado  
 Lutheris e Monatshe e című folyóiratban. Minderre ráerősíte  a Frankfurtban 
megjelenő  Evangelis e Pressedienst (EPD) néhány írása is. Nagy szerepet vállalt 
a  Koinonia című emigráns teológiai szakfolyóirat is, amikor  Gémes István ko-
rábbi írásaihoz kapcsolódva Egyház a szocializmusban cím ala   Terray és  Vajta 
tanulmányait közölte a magyar egyházi helyzetről, illetve a diakóniai teológi-
ával szembeni álláspontról.134 A világszövetség kőnyomatosa 1984 februárjában 
ke ejük melle  említe e már az angliai  Pátkai Róbertet is – ugyanebben a 
tudósításban ismertetve  Mau főtitkár álláspontját is: „… csalódo  volt a kritika 
ügyében, amely kárára lehet a világgyűlés előkészületeinek Magyarországon 
belül és kívül egyaránt.”135

 Mau főtitkár,  Dahlgren Európa-titkár és az LVSZ más  vezetőinek elhárító 
állásfoglalásai csalódást kelte ek azokban a körökben, amelyek fenntartásokkal 
voltak esetleg már a második világban tarto  világgyűléssel vagy egy i eni 
beágyazo ságú egyházvezető elnökségével szemben. Megnyilatkozásaik hát-
terében az a szándék munkálkodo , hogy politikai konfl iktusok keresz üzében 
ne sodródjon veszélybe – az 1970-es helyzethez hasonlóan – a világgyűlés 

 133 LWI 28/83, 14 July, 1983. 6.
 134 Koinonia, 28. éfv., 1983. december.
 135 LWI 8/84, 23 February, 1984. 3–4.
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munkája, és ne szenvedjen károkat a tagegyházak egymáshoz való viszonya 
sem a kiéleze  állásfoglalások következtében. Egy ilyen irányú összetűzésnek 
nem kívántak az LVSZ-en belül  helyt adni. Ráadásul a ’70-es években elkez-
dődö  nyitás a marxizmussal folytato  párbeszédre alapvetően változta a 
meg a világszervezet viszonyulását a szocialista kontextusban élő egyházak 
helyzetének megközelítéséhez. Káldy és a magyar állam nyílt elköteleze sége a 
gyűlés sikere érdekében azt is egyértelművé te e, hogy a kis hidegháború idején 
éppen az egyházi szervezetek közösségének erősítésére is lehetőség nyílhat.

A szélesebb nyugati egyházi sajtóban és közvéleményben a kritika pergőtüze 
alá ve  magyar püspök is egyértelmű állásfoglalást és támogatást várt a genfi  
vezetőktől és munkatársaktól, ami annál is kínosabb helyzetbe hozta őket, 
mivel egyik fél irányába sem akartak súlyos politikai következményekkel járó, 
provokációnak minősíthető lépést tenni.  Mau és a genfi  stáb kísérlete arra, hogy 
a feszültség csökkentése érdekében megszervezzenek egy találkozót az érinte  
emigránsok és a magyar egyházvezetés közö , Káldy határozo  elutasításába 
ütközö .136 Válaszul – érzékelhető magyar állami sürgetésre is – arra törekedtek, 
hogy lényegében helyreigazításként ellentétes tartalmú tanulmányokat, cikke-
ket jelentessenek meg az érinte  sajtóorgánumokban, amire a legtöbb esetben 
csekély hajlandóság mutatkozo  a szerkesztőknél. Nyilván ezzel a növekvő 
feszültséggel és Káldy személyes temperamentumával magyarázható az is, hogy 
a kint megfogalmazo  vádakra és bírálatokra – nem először – az érinte ekkel 
kapcsolatos vádakkal válaszolt. Erről tájékozta a 1984 márciusában is az ÁEH-t 
– „ Természetesen, ha ezek az emigránsok továbbfolytatják akcióikat, a magyar 
egyház meg fogja találni azokat az intézkedéseket, amelyek nyomán nagyon 
nehéz helyzetbe kerülnek”137 –, és ez a kínosan személyeskedő fellépés való-
ban gyakori eleme le  nyilatkozatainak és sajtókonferenciáinak. Különösen is 
kiéleződö  a vita Norvégiával kapcsolatban, ahol a hivatalos norvég delegáció 
tagjai közé jelölték  Terrayt, aki egy korábbi határőrizeti intézkedés nyomán 
persona non gratanak számíto  –, s így az a kínos helyzet állt elő, hogy az ál-
lamnak a beutazókra vonatkozó ígéretének megfelelően mégis vízumot kelle  
neki kiadni.  Terray norvég delegációból való kizárására többirányú nyomás 

 136 „Genf részéről ( Harmati Béla  Mau nevében kérdezte) tapogatózás történt, hogy Káldy Zoltán 
két más magyar egyházi vezetővel kész volna-e Gen en az említe  három emigránssal tárgyalni. 
Az Országos Evangélikus Egyház vezetősége ezt a témát alaposan megtárgyalta és elutasíto a 
egyértelműen ezt a lehetőséget. Ez az emigráns csapat egyfelől nem képviseli az egész emigrá-
ciót. O  vannak olyan emigránsok, akik jó kapcsolatot tartanak a Magyarországi Evangélikus 
Egyházzal. Másodszor, a Magyarországi Evangélikus Egyház egy »egyház«, az emigránsok pedig 
csak magukat képviselik. Harmadszor egy ilyen tárgyalás megemelné ezeknek az emigránsoknak 
a súlyát, ugyanakkor csökkentené a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetőségének a tekin-
télyét.” Káldy Zoltán beszámolója az  ÁEH számára az emigrációval kialakult feszültségekről, 
1984. március 24. MOL  ÁEH XIX-A-21 c 76. d. 7/pp.
 137 Uo.
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alakult ki,138 míg végül mégis részt vehete  a világgyűlésen.139 Az LVSZ vezetői 
is  érzékelték ezekben a jelenségekben a szándékos diplomáciai provokációt, és 
igyekeztek semlegesíteni őket – amivel viszont az északi és nyugati tagegyházak 
egy részében rosszallást válto ak ki.140 

A magyar belügyi szervek folyamatosan fi gyelemmel kísérték és kiemelt 
ügyként kezelték Káldy Zoltán elnökké választásának esélyeit. Egy 1983 októbe-
rében készült feljegyzésben ezt írják: „A   Lutheránus Világszövetség vezetőinek 
többsége mérsékeltnek tartja Káldy Zoltán elnökké történő megválasztásának 
esélyét. A magyar jelölt csak abban az esetben kaphat elnöki funkciót, ha a 
testület elfogadja azt a módosítást, mely szerint a szövetségnek a jövőben több 
elnöke lesz.”141 Az információ megbízhatóságát igazolja, hogy a „kollektív” 
vezetés, az esetlegesen rotáló elnöki funkció elképzelése átmenetileg valóban 
szerepelt a tervek közö , de 1984 nyarán már nem ese  szó róla. Mindezen 
viharok közepe e viszont 1984 májusában már így értékelte az ÁEH a  kiala-
kult helyzetet: „Információink szerint Dr. Káldy Zoltán püspöknek a   Lutherá-
nus Világszövetség elnökévé történő választásának esélyei az utóbbi időben 
jelentősen növekedtek. Az afrikai, ázsiai, fi nn egyházak egyértelműen, az 
NSZK-beli egyházak, a svéd egyház vezetőinek jelentős része, az USA-ból sokan 
támogatják.”142 Egyértelművé vált tehát, hogy – a harmadik világ egyházaival 

 138 Titkosszolgálati információk szerint – melyeknek tartalma ez esetben kétséges – „a skandináv 
lutheránus egyházak március 28–31. közö  a svédországi Sigtunában tarto ák meg a budapesti 
világgyűléssel kapcsolatos konferenciájukat. […   – K. A.] A vitában Stolset [ Stålse  – K. A.] ki-
jelente e, hogy a jelenlegi helyzetben nem helyes az állam és az egyház viszonyának kiélezése 
a szocialista országokban. Különösen káros lenne ez Magyarország esetében, ahol az állam 
és az egyház viszonya rendeze . A konferencia elhatárolta magát  Terray László Norvégiában 
élő magyar emigráns lelkésztől, aki a közelmúltban sajtókampányba kezde  a magyarországi 
egyházpolitika ellen. Miután az  LVSZ képviselője is azt az álláspontot képviselte, hogy a világ-
gyűlés az  LVSZ ügye, amit a magyar egyház és a magyar emigráció közö i nézetkülönbség nem 
befolyásolhat, a norvég egyház püspöke kizárta  Terray Lászlót a világgyűlésre utazó norvég 
delegációból.” Ez utóbbi nyilván nem történt meg, ezért az egész anyag megbízhatóságát fenn-
tartásokkal kell kezelni. ÁBTL 3.2.5 O-8-555/IV 158.
 139 Káldy beszámolójában példának hozza fel az ügyet: „ Terray hivatalos okmányokat csempésze  
ki Magyarországról mintegy 4 évvel ezelő . A magyar vámőrök ezeket a dokumentumokat elve ék 
tőle. Akkor döntés születe  az  Állami Egyházügyi Hivatalban, hogy  Terray nem fog többet vízumot 
kapni Magyarországra. Most provokatív módon a Norvég egyház, delegátusként hozza magával 
 Terrayt. Mivel államunk megígérte, hogy minden delegátusnak ad belépővízumot, ezt az ígéretet 
nem lehet visszavonni. Sajnálatos, hogy a norvégok ilyen méretű provokációt csinálnak.” Uo.
 140 „Az  LVSZ apparátusában megoszlanak a vélemények Káldy Zoltánnal kapcsolatban. Carl 
 Mau sajnálja, hogy nem jö  létre találkozó Káldy és az emigráció közö , s egyben tart a ól, 
hogy a megoldatlan kérdések zavarhatják a budapesti közgyűlés munkáját. A főtitkár véleménye 
szerint Káldy esélyeit növelte volna, ha tárgyalóképesebb, az ügyeket diplomatikusan elintézni 
tudó egyházi vezetőként mutatkozik be.” ÁBTL 3.2.5 O-8-555/IV 165.
 141 ÁBTL 3.2.5 O-8-555/IV 150.
 142 Hivatalos tájékoztató a világgyűlés előkészületeiről, 1984. május 29. MOL  ÁEH XIX-A-21. d 
.136. d. 0034-1/c/1984.
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ellentétben – a nyugati és észak-európai tagegyházak, valamint egyes szocia-
lista országok megoszto sága okozza a jelölés körüli bizonytalanságot. Káldy 
erősödő pozícióit muta a az LVSZ-hez a  tagegyházaktól beérkeze  hivatalos 
jelölések listája is – amely természetesen jelentősen átalakult még a végleges 
jelöltlista kialakításáig –, de ezen már szintén egyértelműen ő kapta a legtöbb 
jelölést, szám szerint a beérkeze  tizennégy ajánlás felét.143

Világgyűlés Budapesten

Az LVSZ-világgyűlés  1984. július 22-től augusztus 5-ig üléseze  Budapesten, és 
a világszervezet történetének hasonló eseményei sorában kiemelkedő helyet 
foglal el mindmáig. Ennek fényében több szempontból is méltánytalan és hamis 
lenne az a beállítás, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyházat Káldy Zoltán 
püspök-elnök, Káldy Zoltánt pedig elnöki ambíciói motiválták volna kizárólag a 
meghívásban és a megrendezésben. Bár a kelet-európai régióban a magyar tag-
egyház a nagyok közé számíto  és számít, mégis jelentős tehervállalást jelente  
a hivatalosan is  félmilliónál kisebb létszámú hazai evangélikusság számára – 
különösen is az ado  nemzetközi és hazai politikai ado ságok közö  – egy ilyen 
méretű és történelmi jelentőségű rendezvény megszervezése. Korábban elkép-
zelhetetlen méretű stáb, társadalmi kapcsolatrendszer, lelkészi és gyülekezeti 
részvétel melle  igazi – akár egyházi, akár állami oldalról pozitív, konstruktív 
értelemben ve  – egyházi demonstráció történt, amely közel százhúsz helyi 
gyülekezet és temérdek intézmény bevonásával átjárta az egész Magyarországi 
Evangélikus Egyházat, és máig eleven emlékeket hagyo  benne. Ugyanez mond-
ható azokról is, akik – különféle státuszú – résztvevőként voltak jelen Budapesten 
akár a hivatalos üléseken, akár a nagyszámú egyházi és kulturális, sőt állami 
protokolláris144 kísérőprogramon. Az esemény tehát egyszerre növelte a hazai 
evangélikusság belső erejét, külső befolyását, és pozitívan hato  az evangélikus 
egyháznak az állam elő i tekintélyére is. Ez a világgyűlés ilyen jelentős egyházi 
előnyöket persze „csak 1984-ben” hozhato , azaz nemzetközi és hazai politikai, 
társadalmi összeüggésében már egy sajátos, átalakulóban levő környezetben 
zajlo ; e helyzet kihasználása Káldy Zoltán elévülhetetlen történelmi érdeme.

 143 Az ajánlo ak közö  a következők szerepeltek:  Buthelezi 1 (Evangélikus Egyház Dél-Afrika), 
 Crumley 1 (Malajziai és Szingapúri Evangélikus Egyház), Káldy 7 (a magyar, lengyel, észt, le , 
litván, etióp – Mekane Yesus – és indiai tagegyházak),  Kunert 2 (argentin és chilei tagegyházak), 
 Mau (Huria Kristen Indonézia),  Preus (American Lutheran Church), ezen felül egy jelölés a keleti 
régióból jelölt személyre (Zsinat-Presbiteri Evangélikus Egyház a Szovjetunióban).  LWF GS X.I.O. 
Cabinet Meetings 1980–1982–1986.
 144 A   Lutheránus Világszövetség tisztségviselőit július 26-án fogadta az Országházban  Kádár 
János, a világgyűlés közel ezerkétszáz (!) résztvevőjét pedig  Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács 
helye es elnöke lá a vendégül ugyancsak a Parlamentben július 31-én.
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Világgyűlés Budapesten

A világgyűlés a Krisztusban – reménység a világnak145 mo ó jegyében magas 
színvonalú tartalmi munkát végze  az előre meghatározo  tartalmi hangsú-
lyok – misszió, világbéke, társadalmi igazságosság, ökumené – szerint. A tár-
gyalt témáknak természetesen szinte minden területen széles körű világ- és 
egyházpolitikai összeüggései is voltak, ugyanakkor nem nélkülözték a kellő 
teológiai megalapozo ságot sem. Ha csupán a munkacsoportoknak kijelölt té-
mákat vesszük sorra – misszió és evangélizáció ma, istentisztelet és keresztyén 
élet, alkalmasság a szolgálatra, ökumenikus küldetés és evangélikus identitás, 
viszonyunk az információ korszakához, férfi  és nő partneri viszonya, i úság az 
egyházban és társadalomban, gazdasági és szociális igazságosság, felelősség a 
teremte  világért, rasszizmus az egyházban és a társadalomban, keresztyén élet 
eltérő társadalmi rendszerekben, felelősségünk a békéért és az igazságosságért –, 
akkor is szembetűnő minden egyes terület mai relevanciája. A világgyűlés nagy 
számban meghozo  határozatai is tükrözték a szerteágazó munkát, ezzel ugyan-
akkor meg is nehezíte e a későbbi hatékony végrehajtást is. A világszervezet 
szempontjából mindenesetre a legjelentősebb döntések a következők voltak: két 
dél-afrikai egyház tagságának felüggesztése (Dél-Afrikai Evangélikus Egyház, 
Délnyugat-Afrikai Német Evangélikus Egyház) az apartheid rendszerének faji 
alapú támogatása mia , a tagegyházak szószék- és oltárközösségének rögzítése 
az alapokmányban, a nők részvételi arányának előírása a következő nagygyű-
lésen 40 százalékos, majd azt követően 50 százalékos kvótában.146 A korabeli 
hivatalos értékelések azt is kiemelik, hogy a világbéke – ha csak a küszöbön álló 
csillagháborús programra és az atomháborús korabeli retorikára gondolunk! 
– és a társadalmi igazságosság összeüggésében is jelentős párbeszéd folyt, s 
ezt mai szemmel is nagy eredménynek tarthatjuk. Ennek há erében – egyéb 
világszervezetekhez, például az  ENSZ-hez hasonlóan – jelentős szociológiai 
és szociáletikai, teológiai tanulmányokat, illetve a vallás és kultúra, valamint 
a társadalmi berendezkedés összeüggéseit vizsgáló anyagot vonulta ak fel. 
Ugyanakkor a misszió, a keresztyén oktatás, az ökumené témájában is impulzív 
megszólalások hangzo ak el. A világgyűlés tíz pontból álló üzenete a világ 
evangélikusságához ugyancsak a világméretű megoszto ságokkal – kelet–nyu-
gat, észak–dél, férfi –nő, szegény–gazdag – szemben a béke és a biztonság, az 
egyházak közö i közösség megerősítése, a társadalmi igazságosság és az emberi 
jogok, a misszió és az evangélium hirdetésének közös szolgálatára hívo  fel.147

Természetes, hogy a kétpólusú világrend kiéleze  versenye idején fokozo  
volt a rendezvény há erében tevékenykedő állambiztonsági és sokféle titkos-
szolgálati, illetve állami ellenőrző jelenlét is. Hagyományos beépüléssel és 

 145 Az In Christ – Hope for the World témát hazai környezetben gyakran fordíto ák e ől – és az 
eredeti tartalomtól – eltérően úgy, hogy Krisztusban – reménység a világért.
 146  e Seventh Assembly of the  Lutheran World Federation. In: S et all. 1997, 403–411.
 147 EOL Külügyi iratok 76. d. 2.
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technikai eszközökkel állandó megfi gyelés ala  tarto ák a munkát. A keleti 
hálózatok – legintenzívebben az NDK, de vélhetően a szovjet és a hazai is – 
nagy éberséggel fi gyelték a politikailag „reakciósnak” minősíthető jelenségeket, 
illetve a nyugati hálózatok ugyancsak igyekeztek befolyásukat érvényesíteni. 
Ezen felül nemcsak a világgyűlés előkészületi szakaszában, hanem magán az 
eseményen is nagy erőfeszítést követelt a szervezőktől és az LVSZ vezetőitől, 
 hogy elkerüljék a politikai alapú ellentétek kiéleződését, elébe menjenek a 
provokatív lépéseknek. A ’80-as éveknek ez a hamisítatlan légköre ve e körül 
természetesen a magyarországi gyűlést is.

Káldy Zoltán elnökké választása

A korábbi észak-európai és a nyugati magyar lelkészek köréből kiinduló kritikus 
megnyilvánulások a világgyűlés idején nemcsak kiterjedtek, de jelentősen fel is 
erősödtek. Az  Ordass  Lajos püspök 1958-as félreállítását, majd ismételt nyilvános 
elítélését felrovó nyugati cikkeknek Káldy igyekeze  elébe menni,148 s ezzel 
jelentősen megváltozta a álláspontját. 1984 márciusában még azt vázolta fel az 
ÁEH-nak, hogyha  az  Ordass Lajosról íro  könyv – minden valószínűség szerint 
 Terray könyvére gondolhato  – megjelenik, arra az esetre agresszív befeketítő 
kampányt indítanak  Ordass ellen.149 Erre a méltatlan lépésre szerencsére a 
könyv megjelenése ellenére sem került sor, sőt közvetlenül a világgyűlés kezdete 
elő , július 20-án megemlékező áhítatot tarto ak Káldy szolgálatával Ordass 
  Lajos farkasréti sírjánál. A Napról napra című lapból, amely a gyűlés minden 
napján három nyelven – angolul, németül és magyarul, esetenként franciául 
is – tudósíto  a helyszínen az eseményekről, sajátos szerkesztésben ado  hírt 
erről az eseményről. A magyar nyelvű cikk idéz Káldy igehirdetéséből, amely-
ben  Ordasstól pozitíve idéz az egyház társadalmi szolgálatával kapcsolatban, 
majd méltató szavakkal állítja őt példának: „Szere e a m agyar népét, és bár 
bejárta a nagyvilágot, és útjai során sok szeretetben és megbecsülésben volt 
része, ragaszkodo  népéhez és hazájához, és ebben a öldben pihent meg…”150 

 148 Az emigrációhoz tartozó lelkészek követelései melle   Fasang Árpád zongoraművésznek, 
a Deák téri evangélikus gyülekezet presbiterének Káldyhoz íro  levele is kikerült a nyugati 
sajtóhoz ( Szabad Európa Rádió,  Neue Zürcher Zeitung,  EPD,  Glaube in der 2 Welt), amelyben 
 Ordass rehabilitálását kérte tőle. Vö. MOL  ÁEH XIX-A-21 0034-1/k/1984.
 149 Káldy ezt tákolta össze  Ordass ellenében: „… a Magyarországi Evangélikus Egyház is számos 
adalékot tud  Ordass történetéhez adni, többek közö  azt, miként te  kenyértelenné 1956-ban 
  Ordass Lajos mintegy 20 embert, köztük püspököket és professzorokat és önkényesen mondato  
le 16 esperest. Arról is lehetne publikációt készíteni, hogy mennyire nem védte a feketelistára 
került  Dezséry László és  Vető Lajos püspököket az ellenforradalom fegyvereseitől.” MOL ÁEH 
XIX-A-21 c 76. d. 7/pp.
 150 A végrehajtó bizo ság tagjainak koszorúzása   Ordass Lajos sírjánál. In: Napról napra, 1. sz. 
1984. július 22. 3.
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Bővebben és eltérő hangsúllyal számol be ugyanerről az újság angol nyelvű 
tudósítása, amely egyebek közö  így ír: „…»egyoldalú megítélés, félreállítás és 
magány« terhének hordozása ellenére  Ordassnak volt »lelki békessége«, mert 
hi  »Isten hatalmában és jóakaratában.«”151 Ennél is tanulságosabb a másnapi 
német összefoglaló, amelyben az alábbi idézet olvasható: „Csak bűnbánatra 
kész szívvel állhat meg az ember egy sírnál, mivel az a fájdalmas érzésünk 
van, hogy azokat, akiket elteme ünk, nem szere ük eléggé. Így állunk i  Isten 
bűnbocsátó szeretetében bízva, melynek bizonyosságában indulunk tovább a 
szolgálat útján.”152 Az eltérő tartalmú tudósítások egyértelmű példái annak az 
egymástól befelé és kifelé eltérő kommunikációnak, amely nem volt elszigetelt 
eset Káldy Zoltán – és az egész szocialista történelmi korszak – gyakorlatában. 
Ezek a tudósítások mindenesetre arról tanúskodnak, hogy álláspontja az  Ordass 
Lajossal kapcsolatos kritika kezelésében alapvetően megváltozo , s ezzel igye-
keze  elébe vágni az ellenében kiélezhető nyilvános vitának.

A Káldy elnökké választását ellenző nemzetközi kampányban ekkor már jelen-
tősebb részt vállaltak a német egyházak képviselői. Ezt részletesen alátámasztják 
a keletnémet állambiztonsági szolgálat jelentései.153 Egyes keletnémet vezetők – 
 Gienke püspök és mások – nyíltan mozgósíto ak Káldy megválasztása ellen, s 
ebben jelentős támogatást kaptak nyugatnémet oldalról is –  Heubach püspöktől és 
másoktól. Ez mindkét német delegáció belső megosztásához vezete , a titkosszol-
gálati értékelés szerint az NDK delegátusainak kisebb része támoga a a magyar 
jelöltet, ezzel szemben viszont a bajor és baden-wür embergi tartományi egyház 
egyértelműen melle e állt ki. Ugyanezek a dokumentumok tárgyalják az ún.  Dóka-
ügyet is, amely a világgyűlés menetében a legnagyobb feszültséget teremte e, s 
amelynek kirobbantásában jelentős szerepet játszo ak a német egyházak.

 Dóka Zoltán hévízgyörki lelkész 1984 májusában egy hónapos tanulmány-
útra ment Nyugat-Németországba (Kuchen). O  – egyre hosszabbra nyúló 
kinntartózkodás után – nyílt levelet154 fogalmazo  a   Lutheránus Világszövet-
ség vezetőinek és a VB tagjainak címezve, amely július 11-én délelő  – azaz 
tizenegy nappal a világgyűlés megnyitása elő  – érkeze  meg Gen e, az LVSZ 
központjába.155   Dóka „a Magyarországi Evangélikus Egyház segélykiáltásaként” 
fogalmazta meg levelét, amelyben az egyházat belsőleg meghasonlo nak mond-
ta, s ennek okát mindenekelő  a diakóniai teológiához kötö e. Állásfoglalásá-
ban polémiát kezdeményeze  a diakóniai teológia „hibáiról”, azaz biblikus és 

 151 Offi  cials hold memorial service at grave of Bishop  Lajos  Ordass. In: Napról napra, 1. sz. 1984. 
július 22. 1.
 152  Lajos  Ordass offi  ziell geehrt. In: Napról napra,  2. sz. 1984. július 23. 2.
 153 BStU, MfS, HA XX ZMA Nr. 1797.
 154  D 1984, 26–31.
 155  Harmati Béla feljegyzése a  Dóka-ügyről, Genf, 1986. augusztus 29.  Harmati Béla ny. püspök 
magángyűjteménye.
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rendszeres teológiai alapon fogalmazta meg ellenvetéseit ezzel a koncepcióval 
szemben. Ehhez kapcsolódva mutato  rá arra, hogy a diakóniai teológia „egy-
házkormányzati alkalmazásban” van az evangélikus egyházban, ami a gyakor-
latban Káldy Zoltán „teológiai terrorját” jelenti. Ennek alátámasztására idéze  
fel konkrét eseteket, amikor Káldy „személyi kultuszt” gyakorolva megkövetelte 
a teológiai lojalitást, s ezzel összeüggésben kijelente e: „A politikai kormányzat 
egyházpolitikája ma – ha valakit meg is lepne ez – sokkal lojálisabb a lelkészek 
és gyülekezetek felé, mint az egyházvezetésé.”156

Ennek okait abban foglalta össze, hogy Káldy 1958 után – amikor még  Dóka 
szerint, tévesen, nem volt szó a diakóniai teológiáról – ötféle módon igyekeze  
megerősíteni pozícióját:157

1) Nyíltan szembefordult  Ordass Lajossal és munkatársaival.
2) Igyekeze  ellenfeleit az államnál lekörözni.
3) „Különösen fontos eszköze volt külöldi kapcsolatainak kiépítése.” Ezzel 

összeüggésben másként fogalmaz külöldön és odahaza.
4) Személyes cenzúra alá vonta az egyházi sajtót.
5) „Káldy püspök utolsó és legjobb fegyvere ellenfeleivel szemben a DT [di-

akóniai teológia – K. A.] koncepciójának kidolgozása le .”
Levele végül azzal zárul, hogy mindez nem személyes támadás Káldy Zol-

tánnal szemben, hanem „a MEE lelkészeinek segélykiáltása”. Bármennyire 
is igyekeze  azonban Dóka  a bírálat élét Káldy ellen fordítani, az állammal 
való összeütközést pedig elkerülni, a nyílt levelet a püspök személyét ért tá-
madáson keresztül is az állami egyházpolitika elutasításaként ítélték meg. Az 
ÁEH az  MSZMP KB  Agitációs és Propaganda Osztály felé július 18-án készült 
összefoglalója erről így ír: „Dóka  Zoltán, hévízgyörki evangélikus lelkész, aki 
jelenleg az NSZK-ban tanulmányúton tartózkodik, levelet írt az LVSZ VB tag-
jainak,  melyben személy szerint Káldy püspököt és az általa képviselt diakóniai 
teológiát, valamint a hazánkban érvényesülő vallásszabadságot támadja.”158

Dóka  Zoltán levele természetesen élénk reakciót válto  ki mind az LVSZ-en 
belül, mind  a magyar egyházvezetésből. Annál is inkább, mert – a keletné-
met titkosszolgálat értesülése szerint – a világgyűlésen Jürgen  Jeziorowski, 
a VELKD német evangélikus egyházszövetség szóvivője a frankfurti  EPD-
tudósítóján keresztül elju a a a levelet a sajtóhoz.  Jeziorowski később „szűk 
belső körben megerősíte e, hogy ő volt a Dóka -ügy kirobbantója, biztatást erre 
 Heubach püspöktől kapo ”.159 A július 22-i ünnepi megnyitót követő első napok-
ban – nem hivatalos úton – már elterjeszte ék a levél másolatait a delegátusok 
közö , amire 26-án, csütörtökön Mau  főtitkár sajtótájékoztatóján történt az 

 156  D 1984, 28.
 157  D 1984, 29–30.
 158 MOL  ÁEH XIX-A-21 0034-1/k/1984.
 159 BStU MfS HA XX ZMA Nr. 1797.
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első hivatalos nyilatkozat.160 A főtitkár azon reményének ado  hangot, hogy 
a megnyilvánult bírálat visszafogo  fogadtatásra talál majd. Másnap Káldy a 
sajtó nyilvánossága elő  ismerte e álláspontját, miszerint a diakóniai teoló-
giát érintő vitát a világgyűlés előkészületi éveiben nem volt mód lefolytatni, 
de erre sort kell keríteni a jövőben. „Egyáltalán nem gondolom, hogy az én és 
sok munkatársam álláspontja tévedhetetlen” – te e hozzá.161 Ugyanakkor Dóka  
fellépésének há erét sokkal összete ebbnek ítélte, mint amit a nyílt levél sugá-
roz.162 Részletesebben tudósíto  erről az angol változat, amely Káldy véleményét 
idézve szükséges há érinformációként Dóka  személyes és családi helyzetét is 
ismerte e.163 Ugyanezen a napon ezt a nyilatkozatot írásos változatban is hi-
vatalosan kioszto ák a delegátusoknak. Erre válaszul a rákövetkező hétfőn, a 
választás elő i napra időzítve a dán  Bertelsen püspök a plénumon kérdést te  
fel arról, hogy egyformán kelle  volna kezelni Dóka és  Káldy írását, azaz vagy 
mindke őt kiosztani vagy egyiket sem. Mau  főtitkár válaszában kiemelte, hogy 
a nyílt levél már lényegében mindenki elő  ismert volt, és a pletykák már a 
sajtó nyilvánosságáig juto ak.164 Ugyanezen a napon te ék közzé az  EPD Dóka 
 Zoltánnal készíte  riportját is.165

A hétfői dán plenáris felszólalás, akárcsak a riport megjelentetésének időzí-
tése aligha lehete  véletlen, különösen ha tekintetbe vesszük a 27-én véglege-
síte  elnökválasztási jelöltlistát: Káldy Zoltán püspök, Roger W.  Nostbakken 
professzor (Kanada), David  Preus püspök (Egyesült Államok) és Bodil  Sølling 
(Dánia), aki a világgyűlést előkészítő LVSZ-bizo ság  vezetője is volt. A dán jelölt 
volt a világszövetség történetében az első női elnökjelölt, választási esélyeit ez 
a tény is jelentősen befolyásolta. A végleges lista visszaigazolta azt a korábban 
is megmutatkozó tendenciát, hogy mindenekelő  az európai, illetve nyugati 
egyházak nem tudtak közösen vállalható jelöltben megállapodni.

A július 31-én, kedden megtarto  elnökválasztás első fordulójában a négy 
közül egyik jelölt sem kapta meg a szükséges 50 százalék fele i támogatást, 
így a második fordulóban a szavazatszám szerinti két legerősebb jelölt, Káldy 
és  Sølling mére e meg magát – Káldy Zoltán meggyőző többséggel, 173 sza-

 160  Mau urges calm consideration of criticism. Napról napra, 6. sz. 1984. július 27. 1.
 161 Erklärung von Bischof Káldy. (A nyilatkozat hivatalosan kiado  német fordítása)  Reuss 
András professzor magángyűjteménye.
 162 Káldy püspök nyilatkozata. Napról napra, 7. sz. 1984. július 28. 3.
 163 Káldy ebben az esetben élt azzal az eszközzel, hogy  Dóka személyével kapcsolatos tényt, 
illetve személyes véleményt is nyilvánosságra hozo , mégpedig  Dóka Zoltán lányának egy 
 LVSZ-től kapo  ösztöndíj utáni svédországi folyamatban levő menedékjogi kérelmét, illetve 
 Dóka neheztelését amia , hogy 1983-ban nem ő kapo  lehetőséget a budapesti Evangélikus 
 Teológiai Akadémia újszövetségi professzori állására. Káldy terms allegations ’simply untrue’.  
Napról napra 7. sz. 1984. július 28. 1.
 164 Danish bishop questions handling of  Dóka le er. Napról napra, 9. sz. 1984. július 31. 4.
 165 BStU MfS HA XX ZMA Nr. 1197. 
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vaza al 143 ellenében le  a   Lutheránus Világszövetség hetedik elnöke. Sokan 
fi gyeltek fel a megválasztását követő első nyilatkozatának – korábbi hangvé-
telétől jelentősen eltérő – üzenetére: „Már most megígérhetem, hogy nem a 
magam útján akarok járni, hanem munkatársak közösségében és csoportban 
dolgozni. Biztos vagyok benne, hogy lehetetlen egyedül vezetni egy ilyen nagy 
közösséget, mint az LVSZ.”166

 A  világgyűlés után

A budapesti világgyűlés 1984. augusztus 5-én ért véget, melyet folytatólagosan 
követe  az újonnan választo  végrehajtó bizo ság alakuló ülése. A követ-
kező hetek lényegében a kiértékelésnek, az LVSZ és az új elnök  szempontjá-
ból a jövőbeli együ működés kialakításának, a Magyarországi Evangélikus 
Egyházban pedig az utómunkálatok elvégzésének és a püspök-elnök meg-
változo  nemzetközi feladatából és megnövekedő leterheltségéből követke-
ző új helyzetre való felkészülésnek az időszakát hozták. Az LVSZ kiértéke-
lő anyaga  lényegében visszatükrözte az általános elégede séget a szervezői 
munkával, a magyar egyház vendéglátásával kapcsolatban, s inkább az is-

 166 Káldy püspök az  LVSZ új elnöke. Napról napra, 10. sz. 1984. augusztus 1. 3.

Az  LVSZ új elnöke (1984)
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tentiszteleti jellegű alkalmakkal és a beszámolók-előadások szárazabb, nehe-
zebben követhető munkájával szemben fogalmaztak meg elmarasztalást.167

Egyértelműen sikeresnek minősíte e a nagygyűlés munkáját az  Állami Egy-
házügyi Hivatal is. Az összegző jelentésben168 kiemelték Káldy elnökké válasz-
tásának jelentőségét, hozzátéve: „A megválasztásban ezú al nem a hagyomány 
(a vendéglátó egyház vezetőjének jelölése) játszo  meghatározó szerepet. Ennél 
nagyobb jelentőséggel bírtak a magyarországi viszonyokról, a vallásszabadság-
ról és az egyházpolitikáról szerze  tapasztalatok. Emelle  fontos tényező volt 
az amerikai vezető szerep csökkentésére irányuló nyugat-európai törekvés és 
a harmadik világból érkeze  küldö ek többségének határozo  kiállása Káldy 
püspök melle .” Kedvezőnek ítélték a nyugati kritikák és provokációk eredményes 
kezelését, „hogy ezeket a támadásokat jelentősebb káros hatás nélkül el tudtuk 
hárítani”, ugyanakkor pozitívnak lá ák az esemény belpolitikai visszhangját is. 
„Összegezve megállapítható, hogy a   Lutheránus Világszövetség Nagygyűlése 
egészében kedvezően zajlo  le. Sikerült tovább oldani a szocializmussal szembeni 
előítéleteket, s nyugati részről több megértést, a harmadik világ részéről több 
érdeklődést tapasztaltunk a szocialista országokban élő egyházak helyzete és 
tevékenysége iránt. A Nagygyűlésen elfogado  határozatokban és dokumentu-
mokban a társadalmi kérdésekben kialakíto  pozitív irányvonal érvényesült.”

Káldy néhány hé el a záró istentisztelet után –  Pál apostoltól kölcsönzö  
szavakkal – Ti én örömöm és koronám címmel írt cikket az  Evangélikus Élet című 
egyházi hetilapba.169 Ebben az egész egyház sikereként értékelte a nagy nemzetkö-
zi eseményt: „A gyülekezetek a   Lutheránus Világszövetség VII. nagygyűlésének 
előkészítésében, azon való részvételben, azért való áldozatban és fegyelemben 
»én örömömnek és én koronámnak« bizonyultak. Igen nagy megtiszteltetés szá-
momra a   Lutheránus Világszövetség elnöki posztja, mégis ki merem mondani: 
a »győzelmi díj« számomra nem az elnöki tiszt, hanem maguk a gyülekezetek. 
Boldog vagyok, hogy ennek a magyarországi evangélikus egyháznak lehetek 
a püspöke.” Azon túl, hogy az egész egyháznak nagy erőfeszítése, de valódi 
eredményt hozó erőfeszítése volt a megrendezés, feltűnő a cikk jellegzetesen 
autoriter hangja, és megkísérti az olvasót a gondolat, vajon valamiképpen nem 
tényleges megkoronázásként élte-e meg a püspök mindazt, ami történt.

Ahogyan ez püspöki pályafutása során kezde ől fogva történt, egyházve-
zetői pályája csúcspontján is a sikert személyes konfl iktusok árnyékolták be. 
Amikor negyed évszázad elmúltával úgy tűnt, hogy az egész szolgálatát vé-
gigkísérő  Ordass-ügyet az állandó személyes küszködés után a maga részéről 
valamiképpen ad acta tehetné, sőt elnökké választásával legalábbis formáli-

 167 Evaluation Tally for the  LWF Seventh Assembly, 23. Harmati Béla magángyűjteménye.
 168 MOL ÁEH XIX-A-21 d 136. d. 0034-1/M/1984.
 169 K 1984b, 1.
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san – saját szavajárásával – „lekörözte” az egykori alelnök  Ordasst, és amikor 
a kisebb hazai protestáns egyház vezetőjeként olyan egyházi világszervezet 
első embere le , amelyhez fogható pozíciót a magyar református egyház erős 
embere,  Bartha Tibor sem tudo  elérni, akkor mégis az indulat szavai ömlöt-
tek belőle előbb említe  örvendező cikkében. „Áruló lelkész hazudozása és 
rágalma” – utal félreérthetetlenül Dóka  Zoltánra. Az egyházon belüli szűkebb 
szervezői stáb szeptember 21-én tarto  ülésén, ahol a tanulságok és teendők 
megbeszélésére ültek össze, lényegében két pontról folyt érdemi megbeszé-
lés: egyrészt a világgyűlés anyagának összeállításáról és teológiai-tartalmi 
kiértékeléséről, másrészt a Dóka  Zoltán – és a hozzá hasonlóan nyilatkozó 
 Csengődy László lelkész – elleni egyházi fellépésről, közvetítői megbeszélések 
és egy esetleges Dóka  elleni fegyelmi eljárás lefolytatásáról.170 1984. szeptember 
24-én az esperesi konferencia nyilatkozatban határolta el magát az időköz-
ben – augusztus közepén – hazatért Dóka  Zoltántól, majd az egyházmegyei 
lelkészi munkaközösségeket kötelezték hasonló állásfoglalásra.171 Az LVSZ 
közvéleménye  azonban élénk fi gyelemmel kísérte a Dóka  sorsát érintő ma-
gyar fejleményeket. Mau  főtitkár már szeptember közepén levélben igyekeze  
Káldyt lebeszélni a legcsekélyebb megtorlásról is: „Amennyiben azt észlelik 
nálad, hogy a magyarországi egyház fejeként kemény intézkedéseket hozol egy 
lelkész ellen, mivel az kritizálta az egyházvezetést – akit akár meg is téveszt-
he ek –, akkor ez olyan reakciót válthat ki a Szövetség számos tagegyházában, 
amely csorbíthatja elnöki szolgálatod eredményességét a Szövetségben.”172 Mau 
 érvelése nem csupán józan ítélőképességet tükröz, de fi gyelemre méltó az a 
továbbiakban tisztázatlan célzása is, hogy kik és milyen célza al „téveszthet-
ték meg” Dóka  Zoltánt? Október közepén  Aarfl ot norvég érsek kérdeze  rá 
Dóka és   Csengődy ügyére levélben, s az ira árban maradt levélvázlatokból 
arra lehet következtetni, hogy több külöldi egyházvezető is –  Hanselmann, 
 Bra gård,  Bertelsen,  Werkström,  Heubach, von  Keller – érdeklődhete  nála.173 
Káldy mindenesetre belá a, hogy bölcsebb meghátrálnia, s megszünte ék a 
fegyelmi eljárást, illetve a gyülekezeti szolgálati felüggesztést Dóka  ellen.

A személyes frusztrációt és indulatokat kiváltó feszült belső egyházi helyzet 
melle  az LVSZ – és sok  vonatkozásban az egész egyházi és nemzetközi diplo-
mácia – viszonyaival elnökként csak most ismerkedő Káldy helyzete az állami 

 170  Reuss András kézzel írt emlékeztetője a világgyűlés kiértékeléséről, 1984. szeptember 21. EOL 
Külöldi iratok 76/2. p. 114.
 171 Maga a megyei szavazási eredmény is elgondolkodtatha a az egyházvezetést, mivel ugyan 
jelentős többséggel elutasíto ák  Dóka világgyűlés ala i akcióját, valamint kinyilváníto ák 
bizalmukat az egyházvezetés iránt, ugyanakkor a nyílt levél tartalmát mindössze 45 százalék 
ítélte el. I 2006, 15–34.
 172 Carl  Mau levele Káldy Zoltánhoz, 1984. szeptember 13. EOL Külöldi iratok 76. (Levelezés 1984)
 173 EOL Külöldi iratok 76. (Levelezés 1984)
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A világgyűlés után

oldalon is jelentősen megváltozo . 
Az ÁEH összefoglaló  jelentésében így 
fogalmaztak: „Káldy Zoltán püspök 
elnökké választása új lehetőségeket 
jelent és egyben nagyobb körültekin-
tést és fi gyelmet is igényel egyház-
politikai munkánkban.”174 Ez abban 
a szimbolikus megtiszteltetésben is 
kifejezésre juto , hogy az országgyű-
lés 1984. október 18-án tarto  ülésén 
elsőként szólhato  hozzá  Várkonyi 
Péter külügyminiszter beszámolójá-
hoz.175 Ebben a felszólalásában már 
nem a ’70-es évek két parlamentbeli 
megszólalására jellemző, politikailag 
konformista stílusjegyek uralkodtak, 
hanem a ’80-as évek ideológiailag már 
oldo abb, a szocialista rendszerek lá-
ba alól lassanként kicsúszó gazdasági 
talaj politikai tanácstalanságában lazuló igazodási fegyelem. Az általános ma-
gyar irányvonalba igyekeze  mondanivalóját illeszteni, amikor például észak 
és dél, kelet és nyugat kormányait egyaránt felszólíto a az élet megmentésére, a 
nukleáris elre entés koncepciójának feladására, vagy amikor reményre biztató 
példaként idéze   Gromiko szovjet külügyminiszter melle   Reagan elnök felszó-
lalásaiból is. Mindez Magyarországnak – nem utolsó sorban eddigi nemzetközi 
politikai útjából és a gazdasági kényszerűségekből következően – a szocialista 
táboron belüli, kelet és nyugat viszonyában egyre sajátosabban köztes helyzeté-
ben a kétpólusú világrend felbomlásának kezdetén már nem volt kirívó. Káldy 
ebben a légkörben igyekeze  egyre többször hangoztato  külpolitikai célját, a 
„hídverés” szolgálatát – mintegy a ’70-es évek növekvő stabilitásához, az erővi-
szonyok kiegyensúlyozo ságához visszakívánkozva – elfogadtatni, s ebben az 
egyházak összefogásában rejlő lehetőségeket hangsúlyozni. Ilyen szellemben 
számolt be az LVSZ nyári üléséről  Budapesten, de nagy elismeréssel mélta a a 
magyar kormányzat kezdődő politikai manőverezését is kelet és nyugat közö , 
amelyet ő viszont inkább a korábbi évek következetes folytatásának vélt és láto .

A korábbi ciklushoz képest megváltozo  részvétele a Parlament külügyi 
bizo ságának munkájában is, részvétele meghaladta az ülések kétharmadát 
is. Mégsem volt mindennapi rutinja a külpolitikában,  Bartha Tibor református 

 174 MOL ÁEH XIX-A-21 d 136. d. 0034-1/M/1984.
 175 Az Országgyűlés 29. ülése, 1984. október 18. Országgyűlési Értesítő col. 1981–1985. 1921–1925.

Káldy előadás közben
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püspök megszólalásaihoz viszonyítva, aki szintén tagja volt a bizo ságnak, az 
általános tájékozo ság hiánya szembetűnő. Ebben az időszakban is jellemző, 
hogy i  igyekeze  hasznos információkhoz jutni az egyházi téren is érdekes 
külpolitikai kérdésekben – ilyen volt például az őt személyesen érdeklő Etiópia 
és Tanzánia helyzetére vonatkozó kérdése,176 de számos más konkrét eset is. 
Ugyanakkor igyekeze  bátrabban ismertetni és tudatosítani az evangélikus 
egyház külügyi szolgálatvállalását, amit a jelenlevő Bartha püspök aztán tö-
rekede  – a ke ejük közö  meglévő feszültségekből és alkati különbségekből 
is következően – a maga szemszögéből megfelelő helyre tenni.177 Az 1980-as 
évek szabadabbá váló légkörében azonban szembetűnővé vált az is, hogy egész 
pályafutása ala  mennyire az állam szoros felügyelete ala  nő e ki magát, hi-
szen amikor másokhoz hasonlóan maga is kritikus hangon szólt hozzá például 
a minisztériumi beszámolókhoz, azt úgy fogalmazta meg, hogy a legcsekélyebb 
mértékben sem kívánja bírálni az előterjesztőt.178 A világméretű és hazai rend-
szerváltozás kezdeti előjelei, amelynek pedig bizonyos értelemben az 1984-es 
világgyűlés lehetősége és megvalósulása is része volt, számára – mint abban 
a korban általánosságban is – elképzelhetetlenek és felismerhetetlenek voltak.

Káldy bizalmi helyzetét az állam lényegében az LVSZ elnökévé való  megvá-
lasztása után erősíte e meg, amikor az 1985-ös országgyűlési választásokon nem 
egyéni választókerületből, hanem a mindössze harmincöt főt számláló országos 
listáról – az eleve biztosnál is biztosabb helyről – került be a képviselők közé. 
Ezzel szinte egy időben, 1985. április 4-én a Magyar Népköztársaság rubin-
tokkal ékesíte  Zászlórendje állami kitüntetést adományozták neki. Különös 
elismerése volt ez annak a régen vágyo  pozíciónak, amit az ÁEH már idéze  
 mondata sokkal kegyetlenebb nyersességgel mondo  ki: az LVSZ elnökeként 
„nagy  körültekintést és fi gyelmet igényel” – azaz most már komolyan kell és 
érdemes vele számolni.

A hídverés politikája

Káldy Zoltán aktív elnöki tevékenységének – azaz kevesebb, mint másfél év-
nek – a mo óját semmi nem adja vissza olyan világosan, mint ez – az 1980-as 
magyar világgyűlési pályázat benyújtásával összeforro  – gondolata a hídverés 
szolgálatáról. Első elnöki jelentését 1985 augusztusában terjeszte e az LVSZ 

 176 OGY IL C IV. 9. a. 1982. december 9. 44.
 177 OGY IL C IV. 9. a. 1981. április 1. 30–32.
 178 A KGST gazdasági problémáiról a külpolitika gyengülésének összeüggésében, OGY IL C IV. 9. 
a. 1982. június 8. 14–15. Jellemző, hogy Horn Gyula államtitkárral szemben a kulturális világfórum 
szervezési kérdéseiben kifogasolja, hogy az állam nem instruálja megfelelő felkészülési idővel az 
egyházakat a követendő irányvonalakról. OGY IL C IV. 9. a. 1985. október 3. 23–24. és 41–42.
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A hídverés politikája

Végrehajtó  Bizo sága elé, amelyben a budapesti indulás, az elvégze  látogatá-
sok és a jövőbeli hangsúlyok szempontjából foglalta össze végze  munkáját.179

A budapesti világgyűléssel összeüggésben megoszto a örömét: „A tapasztalt 
nehézségek ellenére a budapesti nagygyűlés egyházam életére is mély hatást 
gyakorolt. Olyan, mint egy álom. […] Úgy tetsze , mintha minden magyar 
örült volna a nagygyűlésnek, és büszke le  volna arra, hogy azt meg tudtuk 
országunkban tartani. Nem akarok erről sokat beszélni, de próbálják meg 
átérezni, hogy hazámban most nem ugyanúgy mennek a dolgok, mint a nagy-
gyűlés elő . Úgy látom, hogy ez bizonyos mértékben egész Kelet-Európára 
igaz.”180 Az eltelt első év a sokféle és nagyszámú határozat súlyozásával és 
cselekvési tervvé formálásával sem végze  egészen, mégis általánosságban 
a legfontosabbnak azt ítélte, hogy a rendszeres teológiai alapvetés soha nem 
tapasztalt módon kapcsolódo  össze a konkr ét cselekvés – etikai, társadalmi 
kérdések – szükségességével. Ezt – ellentétben azokkal, akik éppen a nagyobb 
és szélesebb teológiai hangsúlyt hiányolták – mindenképpen a legfőbb pozití-
vumnak tarto a. Kiemelte a lutheránus egyházak közö i, illetve a szélesebb 
ökumenikus kapcsolatok elmélyülését, s a maga részéről részletes programot 
vázolt fel a szórvány-, illetve kisebbségi helyzetben levő – azaz a harmadik és a 
szocialista világ, valamint néhány nyugati országban élő – egyházak megerő-
sítésére. Bár egészen különbözőek a más világvallások (Afrika, Ázsia, Óceánia) 
vagy éppen a katolikus környezetben (Dél-Amerika) élő közösségek kihívásai, 
más a szociális és gazdasági há erük, mások a missziós lehetőségeik, mégis 
mindenképpen erősödhetnek a világszövetség közösségében. Ehhez kapcsolódó 
látogatásokat is bejelente  beszédében. Mindez külpolitikai látóterének világ-
méretű kitágulását, illetve első, nagy nemzetközi összeüggésekben szerze  
vezetői tapasztalatait is jelezte.

A szocialista országok – az NDK kivételével – abszolút kisebbségben élő 
egyházairól szólva mintegy összegzését is adta annak a kelet-európai pers-
pektívának, amelyből nemcsak további szándékait, de lényegében – személyes 
hitvallásképpen – a maga közel harmincéves püspöki szolgálatát is felépíte e: 
„A kelet-európai lutheránus egyházak olyan társadalomban élnek, amely a 
maga szociális, gazdasági és politikai rendszerét a marxizmus-leninizmus 
ideológiai alapján építi fel. Ezek az egyházak mintegy negyven éve élnek ilyen 

 179  LWF Executive Commi ee meeting, August 1985. Exhibit 6.
 180 „Hogyan is tudtuk mi, egy kisebbségben élő egyház szinte kezünkben tartani a várost. Egye-
dülálló tény, hogy a hatalmas stadionban felüggeszte  zászlók fennen hirde ék, ide gyűltek 
a világ minden részéből az evangélikus keresztyének. Talán nem is tudják igazán érzékelni, 
milyen általános visszhangot kapo  a nagygyűlés a magyar nép közö . Az újságok tele voltak 
nagygyűlési riportokkal. Első ízben fordult elő, hogy a kommunista párt hivatalos lapja terje-
delmesen foglalkozo  egy keresztyén összejövetellel.” Elnöki beszámoló. Az eredeti, magyar 
nyelvű kézirat.  Reuss András professzor magángyűjteményéből.
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környezetben. Kipróbáltato  hitük, reménységük és szeretetük. Ateista kö-
zegben kelle  hűségesen megállniuk Krisztus-hitükben, és nem volt szabad 
elszigetelődniük. Sok kihívással kelle  szembenézniük. Véleményem szerint 
ezeket az egyházakat nemcsak kritizálni kellene »kívülről«, hanem szeretni 
is. Bíznunk kellene bennük és kérni őket, hogy gazdagítsák tapasztalataikkal 
a   Lutheránus Világszövetség életét. Azt mondhatom, hogy nem az az elsőren-
dű feladatunk, hogy támogassuk őket, hanem hogy elfogadjuk szolgálatukat, 
sokkal inkább, mint ez ideig. Nem azt kellene várni tőlük, hogy ugyanúgy 
valljanak minden teológiai tantételt, mint nyugaton: Nyugat-Európában vagy 
az USA-ban. Krisztus mindenben gazdagabb és túláradóbb, mint ahogy arról 
több százezer könyvben írtak. Kelet-Európában élve ezek az egyházak Istennek 
olyan ajándékát kapha ák, amelyet mint Isten örök szavának más oldalról való 
megközelítésének tudha ak és érthe ek sajátságos történelmi helyzetükben, 
és ez az, amit a többi egyháznak nyújthatnak hozzájárulásukként.”181

Aktív elnöki időszakának három kiemelkedő jelentőségű látogatási programja 
volt, ezek közül ke ő ese  a jelentés időszakára. 1985 májusában Észak-Amerika 
lutheránus egyházai lá ák vendégül, ahol nemcsak az Egyesült Államokban 
élő több tagegyházat, de az éppen egyesült kanadai egyházat is mélyebben 
megismerhe e. Elkísérte Mau  főtitkár is, aki szintén az USA-ból érkeze , illet-
ve genfi  szolgálata után hamarosan oda készült visszatérni. Útja során a sajtó 
nyilvánossága elő  nyíltan bírálta  Reagan elnök kijelentését, amelyben – a 
jól ismert fordula al – „a Gonosz birodalmának” nevezte a Szovjetuniót.182 
Ugyancsak jelentős esemény volt nyári látogatásuk  II. János Pál pápánál, akivel a 
nyílt fogadtatáson túl az evangélikus–római katolikus ökumenikus tárgyalások 
intenzív folytatásáról is tárgyaltak. Ősszel került sor moszkvai látogatásukra 
– éppen a gorbacsovi éra kezdetén –, amelynek során pozitív jelzést kapo  a 
világszövetség a szovjet-ázsiai területeken élő evangélikusok egy egyházba 
szerveződésének engedélyezésére. Ezek a látogatások már mind érezte ék a 
’80-as évek globális méretű átalakulásait.

1985. szeptember 1-jén Carl Mau  főtitkárt Gunnar  Stålse 183 norvég politikus 
válto a fel hivatalában. A főtitkári megbízatás egy éves meghosszabbítását a 
budapesti világgyűlés után az új elnökség és testületek munkájának stabilabbá 
tétele érdekében határozták el, és a nyugat- és észak-európai régiók indíto ak 
esélyes jelölteket az utódlásra, amely végül a norvég jelölt javára dőlt el. Már 
maga a tény, hogy a hagyományosan, 1984-ben pedig különösen is Káldyval 
szemben fellépő norvég egyházból érkezik a genfi  adminisztráció új vezetője, 

 181 Uo. 11.
 182 LWI 23/85, 9 June 1985, 2–3.
 183 Gunnar  Stålse  (1935–) 1972–73-ban tagja volt a Korvald-kabinetnek, 1977–1981 közö  a par-
lament alelnöke volt, 1977-től két évig a norvég Centrum Párt elnöke. 1985–1994 közö  töltö e 
be a   Lutheránus Világszövetség főtitkári tisztét, 1998-tól 2005-ig oslói püspök.
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sötét viharfelhőket jelente  az új elnöknek. Ehhez járult még  Stålse  céltudatos-
sága, visszafogo  teológiai és sokkal erősebb politikai érdeklődése – korábban 
tagja volt a norvég kormánynak, s magasra ívelő politikusi pályát futo  be –, 
amely karakteres, konfrontatív, álláspontját keménységgel képviselő szemé-
lyiséggel párosult. Az elnök és az új főtitkár munkaviszonya, bár korábban 
hosszú ideig ve ek részt együ  az LVSZ Egyházi  Együ működési Bizo ságának 
elnökségében, kezde ől fogva feszült volt. Állandósultak közö ük a hatásköri 
és kompetenciahatárokat érintő, személyes jellegű viták. Káldy 1985 karácsonya 
elő  Gen e utazo , hogy a világszövetség aktuális ügyeiről egyeztessen a 
világszövetség központjában. December 19-én indult haza repülőgéppel, miu-
tán egy elhúzódó, heves szóváltással végződő négyszemközti tárgyalása volt 
 Stålse -tel. A zürichi repülőtéren baleset érte, melynek során ütés érte a fejét, 
majd Budapestre súlyos panaszokkal érkeze . December 22-én súlyos agyvér-
zésen ese  át, amely lényegében munkaképtelenné te e élete hátralevő másfél 
évére.  Nagy Gyula püspök 1986 januárjában jelente e be hivatalosan is a   Lu-
theránus Világszövetség központjának, hogy Káldy nem képes ellátni feladatát.

Utolsó üzenetét 1986 júliusában intézte a Münchenben ülésező végrehajtó bi-
zo sághoz. Időközben – még megbetegedése elő i – szolgálati útjait említő rövid 
felsorolás melle  személyes szavakat intéze  az ülés résztvevőihez. „Hosszabb 
ideig betegnek lenni, ez már önmagában is nagy lelki teher, a fi zikai terhen 
túl, minden ember számára. Ha azonban a betegség mia  valakinek egy időre 
le kell tennie kötelességeit éppen egy jó kezdet után, ez még nehezebbé teszi 
a terhet. […] Örömmel szolgáltam mindeddig a  Lutheránus Világszövetséget, 
és mélyen fájlalom, hogy – legalábbis jelenleg – nem vagyok képes feladatom 
ellátására. Szilárd azonban reménységem és akaratom, hogy visszatérjek, és 
erőért imádkozom.”184

 184 Elnöki üzenet. Az eredeti angol szöveg hivatalos magyar fordítása. Reuss András magán-
gyűjteménye. Vö. LWI 25/86. 12 July 1986. 5.

KA_Kaldy.indd   115KA_Kaldy.indd   115 2012.05.25.   14:48:572012.05.25.   14:48:57



116

Hanem szeretni is…

„ e man of his times” (korának embere) – így mutatja be Káldy Zoltánt az 
elnökökről szóló portrésorozatban a   Lutheránus Világszövetség ötvenéves 
történetéről íro  könyv.185 Káldy Zoltán valóban egy olyan történelmi korszak, 
egy olyan politikai kontextus összeüggésében élt, amely nélkül életpályájának 
szinte egyetlen mozzanata sem értelmezhető reálisan. Sőt azt is mondhatjuk, 
hogy egy olyan totalitárius rendszerben vállalt közfeladatot, amely alapvető 
természeténél fogva nem tűrte meg a közéletben azokat, akik ellenálltak az 
– ideologikus diktatúrák lényegéből fakadó, destruktív jellegű vagy hatású – 
átformáló törekvéseknek.

Káldy Zoltán egyházvezetői karaktere összete  emberi viszonyrendszerekben 
alakult ki 1958-as püspöki szolgálatba állása után, amely személyes jegyeit is 
jelentősen megváltozta a. 1983-ban, huszonöt év távlatából186 úgy emlékszik 
vissza az indulás korszakára, hogy két irányzat képviselői közé szorult: az 
Ordass   Lajos munkatársi köréhez tartozó „ellenzékiek” és az ’50-es években 
pozícióhoz juto  „balosok” közé. Az előbbiekkel való leszámolással kapcsolatban 
talán kezdetben még naiv volt, később mégis keresztülvi e a megtorlás – talán 
rákényszeríte  (?), talán általa tompíto  (?), talán készséggel végrehajto  (?) – 
politikáját. Az utóbbiakkal állandó harcot vívo  egy kiegyensúlyozo , biztos 
egyházvezetői pozícióért az államhoz fűződő kapcsolatokban. A baloldali rend-
szer – akár az egyik, akár a másik vonalon mozgo  – egyre mélyebb üggő 
viszonyba kényszeríte e.

Ebből a személyes őrlődésből is következe  az, hogy az 1956 októberéig hi-
vatalban levő, ugyanakkor nemzetközi tekintélyének maradékát is elveszte  
egyházvezetés visszatérése után törekede  a külkapcsolatok terén megszerezni 
az evangélikus egyházon belüli egyértelmű vezetői pozíciót. Habár ebben az 
összeüggésben is szoros állami ellenőrzés és irányítás ala  állt, mégis a belső 
egyházi viszonyokhoz képest i  valamivel nagyobb mozgástér kínálkozo  
számára. Kétségtelen, hogy az államhatalom is neki szánta ezt a szerepet.

Személyi ado ságai ugyanakkor nem kedveztek a nemzetközi karriernek. 
Nyelvtudása olyan szerze  nyelvismeret volt, amelyet külöldi tanulmányi 
ösztöndíjas lehetőség híján nem tudo  kellő mértékben fejleszteni. Bár ango-

 185 S 1997, 464–471.
 186 K 1984a, 1–10.
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lul és németül is beszélt, fordításban és fogalmazásban egyaránt segítségre 
szorult. Kedvezőtlenül hato  rá a – nyilván nem véletlenül – hosszú ideig 
gyakorolt állami felügyelet is: egyrészt bizalmatlanná és magányossá te e, 
ami növelte az autoriter viselkedésre benne kezde ől fogva meglevő hajlam 
roncsoló kifejlődését, másrészt egész életére kihatóan sérüléseket okozo  neki 
az önálló kezdeményezések terén. Ennek következményeit meggyőzően mutatja 
be országgyűlési – vagyis az állambiztonsági hálózat „aranykalitkájából” való 
szabadulása utáni – munkája: felszólalásaiban igyekeze  mindig alkalmazkodni 
az állam – legalábbis általa feltételeze  – elvárásaihoz, a külügyi bizo sági 
munkában pedig mindig tapintatosan gyűjtö e az információkat az egyes 
speciális területeken képviselt állami külpolitikáról, nehogy azon túlmerész-
kedve foglaljon állást külhoni fórumokon. Ebbe a sorba illeszkedik az is, hogy 
még az 1980-as évek jelentősen megváltozo  politikai légkörében is – az egyik 
legnagyobb egyházi világszervezet elnökeként! – még mindig állami instruk-
ciókat követelt a kormánytól a Kulturális Világfórum résztvevőivel kapcsolatos 
egyházi magatartásról, amennyiben azok magyarországi tartózkodásuk során 
felvennék lelkészekkel vagy gyülekezetekkel a kapcsolatot.

A Magyarországi Evangélikus Egyház nemzetközi kapcsolatai jelente ék 
Káldy Zoltán számára a személyes érvényesülés leghatékonyabb útját is. Az 
előbb vázolt megkerülhetetlen állami gyámkodás ugyan visszafogta egyéni 
kezdeményezéseit – és ezzel lehetőségeit is –, ugyanakkor viszont fokozta benne 
a „lekörözési vágyat”, ha másokkal szemben alulmaradt az összehasonlításban. 
Ez sajátosan igaz volt az egész püspöki időszakát végigkísérő kényszerre, hogy az 
Ordass   Lajos nemzetközi elismertsége mia  elszenvede  kezdeti nehézségeket 
azzal próbálja feledtetni, hogy – persze még számos más motiváció melle  – az 
1984-es világgyűlésen feljebb emelkedjék nála. Ez a feszültség magyarázza azt 
is, hogy Káldy miért láto  nagy perspektívát a diakóniai teológia nemzetközi 
terjesztésében, hiszen ezt az állam nem tilto a, ugyanakkor a második világ 
sajátos helyzete és felismerései iránti növekvő érdeklődés a ’70-es években, majd 
az LVSZ nagygyűlésének  budapesti megrendezése erre kedvező lehetőségnek 
mutatkozo .

Talán – az állami tudatos ráhatás útján inhabituált – óvatosságából, talán 
közvetlen – ösztönös – diplomáciai alkalmasságának gyengeségéből adódo , 
hogy általában nehezen tudo  lépést tartani a hazai és világpolitika változása-
iból következő új helyzetekkel. Ilyen volt az 1962-es  MSZMP kongresszus utáni 
belső átalakulás, a kádári konszolidáció kezdete, de ehhez hasonlóan késéssel 
reagált a  XXIII. János pápa kezdeményezésére elindíto , majd a  II. vatikáni 
zsinat által intézményesíte  katolikus egyházi változásokra éppúgy, mint a 
’70-es évek enyhülésére vagy a ’80-as évek globális méretű átalakulására. Ez 
alól viszont jelentőségében eléggé nem értékelhető kivételt jelente  a budapesti 
világgyűlés tudatosan vállalt és hangsúlyozo  „híd szerepe” a kis hidegháború 
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idején, amivel Káldy kezde ől fogva maga kötö e össze a magyar rendezési 
szándékot.

Káldy Zoltán meghatározó szerepe tehát az evangélikus egyház életében 
egész püspöki szolgálata idején megkérdőjelezhetetlen volt. Számos olyan vonás-
sal jellemezhető az általa irányíto  külügyi munka, amely nagy hatékonyságot 
ado  a nem kis egyházi áldozatvállalással végze  külszolgálatnak: tudatos 
tervezés, kiutazók felkészítése, aktív részvétel a nemzetközi teológiai életben, 
illetve annak hazai műhelymunkájában, az ösztöndíjas cserelehetőségek minél 
szélesebb körű kiépítése, a nemzetközi kapcsolatokon keresztül anyagi és tárgyi 
támogatások megszerzése a gyülekezetek, intézmények és egyházi munkaágak 
(például a teológiai képzés) számára, magyar munkatársak beju atása a nemzet-
közi szervezetek állásaiba stb. Ezeknek az elveknek a következetes érvényesítése 
nyomán a Magyarországi Evangélikus Egyház mind létszáma, mind anyagi ereje 
arányait messze meghaladó befolyásra te  szert a külkapcsolatok területén.

Káldy egész életpályáját végigkísérve elmondható, hogy 1958-ban mind belső 
szerkezetében, mind nemzetközi kapcsolataiban egy mély válságban lévő egyház 
egyik vezetője le . Egyfelől céltudatos szívóssága, másfelől a szolgálata három 
évtizedében hazai és globális léptékben is folytonosan változó körülmények 
következtében eljuto  az evangélikus egyházak világméretű közösségének 
legmagasabb hivataláig, amikor az LVSZ elnökévé  választo ák. Mindezt tekint-
he e olyan elismerésnek, amely a szolgálat – a diakónia – nemzetközi szintű 
folytatása, ugyanakkor mégis egyfajta önigazolás is. 1985-ben drámai módon 
éppen ezzel a feladatával összeüggésben érte útközben a később végzetesnek 
bizonyult balesete. Amikor 1987. május 17-én elhunyt, olyan kiemelkedő nem-
zetközi karriert tudhato  maga mögö , amely nemcsak életpályájának bete-
tőzése volt, de a Magyarországi Evangélikus Egyház 20. századi történetének 
meghatározó, szerves része is. 1985-ben mintegy ennek a legmegrendítőbb és 
a legszemélyesebb érzelmekkel is áthato  foglalatát adta  az LVSZ Végrehajtó 
 Bizo ságának írt levelében: „A kelet-európai lutheránus egyházak olyan tár-
sadalomban élnek, amely a maga szociális, gazdasági és politikai rendszerét a 
marxizmus-leninizmus ideológiai alapján építi fel. Ezek az egyházak mintegy 
negyven éve élnek ilyen környezetben. Kipróbáltato  hitük, reménységük és 
szeretetük. Ateista közegben kelle  hűségesen megállniuk Krisztus-hitükben, 
és nem volt szabad elszigetelődniük. Sok kihívással kelle  szembenézniük. Vé-
leményem szerint ezeket az egyházakat nemcsak kritizálni kellene »kívülről«, 
hanem szeretni is.”
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 1. Egyezmény a kormány és az evangélikus egyház közö  (1948)
 2. Püspöki székfoglaló beszéd (1958)
 3. Az LVSZ vezetőivel  folytato  bécsi megbeszélés jegyzőkönyve (1959)
 4. ÁBTL-jelentés az LVSZ vezetőivel  folytato  bécsi megbeszélésről (1959)
 5. Az ötödik út (1964)
 6. Az egyház életformája: a diakónia (1964)
 7. Külügyi bizo ság munkaterve (1965)
 8. Szólítlak benneteket (1966)
 9. Beszélgetek veletek (1966)
 10. Jézus Krisztus – Úr és szolga (1975)
 11. Az LVSZ Végrehajtó  Bizo sága tagjainak koszorúzása Ordass   Lajos sírjánál 

(angol, német, magyar nyelvű tudósítás, 1984)
 12.  Nyílt levél (Dóka  Zoltán, 1984)
 13. Káldy püspök az LVSZ új elnöke (angol,  német, magyar nyelvű tudósítá s, 

1984)
 14. Vallomás az elmúlt 25 évről (1984)
 15. Ti, én örömöm és koronám (1984)
 16. Az LVSZ elnökének  üdvözlete a Végrehajtó Bizo ság üléséhez (1986)

E        (1948)

A magyar köztársaság kormánya és a magyarországi evangélikus egyház zsi-
natának 1948. december 8-án hozo  határozatával kiküldö  bizo ság az állam 
és az egyház közö i viszony kérdésének mindkét részről óhajto  békességes és 
helyes rendezése céljából az alábbi megállapodást kötö e:

(1) A magyar köztársaságban az egyház helyzetének új rendezése céljából a 
magyar köztársaság kormánya és a magyarországi evang élikus egyház állan-
dó közös bizo ságot küld ki az új vallásügyi törvények – köztük elsősorban a 
gyermekek vallására vonatkozó törvény – javaslatának kidolgozására. Az új 
országos vallásügyi törvényeknek megfelelő módosításokat az egyházi törvé-
nyeken az egyházi törvényhozás végre fogja hajtani. A közös bizo ság tagja-
inak számát az egyház részéről az egyház állapítja meg. A bizo ság szakértő 
albizo ságot jelölhet.

(2) A magyar köztársaság kormánya ez alkalommal is kifejezi, hogy elismeri 
és minden lehetséges és szükséges eszközzel biztosítja a vallásgyakorlat teljes 
szabadságát. A magyarországi evangélikus egyház pedig ez alkalommal is 
megállapítja, hogy a magyar köztársaság törvényhozása és a kormány a szabad 
vallásgyakorlatot mindezideig biztosíto a, védelmében részesíte e, sőt azt az 
1947. évi 33. tc. megalkotásával jelentősen kiszélesíte e, az egyház személyi 
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és dologi kiadásaihoz ado  segélyezéssel pedig lehetővé te e az egyházi élet 
eddigi kereteinek fenntartását.

(3) A magyar köztársaság kormánya az egyházi élet szabad működése körébe 
tartozónak tekinti az egyház minden, a fennálló jogszabályoknak megfelelő 
hitbeli tevékenységét, így az istentiszteletek tartását templomban, más erre 
alkalmas középületben, családi o honokban és szabad téren; bibliaórák tartását 
templomban, iskolákban, családi o honokban, gyülekezeti házakban; az egyházi 
lapokban és önálló sajtótermékekben folytato  missziót; a biblia- és ira erjesz-
tést; gyülekezeti és országos egyházi konferenciák, evangélizációs összejövetelek 
tartását, a kötelező iskolai vallásoktatást és a szeretetmunka végzését.

Evégből megengedi, hogy az egyház mindenü , ahol annak szüksége mutat-
kozik, az állami iskolák tantermeit és egyéb arra alkalmas helyiségeit, a tanítás 
szabályszerű idején kívül, az iskolai hatósággal való megegyezés szerint és az 
átengedés folytán esetleg felmerült károk megtérítési köteleze sége melle , 
istentiszteletek, vasárnapi iskola, bibliaórák, énekkari és egyéb vallásos és 
egyházi összejövetelek és gyűlések céljára használhassa mindaddig, amíg az 
egyházközségek e célra szolgáló más épületekről gondoskodni tudnak.

(4) A magyar köztársaság kormánya az egyházi élet szabad működése körébe 
tartozónak tekinti továbbá az egyház önkormányzati tevékenységét (kormány-
zás, törvényhozás, közigazgatás és bíráskodás) azokban a keretekben és módon, 
amelyekben és amiként azt a tevékenységet a mindenkori államfői jóváhagyás-
sal elláto  egyháztörvények szabályozzák.

A magyar köztársaság kormánya tudomásul veszi, tiszteletben tartja és 
tiszteletben tartatja a magyarországi evangélikus egyháznak ama köteleze -
ségét, amely híveinek jócselekedetekre buzdítására, különösen a szegények, 
elhagyo ak, árvák, aggok gondozására vonatkozóan Krisztus parancsa és az 
egyház hitvallásai szerint reá hárul. Ezért szeretetintézmények fenntartásának, 
fejlesztésének és szeretetadományok gyűjtésének jogát biztosítja a fennálló 
törvényes rendelkezések keretében.

(5) A magyarországi evangélikus egyház kinyilvánítja, hogy anyagi tekin-
tetben az 1848:20. törvénycikk alapján áll. A magyar köztársaság kormánya 
viszont kinyilvánítja készségét, hogy arra az időre, amíg az evangélikus egyház 
anyagi tekintetben megerősödik, a mindenkori állami jogszabályoknak megfe-
lelő egyházi adózásból és gyűjtésekből származó jövedelmek kiegészítéseként 
egyházi államsegélyt folyósít az alábbiak szerint:

(a) A személyi államsegély eddigi, a köztisztviselői fi zetésekhez viszonyíto  
mértékét a magyar köztársaság 1948. évi június hó 30-tól december hó 31-ig és 
onnantól kezdve 5 éven át biztosítja. A személyi járandóságoknak ez az összege 
25%-kal csökken 1954. január 1-ével, a fennmaradó 75%-nyi összeg folyósítását 
biztosítja a kormányzat 1958. december 31-ig. 1959. január 1-től 1963. december 
31-ig a jelenlegi államsegély 50%-át kell folyósítani, 1964. január 1-től pedig 1968. 
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december 31-ig a jelenlegi államsegély 25%-át. 1968. december 31-ével minden 
államsegély megszűnik.

(b) Rendkívüli kiadásokra szolgáló segélyként a kormányzat a személyi jellegű 
államsegély ezutáni évenkénti összegének ugyancsak évenként 10%-át biztosítja.

(c) A magyar köztársaság kormánya 1946. augusztus 1-e és 1948. július 31. közö  
dologi államsegélyként az evangélikus egyház egyházi épületeinek helyreállítására, 
felszerelésére, építésére fordíto  államsegélynek egy évre eloszto  összegét továbbra 
is folyósítja kizárólag egyházi épületek, tehát templomok, gyülekezeti házak, lelkészi 
lakások építése és karbantartása céljára. A dologi jellegű államsegély is az előbbi 
kulcs szerint öt évenként csökken és 1968. december 31-ével teljesen megszűnik.

(d) Az esetleges egyéb címen eddig is folyósíto  államsegélyeket a fenti 
alapelvek szerint degresszív arányban kell folyósítani.

(e) Az evangélikus egyházegyetem nyugdíjintézete tagjainak, ezek özve-
gyeinek és árváinak ellátására ado  összegeket ugyancsak a köztisztviselők 
illetményének mértéke szerint, valamint az 1953. december 31-ig nyugellátásban 
részesíte ek nyugellátását az állam viselni fogja.

(6) A magyar köztársaság kormányának azt az elhatározását, hogy a nem 
állami jellegű iskolákat és a velük szervesen összeüggő internátusokat tör-
vényhozás útján államosítja, a magyarországi evangélikus egyház tudomásul 
veszi. Az evangélikus iskolák államosításának végrehajtása tekintetében az 
alábbi megállapodás lesz irányadó:

(a) A kormány az átve  iskolák és a velük szervesen összeüggő internátu-
sok mindegyikénél szolgáló tanítói és az eddigi egyéb személyzet valamennyi 
tagját a szolgálati idejének megfelelően 1948. évi július hó 1. napjával kezdődő 
hatállyal állami szolgálatba átveszi.

(b) Az állam által átve  iskola és a vele szervesen összeüggő internátus 
épülete és az illetményöld az állam tulajdonába megy át, az 1948. évi május hó 
15. napjáig keletkeze , bekebeleze  vagy más módon kétségtelenül bizonyíto  
terheivel együ . Az ekörüli vitás kérdésekben az 1. pont szerint alakíto  bizo -
ság meghallgatása után a vallás- és közoktatásügyi miniszter dönt.

(c) A kormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a tanítói személyzetnek kántori 
funkciót ellátó tagjai a megállapodási követő két évig az eddigi feltételek melle  
kántori munkakörüket továbbra is ellássák. A kántortanítói javadalomnak a 
kántori feladatokért járó öldilletménye az egyház tulajdonában marad.

(d) Az államosítás nem érinti a kizárólag egyházi célú nem közoktatási jellegű 
tanintézeteket, így a teológiai főiskolákat, lelkészképző intézeteket, diakónus- 
és diakonisszaképző intézeteket, misszionáriusképző és bármiféle más egyházi 
munkásokat képző intézeteket.

A soproni teológiai fakultás és a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
közö  az eddigi jogviszony változatlan marad.

(e) A magyar köztársaság kormánya részben az evangélikus egyháznak a 
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magyar közoktatás terén szerze  érdemei megbecsüléseként, részben pedig az 
újabb lelkésznemzedék előképzésének biztosítására hozzájárul ahhoz, hogy a 
legerősebb történelmi hagyományokkal rendelkező iskolák közül a budapesti 
VII. kerületi evangélikus gimnázium és a IV. kerületi Deák-téri evangélikus 
leánygimnázium az eddiginél nem nagyobb keretben továbbra is egyházi iskola 
maradjon. Az elkövetkező évek során az eddigi keret eseti bővítéséről az 1. pont 
szerint alakíto  bizo ság hivato  a kormánynak javaslatot tenni. E felekezeti 
iskola fenntartását az államsegélyes időszakban a magyar köztársaság kormánya 
ugyanúgy biztosítja, mint a jelen megállapodás 5/a pontjában biztosíto  személyi 
államsegélyeket, az államsegélyes időszak végeztével pedig fenntartása teljes 
egészében az egyházat terheli.

() A magyar köztársaság kormánya elismeri és biztosítja az evangélikus 
egyháznak azt a jogát, hogy az állami jellegű iskolákban a kötelező vallástanítás 
továbbra is teljesen szabadon történjék.

(g) A magyar köztársaság kormánya gondoskodik, hogy oda, ahol evangéli-
kus istentiszteletet tartanak, az egyház előterjesztésére a lehetőséghez képest 
kántori, vagy levita teendők végzésére képesíte  és vállalkozó evangélikus 
tanítót vagy tanítónőt nevez ki, vagy helyez át.

(h) A miskolci jogakadémia esetleges megszűnése esetén az o  jelenleg 
működő tanárok jelenlegi helyzetüknek megfelelő elhelyezéséről az állam 
gondoskodik.

(7) A magyarországi evangélikus egyház Isten szentírásbeli parancsola-
tának megfelelően istentiszteleti rendtartásában a jövőben is gondoskodik a 
Magyar Köztársaságért, az államfőért, a kormányért, az egész magyar nép 
jólétéért és békességéért mondandó könyörgésekről, továbbá állami ünnepeken 
Isten igéjével és az egyház hitvallásával megegyező istentiszteletek tartásáról, 
egyben köteleze séget vállal arra, hogy énekeskönyvének új kiadásába ilyen 
alkalmakkor használható énekek is felvétessenek.

(8) Az egyház a közoktatási ügyre vonatkozó törvényét az új állami törvé-
nyeknek megfelelően átalakítja.

(9) A még fennmaradó üggő kérdések rendezésére vonatkozó javaslatok 
tárgyalása és előkészítése az 1. pont szerint alakíto  közös bizo ság hatáskö-
rébe tartozik.

1948. december 14.

  Túróczy Zoltán  Mády Zoltán
 püspök egyetemes felügyelő-helye es

 Ortutay Gyula
miniszter
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P  
Isten kezéből veszem…

Isten kezéből fogadom el püspöki tisztemet. Abban a bizonyosságban vagyok, 
hogy a Déli Evangélikus Egyházkerület gyülekezeteinek presbitériumain ke-
resztül Isten rendelkeze , és Ő bízo  meg a püspöki szolgálat betöltésével. 
Ezért nemcsak formálisan, hanem valóban hitből tudom imádkozni  Luther 
sekrestye-imádságának első mondatát: „Uram, Istenem, engem az egyházban 
püspökké rendeltél.” Istennek ez a hitben megláto  kegyelmes rendelése engem 
alázatra, hálaadásra és könyörgésre indít. Alázatra, mert tudom, hogy amikor 
püspökké rendelt, akkor nem bűneim, hanem kegyelme szerint cselekede  
velem. Hálaadásra, mert e megbízással engem munkára szólíto  a Déli Evan-
gélikus Egyházkerület területén. Könyörgésre, mert tudom, hogy sok és nehéz 
feladatot görgető tisztemet csak úgy tudom betölteni, ha az Ő Szentlelkével 
vezet és isteni erejével munkálja bennem az akarást és cselekvést.

Köszönöm a gyülekezeteknek a presbitériumokon keresztül megnyilatkozo  
bizalmát. Ez a bizalom támasz számomra püspöki szolgálatom végzésében. Kö-
szönöm dr.  Vető Lajos püspök úrnak, hogy püspöki hivatalomba az Isten igéjének 
hirdetésével és imádsággal beiktato . Jól ese  Magyar Népköztársaságunk 
Elnöki Tanácsának bizalma és hozzájárulása püspöki szolgálatom betöltéséhez.

Magam elő  – de azt hiszem mások elő  is – világos, hogy nehéz szolgá-
latra hiva am. Sok tehertétellel kell átvennem a püspöki szolgálatot. Sok elvi, 
személyi és anyagi kérdés vár egyházkerületünkben, de ezen túlmenőleg is, 
tisztázásra. Mégis reménységgel indulok, mert nemcsak az elő em álló fel-
adatok dandárjával, hanem Isten hatalmával is számolok. Személyileg Isten 
szeretetéről, hűségéről és leleményességéről olyan mély, az egész életre szóló 
tapasztalataim vannak, hogy azok alázatos, de bátor előrenézésre serkentenek. 
Dél-Dunántúl fővárosában, az utolsó tíz évben hatalmas fejlődésnek indult Pécs 
területén élő evangélikus gyülekezetünkben folyó munka közben, a sáros és az 
őszi esőben sokszor végtelennek látszó szórványutakon, a tolna-baranyai egy-
házmegye sok kis gyülekezetében megtanultam Istent nagyobbnak látni, mint 
azt sok mindenféle félelemben élő, kispolgári keresztyén látja. Somogy megyei 
szülőfalumban, evangélikus parókia levegőjében, az édesapám szolgálatán ke-
resztül megtanultam evangélikus egyházunkat és népünket nagyon szeretni. 
Mindezek arra lendítenek most, hogy abban a szolgálatban, amelybe szerete  
egyházunkért és magyar népünkért beállok, csüggedetlen szívvel nézzek előre.

Beköszöntőmben néhány elvi tisztázást és döntést szeretnék adni, ame-
lyek irányt adnak püspöki szolgálatomnak és amelyeket szeretnék továbbadni 
gyülekezeteinknek és lelkészeinknek. Mielő  ezt tenném, röviden visszafelé 
is tekintek.
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A 10 éves Egyezménytől – napjainkig 
Mindenekelő  arról kell megemlékeznem, hogy 10 éves az az Egyezmény, ame-
lyet evangélikus egyházunk és az új magyar állam kötö , 1948 decemberében. 
Bár 1948-ban elég sok vita előzte meg az Egyezmény aláírását, a 10 éves évfor-
dulón Isten iránti hálával felszabadultan elmondhatjuk, hogy az Egyezmény 
megkötése helyes és szükséges volt. Az állam biztosíto a az Egyezményben is a 
vallás szabad gyakorlatát, egyházunk különböző területeken való szolgálatát és 
20 esztendőre szóló anyagi segélyt nyújto . Egyházunk részéről az Egyezmény 
elsősorban a magyar nép államának elismerését jelente e és ezzel együ  arról 
való bizonyságtételt, hogy egyházunk nincs az előző társadalmi rendhez és 
általában semmiféle társadalmi rendhez kötve. Az Egyezménnyel megszűnt 
az a bénító bizonytalanság, amelyben 10 évvel ezelő  egyházunk az állammal 
való viszonyban élt, és egyházunk rálépe  arra az útra, amelyet hitünk szerint 
Isten jelölt ki számára az új magyar világban. Jelentős volt az Egyezmény azért 
is, mert az egyház és állam szétválasztásának elvét valósíto a meg, amely 
feltétlenül megfelel a reformátori teológiának. A helyes szétválasztással elejét 
ve ük egyfelől annak, hogy az állam az egyházat szekularizálja, elvilágiasítsa, 
a maga szervévé tegye és ezzel az igét a maga céljainak és terveinek szolgá-
latába állítsa, továbbá a maga ideológiáját az egyházra ráerőltesse – másfelől 
az egyház eleve lemondo  arról, hogy az államot klerikalizálja, egyháziasítsa, 
az állam fele  vallásos gyámkodást gyakoroljon és nem igényelte, hogy az 
állam az egyházi feladatok és célok megvalósítását állami hatalmi eszközökkel 
elősegítse, mert tudatában volt annak, hogy az egyházi feladatok megvalósí-
tásának nincs más eszköze, mint Isten igéje és a szentségek. De jelentős volt 
az Egyezmény anyagi szempontból is. Elsősorban azért, mert akkor kaptunk 
az államtól anyagi segítséget, amikor ez nagyon is szükséges volt, de azért is, 
mert a 20 esztendőre szóló anyagi segéllyel időileg is lehetőséget kaptunk arra, 
hogy evangélikus egyházunk kiépítse önálló háztartását és anyagilag is teljesen 
az evangélium erejére, illetőleg a hívek evangélium által ébreszte  hitére és 
szeretetére támaszkodjék. Naivitás, felelőtlenség és hálátlanság volna a kapo , 
két ízben az Egyezmény keretét is meghaladó államsegélyt lekicsinyelni. Szívből 
mondjunk köszönetet érte.

Tisztában vagyok azzal, hogy az egyház létét és szolgálatát a világban első 
helyen nem az államok és egyházak közö i egyezmények biztosítják, hanem 
az evangélium ereje és hatalma, mégis Isten iránti hálával emlékezem a 10 éves 
Egyezményről és jó reménységgel nézek annak további szerepe elé. Az Egyez-
mény alapján mindent el fogok követni a magam helyén, hogy evangélikus egy-
házunk és Magyar Népköztársaságunk jó viszonya tovább épüljön és evangélikus 
egyházunk tagjai egyben népünk hű fi ai és hazánknak jó polgárai is legyenek.

Egyházunk utolsó 10 évének nemcsak az Egyezmény megkötése volt az egyet-
len nagy eseménye, hanem ebből kifolyólag sok más is. Egyházunk végezhe e Is-
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tentől kapo  szolgálatát a számára teljesen új gazdasági, politikai és társadalmi 
rendben. Zsinatunk racionalizálta egyházszervezetünket. Rendezte az egyház 
háztartását, az egyház szeretetszolgálatát és lelkészi szolgálatát. Megerősödö  
a Gyülekezeti Segély munkája és tervszerűbb le  a sajtó munkája. A Lelkészi 
Munkaközösségek élete is jobban irányíto  és tartalmilag is elmélyültebb le . 
Komoly lépések történtek a Közalap megszervezésére. Átgondolt egyházpoli-
tikai vezetés folyt és népünk békemunkájából is jelentősen kive ük részünket.

Nyilvánvalóan fordultak elő tévedések is ebben a szakaszban. Sokszor kísér-
téssé vált, hogy országunkban folyó gyors ütemű élet dinamikája erőt vegyen az 
egyházvetésen is. Több kérdésben hiányzo  a dogmatikai tisztázás és egyház-
kormányzati vonalon is történtek hibák. Ezek jórészt az egyház új helyzetéből, 
az útkeresés lázában adódtak. Viszont az is tény, hogy csak ezeket a hibákat 
látni, ugyanakkor a letagadhatatlanul meglevő jó dolgokat észre nem venni 
hálátlanság, elsősorban Istennel szemben, de azokkal a vezetőkkel szemben 
is, akik az új gazdasági, társadalmi és politikai rendben vállalták az ú örés és 
elöljárás nehéz munkáját.

Az Egyezmény megkötése óta eltelt 10 esztendő folyásában nagy változást 
hoztak az 1956. évi őszi események. Ezek az események politikailag kétségtelenül 
a múlt restaurációját célozták. Sajnálatos, hogy az addigi egyházvezetőség helyére 
lépő új egyházvezetőség egyházi döntésekben is nemegyszer egyfelől ezeknek 
a politikai eseményeknek hatása alá került, másfelől az előző egyházvezetőség 
hibáira való reakcióképpen több olyan intézkedést te , amelyek nem segíte ék elő 
a nagyon is kívánatos egyházi egyensúly helyreállását. Törést szenvede  nemcsak 
az, ami az előző vezetésben rossz volt, hanem az is, ami jó volt. Egyházunk útja 
bizonytalanná le  az egyre jobban megerősödő politikai és társadalmi életben. 
Az egyház és állam viszonya megromlo . Több személyi kérdés elmérgesede  és 
általános tanácstalanság ve  rajtunk erőt. Ebben csak a legutolsó három hónap-
ban történt változás, amikor rendeződtek az egyházvezetés személyi kérdései és 
több elvi kérdés is. A munka zöme azonban még elő ünk van.

Biblicitás, hitvallásosság, értelmesség
Az elő ünk álló szolgálatok végzése közben igehirdetéseinkben és minden 
szolgálatunkban a Szentíráshoz, mint zsinórmértékhez akarok igazodni, a po-
litikai és társadalmi kérdésekben pedig a józan észre fogok hallgatni, „a hitnek 
szabályai szerint”.

Meg kell azonban mondanom, hogy számomra a Szentírás semmiképpen nem 
törvénykönyv, amelynek rögzíte  tételei volnának és ezeket kellene aprólékos 
kazuisztikával esetről esetre alkalmaznom az elém kerülő kérdések megoldá-
sánál. Számomra a Szentírás Krisztus-könyv, Krisztusról szóló bizonyságtétel, 
amely engem nem a betűhöz köt, hanem magához Jézus Krisztushoz. Éppen 
ezért nem tudom magamévá tenni püspöki szolgálatomban sem az egyházunk 
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bizonyos köreiben gyakran kísértő felfogást, amely állandóan azonosítani 
akarja a Szentírásban ado  helyzeteket a mi mai helyzeteinkkel és az o  láto  
megoldásokat egyenesen át akarja vinni a mi helyzetünkre, azt kívánván, hogy 
megoldásaink formai szempontból egyezzenek meg a Szentírásban ado  megol-
dásokkal. Az apostolok ugyanis nem adtak minden időre szóló megoldásokat a 
különböző időben élő egyház minden előkerülő kérdésére. Ma Jézus Krisztushoz 
való kötö ségünkben, a Szentírásban ado  igén keresztül a Szentlélek ad szá-
munkra útmutatást, a Szentírásban ado  helyzetek pedig csak irányt szabnak 
és mutatják azt a módot és magatartást, ahogyan a különböző kérdésekhez 
ma nekünk is hozzá kell állnunk. Tehát a Szentírást egzisztenciálisan és nem 
tételekben rendszereze en tartom a kezemben.

A hitvallási iratokat az atyáktól ve  drága örökségnek tekintem, amelyek 
a különböző történeti helyzetekben aktualizálják az igét. Ezek sem a betűhöz, 
hanem Jézus Krisztushoz kötnek bennünket. Az evangélikus hitvallások a 
reformáció korában ismeretes vitás kérdésekre adnak feleletet, és ezeknek a 
feleleteknek ma is kétségtelenül nagy jelentőségük és kötelező erejük van, 
amennyiben a Szentírással megegyeznek. Viszont az egyház mai kérdései nem 
mindenestől ugyanazok, mint voltak a reformáció korában élő egyháznak. Ezért 
nem nézhetünk valami merev konfesszionalizmussal hitvallásainkra, mint 
amelyek minden kérdésünkre végleges feleletet adnak, hanem készségeseknek 
kell lennünk annak elfogadására és megvallására, amit a Szentlélek az igén 
keresztül a mi mai helyzetünkre, vitás kérdéseinkre nézve mond. A Szentlélek 
ma is megvilágosít és megmutatja, mi az Isten jóakarata abban is, amiben új 
körülmények közö  döntenünk kell. Esetleg szükség lehet legalább a magunk 
számára a régi hitvallások kiegészítésére.

Mint említe em, a politikai és társadalmi kérdésekben a józan ésszel sze-
retném a fennforgó problémákat megoldani és azokban dönteni.  Luther hang-
súlyozza, hogy a természeti törvény, amely mindenkinek a szívébe van írva, 
megtanítja az embert arra, amit neki a közéletben cselekednie kell. Nekünk, 
keresztyén embereknek is a politikai, gazdasági és társadalmi kérdésekben a 
józan eszünkkel fel kell sorakoztatnunk a különböző érveket és ellenérveket és 
higgadt mérlegelés után kell döntenünk. A Bármeni Hitvallás 5. tétele szerint 
is, ilyen dolgokban az „emberi belátás és emberi képesség szerint” kell határoz-
nunk. Ez közelebbről azt jelenti, hogy amikor politikai kérdésekben döntünk, 
akkor nem azt fogjuk mondani, hogy „a Szentírás ezt mondja nekünk”, hanem 
az Istentől kapo  emberi értelemre hivatkozva azt mondjuk: „a józan ész ezt 
mondja nekünk”. Ezzel el fogjuk kerülni, hogy minden politikai cselekvésünk 
alá tendenciózusan igéket erőltessünk. Viszont, a józan észre való hivatkozással, 
nem engedhet meg magának a keresztyén ember valami elvtelen taktikázást, 
gerinctelenséget a politikai kérdésekben sem. Hanem a döntésben benne kell 
lennie a józan ész által kormányzo  őszinte meggyőződésnek. Hiszen magától 

KA_Kaldy.indd   128KA_Kaldy.indd   128 2012.05.25.   14:48:592012.05.25.   14:48:59



129

Dokumentumok

értetődően, a keresztyén ember értelme sem üggetlen a hi ől és éppen ezért 
politikai kérdésekben is Isten elő  dönt a „hit szabályai szerint”.

A keresztyén élet: istentisztelet
Amikor püspöki szolgálatom megkezdésekor előre tekintek és összefoglalóan 
meg akarom jelölni, hogy szolgálatom révén mit is szeretnék elérni, akkor azt 
mondhatom, hogy a gyülekezetek és azokon belül az egyes gyülekezeti tagok 
eljussanak a Jézus Krisztusban való hitnek és az Ő megismerésének egységére, 
„ére  férfi úságra” s ennek nyomán a keresztyén istentiszteleti élet teljesebb 
felfogására és élésére. Arra tudniillik, hogy egész életük – tehát nemcsak a 
templomi, hanem a templomon kívüli is – a családban, a társadalomban, mun-
kahelyen – istentisztele é legyen. Az a mi nagy bajunk, hogy bizonytalankodó 
hitünk mia  nem látjuk és nem éljük az egyházi és világi életünk egységét. 
Gyülekezeti tagjaink jó része, sokszor a lelkészekkel együ , valamiféle ket-
tőségben él. Úgy gondolják, van az egyháznak tere, amely Isten jelenlétének 
helye és van a világnak tere, amely mintha Isten nélkül volna. Emia  nem 
látjuk sokszor az igehirdetések feladatát, az egyház helyes szolgálatát a mi 
világunkban és emia  nem tudunk a körülö ünk levő világra sem úgy nézni, 
ahogy Isten szerint néznünk kellene.

Nagyon fel kell fi gyelnünk most erre az igére: „Kérlek azért titeket, atyámfi ai, 
az Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek ked-
ves áldozatul. Ez legyen a ti okos istentiszteletetek.” (Róm 12,1) Innét világos 
elő ünk, hogy a keresztyén ember egész életének egyetlen istentisztele é kell 
lennie, amelyben nem választható el egymástól a szakrális terület a profántól. 
A gyülekezeti istentiszteleten, az igén és a szentségeken keresztül a megdicsőült 
Jézus Krisztus szolgál az ő népének, és az ő népe, ezt a szolgálatot elfogadva, 
a templomon kívül is folytatja az okos istentiszteletet, vagyis új életével is az 
embereknek szolgálva Istennek szolgál. A templomi istentisztelet a rövidebb 
istentisztelet, a templomon kívüli élet pedig a hosszabb istentisztelet. Ez az 
okos istentisztelet valósul mindennap a gyülekezeti tagok egymást kölcsönösen 
támogató szeretetében, a szeretet parancsának mindenki felé való élésében, 
alárendeltségükben és engedelmességükben a felsőbbség iránt, politikai tevé-
kenységükben, a világban és békét kereső igyekezetükben. Így lesz a gyülekezet 
mindig istentiszteleten a világban, amennyiben valóban és tudatosan Istennek 
szolgál minden tevékenységével.

A gyülekezet istentisztelete
A gyülekezet egész életét átfogó istentiszteleti életének szíve közepe a templomi 
istentisztelet. Az Újszövetségben az ecclesia mindenekelő  az istentiszteletre 
összejö  gyülekezetet jelöli meg, amelynek a feltámado  és dicsőséges Úr 
szolgál evangéliumával és szentségeivel. 
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Az egyházban, így a magyarországi evangélikus egyházban is minden a ól 
ügg, hogy az istentiszteleten a megdicsőült Jézus Krisztus szolgálhat-e az 
evangélium tisztán és igazán való hirdetésén és a szentségeknek az Ő rendelése 
szerint való kiszolgáltatásán keresztül az Ő népének. Püspöki szolgálatomban 
éppen ezért mindennél jobban azért fáradozom, hogy a Krisztus evangéliuma 
tisztán csengjen az igehirdetők ajkán. Sokirányú püspöki tevékenységem köz-
ben, sok más feladat le nem kicsinylésével – ezen lesz a hangsúly. Az egyház 
ugyanis mindig az evangélium tiszta hirdetéséből születik és él. Jól mondja  Lu-
ther: „…egyedül az evangélium nemzi, alakítja, táplálja, szüli, neveli, pásztorolja, 
ruházza, erősíti” az egyházat és ugyancsak helyesen mondja a 95. tételben: „Az 
egyház egyedüli kincse Isten kegyelmének és dicsőségének legszentebb evan-
géliuma.” Ennek az evangéliumnak veleje pedig az, hogy Isten nékünk Krisz-
tusért minden bűnünket megbocsátja. Ebből az evangéliumból semmiképpen 
nem csinálhatunk törvényt, mert ezzel elhomályosítanánk Krisztus dicsőségét, 
de nem is keverhetjük össze valamilyen világnéze el és emberi bölcsességgel.

Magától értetődő, hogy az evangélium melle  Isten törvényét is hirdetnünk 
kell, amely felfedi a bűnt.

Amikor azt kívánjuk az Ágostai Hitvallással együ , hogy az evangélium 
„tisztán és igazán hirde essék”, akkor ezen nem azt értjük, hogy a gyülekezeti 
istentiszteleteken valami elvont, csendes elmélkedéseket tartsunk, ún. „örök 
igazságok” fele , hanem azt, hogy az evangélikus lelkész mindenféle gátlás 
nélkül nézzen bátran szemébe korunk döntő problémáinak, a mai embert érintő 
valamennyi izgalmas kérdésnek, és mondja ki mindezekre nézve is a segítő szót. 
A mi korunkban, az atomkorban élő, a puszta létében fenyegete  ember nem 
elégedhetik meg azzal, hogy szép, érzelgős szavakat mondjunk a szeretetről, 
de mindennapi életével összeüggő anyagi és lelki természetű kérdések melle  
elmenjünk valami klerikális hűvösséggel, mintegy jelképezve, hogy mi meg 
akarunk maradni a szószék magasságában és nem engedjük magunkat belevinni 
népünket és az egész emberiséget mozgató problémákba. Nekünk igehirdetése-
inkkel el kell találnunk azokat a kérdéseket, amelyekkel a mai ember vívódik.

Tisztában vagyok vele, hogy a gyülekezetekben nemegyszer jelentkeze  olyan 
igény, hogy az igehirdetésekben szinte kizárólag az egyéni élet személyes kérdései 
kerüljenek elő, tehát: a bűn, a kegyelem, a hit, a megtérés, a reménység, az üdvös-
ség. Tény, hogy ezek nélkül az igehirdetés nem igehirdetés. De a gyülekezeteknek 
meg kell tanulniuk, hogy az Isten igéje mindig túlhat az egyéni életen és átnyú-
lik az élet teljes szélességébe. Mi a gyülekezeti istentiszteleteken nem akarjuk 
a híveket kiemelni a világból, hanem o  is vissza akarjuk állítani őket a világ 
folyamába, de úgy, hogy közben kimondjuk számukra az Isten segítő szavát is. A 
magam részéről semmiképpen nem akarok szolgálataim során rossz értelemben 
ve  „politizáló” igehirdetéseket mondani, és ezt nem kérem a lelkészektől sem, de 
az is világos elő em, hogy a mai magyar éle ől eltekintő igehirdetések feltétlenül 
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csonkák, mégpedig nem politikai szempontból, hanem teológiai szempontból, 
mert a jó igehirdetéseknek mindig szólniuk kell az időszerű etikai kérdésekről 
is. Nekünk nem a szocializmus tényeit kell prédikálnunk, és ezt nem is kívánja 
tőlünk senki, hanem Isten igéjét kell hirdetnünk a szocializmusban élő evangélikus 
emberek számára, ezt azonban konkréten, a valóságos kérdésekre való tekinte el, 
hogy abból segítő erőt kapjanak azok, akik hivatásuk gyakorlásában ennek az 
országnak építői. Ezt akkor is meg kell tennünk, ha sokszor a gyülekezetek egyik-
másik tagja e ől idegenkedik, mert mi nem a gyülekezetek szolgái vagyunk a 
szószéken, hanem Istené, aki a teljes Szentírást adta a kezünkbe.

Így kell hirdetnünk Isten igéjét az istentiszteleteken, a bibliaórákon, a kon-
fi rmáció-órákon, a hi anórákon, a sajtóban, közelebbről az  Evangélikus Életben 
és a  Lelkipásztorban, melyek egyházunk legmagasabb szószékei, és minden 
más alkalomkor. Szolgálatunk módját újra és újra át kell gondolnunk és szol-
gálatunk továbbvitelét új helyzetünkben mindig türelemmel és bölcsességgel 
meg kell találni.

A gyülekezeti istentiszteleten az evangélium hirdetése melle  kiszolgáltatjuk 
a szentségeket is. Sajnálatosnak tartom, hogy az „ige egyháza vagyunk” megál-
lapítás túlhangsúlyozásával másodrendűvé le ek a szentségek, és elveszíte ék 
valódi jelentőségüket talán teológiánkban is, de a gyülekezetekben feltétlenül. 
Pedig az evangélikus egyház nemcsak az „ige egyháza”, hanem a szentségeké is. 
Döntő jelentőségű annak a megtapasztalása az úrvacsora ajándékában, hogy „egy 
test vagyunk sokan”. Ezt meg kell jól tanulnunk, és a szentségekkel helyesen kell 
élnünk. Bármennyire nem liturgiai kérdésektől ügg döntő módon az egyház jó 
szolgálata, mégis fontosnak tartom, hogy az istentiszteleteken az ige és a szent-
ségek egysége biztosí assék.

Az elmondo akból még néhány döntést le kell vonnunk: Amikor az egyházban 
az evangélium hirdetésére és a szentségek kiszolgáltatására tesszük az Ágostai 
Hitvallással együ  a hangsúlyt, akkor ezzel azt is megvalljuk, hogy az egyházat 
elsősorban nem valami jogi-történeti szervezetnek, hanem eseménynek tudjuk, 
éspedig az összegyülekezés, az evangéliumhirdetés és a szentségkiszolgáltatás 
eseményének. Jó, hogy van történelmileg kialakult szervezet, tradíció, törvények, 
alkotmány, szokások, és ezeket nem is szabad lebecsülnünk, de nem ezek bizto-
sítják az egyház létét. Ha az egyház ezekben bizakodik, akkor végeredményben 
önmagában bizakodik és nem abban a hatalmas Jézus Krisztusban, aki az evan-
géliumhirdetés és a szentségkiszolgáltatás eseményeiben valóságos jelenlétével 
ajándékozza meg a gyülekezetet. Püspöki szolgálatomban nem akarom eltéko-
zolni az atyáktól kapo  történeti örökséget, de azt világosan megmondom, hogy 
nálam nem ezeken van a hangsúly, hanem az evangéliummal való szolgálaton. 
Egyházunk népét és lelkészeinket is arra kérem, hogy ebben velem értsenek 
egyet, és ahhoz az evangéliumhoz legyenek hűek, amelyben a megdicsőült Úr 
jelenik meg az ő gyülekezetében.
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Ugyanakkor, amikor az egyház létét nem a jogi-történeti egyházszerve-
zetben, hanem az evangélium erejében látom, elutasítok minden olyan felfo-
gást, amely különbséget tesz az ún. „hivatalos” és ún. „lelki egyház” közö . 
Ebben a megkülönböztetésben a „hivatalos” egyházon a közigazgatási vagy 
adminisztrációs egyházat szokták sokan érteni, viszont a „lelki egyház”-on 
az „igazán hívőket”. Ilyen ke ős egyházfogalmat az Újszövetség nem ismer. A 
magyarországi evangélikus egyházban sem lehet külön „hivatalos” és külön 
„lelki” egyház, mert a mi egyházunk mindenestül, tehát nemcsak lelki, hanem 
közigazgatási életnyilvánulásaiban is abban a Jézus Krisztusban hisz, – ha úgy 
tetszik – vallja meg hitét, aki meghalt és feltámado . Aki a mi egyházunkban 
ma ilyen megkülönböztetéseket tesz, az egyházunk elszektásítását munkálja, 
ahelye , hogy az evangélium hirdetése és élése által a meglevő népegyházi 
keret jó tartalommal való megtöltését segítené elő.

A  Teológiai Akadémia istentisztelete
A gyülekezeti istentisztelet helyes végzésével, de általában az egész egyház szol-
gálatával kapcsolatban igen jelentősnek és nagyon megbecsülendőnek tartom Te-
ológiai Akadémiánk munkáját. Igen sok ügg ma a ól, hogy tudunk-e teológiailag 
helyesen dönteni azokban a kérdésekben, amelyek elénk kerülnek. A  Teológiai 
Akadémia egyházunk életében első helyen a tanítómester, és ha szolgálatát jól 
tölti be, ezzel istentiszteletet is végez. Akkor is istentiszteletet végez, amikor tudo-
mányos teológiai munkát végez és akkor is, amikor ezzel együ  lelkészeket nevel. 
Feladatát akkor tölti be helyesen, ha magától távol tartva minden felületességet, 
gyökerekig menő, a szó igazi értelmében ve  tudományos munkát végez a teo-
lógia minden ágában, közben el nem felejtve azt, hogy tudományos eszközökkel 
végze  munkánk közö  is Isten igéjének teológusai vagyunk.

Azt tartom jónak, ha a  Teológiai Akadémia a reformátori teológia vonalában 
végzi munkáját, de nem valami merev konfesszionalizmussal, amiből esetleg 
ósdiság származik, hanem elfogadva és igényelve a Szentléleknek azt a munká-
ját, amellyel eszközli a Szentírásban már megado  igének mélyebb és szélesebb 
megismerését, arra az új helyzetre nézve is, amelyben élünk. Azért a történeti 
örökséget meg nem vetve a Teológia professzorai minden munkájukkal tegyenek 
vallást i  és most Arról, Aki a történeti örökség lényege: magáról Jézus Krisz-
tusról, aki a mi történeti helyzetünkben is út, igazság és élet. Közelebbről ez azt 
jelenti, hogy a  Teológiai Akadémia segítse elő az igehirdetések tisztaságát és 
tudjon céltudatosan egyházunk jelenlegi szolgálatára nézve előremutató munkát 
végezni. Legfontosabb mai kérdéseinkre és feladatainkra nézve fáradhatatlanul 
keressen feleleteket és nyújtson olyan teológiát, amely nemzetünk és a világ 
kérdéseiben is helyes cselekvésre ösztönöz, tudván, hogy képmutatás minden 
teológia, amely nem azt eredményezi, hogy Isten színe elő  járva praktikusan 
is segítünk az embereken lelki és anyagi természetű ügyeikben.
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Ha a  Teológiai Akadémia jól végzi feladatát, akkor – meggyőződésem szerint 
– az egész világkeresztyénség és azon belül a világ evangélikussága számára is 
előremutató munkát tud nyújtani, mert Isten igéjének egyik-másik szakaszát ado  
helyzetünkben – de nem abból kiindulva – az egyház szolgálatára nézve úgy értheti 
meg, ahogy a világ más pontján élő teológusok ezt eddig még nem érthe ék meg. 

Mindenesetre a homiletikai munkában, az ige jó exegézisén kívül, jó volna 
többet foglalkozni az igehallgató emberek és a gyülekezet kérdéseivel. Vagyis 
nemcsak az ige, hanem az emberek és a gyülekezet exegézisével is – a dogma-
tikában az I. hitágazatnak a II. hitágazat felőli mélyebb megértésével, az etiká-
ban a szociáletika mai égető kérdéseivel, az egyháztörténetben pedig azokkal 
a történeti szakaszokkal, amelyek – anélkül, hogy egyszerűen átfordítanánk 
őket az egyház mai helyzetére – előrevisznek bennünket. Mivel pedig Jézus 
Krisztusban való hitre a Szentíráson keresztül jutunk el, nagy szükség van 
magyarázati munkára. Tudom, hogy sok antropológiai jellegű munkát emeltem 
most ki, de ezeket nem azért hangsúlyozom, mert antropocentrikussá akarom 
formálni teológiánkat, hanem azért, mert éppen az általunk nagyon is kívánt 
krisztocentrikus teológia kötelez bennünket arra, hogy az antropológiai kér-
déseket az eddiginél sokkal komolyabban vegyük.

Ami a  Teológiai Akadémia nevelő munkáját illeti, meg kell tennünk mindent 
azért, hogy a teológusok komolyan vegyék tanulmányaikat, használjanak ki min-
den időt a tanulásra, és tanuljanak meg tudományos teológiai munkát végezni. 
Emelle  ne felejtsék el, hogy rossz teológus az, aki ugyan elsajátítja az alapvető 
ismereteket, de nem él Istennek engedelmes életet. A teológiát nemcsak fejjel, 
hanem szívvel is kell művelni. Azon kell fáradoznunk, hogy olyan hívő lelkészek 
kerüljenek ki a  Teológiáról, akik minden vonatkozásban jól felkészültek evangéli-
kus egyházunknak a mi világunkban való szolgálatára, a hit felszabadultságával 
vállalva azt a munkát is, amely Jézus Krisztushoz való kötö ségünkben népünk 
gazdasági, társadalmi és politikai életében vár ránk szocializmust építő hazánkban.

A Teológiáról kikerülő lelkészeknek szívesen kell vállalniuk nemcsak a buda-
pesti, általában a városi gyülekezetekben való szolgálatot, hanem a kis gyüleke-
zetek gondját is, a sáros szórványutakat is és sok kényelmetlenséget is, éspedig 
húzódzkodás nélkül. Mert az nem helyes, hogy több lelkész egész szolgálatát a 
szórványban töltse el, a fi atalok pedig városban maradjanak.

A Lelkésznevelő Intézet legyen meleg családi o hon, ahová szívesen mennek 
haza a teológusok. A Lelkésznevelő Intézet jelenlegi elhelyezését nem tartom 
megnyugtatónak. Valamiképpen jobb megoldást kellene találnunk.

A diakónia istentisztelete
A diakónia szolgálata nem valami elhagyható dolog az evangélium hirdetése 
melle , hanem beletartozik az evangélium közepébe, hiszen Jézus azért jö , 
hogy szolgáljon. Ő maga is „diakonos”-szá le  közö ünk. Krisztusban élni azért 
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annyi, mint szeretetben élni. Ez a szeretet pedig nem valami levegőben lebegő 
fogalom, hanem olyan, amely a másik ember egész konkrét dolgaival törődik és 
nyújt neki testi-lelki valóságos segítséget. Ez a szeretet kötelez egyfelől azokkal 
szemben, akikkel Krisztusban egy tes é le ünk, de azokkal szemben is, akik 
kívül vannak az egyházon.

Csak örülhetünk annak, hogy államunk szociális berendezéseiben sokfé-
leképpen gondoskodik az emberekről, de mindez nem menti fel az egyházat a 
diakónia istentisztelete alól.

Püspöki szolgálatomban nagyon kérem gyülekezeteink hitből fakadó erőteljes 
diakóniai szolgálatát, mert az elő ünk álló igen sok feladatot csak úgy oldhatjuk 
meg, ha magunkat és javainkat rendszeresen és céltudatosan a gyülekezet és 
felebarátaink szolgálatába állítjuk. Ezzel támogatjuk egyfelől a szerveze , intéz-
ményes szeretetmunkát, másfelől végezzük a gyülekezeteken belül is a diakónia 
szolgálatát. Csak így tudjuk segíteni a szereteto honainkban élő özvegyeket 
és magukra marado akat, nyugdíjas lelkészeinket és lelkészözvegyeinket, így 
tudjuk rendben tartani templomainkat, gyülekezeti házainkat és paplakjainkat, 
és így tudjuk megoldani azokat az anyagi problémákat, amelyek államunk által 
biztosíto  segély fokozatos kiesése nyomán ránk várnak.

I  kell külön szólnom az ún. Közalap kérdéséről. Ez az alap azt a célt szol-
gálja, hogy az államsegély fokozatos elmaradása nyomán anyagilag is bizto-
sítsuk a lelkészi szolgálatok folyamatosságát azokban a gyülekezetekben is, 
ahol ennek biztosítására maga a gyülekezet képtelen, de biztosítsuk  Teológiai 
Akadémiánk és más központi szervünk további szolgálatát. Ha a jövő évben az 
államtól kapo  rendkívüli államsegély következtében a gyülekezeteknek nem 
is kell pótolni a saját pénztárukból a kieső 50 százalékos államsegélyt, de azt 
már 1959-ben is meg kellene tennünk, hogy a lelkészek, különösképpen pedig 
a szórványlelkészek fi zetését ebből az alapból kiegészítsük, és így a lelkészi 
fi zetéseket bizonyos mértékig kiegyenlítsük. Többünk elő  nyilvánvaló, hogy 
nem lehet egy megszabo  összeget az egyház minden tagjára kivetni, ellenben 
rugalmasan kell a kivetést kezelni, talán egyházmegyénként más és más kulcsot 
kellene megállapítanunk, hogy így az „erősebbek segítsék a gyengébbeket”. Így 
a Közalap megszervezése egyházunk egységének a kifejezése is volna, illetőleg 
munkálná is ezt az egységet.

Mindenesetre a központi szerveknél – ahol már eddig is voltak leépítések – jól 
körül fogunk nézni, hogy hol tudnánk még anyagi megtakarítást eszközölni. 
De azt is érdemes volna végiggondolni, hogy a gyülekezetekben feleslegesekké 
vált gazdasági épületeket hogyan tudnánk a templomaink és lelkészlakásaink 
javítására és szépítésére fordítani.
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A politikai istentisztelet
Politikai istentiszteleten az egyháznak és benne a gyülekezeti tagoknak a világ 
helyes rendjéért való síkraszállását és munkálkodását értem. Vagyis a politikai 
felelősségnek Isten színe elő  való gyakorlásáról van szó, amely a világ iránti 
szeretetből fakad. Lényegében ez a diakónia istentiszteletébe tartozik.

Egyházunkban a gyülekezeti tagok közö  az elmúlt években állandóan 
jelentkeze  egy olyan igény, hogy az egyház egyáltalában ne szóljon bele a 
politikai kérdésekbe, tartsa meg magát tisztának e tekintetben. Máskor ezt az 
igényt úgy fogalmazták egyesek, hogy egyházunk politikai dolgokban legyen 
semleges, mert az egyház számára végeredményben nem lényeges, milyen világ 
veszi körül, a ól üggetlenül kell élnie a maga életét.

Ezzel a felfogással szemben hangsúlyoznom kell, hogy az egyház és annak 
tagjai soha, semmi körülmények közö  nem mondhatnak le politikai felelőssé-
gük gyakorlásáról, mert ezzel megcsonkítanák a diakóniai szolgálatot, amelyre 
Isten őket elhívta. A politikai felelősség feladásának határozo an ellene mond 
az igéből táplálkozó reformátori teológia.

Az egyházat minden időben megkísérte e és sokszor meg is ejte e a világból 
való visszavonulás gondolata. Idevonatkozólag sokszor értelmezték hamisan 
a „ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak” bibliai igét. 
Máskor a belső egyházi körre való visszavonulás alapját az a meggondolás 
diktálta, hogy a keresztyén ember számára „fontos a lélek békéje”, amelyet nem 
befolyásolhat a világ külső rendje. Azonban az egyháznak a politikai, társa-
dalmi és gazdasági éle ől való visszavonulását célzó törekvés nem egészséges 
teológiából, hanem rajongásból, Isten igéjének elárulásából és vele együ  a 
felelősség alól való elmeneküléséből ered. A fellegekben járó, csak a maga lelki 
békéjével foglalkozó, a világot, az embereket sorsukra hagyó keresztyén ma-
gatartás lehetetlen álláspont, mert megtagadása Krisztus tes é lételének, az 
egyház küldetésének és a szeretet nagy parancsának. A politikai felelősséget 
magától elhárító egyház mozdulata nagyon hasonlít annak a papnak és levi-
tának mozdulatához, akik elfordultak a jerikói országúton maradt embertől. 
Minden egyházi idealizmussal szemben, amely azt igényli, hogy az egyház 
üggetlenítse magát a körülö e levő történeti, társadalmi és kulturális viszo-
nyoktól, az Isten igéjére és reformátoraink teológiájára támaszkodva meg kell 
mondanunk, hogy a magyarországi evangélikus egyház nem mondhat le arról 
a politikai felelősségről, amellyel tartozik az új magyar világban élő népünknek 
és az egész emberiségnek. Igenis, a nekünk ado  eszközökkel segíteni akarjuk 
minden jóban népünket a szocializmus építésében.

Milyen szempontok vezetnek bennünket a politikai felelősség gyakorlásában?
Elsősorban jól megtanultuk  Luthertől, hogy amikor a világban szolgálunk, 

nem idegen öldön járunk, hanem Isten birodalmában. Az egész világ, bűnös 
volta ellenére is, Istené. A teremtő és fenntartó Isten a politikai organizáción 
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keresztül is tud cselekedni, még akkor is, ha azok az emberek, akik a politikai 
életet irányítják, nem félik az Istent. Így az egész politikai organizáció is „Is-
ten álorcája”. Emelle  arra is kell gondolnunk, hogy a világ megválto  világ, 
még akkor is, ha Jézus Krisztus érdeme csak azokon hatékony, akik azt hi el 
elfogadják.

Másodszor, az Újszövetség és a reformátori teológia világosan beszél arról, 
hogy a keresztyén ember két világnak polgára: Isten országának és ennek a 
világnak. Mindkét világban teljesíteniük kell kötelességeiket. Ebben a világban 
végezniük kell állampolgári kötelességeiket, melybe beletartozik a politikai fe-
lelősség gyakorlása is. A keresztyén embereknek – akik eljuto ak nem pusztán 
az emberek, hanem az Isten elő i felelősségre – nem kevesebbet, hanem inkább 
többet kell tenniük a másik ember érdekében a társadalmi életben is.

Harmadszor, meg kell tanulnunk azt is, hogy a lutheri etika egyáltalán nem 
ismeri azt a megkülönböztetést, amely határt von az egyházi és világi munka 
közö . Az egyházi és az ún. világi munka egy és elválaszthatatlan, ti. mind a 
ke ő egyházi munka.

Negyedszer – az eddig elmondo akat is összefoglalva –, a politikai felelősség 
gyakorlására a keresztyén embert a Jézus Krisztustól kapo  szeretet kötelezi. 
Az a szeretet, amely önmagát adja a másik emberért. Ez a szeretet serkenti 
a keresztyén embert, hogy meleg szívvel dolgozzék a világ helyes rendjéért, 
békéjéért és jólétéért.

Hogyan gyakorolhatja az egyház és benne a hívek a politikai felelősséget?
Először is a törvény és evangélium hirdetése által. Ha az igehirdetés a mai 

embert szólítja meg a mindennapi együ élés kérdéseiben és megítéli önző, a 
másik emberrel szemben szeretetlen, a közösség érdekeit nem néző óemberét, 
máris a politikai felelősség gyakorlása is folyt minden irányban. Viszont tu-
datosan törekednünk kell arra, hogy az igéből erőltetés nélkül húzzuk ki a 
vonalakat a társadalmi bűnök felé is.

Ugyancsak a politikai felelősség gyakorlásához tartozik az államért és a fel-
sőbbségért mondo  imádság. Nagy felelősség van azokon, akik az állami életet 
irányítják, és sok kísértése van a hatalomnak. Ezért nagy szolgálat az imádkozás.

Szintén a politikai felelősség gyakorlása folyik a keresztyén emberek részéről 
a öldi hivatásuk hűséges és becsületes teljesítésében.

Mindezeken túlmenőleg a mi időnkben egyházunknak és benne a gyülekezeti 
tagoknak az egész világért érze  felelősségükben mindent meg kell tenniük a 
világ békéjéért, a faji ellentétek megszüntetéséért, a gyarmati és félgyarmati 
népek szabadságáért.

Az atomfegyverek az emberiség puszta létét fenyegetik. De már az atom-
fegyverekkel való kísérletezések is igen nagy veszedelmet jelentenek az egész 
emberiség számára. Az egyházaknak minden rendelkezésükre álló eszközzel 
küzdeniük kell az Istentől kapo  drága emberi élet megvédéséért. Ezt diktálja a 
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józan értelmünk, de ezt kívánja Isten igéje is. Nem szabad az egyházaknak ebben 
a kérdésben bizonytalankodniuk, hanem egyértelműen bűnnek kell minősíteni 
az atomháborút és annak előkészítését. Ha a keresztyénség ebben a vonatkozás-
ban a legkisebb mértékben bizonytalankodik, és azt latolgatja, hogy az atom-
fegyverekkel való kísérletezés és az atomháború valóban bűn-e vagy sem, akkor 
joggal vetődhetik fel a kérdés az emberek részéről, hogy egyáltalában tudja-e az 
egyház, hogy mi a bűn és mi a nem bűn? I  nem valami kazuisztikáról van szó, 
hanem arról, hogy teorizálások nélkül mondja az egyház bűnnek, ami bűn és 
harcoljon ellene. Bűn, mert az atomháború nemcsak a jelen, de a jövő nemzedék 
életét is veszélyezteti. Bűn, mert tömeggyilkosság, hiszen ezerszeresen áthágja 
az Istentől kapo  „ne ölj” parancsolat szent védőövét. Az egyházak tagjainak a 
maguk helyén mindent el kell követniük a békéért. Ezenfelül az államférfi akat, 
akiknek emberileg kezükben van a döntés, fel kell szólítanunk és bátorítanunk 
kell őket, hogy döntsenek mindannyian az atomfegyverek megsemmisítése 
érdekében, az atomfegyverekkel való kísérletezések és az atomháború ellen. 
Kérnünk kell a kormányokat, hogy ebben és minden más vitás ügyben, újra és 
újra beszéljenek egymással, fékezzenek meg minden háborús méregkeverést 
és minden erővel dolgozzanak a bizalom megteremtéséért egymás kölcsönös 
megismerése és megbecsülése irányában.

Politikai felelősségünk gyakorlására országunkban most folyó képviselővá-
lasztások is alkalmat adnak. Szavazatunk jelentse annak hálás elismerését, ami 
országunkban, mint jó történt a mai napig és egyben reménységünket a jövőre, 
hogy további munkánk nyomán még szebb lesz i  az élet és tovább akarunk 
mi magunk is dolgozni ezért.

Még néhány megjegyzést kell tennünk:
Azt a felfogást, hogy a világ rendjéért és békéjéért való fáradozásunk végered-

ményben céltalan munka, mert a bűn Jézus Krisztus visszajöveteléig megmarad, 
és ez meggátol bennünket minden tényleges előrehaladásban, el kell utasítanunk, 
mint amely nem az igazi eszkatológiából születe  – mint ahogyan azt sokan sze-
retnék beállítani –, hanem a reménytelenség teológiájából. Anélkül, hogy valami 
hamis optimizmusba esnénk, valljuk, hogy a keresztyén embernek o  és akkor 
kell segítenie, ahol és amikor éppen erre szükség van. Jézus is ezt te e, amikor 
a betegeket meggyógyíto a és a halo akat feltámaszto a, pedig azt is tudta, 
hogy e világban csak időlegesen tud segíteni. Ezért nekünk is reménységben kell 
cselekednünk, tudva, hogy „munkánk nem hiábavaló az Úrban”.

Azt is meg kell mondanunk, hogy az egyház tagjai engedelmességgel tartoznak 
a felsőbbségnek, üggetlenül a ól, hogy az istenfélő-e vagy sem. A felsőbbség 
hatalma Istentől van, és egyben az Isten szolgája. Az egyház csak egyet kívánhat 
meg az államtól, éspedig azt, hogy az evangélium hirdetése, a szentségek kiszol-
gáltatása és a szeretetszolgálat szabadon folyhassék. Egyben ez szab határt az 
állam iránti engedelmességnek is. Ha az állam valahol a világban belenyúl az 
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evangélium hirdetésének szabadságába és elrendeli, mit szabad és mit nem szabad 
hirdetni, akkor az egyház szabadságának megóvása érdekében „jobb Istennek 
engedni, mint embernek”. De az egyház ebben az esetben sem mehet át sem aktív, 
sem passzív ellenállásba, hanem csak a mindenkori tanúságtétel szolgálatába.

Végül még azt a problémát kell érintenünk, hogy az egyház és annak tagjai 
együ  dolgozhatnak-e a közéletben a marxista materializmus alapján, tehát 
ateista alapon álló állammal. Isten a világ szociális berendezéseiben és azok 
képviselőin keresztül is munkálkodik, és a keresztyén embernek szabadsága van 
arra, hogy a jóért mindenkivel együ  dolgozzék. Jézus Krisztus váltságműve 
is az egész teremte  világra érvényes, és az ő ereje felszabadítja a hívőket a 
nem hívőkkel való reményteljes együ működésre a jó célokért. Az magától 
értetődő, hogy a materialista alapon álló állam világnézetét az egyház nem 
vállalhatja, de vele a közéletben népünk javára együ  munkálkodhatik és kell 
is, hogy együ  munkálkodjék.

A   Lutheránus Világszövetség és az ökumené istentisztelete
A   Lutheránus Világszövetség és az  Egyházak Világtanácsának munkája és szolgá-
lata is istentiszteleti szolgálat, mert végsősorban azt célozza, hogy a congregatio 
sanctorum ajándéka egyre jobban nyilvánvaló legyen. Ha ez a munka Isten 
akarata szerint folyik, nemcsak az egyházaknak, hanem az egész emberiségnek 
egységét is elősegítheti. De olyan vonatkozásban is van összeüggés az egyházak 
egysége és az emberiség kívánatos egysége közö , hogy az egyházak minél jobban 
megvalósuló egysége jellé lehet az egész emberiség egysége felé.

Az egyházaknak Jézus Krisztusban való egysége ado  valóság. Nagy öröm, 
hogy ezt felismertük, de munkálkodnunk kell azért, hogy ez a felismert egy-
ség egyre inkább nyilvánvalóvá legyen. Az egység tudata nem szabad, hogy 
elaltasson, hanem inkább serkentsen bennünket a munkára.

Az egység munkálásának legjobb útja az Isten igéjének közös tanulmányozá-
sa. Az Isten igéjének ez az együ es tanulmányozása vihet el bennünket olyan 
igazságok felismerésére, amelyek mindannyiunkat köteleznek. Magyarországi 
evangélikus egyházunknak ebben a munkában szívesen és örömmel kell részt 
vennie és az egység valósulását a maga helyén elősegítenie. Mind a   Lutheránus 
Világszövetség, mind az  Egyházak Világtanácsa felé a közös munkára való 
készségünket most is kinyilvánítjuk.

Az ökumené minél teljesebb kiépítése útján szeretnék járni a magyarországi 
keresztyén egyházakkal kapcsolatban is. Tudom, hogy az ökumené ereje és 
valósága elsősorban mindig helyileg dől el. Éppen ezért mindent megteszek, 
hogy az ,,Una Sancta” valósága közö ünk nyilvánvaló legyen. Mindenekelő  
a református egyházzal való testvéri viszonyt szeretném ápolni és mélyíteni. 
Együ  kell haladnunk az ige közös tanulmányozásában, továbbá népünk és 
az egész emberiség békéjéért és boldogulásáért folytato  munkánkban. Éppen 
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a helyesen értelmeze  ökumenicitás jegyében szolgálatunk közben meg kell 
őriznünk a magunk teológiájából adódó sajátosságainkat. Hálával gondolunk a 
  Lutheránus Világszövetség és az  Egyházak Világtanácsa anyagi segítségére is. 
Viszont őszintén fájlaljuk, hogy magyarországi egyházaink különösen az utolsó 
két évben nem kaptak a Világszövetségtől olyan szellemi segítséget, ami segíte e 
volna az i honi problémák megoldását. Ennek oka látásunk szerint többször az 
volt, hogy a világszervezetek nem tudtak a ól a kísértéstől megszabadulni, hogy 
egyházainkat bizonyos személyeken keresztül lássák. Kérjük a világszervezete-
ket, hogy a jövőben mindig magát az egyházat lássák, a communio sanctorumot.

Szükséges, hogy a mi időnkben az egyházak a saját időszerű kérdéseiken túl a 
világszervezetekben a népek és az egész emberiség legégetőbb kérdéseit is mélyre-
hatóan megtárgyalják. Ugyanakkor, amikor elismerjük, hogy a világszervezetek 
te ek már határozo  lépést a béke és az atomfegyverek eltiltása céljából, sajnálko-
zunk azon, hogy a legutóbbi időben e tekintetben bizonytalanabbakká váltak, mert 
újabb nyilatkozataik kevesebbet mondanak, mint pl. a minneapolisi deklaráció.

A nyugaton és keleten élő egyházaknak egymáshoz való viszonyában nagyon 
kell vigyáznunk arra, hogy egymás ellen ne társadalmi, politikai és gazdasági 
rendszereket képviseljünk és ezzel a világban levő feszültségeket csak tetőzzük, 
hanem éppen arról kell bizonyságot tennünk, hogy az egyházak nincsenek tár-
sadalmi rendhez kötve, még akkor sem, ha felismerik és vállalják azt a feladatot, 
amit Isten nékik a maguk helyén kijelöl.

Ugyanakkor, amikor a világszervezetek bizonyos mértékben elszíntelenedtek 
az emberiség létét fenyegető atomveszéllyel szembeni harcban, csak öröm-
mel üdvözölhetjük a Prágai  Keresztyén Békekonferencia munkáját és kiado  
nyilatkozatát, amelyben félreértés nélkül Krisztus evangéliumának nevében 
állást foglal a nukleáris fegyverek ellen, és határozo  te eket követel minden 
vonatkozásban. Örülünk annak is, hogy a Nagybizo ság Debrecenben tarto  
ülésén az elmúlt napokban jó munkát végze . Ezt a munkát evangélikus egy-
házunknak jó szívvel és egész erejével kell támogatnia.

A püspöki pásztori szolgálat istentisztelete
Arról kell beszélnem, hogy a püspöki szolgálat egyik legfontosabb munkájá-
nak az egyházkerület lelkészeinek pásztorolását vallom. Úgy gondolom, hogy 
erre a pásztorolásra halaszthatatlanul szükség van. Meggyőződésem szerint 
szinte lélektől lélekig kell mennem, hogy a lelkészek személyi és szolgálati 
kérdéseinek minden oldalát őszintén megbeszéljük. Tudom, hogy több esetben 
lelki rövidzárlatok feloldása vár megoldásra. Szeretném ezt szerete el végezni. 
Meg akarok mindenkit hallgatni nyito  szívvel és segíteni akarással. De ezt a 
nyito  szívet és szeretetet kérem a lelkészektől is.

A szolgálatok vonatkozásában is úgy gondolom, a lelkészekkel őszintén 
végig kell beszélnünk egyházunk mai szolgálatát és így benne maguknak a 
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lelkészeknek is a helyes szolgálatát. Sok lelkészünk még nem gondolta végig 
önmagában sem azokat a teológiai kérdéseket, amelyekben való döntés nélkül 
nem lehet ma felszabadultan szolgálni. I  is felajánlom szolgálatomat, hogy a 
kérdéseket együ  gondoljuk végig. Míg ezt megtehetem, addig is arra kérem a 
lelkészeket, hogy oldódjanak fel konzervatív gondolkodásukból, és ne kössék 
magukat régi formákhoz és módszerekhez, hanem merjenek új utakon járni. 
Törődjenek többet és melegebb szívvel a körülö ük levő világgal, és szolgáljanak 
a gyülekezetben az evangélium erejével és örömével.

Nagyon fontosnak tartom, hogy lelkészeink teológiai továbbképzése és ön-
képzése eredményesen folyjék. E célból a Lelkészi Munkaközösségek szolgálatát 
fel kell erősítenünk. A lelkészek olvassanak sokat, mégpedig nemcsak teológiai 
könyveket, hanem egyéb irodalmat is és újságokat is. Mindezek nélkül ma nehéz 
jól prédikálni és szolgálni.

Szeretném, ha a lelkészi fraternitás valóban nemcsak álom, hanem valóság 
lenne. Magam is rajta leszek, hogy olyan levegőt teremtsünk, amelyben ez a 
fraternitás valósulhat. De maguk a lelkészek is tegyenek félre most egymással 
szemben minden gyanúsítást, emberszólást, bizalmatlanságot, és különböző 
teológiai látásuk ellenére is tudjanak a Jézus Krisztusban egyek lenni. Azt 
remélem, hogy a különböző színű és látású lelkészek Jézus Krisztusban tudnak 
egymással közösségre jutni. Magam részéről nem kívánok semmiféle csoporthoz 
tartozni és magam körül nem fogok semmiféle klikkrendszert tűrni. Viszont 
magától értetődően azokkal akarok együ  dolgozni, akik csoportoktól ügget-
lenül felismerték azt az utat, amelyen egyházunknak az új magyar világban 
járnia kell. Idevonatkozólag minden lelkész segítségét igénylem és kérem. A 
csoportokat pedig arra kérem, hogy egyházunk és népünk iránti szeretetben 
döntsék le a közö ük levő válaszfalakat.

Kétségtelen, van néhány személyi probléma, amelyeket örökül veszek át 
megoldásra. Szeretném, ha maguk az illetékes lelkészek segítenének ebben.

Székfoglalóm végére értem. A magam részéről készséggel felajánlom őszinte 
együ működésemet  Mihályfi  Ernő egyetemes felügyelő úrnak, dr.  Vető Lajos 
püspök úrnak, dr.  Pálfy Miklós dékán úrnak,  Darvas József egyházkerületi 
felügyelő úrnak és egyben kérem szíves támogatásukat. Hálásan köszönöm 
 Koren Emil püspökhelye es hűséges munkáját. Tisztele el gondolok  Horváth 
Jánosra, az  Állami Egyházügyi Hivatal elnökére és munkatársaira, és kérem 
munkámhoz segítségüket.

Kérve gyülekezeteinknek és gyülekezeti tagjainknak szolgálatomért való 
imádságát, az Isten irgalmasságában bízva, püspöki szolgálatomat megkezdem.

1958.

(Káldy Zoltán: Új úton. Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, 
Budapest 1970. 9–29.)
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Saturday, February 14th, 1959
Hotel Regina, Vienna, Austria

PRESENT: Bishop Zoltan Kaldy
 Professor Miklos  Palfy

 Dr. Franklin Clark Fry 
 Bishop Bo  Giertz
 Bishop Hermann   Dietzfelbinger
 Dr. Rudolf  Weeber
 Dr. Carl E.  Lund- ist
 Pastor Mogens  Zeuthen

Dr. Fry : We thank you for coming to us. We understand the meeting is 
called at your suggestion.

Dr.  L-Q: We welcome Bishop Kaldy whom we have met for the fi rst time 
this way and also Professor  Palfy for coming to us. We are sorry 
that Bishop  Vetö could not come.

Dr. Fry : May we ask: Is he seriously ill?

Kaldy : Yes, since 3 weeks he has been in the hospital with diabetes.

Dr.  L-Q:  is was the best time for the Offi  cers of the LWF to  call a meet-
ing because we have an annual session at this particular time. Do 
you know all our offi  cers? Dr. Fry , the President of the Federation, 
Bishop  Giertz, one of our vice-presidents, Dr.  Weeber – our Treas-
urer of the Church of Wür emberg, Bishop   Dietzfelbinger who 
has been leading us in the Roman Catholic Research Institute, 
Pastor  Zeuthen who is well acquainted with your church and 
country, Pastor  Szepfalusi who is also serving as interpreter and 
Miss  Wichmar, my secretary.

 We are asking you to tell us what you are considering of im-
portance in this mutual discussion. May I say fi rst that in our 
opinion this is not a question of membership in the  Lutheran 
World Federation – We in the LWF  regard the Lutheran Church 
in Hungary as a member of the Federation and treat this church 
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as all other churches. We want to treat this church as all other 
churches and are therefore prepared to hear from you as to what 
you would regard as the important items to be discussed.

Kaldy: In the name of the Hungarian Lutheran Church I am happy to 
greet Dr. Fry  and Dr.  Lund- ist and the other gentlemen of 
the leading body of the Federation. With all our hearts we are 
happy that we can be here and do it with all sincerity. It made 
a very fi ne impression that at my installation Dr.  Lund- ist 
sent a telegram. We also take this as natural background of our 
discussion that we are a member church of the Federation – that 
means that we are not looking at the LWF from  the outside but 
from the inside, and I would certainly hope that our relations 
would be closer in the future a er this conversation.

 I would like to stress that we are not fi rst of all speaking of relief 
from the outside to Hungary but of brotherly relations between 
us. We have all freedom from our own country that we should 
get the very best out of this conversation. We would fi rst of all 
like to talk about how the relations between us became worse 
than they used to be and secondly how we can re-establish the 
good relations and, thirdly – what will be the consequences of 
the re-established good relations.  ere is no doubt that one 
of the biggest reasons that there is tension between the two 
counterparts is the whole  Ordass question. I would like to state 
in the name of myself and in the name of Dr.  Palfy that all of 
us admire  Ordass. As to myself, I have done all I could that he 
should remain a bishop. You may know I was senior partner in 
his diocese and we had a meeting with 30 pastors and there I 
asked him that he should do his best to stay bishop – but we 
have had the feeling that he in his conscience felt an obligation 
of which he could not free himself. Now, one of the problems for 
us is that the people from the LWF in  this situation should have 
done more to help  Ordass to be a li le more fl exible. It made the 
situation worse that just at the moment  Ordass had his negotia-
tions with the government we had a visit by Dr.  Lund- ist and 
Dr.  Vajta. Now I am not speaking of my own opinion, but there 
are many people in Hungary who feel the delegates of the LWF 
had  infl uenced  Ordass to stay as he stood.

 When Bishop  Turoczy had to resign, the cable sent from the LWF 
was  too sharp. As far as I remember the cable requested the govern-
ment to make another arrangement. We in the Lutheran Church 
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feel that you did it out of love for our church, but in the govern-
ment they had the feeling that you interfered in our ma ers and 
the relation between state and church was harmed through that. 
Later on in Nyborg in the closing address of Dr. Fry  about Bishop 
 Ordass, which is in the minutes, meant new diffi  culties for us at 
home. Also new diffi  culties were caused by the address given at 
the Strasbourg meeting. It was mentioned that the Hungarian 
government had not given a visa to Bishop  Ordass – while the 
situation was that he had never asked for such a visa.  erefore 
our church had new diffi  culties. We live in a proletarian dictator-
ship – that is a fact – and our government is very sensitive about 
such ma ers. When the question about  Ordass is mentioned in 
foreign countries the communist government makes diffi  culties for 
us. We do understand your feeling of responsibility for  Ordass but 
we would request that you take into consideration the possibility 
of causing new diffi  culties for our church, because whenever you 
do so the government feels you are interfering in their ma ers. In 
the church we try to go the way of Christ and not betray Christ 
even in a proletarian dictatorship government. At the same time 
we want to support what is good in the proletarian dictatorship.

 Another thing that has disturbed our situation is what has been 
mentioned in diff erent church magazines abroad. You have no 
responsibility for what has been published but we have the feel-
ing that you may fi nd ways and means to orient these magazines 
properly. For example:  e Finnish paper “Kotima” had an article 
about my installation – the fact that I became bishop was only 
mentioned and what Horvath had said was quoted in detail and 
not what the new bishop had said. However, on the fourth page 
there was a review of the book “Im Feuer Geprobt” with pictures 
of  Ordass and  Turoczy. A Hungarian pastor living in Finland has 
published sermons of  Ordass and  Turoczy and other pastors… and 
this book was reviewed in Finland.  is book has now arrived 
in Hungary and is in the hands of the government. It deals with 
 Ordass,  Turoczy,  Dannhauser,  Keken,  Schulek,  Scholtz,  Szabó, 
 Szaszkaliczky. Try to think what it means when such a book comes 
into the hands of the government. It is obvious that here we have 
8 pastors who are very close to  Ordass and you must understand 
it is very diffi  cult for us to protect these pastors.  Keken, my col-
league at the Deak square church here in this book speaks of the 
only possibility. I certainly hope that  Keken can stay with me.

 In connection with  Vetö there have been diff erent news abroad. 
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 ere is no doubt that there is a le er of resignation.  is le er 
has been published again in November 1958 in a German paper 
“ Informationsbla ”. We had planned from the very beginning 
to ask our friends of the Federation to have this conversation 
already in December, but this le er was published and we were 
not allowed to take up this conversation because of that situation. 
We would like to have a situation where such things would not 
happen. We ask you to help us that public opinion would not be 
adverse about us in foreign churches.

Dr. Fry : Bishop  Ordass is the fi rst Vice-president of the LWF and  his posi-
tion as such is not in question. He was elected by the Assembly 
and will serve as long as he is willing to serve until the next As-
sembly. Are we correct in understanding that you agree to that?

Kaldy:  e situation is that he is elected by the LWF and  we have nothing 
to say here. We have the diffi  culty that it seems as if he is repre-
senting the Hungarian Lutheran Church and that he is the man in 
the Federation representing their leadership, and that he is not and 
that can cause diffi  culties for the present leaders. Our government 
feels that you want to see the Hungarian church situation through 
 Ordass and not through the leaders of today. We do not say that he 
should not be the vice-president but with brotherly love we want 
to tell you this diffi  culty and we cannot see any way.

Dr. Fry : Bishop  Ordass was a delegate of the Hungarian Church for the 
Minneapolis Assembly.  e offi  cers and the Executive Commi ee 
of the LWF were  elected from the membership of the Assemb-
ly delegates. All of us will continue in offi  ce because we were 
delegates at the Minneapolis Assembly until the next Assembly.

Kaldy: We are not going to ask  Ordass to resign from that offi  ce.

Dr. Fry : I wanted that point quite clear fi rst. If I should cease to be an 
offi  cer of the ULCA before the next Assembly, I would still 
continue being a member of the Executive Commi ee. Secondly 
we are, of course, concerned with the person of Bishop  Ordass 
and we are gratifi ed that he is still in the position of a retired 
bishop and is receiving a pension for that position.

Kaldy: He gets F. 2,300.– which is the same as a highschool teacher gets.
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Dr. Fry : We are not complaining. We are gratifi ed and as friends of  Ordass 
hope and expect that that will continue. Bishop Kaldy has said 
next that the LWF  should have helped  Ordass to be more fl exible. 

 Bishop Kaldy has already said that Ordass acted according to 
his own conscience and in this ma er undoubtedly  Ordass acted 
again according to his own conscience – that is in the ma er 
of fl exibility. I believe that Bishop  Ordass’ acts and statements 
refl ect his conscience and not the statements of any of us.  e 
fact that Dr.  Lund- ist and Dr.  Vajta happened to be in Hun-
gary during the time of the negotiations was, of course, an 
accident and a coincidence. In many ways I presume this was 
an unfortunate coincidence. I was not there, so I cannot speak, 
but I would be greatly surprised if Dr.  Vajta and Dr.  Lund- ist 
could have infl uenced  Ordass in any direction – he proceeds 
according to his own conscience. In any case, it would be only 
suspicion on anyone’s part to think there was any such infl uence. 
It is only a ma er of suspicion.  ere is no proof of that. I have 
such respect for  Ordass that I take it for granted he made his 
own decisions in his own places.

 Reference was next made to the cable that was sent by the LWF.
 We  appreciate sincerely Bishop Kaldy’s statement that he believes 

we sent the cable out of love.  at is the truth – it was sent out 
of love, not only for Bishop  Ordass but for the church.

 We do not fail to remember the whole church of Hungary in 
our prayers and our functions. We know there are thousands 
of Christian people in Hungary and the Lutheran Church of 
Hungary who exert every eff ort to live the Christian way.

Kaldy:  at is just what we want.

Dr. Fry : We are thoroughly convinced of that.  e eff ect of the cable on the 
government was something we could not control. We purposely 
did not continue the conversation through sending further cables 
because we thought this would make the situation more diffi  cult. 
Later le ers and communications to Hungary were not the doing 
the Federation. We recognize the right of other churches to speak 
individually, of course, but they spoke in their own name.

 May I speak about the statement I made at Nyborg. I suppose that 
Bishop Kaldy and Prof.  Palfy know that the Executive Commi ee 
of the  WCC discussed the case of Bishop  Ordass before the Central 
Commi ee meeting. I understand there was to be a communication 
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to Hungary by Dr.  Visser’t Hoo  as a result of the discussion in the 
Executive Commi ee of the  WCC. A er the lengthy discussion in 
the Executive Commi ee which resulted in sending a le er, it was 
not our intention to speak further in the Central Council about 
it. During the meeting of the Central Council there were many 
members of that commi ee – both Lutheran and non-Lutheran – 
who wished something said about it in the commi ee.

 (interrupted by telephone call)
 My statement was about 20 minutes long. I presume the reference 

to the fact that we had talked about  Ordass’ troubles in 1948 and 
then again of his troubles in 1958 took no more than 90 seconds. It 
was not at the beginning and not at the end. It was not featured 
as a special emphasis. It was part of a comparison of what had 
been true 10 years ago and what was true then. As Dr.  Visser’t 
Hoo  has already told Bishop  Vetö, he should be thankful for my 
statement. If my statement had not been made, something very 
much more diffi  cult would have happened.  e statement was 
not made in any way to ignore the diffi  culties of the situation 
but to meet the situation with minimum diffi  culty. 

Kaldy: I understand you in any aspect.

Dr. Fry : As to the Strasbourg reference, I do not understand it. I don’t 
recall any statement on my part concerning a visa for Bishop 
 Ordass. In fact my memory is the exact opposite.

Kaldy: I did not think of what you said, Mr. President, but what was said in 
the news release and what was published later in the German news 
releases. I thought of the statement given out of the conferences. 

Dr. Fry : If I understand Bishop Kaldy correctly that everything said about 
Bishop  Ordass can create new diffi  culties for the church and to 
take that into consideration we have a very diffi  cult situation 
in striking the right balance. We are thoroughly aware of the 
fact that this can cause diffi  culties and we try never to speak 
irresponsibly without thinking of the eff ect on the church. We 
weigh every word very carefully when it comes to Hungary. 

 Palfy: Will you do this in the future?

Dr. Fry : Of course, we have always done it. I am more careful in speaking 
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about Hungary than any other part of the world. Our diffi  culty 
is to do justice and at the same time to protect the church. We 
appreciate with all our hearts the statement of Bishop Kaldy that 
he and his colleagues are trying now to go the way of Christ. We 
assure him of our prayers as he does that in the midst of very 
real diffi  culties. As for church magazines, we live in a free society 
and free societies have their problems as well as dictatorships. 
As you know very well, we have no way of controlling freedom 
of expression. We ourselves do not formulate statements that 
will cause diffi  culties for the Church of Hungary.

 Finally, as to the resignation of  Vetö:  e resignation was a 
resignation addressed to the  World Council of Churches – it was 
not a resignation to the LWF, and  the conversations requested were 
with the LWF. I  do not know how “ Informationsbla ” obtained a 
copy of that le er. It was not an intentional act on the part of any 
offi  cer. In any case, it was certainly not the doing of the LWF and 
 certainly not my doing as an offi  cer of both bodies. One fi nal word: 
At the same time that you believe that there have been things 
published in the West that are untrue and unkind, we know that 
similar statements have been published in Hungary that are untrue 
and unkind.  ere have been times when we have found it diffi  cult 
to reconcile two things: one of them is the expressed desire of our 
friends and the Hungarian Church for friendly, calm relations and 
the other is that we can read statements in various Hungarian 
Lutheran publications. We have no intention of detailing them as 
our friend has detailed things that we have said. 

Kaldy: I am not speaking of the time before I became bishop but of the 
time a er I became bishop.

Dr. Fry :  en I did not understand the bishop – I thought he had mentioned 
several things that had happened before – Nyborg, Strasbourg. 
All I am asking is that the same principle be observed from their 
side that they want us to observe. 

Kaldy: In the latest edition of  UTITARS it is said that we from Budapest are 
pushing out those pastors from Budapest who are preaching the 
truth and that they will be replaced by so-called “peace pastors”. 
We have not sent a single pastor away and replaced him, although 
many of them have interefered during the counter-revolution – 
 Scholtz,  Dannhauser,  Keken – which I am afraid will cause trouble.
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 Palfy: I greet all of you gentlemen and especially Dr. Fry  as honourable 
member of our faculty. Just as Bishop Kaldy has stated, we are 
coming to you in a friendly way. We have only one background 
for our presentation – that is what we have on our conscience 
and our theological conviction. It is diffi  cult for us that we are 
here with the best willingness to re-establish the relationship 
while at home there are people who do not want it in the same 
way. Here we have diffi  culties not only within the church but also 
within the government. What we are saying here is totally on 
our own responsibility. We want all diffi  culties removed between 
us and we do it in Christian responsibility.

 We consider the  Ordass question as follows: Apart from what has 
been said, it hinders us in that it takes too much of our strength 
and energy. We are quite frank in this question, but would ask the 
LWF, if  at all possible, to help fi nd a way out of the one-way street. 
As to the ma er of  Vetö I would like to remark that, if there is a 
question in this ma er at all, then it is a problem for ourselves – for 
our church and for us personally and, believe me, you cannot help 
or solve this problem from the outside. It must be solved within our 
Ev. Lutheran Church and you can help us best by not commenting 
on it at all, but by leaving the whole ma er to us.

Dr. Fry : I understood your words – but what  Vetö question?

 Palfy: I mean his resignation le er which is published abroad and the 
government might view this as  Vetö personally and our church 
being put into an embarrassing light. We ourselves are very 
sensitive about it as well as the state and you can help us best if 
you do not say anything.

Dr. Fry : Are you under the impression that we ever said anything about 
the  Vetö question?

 Palfy: I did not say that but it is only a brotherly remark to refrain from 
any observations.

Dr. Fry : You are asking us to continue to do what we have always done.

Dr.  L-Q: When talking with  Vetö at Nyborg we agreed not to publish 
material we had planned to publish.
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Dr. Fry :  is situation concerns other individuals besides  Vetö on whom 
we have no documentation and publications.

Dr.  Weeber: Can you explain the statements made in the beginning concerning 
Bishop  Ordass?

 Palfy: As long as  Ordass is vice-president of the LWF it  is hardly possible 
that the relations between LWF and  the Hungarian Church could 
be regularized completely. To the leadership of the Hungarian 
Lutheran Church this is again and again a disturbing factor, because 
abroad again and again statements are made and how can we 
regularize the relations with the LWF if  LWF does  not recognize 
us as the offi  cial leaders of the Lutheran Church in Hungary.

Dr.  Weeber:  ere seems to be a mistake in conception – that he became vice-
president as representative of the Hungarian Lutheran Church, 
while actually he represents the minority churches in the East, 
the same as Bishop  Manikam represents the Far East churches 
and Mr.  Abraham the churches of Africa.

 Palfy: How can a bishop in retirement, not in pastoral service, represent 
the minority churches of the East? You cannot forget that Bishop 
 Ordass before his removal was off ered a pastoral position which 
he refused to accept. To me this is a theological question that 
a person having dedicated himself and promised to serve God 
under any circumstances – which is a ma er of conscience – 
would state he cannot preach the word of God as a pastor but 
only as a bishop. In our church where such a promise is taken 
seriously, this we cannot understand.

Dr.  Weeber: I believe  Ordass also gave an oath as bishop.

  Dietzfelbinger: With reference to  Vetö you said it is a ma er that you should clear 
up among yourselves.  e  Ordass question is the same – LWF 
can  only act within limits we have acted so far. He was elected 
by votes. (⁇ ? couldn’t quiet hear him)

Dr. Fry : It is true that when negotiations are made for the Executive 
Commi ee a certain number come from the minority churches 
– to be exact 5 persons on the Executive Commi ee represent 
minority churches – but election of offi  cers is diff erent. Each 
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offi  cer represents the entire Federation. If I may speak of myself 
– as president of the  Federation I do not represent the Americans 
but feel I represent the total Federation, and that is the position 
of  Ordass as vice-president.

Dr.  L-Q: Before we answer that question, let me remind you of a bit 
of history which was most embarrassing to the Federation – 
namely that it was the Hungarian government through  Horvath 
who expressed the wish that  Ordass be elected to the Executive 
Commi ee. It was the fi rst time in our history that a government 
had expressed a wish.

Dr. Fry : What does Prof.  Palfy wish us to do in regard to  Ordass’ LWF  offi  ce?

 Palfy: If the Lutheran Church in Hungary should get contributions from 
the LWF that  would probably not be possible until the  Ordass 
question has not been solved – that I am convinced of as far as 
the government is concerned. I believe that as brothers we can 
speak openly and understand each other as I understand you 
completely, but as long as our relations with the LWF are  not 
clear which depend on the  Ordass problem…

 If the  Ordass and  Vetö questions are compared:  Vetö we can clear 
up at home but  Ordass being so closely connected with the LWF 
we  cannot clear up at home and it bothers us.

 Now I am speaking as a professor: It disturbs us and hinders us that, 
for example, we cannot send students abroad and have not enough 
“Nachwuchs” (young men for the ministry) and have to do without 
intellectual treasures.  e existence of the Hungarian Church does 
not depend on how the government will treat us. We have enough 
pastors and true believers to keep the word of God – but if a church 
does not stand theologically on a high level, it becomes a sect.  at 
you should consider. We understand your love for  Ordass very well 
but on the other hand you should not forget what we as church 
lose in spiritual and intellectual wealth. If we were to consider this 
ma er legally or as a question of etique e, it is another ma er, but 
we should understand the ma er in this depth.

Kaldy: We have no question or doubt that  Ordass is a vice-president of the 
Federation and will do nothing about it in the future, but it is as 
the Dean has said – we speak in brotherly openness that there are 
strong complications rooted in this problem. We do not want to give 
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you any advice. We have not much more to say about the diffi  culties 
between us. We would like to say a few words about the future. 

 We like the LWF and  its leaders and that you should have 
confi dence in the leaders of the Hungarian Lutheran Church; that 
we under the given circumstances in the proletarian dictatorship 
want to serve Christ and be an always be a church, but also at the 
same time want to have the best relations to the state.  e Road 
represented by  Ordass was impossible. We certainly do not want 
to go the way of  Dezery – but also cannot go the way of Ordass. 
We try to look for such a way which is where we can go the way 
of the church and at the same time want to be Hungarians and 
would like to try to escape unnecessary confl ict with the state. 
We are certainly not afraid of suff ering if we have to suff er for 
Christ. We are ready for that but at the same time we never think 
of provoking. If God so wills, we accept it, but we do not want 
just to be martyrs. On the basis of Corinthians I-12, we have 
many members of the church for the body of Christ and each 
has his own colour, but that which is necessary is that we serve 
Christ and for Him we are ready to do everything. In a practical 
way – that the LWF  through the present leaders should take up 
contact with the Hungarian Church. We have nothing against 
you having contact with Ordass, but when you speak about the 
Lutheran Church of Hungary, then we are the representatives 
of that church. We want to take part in the theological work of 
the Federation and we are ready to take part in all phases of the 
work of the Federation and we are ready to do the work if the 
relations would be normal…  en we could have an exchange of 
students and also exchange of theological professors and books. 
Would there be any possibility of material help? We thank you 
sincerely for all the help we have received so far.

Dr. Fry : Was not the cable of Dr.  Lund- ist to Bishop Kaldy a recognition 
of that leadership?

Kaldy: I have taken it as such.

Dr. Fry : It was meant sincerely. What would be within our possibility in 
showing our recognition of that leadership? What else could we 
do to show it?

Kaldy:  at is enough.
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Dr. Fry : If an Assembly of the LWF  would take place this year, the 
leadership of the Hungarian Church would choose their delegates. 
We have desired to have persons from Hungary on Commissions 
of the Federation. We had that very clearly in mind when the 
Commissions were chosen for this period. One member of the 
Church of Hungary was appointed to the  eology Commission. 
 e only reason there was only one was because of the size of the 
church, not because of a disregard for the church. In relation to 
the size of the church the Lutheran Church of Hungary is much 
more represented than the ULCA.  e choice of the man was 
not made because of political considerations and an a empt was 
made to select a good man for a place that was open. We fi nd it 
diffi  cult to understand in what way the relations are not normal.

Kaldy: It is only that we are sure that both you and we feel that the 
 Ordass question stands between us.

Dr. Fry : But in the offi  cial relations of the Federation we feel that we 
have been entirely correct and friendly. If there would be the 
possibility of exchange of students, that would be very welcome.

 What books do you wish and what could we send?

Kaldy: We would like to be oriented about the newest books. We would 
like to learn very much and would like to have the best books.

 Zeuthen: We are now sending to Hungary as many books as we are sending 
to all the others.

Dr.  L-Q: Many pastors in Hungary receive many books from abroad which 
creates diffi  culties.  e last time the Library of our Academy was 
to receive a book contribution from Stu gart (probably through 
the  WCC) but the package we could not receive because the 
government objected that the Lutheran pastors are receiving 
too many books from abroad. We would therefore suggest that 
books should only be sent to the libraries of the church that are 
available to the pastors – yes, we can prove they are accessible 
to pastors. Also the general library that is somewhat old now, 
but in the future the libraries will be united and will contain 
about 2,000 books which will be available to the pastors.
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 Zeuthen: Prof.  Deák received books as translator of the Old Testament. 
Very few books go to private individuals.

Dr.  L-Q: Rather than speak at length about books which can be discussed in 
more detail with Pastor  Hoff man and Pastor  Zeuthen later – What 
possibilities do our friends see as to visits and contacts in Hungary?

Kaldy: We would like to have be er personal contact with you people 
and we are happy to have guests and go abroad ourselves. 
We have to confess that the visa question is not dependent on 
the church but also on other factors. Whenever you publish 
statements, as mentioned before – Nyborg, Strasbourg, we always 
will have diffi  culties, especially in these personal relationships. 
Whenever you do NOT speak about  Ordass it is easier for us to 
have these relations. We as church leaders can recommend to you 
that this or that pastor could be invited and in many cases our 
recommendations will be accepted and we would do our best to 
help in such requests of coming to Hungary. We hope that this 
discussion will help to improve our relations.

Dr. Fry : One more question about books. Would theological books 
published in the United States be acceptable?

 Palfy: Yes

Dr. Fry : Would they best be sent through the LWF or  directly?

 Palfy:  rough L.W.F. Geneva

Dr. Fry : Would you accept my off er as honourary member of your academy 
to send such books – not all but some?

 Palfy: Yes

Dr. Fry : And they would not cause trouble to you?

 Palfy: If you would kindly send them as parcel post – one or two at the 
time.  e situation as to travel in and out is very diffi  cult. It would 
be wrong of us to state it can be done easily. Much depends on 
what we can say as we return home. Even if the possibility is not 
here today, it can be there tomorrow.  e ma er is quite dialectic.
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Dr. Fry : We are prepared to talk to you about certain types of material 
relief, but involved in sending material relief is the privilege 
of someone coming into Hungary about twice a year to see 
institutions that have received this relief, etc. I would like to 
stress that this is not a special condition for Hungary.

Kaldy: We know that.  e situation is as follows: We are still in the 
time a er the counter-revolution and there are some diffi  culties 
related to that.  ere is not much trust towards foreign countries 
but that will probably improve. It has to be done in the following 
way: You should not have one person to control this but perhaps 
there might be a friend of the LWF who  could come to us and at 
the same time visit some of our projects. ( Palfy agrees)

Dr. Fry : If that is so, we are prepared to talk material relief for the future.

 Palfy: Clothing contributions are no longer possible – only money or 
books or both – also news releases and MEDICINES. Also no food.

 Zeuthen: We have sent many shipments of medicine this year.

 Palfy: Mr. President, can you recall that in 1956 or 57 I had asked you 
about a Hebrew grammar and use-book (?). We are no longer able 
to print them. Perhaps type sets for printing could be provided by 
LWF, or  perhaps LWF  could arrange for the printing and binding of 
a book to be sent to Hungary. Above all I am concerned about books 
which cannot be printed in Hungary.  e last Hebrew–Hungarian 
grammar was issued in 1911 and is only a “Lautenlehre” (phonetic). 
 e same need exists in Czechoslovakia and Roumania.

Dr. Fry : I believe all the offi  cers can do now is to say such help could 
be given in principle, provided there can be visits to Hungary 
periodically and the details can be worked out by the staff .

Kaldy: I have another problem but not so important:  e LWF has 
 published a hymnal edited by Pastor  Szepfalusi in Vienna, 
although our Pressverband and government had not given 
permission, and now they ask at home how this could happen. 
We do not want to make a problem of it but in the future we can 
have juristic diffi  culties about publishing and copy-rights.
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Dr.  L-Q: I want to repeat a question that Bishop Kaldy answered but I want 
to be sure I have the correct answer. It refers to the assurance we 
have that none of the pastors are being removed from their parishes 
because of their special relations, for which we are very thankful.

Kaldy: Up to now it has not happened.

Dr.  L-Q: But you have warned us that it might come through a publication 
like you told us about. 

Kaldy: I would like to be quite honest.  ere are many people in the 
church and government who said that as Ordass goes, all should 
go with him who have expressed themselves for and with 
him. (Names of pastors which I didn’t catch [ Keken,  Kendeh, 
 Dannhauser,  Szaszkaliczky]). I said that this is not good. Under 
such circumstances I would never want to become bishop, but I 
would like to talk with each of those pastors and ask them clarify 
their relations to State and Church; and I have called each of them 
to my offi  ce and have had frank and open conversation with them.

 (Interrupted by telephone call.)
 But if in some area there should be diffi  culties for the pastors in 

that situation, they would still be off ered pastoral positions – 
they can be and still remain pastors with decent salaries.

Dr.  L-Q: I would suggest that if agreeable we should meet at 5 p.m. for 
discussion of practical ma ers.

Dr. Fry : Everyone who strives to live a Christian life in this day is faced 
with many diffi  culties. We remember the statements and the 
word of God about judging one another.  e best we can do is 
to pray for one another that we would be steadfast in our faith 
and true to Jesus Christ. We believe that we are fully aware of 
the fact that our brothers in Hungary are subject to unusual and 
diffi  cult pressures. We pray to God that your consciences will be 
keen and that your courage and integrity will be high. We shall 
ask you to pray for us that each one may be true to Him where 
he lives and as he stands. I believe we should close this meeting 
with a prayer and that should best be in the German language 
because all of us understand it at least somewhat.

 e meeting was closed with prayer by Bishop Bo  Giertz.
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ÁBTL  LVSZ   
  (1959)

ÁBTL M-32.401
Jelentés Budapest, 1959. febr. 20. (leadva febr. 19.) Bécsi találkozó az LVSZ vezetőivel 
 február 14-én, Hotel Regina

Belügyminisztérium II/5-C. alosztálya
Az  Evangélikus Világszövetség részéről jelen voltak: Fry  elnök New-Yorki püs-
pök,   Giertz Bo göteborgi püspök,   Dietzfelbinger müncheni püspök,  Lund- ist 
főtitkár,   Zeuthen Mogens dán lelkész, Weber, az  Evangélikus Világszövetség 
pénzügyi főelőadója.

A magyarországi Evangélikus egyház képviseletében: Káldy Zoltán püspök 
és  Pálfy Miklós a teológia dékánja.

Fry  elnök köszöntö e a delegációt. Bemuta a munkatársait. Örömét fejezte ki, 
hogy a találkozás létrejöhete . Két dolgot bocsáto  előre. Az egyik az, hogy az 
 Evangélikus Világszövetség a magyarországi evangélikus egyházat tagegyház-
nak tekinti változatlanul, a másik pedig az, hogy Ordass   Lajos az  Evangélikus 
Világszövetség alelnöke. Kérte, hogy mondjon el a magyar delegáció mindent, 
amit szükségesnek tart.

Káldy Zoltán püspök köszöntö e az  Evangélikus Világszövetség elnökségét. 
Kifejezte azt az álláspontját, hogy a magyar delegáció úgy tárgyal, mint aki 
belül van az Evangélikus Világszövetségben és nem úgy, mint kívülről való. 
Kijelente e, hogy őszintén szeretne beszélni. Azt is megmondo a, hogy teljesen 
szabadon tárgyal a magyar delegáció, vagyis arra is van szabadsága, hogy a 
tárgyalás folyamán bizonyos kérdésekben megegyezzenek. Kijelente e azt is, 
hogy nem azért óhajtanak tárgyalni, mert segélyt szeretnének kapni, hanem 
azért, mert a jó viszony helyreállítását szeretnék. – Ami Fry  elnöknek azt a 
kijelentését illeti, hogy Ordass   Lajos az  Evangélikus Világszövetség alelnöke, 
azt kell mondani, hogy jogilag ez most így van. Viszont a magyar delegáció 
kijelenti, hogy ez számára többrendbeli nehézséget jelent.  Ordass már nem 
aktív püspök és így kérdéses az, hogy kit képvisel az Evangélikus Világszö-
vetségben. O  is problematikus a dolog, hogy az  Evangélikus Világszövetség 
milyen összeüggésben látja  Ordass Lajost a magyarországi Evangélikus egy-
házzal illetőleg annak vezetésével? Nem a magyarországi evangélikus egyház 
választo a meg  Ordass Lajost az  Evangélikus Világszövetség alelnökévé, éppen 
ezért nem is mondhatjuk azt, hogy ne legyen a világszövetség alelnöke, csak 
azt mondhatjuk, hogy ez a magyarországi evangélikus egyháznak nehézséget 
jelent. Mindenesetre elismerjük, hogy addig alelnök, amíg arról le nem mond, 
illetőleg mandátuma le nem jár. Fry  kijelente e, hogy ez volt akkor a hivatalos 
álláspont,  Horváth János kérésére választo ák meg.
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Káldy püspök sajnálkozását fejezte ki amia , hogy az  EVSZ többször beavatko-
zo  az elmúlt két esztendőben a magyarországi evangélikus egyház belügyeibe, 
néha a magyar Népköztársaság belügyeibe is. Sajnálkozo  amia , hogy amikor 
 Ordass 1956. október végén, az ellenforradalom idején vezetéshez juto , minden 
további nélkül igen erős támogatásban részesíte ék. Amikor 1957 novemberében 
a magyar evangélikus egyház és a magyar Népköztársaság Egyházügyi Hivatala 
közö  megindultak a tárgyalások, az országban volt  Lund- ist főtitkár és  Vajta 
Vilmos lelkész. Nekik engedékenységre kelle  volna biztatniuk  Ordass Lajost. 
Viszont olyan jelek vannak, hogy ők ezt nem te ék meg.

1957. decemberében a  EVSZ elnöksége igen éles hangú táviratot küldö  az 
Egyházügyi Hivatalnak, amelyben „követelték”  Túróczy Zoltán és más szemé-
lyek visszatérését tisztségükbe. Ez a Magyar Kormányt nagyon sérte e.

1958 nyarán Fry  elnök Nyborgban megemlékeze   Ordass Lajosról olyan 
formában, amely szinte „beavatkozás” volt a magyar belügyekbe. – Ugyancsak 
Fry  elnök 1958. októberében Strassburgban te  olyan nyilatkozatot  Ordassról, 
ami nagyon nehezíte e az egyház szolgálatát Magyarországon.

Ezen kívül az  EVSZ lapjai is igen sokszor elferdítve közölték a magyarországi 
Evangélikus egyház híreit. Sok elfogultság volt állandóan észrevehető. Ezen 
kívül, ha az  EVSZ többször érze  indí ást arra, hogy a magyarországi evan-
gélikus egyház kérdéseibe beleszóljon, ugyanígy meg kelle  volna ezt tenni 
más országok evangélikus egyházai és sajtói felé. Sok méltatlan támadás érte 
a magyarországi evangélikus egyházat az elmúlt időkben.

A „ Kotima” fi nn lap januári száma közli Káldy püspök beiktatását. De csak 
egy mondatban számol be erről. Ugyanakkor hosszan tárgyalja  Horváth elnök 
o  elmondo  beszédét. Ugyanakkor ennek a lapnak 4. oldala közöl egy cikket, 
„Tűzben megpróbáltak” címen. I  viszont  Ordass és  Túróczy képe látható. Nyil-
vánvaló i  a tendencia. – Ugyanakkor most jelent meg egy fi nn könyv  Molnár 
Rudolf lelkész kiadásában ezen a címen: „Egyetlen döntés”. Nyolc evangélikus 
lelkész prédikációját közli.  Ordass-emberek valamennyien. Ezzel a könyvvel igen 
sokat árto   Molnár ezeknek a lelkészeknek is, de általában a magyarországi 
evangélikus egyháznak. – Az „ Informationsbla ” c. lap miért éppen mostanában 
közölte le  Vető püspök lemondó levelét? – Az „ Útitárs” c. lap mostanában közölte, 
hogy az evangéliumot prédikáló lelkészeket kite ék Budapestről, és helye ük 
„békepapok” jö ek fel. Ez sem igaz. Mindez azt jelenti, hogy csak zavarják az 
ilyen nyilatkozatok és lapok a magyarországi evangélikus egyház munkáját.

A magyarországi evangélikus egyház vezetői igyekeznek úgy szolgálni, hogy 
az egyház egyház maradjon Magyarországon. De sajátos úton haladnak, mert új 
úton kell haladniuk a szocializmusban. Ebben nem adhat tanácsot egy nyugati 
ember a Keleten élő egyháznak. A magyarországi evangélikus egyház segíteni 
akarja a szocializmus építését is. Ez se legyen olyan, amit nyugaton kifogásol-
ni kellene. Magyarországon él az egyház és segíti a népet a jóban. Fry  elnök: 
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Ordass   Lajos nem a magyarországi evangélikus egyházat képviseli az  EVSZ-
ben, hanem a kisebbségi egyházakat. A magyarországi evangélikus egyházat 
 Vető Lajos püspök és Káldy püspök képviseli. Káldynak beiktatása alkalmával 
táviratot küldtek. Ezzel elismerték a maguk részéről is az ő püspökségét.  Vető 
pedig névjegyzékükben is úgy szerepel, mint egyetemes püspök.

Ha az  EVSZ meghívót küld Magyarországra, az egyház hivatalos képviselő-
inek joga van azt kiküldeni a gyűlésre, akit akar.

Sajnálja, hogy nyilatkozataikkal vagy újságcikkekkel nehezíte ék az evan-
gélikus egyháznak Magyarországon való szolgálatát. A jövőben erre nagyon 
fognak vigyázni.

Nyborgban ő sokkal kevesebbet mondo , mint amennyit a nyugati egyházak 
vártak tőle. Neki nemcsak a keleti egyházak kívánságaira kell tekinte el lenni, 
hanem a nyugatiakra is.

Így ő egy 20 perces beszédében mindössze 1 percet beszélt  Ordassról. De 
ezt nem lehete  elkerülni, mert az  EVSZ 10 évét kelle  méltatni, amibe kétség 
nélkül beletartozo  Ordass   Lajos.

Az igaz, hogy 1957 decemberében táviratot küldtek az  Egyházügyi Hivatalnak 
egy ízben. De aztán ők elhallga ak, mert lá ák, hogy hiábavaló fáradozásuk. 
Ezt a táviratot azonban szeretetből és felelősségből el kelle  küldeniük.

Sajnálja, hogy strassburgi nyilatkozat zavart kelte . Ez nem volt szándékában.
Az újságokra nézve csak azt tudja mondani, hogy ők azért nem tudnak felelni. 

Szabad sajtó van. Ennek a sajtónak éppen úgy megvannak a hibái nyugaton is, 
mint keleten. Az is tény, hogy a magyarországi evangélikus sajtó többször támadta 
az  EVSZ-t és ez nekik sem ese  jól. Erre mindkét félnek a jövőben vigyáznia kell.

 Pálfy dékán: a maga részéről  Fryt köszöntö e,  Ordass alelnöksége bizony 
igen nehéz ügy a magyarországi evangélikus egyház számára. Persze tanácsot 
nem tud adni az  EVSZ-nek, hogyan oldja meg a kérdést. Sajnos Magyarországon 
már 10 év óta foglalkoznak az  Ordass-üggyel, pedig az egyháznak más dolga is 
volna. Teológiailag nem helyes, hogy  Ordass nem vállalta a Deák téri lelkészi 
állást. Azt mondo a, hogy csak mint püspök kíván szolgálni.

  Dietzfelbinger püspök:  Ordass nyilván a püspöki esküjéhez kötö e magát.
 Pálfy: Előbb volt a lelkészi eskü. És ennek van elsőbbsége.
Káldy: Ismételjük, mi tudjuk, hogy  Ordass az  EVSZ alelnöke. Ez ellen mi nem 

tehetünk semmit. De újra kifejezzük, hogy számunkra ez nehéz.
Végül is a következőkben egyeztek meg:
A magyarországi evangélikus egyház az  EVSZ tagegyháza.
A magyarországi evangélikus egyház részt kíván venni az  EVSZ teológiai 

és egyéb munkájában.
Az  EVSZ rendezvényeire a küldö séget a magyarországi evangélikus egyház 

hivatalos vezetői állítják össze.
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A magyarországi evangélikus egyház vezetőit az  EVSZ hivatalos vezetőknek 
tekinti.

A teológiai munkát hajlandó évente 120 teológiai könyvvel támogatni.
Örülnének, az  EVSZ részéről, ha lehetőség volna Magyarországon való lá-

togatásra.
Készek 1959 májusában 100.000 dollárt, majd 1960-ban újabb 100.000 dollárt 

adni a magyarországi evangélikus egyháznak.
A  EVSZ méltányolja, hogy egyelőre nem jöhetne be „ellenőr” a pénz felül-

vizsgálását ellenőrizni, de ha lehetőség lesz valamelyik külöldi vendégnek 
ezt megtenni.

A  EVSZ szövetsége szívesen támogat stipendiumosokat, ha van lehetőség 
valakit Magyarországról kiküldeni.

 „Pécsi”

ÉRTÉKELÉS:
A jelentés elég felületesen van megírva, amelyre az ügynök fi gyelmét felhívtam. 
Nem tartalmazza azokat, amiket szóban elmondo .

MEGJEGYZÉS:
Az  Evangélikus Világszövetség igen jelentősnek tarto a a tárgyalást, melynek 
bizonyítéka az, hogy Dr. Fry -jel az élen igen jelentős számmal ve ek részt a tár-
gyaláson. Magyar részről csak Káldy és Dr.  Pálfy Miklós ve  részt. Megítélésem 
szerint a   Lutheránus Világszövetség vezetői pontos információ alapján ültek le 
tárgyalni. Erre mutat az a tény, hogy a külöldi tárgyalófelek fontosnak tarto ák 
a magyar egyházi kapcsolat fenntartását. Szinte minden kérdésben egyetérte ek 
a delegációval. Ennek előzménye lehet az, hogy  Szépfalusi nevű magyar szárma-
zású lelkész várta a határon Káldyékat. O , illetve Bécsig egyórás beszélgetést 
folyta ak. Valószínű, hogy  Szépfalusi, aki a   Lutheránus Világszövetség alkal-
mazásában áll, a tárgyalás elő  már felhívta a fi gyelmét az illetékeseknek arra, 
hogy a magyar delegáció milyen szempontok szerint fog tárgyalni.

A másik szempont, hogy ők Káldyban olyan személyt látnak, akiben saját 
befolyásuk megvalósítását látják.

UTASÍTÁS:
 „Pécsi” írja le   Zeuthen Mogensszal történt négyszemközti beszélgetését. (Értesü-
lésünk szerint   Zeuthen Mogens bizonyos taktikai utasításokat ado   „Pécsi”-nek 
az állam és az egyház viszonyát illetően.  „Pécsi” erről eddig nem számolt be.)

 Baji László
r. szds.

KA_Kaldy.indd   159KA_Kaldy.indd   159 2012.05.25.   14:49:042012.05.25.   14:49:04



160

F

A  

Az a lelkésznemzedék, amely ma különböző pozíciókban a Magyarországi 
Evangélikus Egyház vezetését végzi, igen sok munka árán és harc közben találta 
meg azt az utat, amelyen egyházunk ma jár. Meggyőződésünk szerint nemcsak 
nekünk, de az utánunk jövő nemzedéknek is lényegében és nagy vonalaiban 
ugyanazt az utat kell majd járnia, amelyen mi ma járunk. Ezzel összeüggésben 
nem mindegy nekünk, hogy milyen lesz a jövendő egyházának lelkészi nem-
zedéke. Segítésképpen szeretnénk átadni az i ú nemzedéknek mindazt, amit 
Isten nekünk mutato  meg a mi korunkban. Egyetlen nemzedék sem végezheti 
jól a szolgálatát, ha nem vizsgálja meg azt, hogy honnan is jö  az az egyház, 
amelyben neki szolgálnia kell.

Előadásom általános címe: Magyarországi Evangélikus Egyházunk élete. 
Nem általánosságban akarok azonban szólni egyházunk mindennapi életéről, 
hanem egészen konkréten arra szeretném irányítani a fi gyelmet, hogy mik 
azok a döntések, elhatározások és elvi szempontok, amelyek bennünket ma 
szolgálatunkban és az egyház munkájának irányításában vezetnek. Minden-
esetre azt szeretném, ha ezeket az elvi döntéseket a teológus i úság is világo-
san látná és magáévá tudná tenni. Elvek nélkül ugyanis lelkészi szolgálatot 
senki nem végezhet. Valami módon a mostani teológus i úságnak is végig 
kell gondolnia magában azokat a problémákat, amelyeket a mi i honi hely-
zetünk és a világ helyzete az egyházzal összeüggésben ad. A mi történelmi 
helyzetünk ugyanis és az egész emberiség mai helyzete az egyház számára 
is kérdéseket ad fel, és ezeket a kérdéseket meg kell válaszolni. Ha nem aka-
runk egyszerűen szektás rajongók lenni, hanem „lutheránus teológusok” 
akarunk maradni, akkor Isten törvénye és evangéliuma által megvilágosodo  
értelmünket is felhasználva kell végiggondolnunk egyházunk szolgálatát 
és az elő ünk álló teendőket. Az igazi teológiai munka ugyanis sohasem 
egyszerűen abban áll, hogy szentírási idézetekkel vagy a hitvallásokból ve  
szakaszokkal „operálunk”, hanem addig maradunk teológusok, míg a Szent-
írás és hitvallási irataink talaján állva új helyzetekben merjük az Isten igéje 
által megvilágosíto  és fogva tarto  értelmünket használni és ennek nyomán 
teológiai döntéseket hozni.

Honnan jön ez a mostani magyarországi evangélikus egyház? Közvetlenül 
a második világháború elő i időből szeretnék kiindulni, mert a mai teológus 
i úságnak nincsenek közvetlen tapasztalatai az akkori politikai és társadal-
mi helyzetről, de az egyházi helyzetről sem. A második világháború elő i 
időt úgy szoktuk emlegetni, hogy az bizonyos vonatkozásban a „keresztyén 
Magyarország” korszaka volt. Ez többek közö  azt jelenti, hogy az állampol-
gárok közössége többé-kevésbé azonos volt a vallásos közösséggel, illetőleg a 
magyar állampolgárok túlnyomó része „beleszülete ” valamelyik egyházba. 
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Az is jellemző erre a korszakra, hogy a politikusok, az államférfi ak, a mi-
niszterelnökök gyakran „keresztyén program”-mal léptek öl, és nemegyszer 
hangsúlyozták, hogy a keresztyén erkölcs alapján, vagy legalábbis annak 
tiszteletben tartásával akarják az országot kormányozni, a társadalmi problé-
mákat megoldani. Egyik-másik államférfi  te  is bizonyos kísérletet arra, hogy 
ezt meg is próbálja. Végeredményben azonban a „keresztyén” Magyarország 
csak nevében volt keresztyén, mert kiáltó társadalmi ellentétek, borzalmas 
gazdasági elmarado ság, faji megkülönböztetések és 3 millió koldus rejtő-
zö  e szép név mögö : „keresztyén Magyarország”. Rengeteg anyagi és lelki 
nyomorúság volt ebben az országban. Ebbe a „keresztyén” Magyarországba 
belefértek a ge ók is, a háború teológiai igazolása is és a „keresztes háború” 
ideológiája az „istentelen Kelet”-tel szemben. Persze voltak olyan emberek 
is – és ilyenek az egyházban is voltak –, akik mindezt lá ák, szót emeltek 
ellene, és igyekeztek segíteni a zsákutcába juto  magyarságon és a csődbe 
juto  keresztyénségen. Kevesen voltak azonban, akik az egyház tiszta hangját 
merték mondani és ha kelle , kiáltani a kormány és az egész társadalom felé. 
Azt a tételt, hogy az egyháznak az elnyomo ak mellé kell állnia és meg kell 
kísérelnie, hogy változás álljon be a gazdasági és társadalmi életben, csak 
igen kevesen merték kimondani.

Erre következe  a második világháború borzalmas világégése. Az előbb 
vázolt helyzet után kész csoda, hogy egyáltalában van i  keresztyénség és 
egyház a magyar öldön. Mivel a visszaélésekben, a „keresztes háború”-ban 
és sok-sok mulasztásban szinte az egész magyar keresztyénség benne volt, 
minden emberi értelmet felülhaladó csoda, hogy Isten kihozta a mi egyházun-
kat is a pusztulásból, a romokból, sok agyonbombázo  templom téglái alól. 
Az Istennek ez olyan csodája volt, mint amikor Jézus Lázárt feltámaszto a, 
vagy amikor a próféta látomásában megelevenedtek a megszáradt csontok. 
Egyáltalában nem csodálkozha unk volna, ha Isten úgy sújto a volna a 
magyarországi keresztyénséget és benne az evangélikusságot is, hogy o -
hagyja annak a világnak a romjai ala , amellyel mindenestül összenő . E 
helye  Isten új szolgálati lehetőséget ado  egyházunknak. Isten ítélő Isten 
volt, de bűnbocsátó Isten is. „Háta mögé vete e bűneinket”, megtisztíto a, 
új szolgálatba állíto a és ebben az új szolgálatban elindíto a egyházunkat 
merőben új körülmények közö .

Amikor az új körülmények közö  egyházunk elindult új szolgálatra, elvi-
leg többféle úton indulhato  volna el. Az utak közö  választania kelle . Az 
új Magyarországon kezde  kialakulni egyre erőteljesebben a szocializmus 
irányvonala, és egyre jobban kiépült a szocializmus társadalmi, politikai és 
gazdasági rendje. Azok elő , akik hivatva voltak arra, hogy az új körülmé-
nyek közé került egyház útját megkeressék és megtalálják, nem voltak példák, 
amelyeket egyszerűen lemásolha ak volna; az egyháztörténelem egyetlen 
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egy korszaka vagy egyetlen külöldi egyház példája sem lehete  iránymutató 
a magyarországi evangélikus egyház útjára nézve. Nem lehete  mást tenni, 
mint Isten Szentlelkének vezetése ala , az Isten törvényétől és evangéliumától 
megvilágosíto  értelmet használni a döntéseknél. Elvileg négyféle döntés volt 
lehetséges. És ennek megfelelően négyféle út rajzolódhato  ki a magyarországi 
evangélikus egyház elő .

Az egyik út lehete  volna a hierokrácia útja. Ennek lényege az, hogy az 
egyház uralkodásra születe . Az egyháznak a világ ölö  kell állnia és inte-
nie, tanítania kell a világot minden vonatkozásban a helyes útra. Közelebbről, 
magyarországi vonatkozásban ez azt jelente e volna, hogy a magyarországi 
evangélikus egyház is beleül valamiféle magas székbe, és az „isteni igazsá-
gok” birtokában inti a körülö e kialakuló új világot, és arra tanítja, hogy 
csak akkor alakulhat ki Magyarországon egészséges politikai, gazdasági és 
társadalmi rend, ha az arra illetékesek mindezt a keresztyén etika szellemé-
ben munkálják. Egyébként általában ilyen értelemben szüle ek azok a pápai 
enciklikák, amelyek a világ gazdasági, politikai és társadalmi problémáival 
foglalkoztak. Ennek az útnak a fő hibája azonban az, hogy az egyháznak nem 
hivatása a világ fele  való uralkodás, és nem pusztán az a feladata az egyház-
nak a világ felé, hogy „intse” a világot. Még nagyobb hiba az, hogy e felfogás 
szerint végeredményben „evangéliummal lehet kormányozni a világot”. De 
akik ezen az úton szeretnék látni egyházunkat, arról is elfeledkeznek, hogy 
a világ nemcsak az egyházon kívül van, hanem benne van az egyházban is. 
Nincsen „tiszta egyház”, amely éppen a tisztaság jogán uralkodhatna a „bűnös 
világ” ölö  és inthetné azt.

A másik út a konformizmus útja. Ez azt jelenti, hogy az egyház a mindenkor 
fennálló társadalmi rendhez – amelyben benne él – oly mértékben hasonul, 
hogy szinte azonosul vele, átveszi annak célkitűzéseit, elveit, és maga az egyház 
is ezeknek az elveknek megfelelően igyekszik a maga munkáját végezni. Ebben 
az esetben az egyház tulajdonképpen egyszerűen kiszolgálója lesz a körülö e 
levő világnak. Ezt te e a „keresztyén Magyarország” idején az egyház Magyar-
országon, amikor is úgy összenő  a polgári társadalommal és olyan mértékben 
le  „szekértolója” annak a polgári társadalomnak, hogy végeredményben már 
alig lehete  az egyházat a polgári társadalomtól megkülönböztetni. Ez történt 
Németországban is a fasizmus idején, amikor a „ Német Keresztyének” (DC) 
lényegében átve ék a fasizmus vér- és fajelméletét és Isten igéjével igyekeztek 
alátámasztani a fasizmus ideológiáját. Az új magyar világban magyarországi 
evangélikus egyházunk számára azért nem jelente  különösebb veszélyt a 
konformizmus, mert az állam illetékesei egyáltalán nem kívánták meg, hogy 
az új magyar társadalmi, gazdasági és politikai rend építésénél az egyház az 
evangéliummal támassza alá azt az ideológiát, amelynek alapján az új magyar 
világ épül. De maga az egyház is tudatában volt annak, hogy hamis út lenne 
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számára, ha keverné az evangéliumot a marxista ideológiával, amely az új ma-
gyar világ felépítésének alapja. Nem ideológiai keveredésre volt tehát szükség, 
hanem arra, hogy az egyház megtalálja a helyes szolgálat módját népünk felé 
ideológiai-teológiai engedmény nélkül.

A harmadik út lehete  volna a magyarországi evangélikus egyház számára, 
hogy az új magyar világban „ge óba vonul”. A ge óba vonulás mindig nagy 
kísértése az egyháznak akkor, amikor körülö e nagy társadalmi, politikai és 
gazdasági változások vannak. Különösen, ha úgy ítéli meg a változásokat, hogy 
az számára nem „kedvező”. Ilyenkor „önvédelemből” igyekszik a ge ót keresni. 
Így gondolkodik: egyház vagyunk és az „o ” a világ. Ami a bűnös világban 
történik, az nem érdekel bennünket. Nekünk az a feladatunk, hogy az emberek 
üdvösségét szolgáljuk, és ne sokat törődjünk azokkal a politikai, gazdasági és 
társadalmi változásokkal, amelyek körülö ünk végbemennek. Ilyen nagy vál-
tozások idején jobb, ha „semlegesek” maradunk, és elbarikádozzuk magunkat a 
körülö ünk kialakuló új éle ől. Ennek a ge ós egyháznak sajátossága az, hogy 
egyetlen feladatát a világ felé abban látja, hogy azt kritizálja, gyakran rásütve 
a „démonikus” jelzőt. A ge ós egyház nem dialógust folytat a világgal, hanem 
monologizál. Általában a ge ós útra szoktak indítást adni a hamis pietizmus 
különböző válfajai. Akik azonban ilyesféle felfogásban élnek, azok mindig el-
felejtik, hogy az egyház ugyan a „kihívo ak” gyülekezete, de egyben a világba 
küldö ek gyülekezete is. Jézus a főpapi imádságában is nem azért könyörög, 
hogy Isten az övéit „vegye ki” a világból, hanem azért, hogy „tartsa meg őket 
a világban”. A ge ós egyház lényegében már nem egyház, mert szolgálatát 
tagadja meg abban a világban, amelybe küldete .

A negyedik út lehete  volna az egyházunk számára az opponálásnak az 
útja. Ez azt jelenti, hogy az egyház élesen és egyértelműen szembe helyezkede  
volna azzal az új gazdasági, társadalmi és politikai renddel, amely egyre jobban 
kiépült hazánkban. Egy ilyen opponáló egyház abban látja a feladatát, hogy 
lazítja a gazdasági, társadalmi és politikai helyzetet, hogy az minél nehezebben 
tudjon megszilárdulni, vagy egyáltalában ne tudjon kialakulni. Az opponáló 
ideológia szerint az egyháznak, mint valami harcos prófétának vagy „ordító 
oroszlánnak”, körbe kell járnia a társadalmi, gazdasági és politikai életben, azt 
támadni kell és meg kell próbálni feltartóztatni azt a fejlődést, amely végbemegy. 
A hidegháború virágzó korszakában nemegyszer várták külöldről egyházunk-
tól ezt a „szolgálatot”, és értékelték nagyra nemegyszer egyházunkban azokat 
az embereket, akik valami ilyesfajta felfogásban éltek. Jézus azonban soha sem 
hívta az egyházat arra, hogy a társadalom lazítója legyen, vagy hogy segítsen 
megbontani a társadalmi rendet. Ellenben arra hívta, hogy a társadalomban is 
hirdesse Isten törvényét és evangéliumát segítő szándékkal.

Ez a négyféle lehetőség kínálkozo  magyarországi evangélikus egyházunk 
elő , amikor elindult az új magyar világban. Melyiket választo uk? Egyér-
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telműen kell megmondanom, hogy e négy út közül egyiket sem választo uk. 
Kisebb-nagyobb csoportoknak lehete  az egyházban olyan kísértése, hogy a 
négy út közül egyiket vagy másikat kell választani. De maga az egyház elve-
te e ezeket a lehetőségeket.

A magyarországi evangélikus egyház hivato  vezetőin és azok munkatár-
sain keresztül egy más utat választo . Ezt az utat ötödik útnak is nevezem. Ez 
az ötödik út a diakónia útja. Ez azt jelenti, hogy a magyarországi evangélikus 
egyház Jézus Krisztus követésében, az Ő példája nyomán, az Ő evangéliumának 
erejével a segítő szolgálat útját választo a az új magyar világban. A samaritánus 
pozícióját választo a, aki o  a jerikói országúton barmáról leszállva szerete el 
segíte  annak az embernek, aki segítségre szorult.

A mi egész alapállásunk a diakónia. De mivel akarunk szolgálni? Elsősorban 
az evangéliummal. Jézus Krisztus üdvözítő evangéliumával. Vagyis meghirdet-
jük minden embernek, hogy Jézus Krisztusban van bűnbocsánat, mert Isten úgy 
szere e a világot, hogy az Ő egyszülö  Fiát odaadta ezért a világért. Azután 
kiszolgáltatjuk a szentségeket, a keresztséget és az úrvacsorát, amelyen keresztül 
Krisztus jön népéhez és ezzel összeüggésben a konkrét szeretetszolgálatot is 
elvégezzük a betegek, az aggok, a rászorulók közö . De mi túlléptünk a diakónia 
eddig elképzelt határain – az öregek és betegek intézményes gondozásán –, és 
világméretekben gondolkodunk és látunk. Azt mondjuk, hogy a diakónia körébe 
tartozik népünk jóléte emelésének a segítése, a népek egymás közti békéje, a 
faji egyenlőség munkálása, a küzdelem a háború ellen, a békéért. A diakóniai 
szolgálatot tehát mi ilyen értelemben végezzük és ezen az úton kell nekünk ma 
járnunk és szolgálnunk.

De az evangéliumot sem általában kell hirdetnünk, hanem az örök evan-
géliumot úgy kell beleprédikálnunk a ma élő emberek életébe és problémáiba, 
hogy választ adjunk nekik azokra a kérdésekre, amelyeket az élet vet fel nekik. 
A diakóniai szolgálatot így egyre több melegséggel végezzük. Mi úgy gondol-
juk, hogy Jézus ezt várja tőlünk, mert ő is ezt te e. Szolgálni jö , legnagyobb 
szolgálata, hogy meghalt értünk, és most imádkozik értünk Isten jobbján. Az 
egyházat nem lehet mindenestől azonosítani Jézussal. Mégis áll az, amit a 
lábmosásnál mondo : ahogyan én cselekedtem, ti is akképpen cselekedjetek.

Persze mindezt könnyebb elmondani, mint végigküzdeni. Benneteket is erre 
az útra hívunk, mert nem általában fogtok szolgálni, nem általában a világnak 
valamely pontján, hanem i  Magyarországon, amelyet jellemezni fog a szocia-
lizmus épülése, bárkik gondolták vagy gondolják is azt, hogy Magyarországon az 
evangélikus egyház egy más történelmi helyzetben fog majd a jövőben szolgálni. 
A szocializmusban kell szolgálnotok, és az új lelkésznemzedéknek a diakónia 
útján kell szolgálnia. Ezen az úton ma is modern tanítás Luthernak Isten kétféle 
kormányzásáról szóló tanítása. A Szentlélek Istenre fi gyelés közben nekünk kell 
kimunkálnunk, hogy mit kell cselekednünk. Érdemes elolvasnunk  Cullmann, 
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 Elert,  Althaus,  Trillhaas,   ielicke,  Brunner,  Barth és mások műveit, elővehet-
tek nagyszerű egzegetikai ó- és újszövetségi műveket, hasznos dolog elolvasni 
 Stauff er vagy  Rad teológiáját. Ezek adnak bizonyos látásokat és kell is ezeket 
alaposan tanulni, de hogy miként kell nekünk i  a szolgálatot betölteni, azt a 
Szentlélek vezetésével csak mi tudjuk meghatározni, erre ők nem képesek. Az 
az új élet, amit Jézus Krisztus ad, tehát az egyház élete, mindig egy történetileg 
meghatározo  korban élő keresztyén közösségnek az élete. Ke őszáz évvel ez-
elő  élő egyház, amely az akkori történelmi körülmények közö  élt és kialakíto  
magának egy életformát, nem állíthat bennünket az elé a döntés elé, hogy mi 
ugyanolyan életformában éljünk, mint akkor ők. Sohasem a kialakult egyházi 
élet formáján, hanem Jézuson kell tájékozódni. Azt sem lehet mondani, hogy 
ahogyan  Niemöllerék csinálták  Hitler idején, csináljuk mi is úgy. Az ő útjuk 
nem lehet számunkra norma. Maga Jézus a norma és amit mond, nem pedig egy 
bizonyos időpontban és helyzetben kialakult egyházi életforma.

Nyugatról hazatérő egyik-másik testvérünk belelelkesedik abba, amit o  
láto , és i  azt szeretné csinálni. Egyik egyház sem tarthatja magát az egyetlen 
normának, amihez mindegyiknek igazodnia kellene. Nekünk a magunk útján 
kell járnunk, belehatolni az igébe, és közben a Szentlélek által megvilágosíto  
józan eszünket is használva megfontolnunk, hogy mi a teendő. Régi, elavult 
tételekben nem élhet az egyház. Mi fi gyelünk arra, amit 400 évvel ezelő  
atyáink mondtak. De abban a tudatban, hogy ma mások a problémák és más 
döntések elő  állunk.

A Nyugaton élő egyházak hosszú időn keresztül nem sokat fogadtak el eb-
ből, sőt vádoltak bennünket, hogy nem megfelelően döntö ünk. De öröm azt 
látni, hogy a mi döntéseink hogyan érnek be más nyugati egyházak életében 
is részben tőlünk üggetlenül, ahová nem juto ak el a mi döntéseink, de Isten 
Szentlelke elveze e őket is erre. Mások viszont olvassák a mi teológiánkat és 
így tovább gyűrűzik.

Az a teológia, amit a magyar evangélikus egyház képvisel, az Nyugaton és 
Keleten egyre hitelesebb lesz. Ezt a teológiát műveljétek ti is szívvel-lélekkel, 
mert akkor járunk a Krisztus útján, ha a diakónia útján járunk: a segítésnek és 
szeretetnek az útján.

(Az Evangélikus  Teológiai Akadémia hallgatói elő  1964. Gyorsírási jegyzet 
alapján) 

(Káldy Zoltán: A diakónia útján. Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtó-
osztálya, Budapest, 1979. 35–42.)
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Hálás szívvel és ünnepi érzésekkel állok önök elő . Hálás vagyok a „tisztelet-
beli doktor”-i kitüntetésért, amelyet a Szlovákiai Evangélikus Egyház Teológiai 
Fakultása nekem adományozo . De még ennél is hálásabb vagyok azért a sze-
retetért, amely e kitüntetés mögö  van. Az első pillana ól tudtam, hogy nem 
pusztán munkám megbecsülése van a tiszteletbeli doktori cím adományozása 
mögö , hanem sokkal inkább az a testvéri szeretet, amely azoknak a szívében 
van, akik indítványozták kitüntetésemet. A jövőben is mindig úgy fogom ér-
tékelni a tiszteletbeli doktori címet, mint a szeretet szimbólumát. Michalko 
dékán úr a hozzám írt levelében azt közölte, hogy a Szlovák Evangélikus Egy-
ház Teológiai Fakultása ,,az egyház, az ökumené és a világbéke” munkamezein 
végze  szolgálataimért adományozza nekem a doktori címet. Azért is hálás 
vagyok, hogy e területeken kifejte  szerény munkámat a Szlovákiai Evangé-
likus Egyházban és annak Teológiáján észreve ék. Istennek köszönöm meg, 
hogy ezeken a munkamezőkön dolgozha am és most is dolgozhatok. Valóban 
szívügyem, hogy az egyház és benne a magyarországi evangélikus egyház is, a 
szó szoros értelmében egyház tudjon lenni, és az egyházak közö i ökumenikus 
kapcsolatok gyümölcsözően fejlődjenek, továbbá az egyházak is hatékonyan 
vegyenek részt a jóakaratú emberekkel együ  a világ békéjének megőrzésében 
és megszilárdításában. Úgy gondolom, hogy mind a három területen még igen 
sok a tennivaló és minden keresztyén embernek a maga helyén el kell végez-
nie a rá eső munkát, annál is inkább, mert azt helye e más nem végezheti el.

Ezen az ünnepi ülésen jól esik kifejezésre ju atnom azt a boldog tapasztalato-
mat, hogy amit Jan  Chabada püspök úr közel egy évtizeddel ezelő  kívánt – azt 
tudniillik, hogy „az öreg Duna hullámai mossanak el mindent, ami elválasztja 
népeinket és egyházainkat” –, az immár valóság. Ma már azt mondhatjuk: nem 
elég mély a Duna ahhoz, hogy el tudja választani egyházainkat és népeinket 
egymástól. Meg vagyok győződve arról, hogy ez a testvériség és barátság egy 
építőtéglát jelent az egyházak ökumenikus épületében és a népek ,,békeo ho-
ná”-nak felépítésében.

Még egyszer megköszönöm a Szlovák Evangélikus Egyház Teológiai Fa-
kultásának, továbbá Dr. Jan  Michalko dékán úrnak, az egész tanári karnak 
és a szlovák evangélikus egyház vezetőségének szeretetét és megbecsülését s 
államuk segítségét.

Engedjék meg, hogy tiszteletbeli doktori oklevelem átvételekor a következő 
témáról szólhassak: „Az egyházak életformája: a diakónia”. Dolgozatom néhány 
tételében egyfelől azt szeretném kifejteni, hogy az egyház a világban a maga 
küldetését csak akkor tudja elvégezni, ha azt a diakónia „magatartásá”-ban vagy 
,,alapállásá”-ban teszi, másfelől arról is szeretnék szólni, hogy az egyház minden 
tevékenysége tartalmilag is végső sorban diakónia, illetőleg annak kell lennie.
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A „diakónia” az Újszövetségben
A „diakónia” igei formája a „diakonein”. Az Újszövetségben a „diakonein” első-
sorban azt jelenti: „felszolgálni” éspedig az asztalnál. Lk 17,8-ban is ez a szó áll, 
ahol arról van szó, hogy a mezőről hazajövő szolgának fel kell öveznie magát 
és szolgálni kell urának, míg az eszik és iszik. De jelentheti a „diakonein” szó 
ezt is: vagyont feláldozni, hogy rászorulóknak is legyen (Lk 8,3). Még jobban 
tágul a szó értelme Mt 25-ben, ahol ilyen értelemben szerepel: éhezőnek enni 
adni, szomjazónak italt nyújtani, o hontalant befogadni, ruhátlant felruházni, 
beteget és foglyot meglátogatni. További jelentése a szónak: a Lélektől nyert „ke-
gyelmi ajándék”-okkal szolgálni (1Pt 4,10–11). Ebbe beletartozik az „igével való 
szolgálat” is, tehát az igehirdetés. A fenti jelentéseknek megfelelően (amelyeket 
még sokáig lehetne szaporítani) a „diakónia” szó szolgálatot, támogatást, segít-
séget jelent éspedig „lelki” és „anyagi” vonatkozásban egyaránt. Lk 10,40 szerint 
Márta „diakóniá”-t végze , amikor Jézus körül szolgált. Csel 6,4-ben diakónia 
tou logouról olvasunk, tehát az ige szolgálatáról. Ilyen értelemben használja a 
Cselekedetek könyve írója a diakónia szót Pál „pogányok közö i szolgálatá”-ra 
(Csel 21,19). De a diakónia az is, amikor  Pál a jeruzsálemi szegények számára 
szeretetadományt gyűjt (2Kor 8,4). Diakóniát végeznek az „apostolok, evangé-
listák, pásztorok és tanítók” (Ef 4,11–12).

A fentiekből kitűnik, hogy az egyház valamennyi tevékenysége végered-
ményben diakónia. A konkrét segítő szeretet munkája éppen úgy diakónia, 
mint az evangélium hirdetése. A szó eredeti értelmében a mindennapi kenyér 
felkínálása is diakónia és az „élet kenyeré”-nek a felkínálása is az. Ez a diakónia 
az embernek lelki és testi bajaiból való kiszabadítására irányul, akkor is, ha az 
evangélium hirdetése által történik és akkor is, ha az élet különböző szüksé-
geiben való segélynyújtás révén folyik.

Ez a diakónia csak a szeretet útján gyakorolható és mehet végbe. Amikor 
 Pál apostol az 1Kor 12-ben felsorolja, hogy „Isten az egyházban egyeseket 
apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat tanítókul rendelt” és ado  
„csodatevő erő”-ket, a „gyógyítás ajándékát”, a „segítés adományát”, így fejezi 
be a felsorolást: „ezenfelül még egy kiváltképpen való utat mutatok néktek” 
(1Kor 12,31). Ez a kiváltképpen való út 1Kor 13 szerint a szeretet. Világos ebből, 
hogy minden szolgálatnak szeretetben kell végbemennie, mert különben célját 
téveszti. A diakónia maga a szeretet.

A diakónia ,,szeretet”-ben pedig csak úgy gyakorolható, ha az, aki végzi, 
nem magára tekint, hanem a „másik” emberre, a „felebarát”-ra. Sőt, nemcsak 
egyszerűen „felebarátjára tekint”, hanem annak alárendeli magát. Minden 
tevékenységét annak érdekében és javára végzi, akire a diakónia irányul. Ő 
maga többé „nem számít”, csak a felebarát. Így fejezi ki ezt  Pál a Római levél-
ben: „Tartozunk pedig mi erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, 
és ne magunknak kedveskedjünk. Mindenikünk ugyanis az ő felebarátjának 
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kedveskedjék, annak javára, épülésére. Mert Krisztus sem önmagának ked-
veskede …” (Rm 15,1–3).

Az apostol Krisztusra hivatkozik, mint aki jó diakóniát végze . A további-
akban nekünk is rajta kell tájékozódnunk.

Krisztus, a Diakonos
Krisztus azért jö  a világra, hogy diakóniát végezzen és nem másért. Az Újszö-
vetség szerint maga Krisztus a „diakonos”, a szolga, aki „szolgai formát öltö ” 
(Fil 2,7). Ő maga az „apostol és főpap” (Zsid 3,1), a „tanító” (Mt 23,8), a „pásztor” 
(Zsid 13,20). Ő a tulajdonképpeni Igehirdető, akinek szenvednie és meghalnia 
kelle , hogy világosságot hirdessen a népeknek (Csel 26, 23). Ő az, aki meg-
gyógyítja a leprásokat, kenyeret ad az éhezőknek, feltámasztja a halo akat és 
végül elvégzi a legnagyobb diakóniát: a golgotai kereszten életét adja a világért.

Ő maga jelente e ki: „Az Embernek Fia nem azért jö , hogy néki szolgálja-
nak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.” (Mt 20,28) 
Megkeresztelésénél rálép az önfeláldozás útjára, amely a kereszthez vezet, ahol 
az egy igaz feláldozza magát sokakért. Amikor az úrvacsorát szerzi, akkor is 
ez az áldozat van elő e. Lk 22,27-ben, az asztali felszolgálás munkájára utalva 
mondja: „Mert melyik nagyobb, az-é, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Nem-
de, aki asztalnál ül? De én olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál.” A lábmo-
sás textusában, maga elé kendőt kötve, a szolgála evő háziszolga helyzetében 
mondja: „Példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is 
akképpen cselekedjetek.” (Jn 13,15) Jézusnak ezt a magatartását írja le megra-
gadóan  Pál: „önmagát megüresíte e, szolgai formát ve  fel, emberekhez ha-
sonlóvá le , és amikor olyan állapotban találtato , mint ember, megalázta 
magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig.” (Fil 2,7–8)

Mindezt azért te e, mert szere e a világot és benne az embert. Így fejezi 
ki ezt János apostol: „Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az életét adta 
ére ünk…”. (1Jn 3,16) Ebben a szeretetben minden cselekedetének indítéka és 
célja önmagán kívül volt: az ember üdvössége és békessége. Ő volt az, aki éle-
tének minden megnyilvánulásában, valóban járta a „kiváltképpen való utat”, 
a szeretet útját.

Krisztus úgy végezte szolgálatát, hogy teljes szolidaritást vállalt az embe-
rekkel. Eggyé le  velük. Sorsközösséget vállalt velük és magára ve e terheiket. 
„Hordozta” őket. Magát alárendelte nekik, hogy a diakóniát elvégezhesse. Át-
tört minden szakadékot, amely elválasztha a volna tőle az embert. Leült egy 
asztalhoz a megvete  vámszedőkkel és melléállt a bűnös nőnek. Vonakodások 
és feltételszabások nélkül belement annak az életnek a közepébe, amelyet az 
emberek éltek. Nem tekinte e magát valamiképpen egy „innenső oldalon” le-
vőnek, a „másik oldalon” élő emberekkel szemben. Részt ve  az élet valóságos 
dolgaiban és sohasem maradt valami szent elszigeteltségben. „Tes é létele” 
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szegény emberek közö  történt, keresztjét pedig nem „valami szent” helyen 
állíto ák fel, hanem valóban a „világ” közepe e: két lator közö , összegezve: 
Jézus sohasem a világ és az emberek ellen, hanem mindig a világért és az em-
berért élt és cselekede . Így volt „szolga”: diakonos.

Jézusnak, a ,,szolgá”-nak magatartásához tartozik, hogy az embereknek 
nemcsak a „lelki” szükségleteit tarto a szem elő , hanem a ,,testieket” is. Az 
egész ember ügyét felve e lelki és testi szükségleteivel együ . Szeretete nem 
lebege  valahol az embervilág fele , hanem mindig az ember konkrét szük-
ségleteivel törődö . Nem üggetleníte e magát az ember konkrét helyzetétől. 
Amikor prédikált, akkor is az egész embert tarto a szem elő .

Ez a Krisztus az, aki ma is szolgál a gyülekezetben. Ma is a gyülekezetben Ő 
a „Szolga”. Szolgál evangéliumával és szentségeivel és rajtuk keresztül bűnbo-
csána al, az új élet munkálásával, az üdvösség ajándékával. Ő maga végzi az 
egyház építését. Feltámadása és visszajövetele közö  állandóan jön Krisztus 
az igében és a szentségekben. Benne van az igében és szentségekben és aktívan 
cselekszik gyülekezetében és a világban.

Milyen kötelezéssel jár az egyház számára Krisztus ilyen szolgálata?

„Kövess engem!”
Krisztus a maga szolgálatát a saját „testén”, az egyházon keresztül végzi éspedig 
úgy, hogy Ő maga rendel az egyházban „apostolokat, prófétákat, tanítókat…, 
gyámolokat, kormányokat” (1Kor 12,28). Ezek diakóniáján keresztül Krisztus 
szolgál az egyházban. Amikor ők vigasztalnak, bátorítanak, erősítenek, intenek, 
igéjét hirdetik vagy az „irgalmasság cselekedetei”-ben járnak, Krisztus maga 
közeledik és cselekszik általuk. Azonban nemcsak egyik vagy másik gyülekezeti 
tag „rendeltete ” Krisztus szolgálatára, hanem az egyház a maga egészében, 
hiszen az egyház a maga egészében a Krisztus „teste”. Az egész egyház hordozza 
a diakóniát. Az egész „test” éppen a szolgálatok által és azokban él.

A diakónia végzésére kiküldö  tanítványok elé Jézus mindig a saját pél-
dáját, a maga diakóniáját adja, mint követendő példát. A lábmosás szolgai 
munkájának elvégzése után így szól tanítványaihoz: „Példát adtam néktek, 
hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek.” (Jn 
13,15) Zebedeus fi ainak,  Jakabnak és  Jánosnak az első helyekért való „előre-
törése” alkalmával mondja: „Tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkod-
nak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtok. De ne így legyen köztetek, 
hanem aki közö etek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok, és aki közte-
tek első akar lenni, legyen a ti szolgátok.” (Mt 20,25–27) Lukács evangéliu-
ma szerint Jézus arra taníto a a nagyravágyó tanítványokat, hogy a „legna-
gyobb” legyen közö ük a „legkisebb” és „aki a fő, mint aki szolgál” (Lk 22,26).

Az egyház számára mindez azt jelenti, hogy amint Jézus szolgálni jö  a vi-
lágba, úgy az egyház is erre a szolgálatra küldete . Ezt a szolgálatot akkor végzi 

KA_Kaldy.indd   169KA_Kaldy.indd   169 2012.05.25.   14:49:052012.05.25.   14:49:05



170

F

az egyház helyesen, ha nem akar nagyobb lenni Mesterénél, hanem követi őt. 
Jézus „kövess engem” parancsa azt a kötelezést jelenti az egész egyház számára, 
hogy a diakónia végzése közben tudja alárendelni magát annak, akin és aki felé 
a diakóniát végzi. A „kövess engem” azt is jelenti, hogy „úgy szeresd a világot, 
ahogy én szere em” és „élj az emberért, ahogy én is érte élek”. A szolgáló egy-
házban „ugyanannak az indulatnak kell lennie, mely volt a Krisztus Jézusban…, 
aki megalázta magát, engedelmes lévén halálig” (Fil 2,5.8). Krisztus követése az 
„élet odaszánásáig” vállalt diakóniát jelenti az emberért, úgy ahogyan Jézus 
mondo a: „…valaki meg akarja tartani az életét, elveszti azt, valaki pedig el-
veszti az ő életét én ére em és az evangéliumért, az megtalálja azt.” (Mk 8,35)

Az egyház „Krisztus-szerű diakóniája” a szerete ől hajto  és szeretetben 
végze  diakóniát jelenti. Krisztus eggyé le  velünk, nekünk is eggyé kell len-
nünk egymással. Úgy vállalta velünk a sorsközösséget, hogy minden testi-lelki 
terhünket magára ve e. Ebből viszont az következik az egész egyház számára: 
„Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét.” (Gal 6,2) 
Krisztustól hordoztatva hordoznunk és támogatnunk kell egymást.

Amikor az egyház diakóniát végez, szeretetét nemcsak a „körön belül” kell 
gyakorolnia, hanem az egész világ és az egész emberiség iránt is. Az az egy-
ház, mely ebből az evangéliumból születe : „Úgy szere e Isten a világot, hogy 
az Ő Egyszülö  Fiát adta…”, nem lehet a világ ellen. Az az egyház, amely 
bizonyságot tesz arról, hogy „megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden 
embernek” (Tit 2,11), arra hivato , hogy ő maga is lépjen ennek a szeretetnek a 
nyomába, és szeretetével fogja át az egész emberiséget, annak minden gondjával 
és problémájával együ . Ahogyan Jézus magára ve e a világ bűnét és viselte 
minden terhét, úgy kell vállalnia a Krisztus „teste tagjainak” a közösséget a 
mai világgal. Az egyháznak együ  kell végigküzdenie a mai ember célkitű-
zéseit és reménységeit, aggodalmait és félelmeit, mert csak így hirdetheti az 
egyház az evangéliumot arról a Krisztusról, aki szolgáló szerete el benne van 
a világban. Az egyháznak úgy kell vállalnia a szeretetből fakadó szolidaritást 
a világgal, ahogy azt Jézus is vállalta. Az egyház nem nézhet át az „innenső 
oldal” ölényével a „másik oldalra”, a „világra”. Nem élhet abban az önhi ségben, 
hogy „ha a másik oldalról” az emberek átjönnének az „innenső oldalra”, akkor 
megszűnne a világban minden gazdasági, társadalmi, kulturális és politikai 
probléma, hanem együ  gondolkodik és együ  érez azokkal, akik más oldalról 
igyekeznek megközelíteni a problémákat.

Ezzel ügg össze, hogy a Jézus nyomában járó egyház diakóniája az embernek 
nemcsak „lelki” szükségleteire, hanem „testi szükségleteire” is irányul. Vagyis 
mindig az egész embert tartja szem elő . Az egyház mindig meghamisítot-
ta Krisztus evangéliumát, amikor ,,kijátszo a” a „lelki dolgokat” a „testiek” 
ellen. Az a Krisztus, aki az inkarnáció csodájában az emberi testet magára 
ve e, az egész emberhez küldi tanítványait.  Nygren svéd püspök mondo a 
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egyik előadásában, hogy a „segítő szeretet diakóniája” – amelybe beletartozik 
az „egy pohár víz nyújtása” éppen úgy, mint az emberi élet minden anyagi 
természetű szükségleteiről való gondoskodás is – „nem valami másodrendű 
dolog az evangélium melle , hanem hozzátartozik az evangélium közepéhez. 
A múltban az egyházban sokszor azt vélték, hogy a segítő szeretetszolgálat va-
lami másodrendű dolog, valami az evangélium melle , ami jó, ha van, de nem 
feltétlenül szükséges. Nem érinti a lényeget. Az igazság viszont az – folytatja 
 Nygren –, hogy a szeretetszolgálat a keresztyénség közepébe tartozik.” Az a 
Jézus, aki a gutaütö nek (Mt 9,1–8) azt mondta.: „Megbocsá a ak a te bűneid”, 
azt is mondo a: „Kelj fel, és járj!” Sőt, elmondo a az „irgalmas samaritánusról” 
szóló példázatot is. Jézus nemcsak az evangélium hirdetésére ado  paran-
csot, hanem a szűkebb értelemben ve  diakónia, a szeretetmunka végzésére 
is. Lk 10,9-ben ezt olvassuk: „Gyógyítsátok a betegeket, akik o  lesznek, és 
mondjátok nékik… Elközelíte  hozzátok az Isten országa.” Az egyházban a 
missziói parancsból sokszor csak a keresztelésre és az evangélium hirdetésére 
vonatkozó felhívást hallo ák ki, de elfelejte ék a kiküldő parancs második 
részét, hogy ti. a tanítványok tanulják és tanítsák „megtartani” mindazt, amit 
Jézus parancsolt. A szeretetszolgálat végzését is. Nem szabad elfelejtkeznünk 
arról, amit Martin  Niemöller egyházelnök mondo : „Ha a világ éhező embe-
reinek csak az »élet kenyerét« akarjuk adni, és nem adunk nekik kenyeret a 
testi éhség enyhítésére, akkor elárultuk az evangéliumot.” Tegyük mindehhez 
hozzá: ha a ma egyháza „tisztátalannak” minősíti a ma élő emberiség „testi” 
vonatkozású problémáival való törődést, akkor ugyanabba a bűnbe esik, mint 
az a pap és levita, aki a jerikói országúton elkerülte a sebektől vérző embert.

Az elmondo ak alapján le kell vonnunk néhány következtetést az egyház 
életére és magatartására vonatkozólag. Azáltal, hogy Jézus „szolgai formát” ve  
fel, az egész egyházat ,,diakonosszá” te e. Vagyis Krisztus egyháza a maga igazi 
lénye szerint szolgáló egyház. Ezzel nem fér össze az, ha az egyház valamikép-
pen „ölérendelt” viszonyban akar élni a világgal. A diakónia csak „alárendelt” 
viszonyban végezhető a világban. Az egyháznak minden korban megvolt az a 
kísértése, hogy a „megdicsőülés székeibe” üljön a világban, úgy ahogyan azt 
a dicsőséget Jakab és János is keresték (Mk 10,37). Az egyház számára azonban 
a „dicsőség útja” a bukás útja, mint ahogyan elbuko  az Édenkertben az első 
emberpár, amelyik „olyan akart lenni, mint az Isten”. Az egyház „útja” éspedig 
egyetlen lehetséges útja – a diakónia. Csak a diakónián keresztül vezethet az út 
a „dicsőségbe”. A diakónia útján járó egyháznak ezért le kell mondania arról, 
hogy ő vezesse a világot. Az egyháznak sohasem szabad a „dicsőség székébe” 
ülni, sokkal inkább el kell foglalnia annak a samaritánusnak a helyét, aki a 
jerikói úton talált megsebesíte  ember iránt „könyörületességre indult”, és „be-
kötözte annak sebeit és gondját viselte annak” (Lk 10,33–34). Az élet országútja 
az egyház helye, ahol szembetalálkozhat könyörületességre szoruló emberekkel, 
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és segíthet rajtuk az „evangélium hatalmával” és a „mindent elfedező szeretet-
tel”. Az is világos ebből, hogy az egyház soha nem lehet önmagáért, nem lehet 
öncélú. Nem magával kell foglalkoznia, hanem az emberekkel és a világgal. A 
diakónia végzése kizárja azt, hogy az egyház a „saját érdekeivel” foglalkozzék 
vagy önmaga „megmentéséért” fáradozzék. Tudnia kell, hogy annak az egyház-
nak, amely önmagával foglalkozik, nincs jövendője, hanem csak annak, amely 
„odaszánja magát” az emberekért.

Az egyház szélesebb horizontú diakóniája
Az a világ, amelyben Krisztus egyháza él, hatalmas forradalmi változásokon 
ment át az utolsó évtizedekben, de különösen a legutóbbi években. A világ 
különböző részeiben óriási gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális válto-
zások mentek végbe. Lökhajtásos repülőgépek kötik össze a távoli világrészeket, 
űrhajósok szelik át a sztratoszférát. Afrika térképén majdnem 40 új állam jelent 
meg. Ugyanakkor az emberi tudomány felfedezte az atom titkát, és azt a maga 
szolgálatába állíto a. Amerre csak nézünk, mindenü  az emberi tudomány 
óriási eredményeit látjuk. A közlekedési eszközök és a híradástechnika nagy 
fejlődése nyomán távoli népek kerültek közel egymáshoz. Ennek következtében 
ha valahol történik valami, nemcsak tudják szinte perceken belül a világ min-
den részén, hanem az esemény egyben érinti a öldnek szinte minden lakosát. 
A fejlődés melle  sajnálatos feszültségek és nehézségek is vannak a világban. 
Az atom titkának felfedezése nemcsak áldást, de óriási veszedelmeket is jelent. 
A felhalmozódo  atomfegyverekkel ki lehet pusztítani a ma élő emberiséget. 
Feszültségek vannak világrészek és népek közö . Sokfelé még gyarmati sor-
ban élnek a népek, másu  éheznek vagy rosszul táplálkoznak az emberek, és 
járványok pusztítanak. Egyes helyeken a faji megkülönböztetés falként áll az 
emberek közé. Közben a jóakaratú emberek és népek hatalmas erőfeszítéseket 
tesznek az emberiség békéjének megőrzéséért, a népek békés együ élésének 
kivívásáért, az általános és teljes leszerelés biztosításáért.

Az egyház, amely a világért van és diakóniára hivato  el a világba, mind-
ezt nem nézheti behunyt szemmel és felelőtlenséggel. A keresztyének nem 
követhetik Kain jelszavával: „Avagy őrizője vagyok-e az én atyámfi ának” az 
irgalmatlan pap és levita példáját. Az egyház tagjai jól ismerik Jézus szavát: 
„sok verebecskénél drágábbak vagytok”, éppen ezért nem mindegy számukra, 
hogy mi történik az emberrel és a világgal, amelyért Isten az Ő Egyszülö  Fiát 
adta. Az egyház az ő Urától kötelezve van arra, hogy végezze a diakóniát ezek-
kel a problémákkal összeüggésben is. Vannak a világban fennálló problémák 
közö  olyanok, amelyekben való segítésre a Szentírásnak egy-egy szakasza ad 
világos utasítást úgy, hogy ilyen esetekben az egyház in nomine Dei végezheti 
diakóniáját, más esetekben csak általános irányelveket kapunk a Szentírásból, 
és ilyenkor Isten törvényétől és evangéliumától megvilágosíto  józan eszünkkel 
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és igéhez kötö  lelkiismeretünkkel coram Deo kell szolgálatunkat elvégeznünk. 
Ezek a szolgálatok átlépik már a gyülekezet területét, és sok esetben világmé-
retűvé teszik az egyház diakóniáját.

Hogyan végezheti és kell végeznie az egyháznak ezt a széles horizontú 
diakóniát? Mindenekelő  diakóniai magatartással, vagyis nem úgy, hogy az 
egyház „ölérendeli magát” valamennyi gazdasági, társadalmi, politikai rend-
nek és kormányzatnak, és azzal lép fel, hogy „csak ő tudja megoldani a világ 
valamennyi problémáját”. Az egyház diakóniájába nem tartozik bele, hogy 
valamiféle „keresztyén programot” adjon a világ „világi kérdéseinek” rende-
zésére. Sokkal inkább azzal kell diakóniáját végeznie, hogy segíti és támogatja 
azokat a törekvéseket, amelyek már ténylegesen megvannak, és az emberiség 
békéjének, boldogulásának kivívására irányulnak. Amikor az egyház ezt a 
diakóniát végzi, ezzel nem áll „lényegétől idegen célok” szolgálatában, hanem 
saját diakóniáját végzi, amely Istennek az ember iránt való szeretetéből fakad.

Az egyháznak megvan a szabadsága arra, hogy ezt a szolgálatát elvégezze 
más felfogású vagy világnézetű emberekkel együ . Ezekkel az emberekkel első-
sorban van egy közös „teremte ségbeli” alap: „Isten az egész emberi nemzetséget 
egy vérből teremte e”. (Csel 17,20). Összeköti az egyház tagjait a „kívülállókkal” 
az a kinyilatkoztatásbeli igazság, hogy Isten minden ember „szívébe beleírta 
törvényét” (Róm 2,15). Azt is valljuk, hogy Isten a szociális berendezéseken és 
kormányokon keresztül is dolgozik. Azt sem felejthetik el az egyház tagjai, 
hogy Isten az „egész világért adta Fiát”. Ezért van szabadsága az egyháznak 
arra, hogy tagjai együ  dolgozzanak minden emberrel a közjóért.

Az egyház a világméretű diakónia végzésénél nem feledkezhetik meg arról, 
hogy ezt a diakóniát elsősorban Isten törvényének és evangéliumának hirdeté-
sével kell végeznie. Az egyház vallja és tudja, hogy Jézus Krisztus a bűnbocsánat 
hirdetésével, a kereszt és a húsvéti üres sír evangéliumával új életet formál az 
emberben, aki így megszabadul a bűnnek hatalmából és szerete el fordul a má-
sik ember felé. Ha az egyház jól akarja végezni diakóniáját, ezt az evangéliumot 
fáradhatatlanul kell hirdetnie. De hirdetnie kell az Isten törvényét is, amely 
megszabja nemcsak az egyeseknek, hanem a népek egymáshoz való viszonyának 
rendjét is. Ez a törvény feltárja az önzést és a szeretetlenséget a népek és a világ 
életében. Felébresztheti az elhomályosult „szívbe írt erkölcsi törvényt”. Segítheti 
a „nemzetközi erkölcs” kialakulását.

Az evangélium és törvény hirdetése melle  végeznie kell az egyháznak 
az irgalmasság cselekedeteit is. Amíg a világban vannak betegek, szegények, 
mezítelenek, éhezők, magukra marado ak, addig az egyháznak élesen fel kell 
fi gyelnie a segítségkiáltásokra és áldozatosan kell segítenie, amilyen eszkö-
zökkel csak tud. A világon sok helyen adhat az egyház jó indításokat állami 
jóléti intézkedések megtételére. Az ne zavarja sehol az egyházat, hogy a világ 
különböző területein ezeket a szociális munkákat maga az állam ve e át. Ennek 
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csak örülni lehet. Az egyház számára mindig marad diakóniai feladat saját 
körében és világméretekben.

Szükséges, hogy bizonyos kérdésekben az egyházak együ esen szóljanak és 
cselekedjenek. Elsősorban szóljanak az egyházak egymáshoz, és ébresszék egy-
más lelkiismeretét a diakónia jó elvégzése érdekében. De szóljanak a népek és 
vezetők lelkiismeretéhez is, és proklamálják konkrét állásfoglalásukat egy-egy 
aktuális nemzetközi kérdésben. Nagy jelentőségű az  Egyházak Világtanácsá-
nak, a  Lutheránus Világszövetségnek állásfoglalása. Igen nagy szolgálat a béke 
érdekében a keresztyének összefogása a Prágai  Keresztyén Békekonferencia 
keretében, amely most rendezi meg a Második Keresztyén Békevilággyűlést.

Az egyház puszta létével is segítheti a diakónia világméretű gyakorlását, 
mert ha úgy tud élni, hogy benne a különböző fajú és különböző gazdasági és 
társadalmi rendből való emberek békességben élnek, akkor ez az élet „hegyen 
építe  városként” utal az emberiség egysége és egymás megértése felé.

Diakónia és eszkatológia
Az egyház, miközben végzi a diakóniát, hálát ad Istennek szabadító cseleke-
deteiért, örül annak, hogy szolgálata „nem hiábavaló az Úrban”. Ugyanakkor 
azt is tudja, hogy szolgálata által a öld sohasem lesz öldi mennyországgá. A 
teljességet maga Isten hozza el emberi erőfeszítések nélkül. Amikor a diakónia 
által lelki és testi gyógyulások, nagyobb közösségek életében rendeződések 
történnek, akkor ezek csak jelek, amelyek arra az újra eljövendő Jézus Krisz-
tusra utalnak, aki majd minden sebet bekötöz, minden szakadást megszüntet, 
igazi békét teremt az új ég és új öld világában. A diakónia ennek az eljövendő 
Úrnak a jeladása. Addig is arra hivato  az egyház, hogy hálaadó szívvel és 
határtalan szerete el munkálkodjék ebben a világban, hogy a jövendőből már 
most sok kincs az emberiségé legyen.

„Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, fel-
jebb, hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő 
szerint, Annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban nemzetségről 
nemzetségre örökkön örökké.” Ámen. (Ef 3,20–21).

(Doktori székfoglaló a Szlovák Evangélikus Teológiai Fakultáson Pozsony-
ban, 1964.) 

(Káldy Zoltán: A diakónia útján. Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtó-
osztálya, Budapest, 1979. 43–54.)
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A    (1965)
MEE Külügyi Bizo sága (EOL – Külügyi iratok 55. doboz)
Emlékeztető: 7. ülés – 1966. december 2.

(1–3)
D. Káldy Zoltán: Irányelvek az evangélikus egyház külügyi szolgálatához:

1. Tartsa szem elő  a szocialista országok külügyi szolgálatát és egyháziasan
2. A MNK külpolitikáját segíteni
3. Koexistencia és békemunka, világbéke
4. Társadalmi felelősség, szociális igazságosság, általános leszerelés, atom-

fegyverek, gyarmati rendszerek
5. Vietnám, Dél-Kelet-Ázsia, az amerikai imperializmus leleplezése
6. Európa biztonságának biztosítása, NSZK revizionizmus; határának bizto-

sítása, két német állam
7.  KBK iránymutatásai, alapjai, szocialista országok ortodox és protestáns 

összefogása
8.  KBK nem jelent sablonos munkát, diff erenciáltan szolgáljunk ⁇ ? teoló-

giával
9. Antikommunizmus elleni küzdelem
10. Hamis hírek emigr. stb. megcáfolni, valóságismertetés
11. Haladó teológiai felismeréseket ismertetni külöldön, nyugati Tömegbázis. 

Világszervezeteken jobb előadói …khoz, külöldön előadásokat, összefoglalást 
fi nn-német-angol nyelven. Egyházi turistacsoportok szervezése

12. Jobban megismerni nyugati egyházakat, problémákat, és megértésük. 
Dialóg nem monológ.

13. Követi az o. külpol. nyomokat, de máskor elő… segíti a szolgálat. NSZK 
és USA kényes. Norvég, svéd, Izland is kezdeményezni.

14. Erősíteni a szocialista országok egyházaival, világszervezetekkel a kap-
csolatot; nem elég a  KBK. Ez a világszervezetek felé is. Konzultálás. Tanulni 
munkamódszert, magatartást. 18 millió evangélikus a szocialista országokban. 
Esetleg a reformátusokkal együ  tanácskozni.

15. Egyes szocialista területekhez hogyan kell igazodni. Észt, le , NDK. 
Hiányos. Románia rosszak a kapcsolatok.

16. [hiányzik]
17. 3 terület nyugaton: Ev. Észak, NSZK, USA
a) Észak: van különleges lehetőségünk. Konspiratív teológia és politika.  KBK-

ba is. Finn, dán jó kapcsolat. Folytatni. Indirekt segítség a nemzetközi politika.
b) NSZK: 2 cél: erősíteni a haladó erőket, és indirekt módon az NDK egyhá-

zainak előrelépését segítsük.
c) Nagyobb befolyást kell USA politikára. Az egyházi vezetők megértése 
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kevés, de lehetőség. 8 millió evangélikus. Amerikai teológiai irodalom, azt kell 
megismerni. Személyes kapcsolatokat teremteni. Világszervezetekben nagy 
szerepe van az amerikai protestantizmusnak. Szoros kapcsolat kell. O ani 
emigrációnkat bekapcsolni ebbe a tájékoztatást. O  tanulhatunk angolul is.

18. Dél-Amerika jelentős, az emigráció is. Nagy társadalmi változások kü-
szöbön. Buenos-Aires-i Teológiai Akadémia igazgatója magyar és  Pósfay.  Leskó 
1967. En.

19. Afrika. A 3. világ. Nem lehet tétlenül nézni. 2 millió evangélikus.
20. Osztrák-francia.
Francia szervezni. Tekintélyük arányon felüli. Ausztria semleges, sok nem-

zetközi konferencia egyházi vonalon. Bécs magyar és evangélikus emigránsok 
központja. Ellensúly.

21. Egyházi világszervezetek. Tovább, türelem, szorgalmasság, elvhűség. Ösz-
szetételben nyugati. Magyar küldö ek tudjanak minden kérdéshez hozzászólni, 
ne csak politikai, társadalmi, gazdasági kérdésekhez.

a) EVT A  párbeszédet szorgalmazza politikai társadalmi gazdasági téren. 
Korrigálja a szocialista országok egyházi tanulmányi tételeit. Van jószándék 
is. Kell szociáletikai kérdéseket tanulmányozni. A párbeszédben részt kell 
vennünk, de még jobban.

b) Párbeszéd keresztyén egység orsz. is. Helyeseljük és részt kell vennünk. 
Biblikus, nem antikatolikus, hogy igaz egység. Leleplezni  Rómát is. Szólamokat 
elhagyni, nemzetközi sajtó ismerete, munkabizo ság összehívása kiértékeléshez.

c) milyen mértékben részt venni az ökumenikus Kutató Intézet munkájá-
ban.  Straub hogyan? Nehéz  Vajta V., de az Intézet fontosabb. Kezde ől fogva 
résztvenni az Intézetben. Speciális emberek kellenek. A másik: Bossey. Kell, 
folyamatos legyen. Arnoldsheim és Sonderhausen.

d)  Societas Etika szervezet munkája. Svájci elnök.
22. Nagyobb kapcsolat LVSZ-szel.  Befolyásolni. Evangélikus tömbökkel kap-

csolat és rajtuk keresztül.  Prőhle kapjon előadást. A sáfárság és evangélium 
már. Megtartani.  Pálfy is próbálja. Lutherische Rundschauba cikkeket. 1970 
nagygyűlés  Pálfy,  Prőhle, Nagy is tartson előadást. Gen en munkastatust 
szerezni. 4 hónapra akarnak szocialista országból. 1968. 2 LVSZ bizo sági ülés 
 lesz i . Helyet kapjunk.

23.  Európai Egyházak Konferenciája. Nagyobb fi gyelemmel kísérni. Európa 
biztonsága. Anyagi fenntartás már eloszló, nem nyugatnémet⁇ ?. 1967 Ausztria. 
 O lyk o .

24.  KBK. Szívvel lélekkel.
a) eredeti alapok
b) mindig előbb legyen, mint más
c) Bázis szélesítése nyugaton.
d) utánpótlás kell
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e) nem sematikus teológiát, hanem sajátot és ökumenikust.
25. a) világszervezetek pozíciói – EVT 68,  LVSZ 70,  EEK 1967.  Szocialista or-

szágok egyházai tartsanak össze személyileg. Egyházi érdekek ne ütközzenek. 
EVT –  nagyobb KB-ot. LVSZ-nél is. Öregek  elmennek. Amerikai vez. ellen. VB. 
előrelátóan.  Ordass kérdés. Esetleg VB-ba, magyar tag. –  EEK.  O lyk tanácsadó, 
nem lehetne egy magyar?

b) Saját utánpótlásunk kiképzése. Folyamatosság.  KBK i . bizo sága  Benczúr 
és  Harmati! Kellene fi atalokat ösztöndíjasként külszolgálatba. Behívni külügyi 
bizo ság ülésére.

26. külügyi bizo ság legalább 10 tag. Egy ország területének gazdái. Rend-
szeres üléseket. Külügyi bizo ság ökumenikus párbeszéd. Emigráció legalább 
3 ember kell.

S B
Levél a nyugati országokban élő magyar evangélikusokhoz

Az 1963-as amerikai utam alkalmával személyesen is meggyőződtem arról, hogy 
több magyar evangélikus lelkész az Észak-amerikai Egyesült Államokban – de 
nyilván a világ más részeiben is – hűségesen gondozza a reá bízo  nyájat és nagy 
erőfeszítést tesz a magyar evangélikus gyülekezetek összetartása érdekében, és 
azt is lá am, hogy a magyar evangélikus hívek gyakran milyen hűséggel vesznek 
részt gyülekezetük életében. Másfelől vannak olyan tapasztalataink is, hogy 
köztetek is egyre többen vannak, akik igyekeznek előítéletek nélkül nézni az 
anyaországban, a Magyar Népköztársaságban folyó építőmunkát és az anyaegy-
ház szolgálatát. Szívünk mélyéig hato , amit  Brachna Gábor, az Észak-amerikai 
Egyesült Államokban működő  Magyar Konferencia elnöke az 1963. évi Bethlen 
Naptárban írt: „Lelki gyermekei vagyunk a magyarhoni egyháznak, jogunk csak 
a hálához, a szeretethez és értük való imádkozáshoz van.” Örömmel tapasztal-
juk, hogy egyre többen keresik a velünk való érintkezést, és amikor hazajönnek 
látogatóba, az egyház vezetőivel is felveszik a személyes kapcsolatot. Jóleső 
érzés tudnunk azt is, hogy az 1962-ben általunk kiado  új Egyetemes Agendát 
használjátok szinte mindenü  a világon a magyar evangélikus gyülekezetek-
ben. Hírünk van arról is, hogy a múlt esztendőben az ausztráliai Sydneyben is 
beveze ék az új Agendát. Sokan olvassák a  Lelkipásztor és az  Evangélikus Élet 
című lapjainkat. Különösen is meleg ragaszkodást érzünk számos „régi ameri-
kás magyar”-nál, akik 30-40 évvel ezelő  vándoroltak ki és nagy áldozatokkal 
alapíto ak gyülekezeteket Buff alóban, Clevelandben és másu .

Ezért szólítalak meg Benneteket, több tízezer magyar evangélikus hívőt és 
mintegy félszáz magyar evangélikus lelkészt, akik a nyugati országokban élnek.

Azért szólítalak Benneteket, hogy a Köztetek és köztünk levő közösséget meg-
elevenítsük és az eddiginél jobban egymás számára gyümölcsözővé tegyük. 
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Ez a közösség – akár akarjuk, akár nem – ténylegesen fennáll közö ünk, mert 
az „sorsszerű”. Nem úgy jö  létre, hogy csináltuk, hanem úgy, hogy kaptuk, 
mégpedig az Isten kezéből, úgyis, mint magyarok és úgyis, mint evangélikusok. 
Ez a tény még akkor is fennáll, ha Közületek többen esetleg az Észak-amerikai 
Egyesült Államokban az ún. „harmadik nemzedék” tagjaiként szüle etek és már 
az o ani evangélikus egyházban részesültetek a keresztségben és még talán soha 
sem lá átok Magyarországot. Amikor mindezt mondjuk, akkor távol áll tőlünk 
mindenfajta sovinizmus – nemzeti és felekezeti –, ellenben ezzel meg akarjuk 
becsülni azt, amit magyar népünkhöz és Magyarországi Evangélikus Egyházunk-
hoz való tartozásunk – mint ado ság, vagy még inkább mint ajándék – jelent.

Igen, a köztünk fennálló közösséget szeretnénk megeleveníteni. A „közösség” 
pedig a szó eredeti értelmében – nem valami megmerevede  állapotot jelent, 
hanem mozgást, a másik javaiban való szünet nélküli részesedést, „közöskö-
dés”-t. Mi az eddiginél jobban szeretnénk megosztani Veletek, ami nekünk van 
– hiszen az is „sorsszerű”, hogy Magyarország Számotokra az „anyaország” és a 
Magyarországi Evangélikus Egyház az „anyaegyház” – Ti pedig osszátok meg 
velünk azt, ami Néktek mint „fi ak”-nak van. Mi tudjuk – és Ti is tudjátok –, 
hogy a köztünk és Köztetek fennálló közösség megelevenítése, a „közösködés”, 
az egymás javaiban való részesedés cselekvése sem számunkra, sem Számotokra 
nem lesz könnyű. Mindkét oldalról falakat kell lassan lebontanunk és kölcsö-
nösen belénk kövesede  előítéletektől kell megszabadulnunk. Szeretnénk, ha 
tudnátok, hogy számunkra hosszú ideig nem volt könnyű – és még most sem 
az – elfogadni, hogy közületek nagyon sokan akkor hagyták el ezt az országot, 
amikor a második világháború borzalmas pusztításai után nagyon is szükség 
le  volna az új Magyarország felépítéséhez és a teljesen új körülmények közé 
került evangélikus egyházunk szolgálatának végzéséhez minden hazáját és 
egyházát szerető szívre és dolgos kézre. Úgy éreztük – és e ől az érzéstől még 
ma sem tudunk megszabadulni –, hogy cserbenhagytatok bennünket. Fájó volt 
számunkra – és ma is az – észrevenni, hogy lapjaitokban, az „ Utitárs”-ban, az 
„ Erős vár”-ban és a „ Hitből élünk”-ben sok jó cikk melle  hányszor írtatok né-
pünk mostani életéről és egyházunk mai szolgálatáról testvérietlenül, az igaz-
ságnak meg nem felelően és gyakoroltatok szeretetlenül kritikát olyan munkák 
fele , amelyekben Ti magatok nem akartatok, vagy nem tudtatok résztvenni.

Azt is tudjuk, hogy Nektek viszont az fájt, hogy hosszú időn keresztül nem 
foglalkoztunk Veletek, meg sem említe ünk Benneteket és munkátokat egyházi 
lapjainkban, mintha már nem is léteznétek. Az sem lehete  könnyű Számotokra, 
hogy jó ideig nem tudtatok személyes tapasztalatot szerezni az i honi valóságról. 
Azt is megértjük, hogy gyakran aggodalommal néztétek egyházunk munkáját 
és magatartását, amely arra irányult, hogy megtalálja helyét és szolgálatát a 
szocializmust építő Magyarországon. Kívülről ui. ezt az útkeresést nem lehete  
könnyű megérteni és az általunk megtalált útra odakintről igent mondani.
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Kérdezhetnétek, miért éppen most kezdek beszélgetni Veletek arról, hogy a 
Köztetek és köztünk sorsszerűen fennálló közönséget meg kell elevenítenünk. 
Azért, mert úgy látjuk, hogy ma már mindkét oldalon talán kissé tárgyila-
gosabban tudjuk nézni egymást, és több szerete el is. Bármennyire fáj ma is 
nekünk, hogy az első világháború elő  „kitántorgo  Amerikába másfélmillió 
emberünk” ( József A ila szavával élve) és bármennyire is nehéz elfogadnunk, 
hogy a második világháború befejezése idején, majd 1956-ban megint csak sok 
ezer magyar – köztük evangélikus is – hagyta el az országot és bármennyire 
az a meggyőződésünk, hogy jobb le  volna, ha i hon maradtok, mégis ma már 
tudomásul vesszük, hogy – noha örülhetünk sokak visszatérésének – vannak, 
akik nem akarnak hazajönni, mert megtalálták helyüket és szolgálatukat új 
hazájukban. Ezzel, mint ténnyel számolunk, éspedig indulatok nélkül. Azt is 
tudjuk, hogy a külöldön élő magyar evangélikus hívek magyar nyelvű ige-
hirdetést és pásztori szolgálatot is igényelnek, és ezért szükség van arra, hogy 
magyar evangélikus lelkészek szolgáljanak közö ük.

Nem lenne azonban őszinte ez a levél, ha mindezek melle  nem említeném 
meg Néktek, hogy vannak olyan jelenségek is, amelyek nehezítik közösségünk 
megelevenítését. Egyik-másik nyugati országban élő lelkésztestvér azt hiszi, 
hogy úgy ösztönözheti összetartásra a külöldön élő magyar evangélikusságot, 
ha erősíti bennük az ellenszenvet a Magyar Népköztársaság, vagy a Magyar-
országi Evangélikus Egyház jelenlegi munkájával és vezetésével szemben. Hát 
komolyan elképzelhető az, hogy az ellenszenv, a harag, vagy éppen a gyűlölet 
össze tud tartani embereket? Nem inkább a „békesség kötele” az, amely „meg-
tartja a Lélek egységét” (Ef 4,3.) még a Nyugaton élő magyar evangélikusok 
közö  is. Aki a békétlenség szításával „munkálkodik” külöldön élő magyar 
hi estvéreink közö , azzal természetesen nekünk nincs közösségünk, mert 
saját magát zárja ki abból a közösségből, amit Isten nekünk egymás gazdagí-
tására ado .

Elmondom még Néktek, hogy örömmel végezzük igehirdetői, pásztori és 
diakóniai szolgálatunkat. Talán még soha nem volt annyira szívügye a magyar 
evangélikus lelkészeknek az evangélium jó hirdetése, mint napjainkban. Azt is 
elmondhatjuk, hogy ez a szolgálatunk „nem hiábavaló az Úrban”, mert arány-
számunk szerint nem hallgatják kevesebben templomainkban az igehirdetéseket, 
mint bármelyik nyugati országban. Gyülekezeteink áldozatkészsége pedig nem 
csökken, hanem nő  a múlthoz viszonyítva. A 430 ezer lelkes Magyarországi 
Evangélikus Egyház ma is fenntart 430 lelkészi állást, 18 szeretetintézményt, 
 Teológiai Akadémiát, Sajtóosztályt, melynek kiadásában egymás után jelennek 
meg a lelkészi szolgálathoz, valamint a konfi rmációi oktatáshoz és a vallásta-
nításhoz szükséges könyvek. Most fejezzük be a teljes Szentírás lefordítását 15 
évi munka után. Népköztársaságunk Kormánya is jelentős támogatást nyújt a 
lelkészi állások és a  Teológiai Akadémia fenntartásához. Természetesen vannak 
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problémáink is – csak úgy, mint minden egyháznak szerte a világon –, de ezek 
a problémák Isten vezetésével napról napra oldódnak.

Szeretjük magyar hazánkat is. Higgyétek el nékünk, hogy ez a hazaszeretet 
ma mélyebb, mint a két világháború közö , vagy azt megelőzőleg volt. Ez a 
hazaszeretet akkor kezde  izzani, amikor el kelle  kezdenünk újraépíteni egy 
esztelen háború tüzében rombadöntö  országot, amikor a német fasiszták által 
felrobbanto  hídjainkat kezdtük építeni a Duna ölé és újra felépíte ük azt a 
sok ezer lakóházat, iskolát és templomot, melyeket elpusztíto  a háború. Ez a 
hazaszeretet hajt bennünket most is arra, hogy még tovább gazdagítsuk népünk 
életét, emeljük jólétét és szolgáljunk közö ük Krisztus evangéliumának erejével 
és a szeretet áldozatosságával. Ez a hazaszeretet nem zárja ki más népek meg-
becsülését és a népek nagy családjának nagyraértékelését. Ez indít bennünket 
egyben arra is, hogy munkálkodjunk a népek megbékéléséért.

Szólítlak Benneteket, külöldön élő magyar evangélikus Testvéreink! Szeret-
nénk többet tudni Rólatok. Örülnénk, ha kaphatnánk híreket a magyar evan-
gélikus gyülekezetek életéről, amit lapjainkban is leközölhetnénk. Reméljük, 
hogy a jövőben személyes találkozásokra is több lehetőségünk lesz a kölcsönös 
látogatások révén.

A feltámado  Jézus szavával köszöntlek Benneteket: „Békesség néktek!”
D. Káldy Zoltán

püspök
( Evangélikus Élet [31. évf.] 1966. április 10. 3.)

B …
Karácsonyi levél a nyugati országokban élő magyar evangélikusokhoz 

Ennek a vége felé haladó esztendőnek a húsvétján levelet írtam Hozzátok „Szó-
lítlak benneteket…” címen. Azóta hónapok teltek el és a mostani levelemet már 
így kezdhetem: „Beszélgetek veletek…” A „szólítlak” és „beszélgetek” kifejezések 
jelzik azt a változást, ami kapcsolatainkban bekövetkeze . Ma már nemcsak 
arról van szó, hogy kezdjünk hozzá egymás megkereséséhez, hanem ma már 
beszélgetéses viszonyba kerültünk egymással. Számos levél jö  ugyanis vá-
laszképpen húsvéti levelemre. A levelek írói túlnyomó többségben nemcsak 
örvendeznek azon, hogy „megszólí a ak”, hanem azonnal javaslatokat is te ek 
arra, miképpen tudnánk kapcsolatainkat mélyíteni, a beszélgetést folytatni. 
Vannak, akik kérik a kölcsönös látogatás lehetőségét, mások felajánlo ák, hogy 
a „Somvirág” c. elbeszéléskötetünket ismertetnék a külöldi sajtóban és egyben 
azt kérték, hogy a hazai sajtóban viszont mi írjunk valamelyik külöldön élő 
magyar evangélikus lelkész irodalmi munkásságáról. Ismét mások érdeklődnek: 
nem tölthetnének-e i hon néhány hónapot  Teológiai Akadémiánkon stb. Egy 
szóval: elkezdődö  az a „közösködés”, amit húsvéti cikkemben kértem.
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Szeretném újra kifejezésre ju atni, hogy a magunk részéről igényeljük és 
folytatni szeretnénk ezt a beszélgetést. Nem „divat”-ból tesszük, hanem abból a 
meggyőződésből, hogy elválaszthatatlanul összetartozunk és kötelesek vagyunk 
a köztünk fennálló közösséget ápolni és nyilvánvalóvá tenni.

Ezért sajnáljuk, hogy a Húsvéti levelet néhányan Közületek rosszindulatúan 
félremagyarázták és annak értelmét meghamisíto ák. Egyes európai magyar 
evangélikus lelkészek olyan sajtónyilatkozatot te ek közzé, mely szerint mi „meg 
akarjuk osztani a külöldi magyar evangélikusokat”, és ezért „szolidaritásra 
hívják fel a külöldi magyar lelkészeket”. Amikor húsvéti levelemet írtam és arra 
gondoltam, hogy vajon mi lesz majd levelem visszhangja, sok minden megfordult 
fejemben. De ilyen tudatos félremagyarázásra nem számíto am. Meglepe  az 
az indulat, amely a sajtónyilatkozat mögö  van. Akik így beszélnek, azok fele-
lőtlenül arra vállalkoznak, hogy egy sarjadó vetést megpróbáljanak letiporni. 
Pedig mióta vártunk arra – és milyen sokan kérték ezt tőlünk külöldről –, 
hogy a vetés kikeljen, sarjadjon és szárba szökkenjen a hazai és külöldi magyar 
evangélikusok közös szántóöldjén! Meggyőződésünk, hogy ez a vetés mégis 
sarjad és szárba is fog szökkenni. Ennek számos jele van már most és minden 
bizonnyal még több lesz a jövőben.

Az említe  néhány lelkész – miközben részünkről „megosztási kísérlet”-ről 
beszél – kifejezésre ju atja „belső összekötö ségét a hazai magyar egyházzal”. 
Örülünk ennek a mondatnak. Egyben ezt a most folyó beszélgetést felhasználom 
arra, hogy megmondjam: Magyarországon csak egy evangélikus egyház van 
és pedig az, amely 1948-ban egyezményt kötö  a Magyar Népköztársasággal, 
amelyikek 430 lelkésze két éven keresztül tarto  Teológiai Konferenciákon 
tisztázta szolgálatának tartalmát, célját és módját és juto  egységes teológiai 
és egyházpolitikai magatartásra. Csak az az evangélikus egyház van, amely 
maga választo a jelenlegi vezetőit és vezető testületeit és amely fenntartja 
 Teológiáját, szeretetintézményeit, sajtóosztályát stb. Ez a „hazai egyház”. És 
amikor ez a 430 000 lelket számláló hazai egyház az „anya”-egyház szeretetével 
kinyújtja kezét a külöldön élő néhány ezer magyar evangélikus lélek után, 
akkor azt szeretetből és felelősségből teszi. Lehet, hogy néhány külöldön élő 
magyar evangélikus lelkész nem ezzel a magyarországi evangélikus egyházzal 
érzi magát „összekötö ség”-ben, hanem valami „más”-sal. Ez a „más” magyar-
országi evangélikus egyház azonban nincsen.

Jó, hogy a hazai egyház és a külöldön élő magyar evangélikusok „össze-
kötö ség”-ét szimbolizálják azok a gyülekezeti tagjaink is, akik édesanyjuk, 
édesapjuk, testvérük és nagyszülőjük egy-egy külöldön élő magyar evan-
gélikus lelkésznek vagy egyháztagnak. Amikor szószékeink ala  látjuk őket 
karácsonykor, eszünkbe jutnak külöldön élő fi aik és leányaik is, és közben arra 
gondolunk, hogy a „kinti” fi ak szíve most idehaza van, az „i honi” anyák és 
apák szíve pedig „odakint” van. Nincsen olyan tilosra állíto  szemafor, amely 
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ezeknek a szíveknek egymással való „közlekedés”-ét meg tudná állítani! Ez is 
jelzi, hogy szétszakíthatatlanul összetartozunk.

És most kívánunk Néktek, Testvéreink, szép Karácsonyt, Krisztustól nyert 
békességet, Benne való örömöt és a magatok helyén hűséges szolgálatot. „Az 
Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége 
legyen veletek.”

D. Káldy Zoltán
püspök

( Evangélikus Élet [31. évf.] 1966. december 25. 3.)

J K – Ú  

Azt a feladatot kaptam, hogy a témának biblia-teológiai kifejtését adjam, amely 
alapul szolgálhatna több irányban való elágaztatáshoz, illetőleg altémák kivá-
lasztásához. Nem tarto am tehát feladatomnak a témának, mint a   Lutheránus 
Világszövetség nagygyűlése esetleges fő témájának kidolgozását, hanem annak 
csupán megalapozását és bizonyos gondolatsorok elindítását.

Amikor egy évvel ezelő  Lundban, az  Egyházi Együ működési Bizo ság 
ülésén a Dar es-Salaami nagygyűlés témájául a fenti címet javasoltam, az a meg-
győződés vezete , hogy a lutheránus egyházaknak szerte a világon megint csak 
és hangsúlyozo an Jézus Krisztuson kellene tájékozódniuk, ha szolgálatukat 
a mi korunkban jól akarják elvégezni. Vagyis egyházainknak a krisztológiai 
felismerésekben kell előbbre jutniuk ahhoz, hogy a feladatok felismerésében 
is előbbre juthassunk. Bármennyire feladataink közé tartozik az egyház önér-
telmezése – mi az egyház, melyek az egyház ismertető jegyei, mik az egyház 
feladatai – és bármennyire fontos az egyházak számára annak a világnak az 
értelmezése, amelyben élnek, mégis a legfontosabb annak felismerése, hogy ki-
csoda a Krisztus, tehát a Krisztus-értelmezés. Ennek kell meghatároznia egyház-
értelmezésünket és világ-értelmezésünket is. Noha a Szentlélek évszázadokon 
keresztül sokaknak – elsősorban Luthernak és más reformátoroknak – sokat 
megmutato  Krisztus személyének és művének gazdagságából, mégis maradt 
a mi nemzedékünk számára is megismerni való Krisztus gazdagságából annak 
a Szentléleknek vezetése ala , aki „elvezet minden igazságra”.

1. Krisztusban élni
Mielő  bibliai kutatást végeznénk abban a tárgyban, hogy kicsoda a Krisztus, 
jó fi gyelnünk arra, hogy  Pál apostol tanúságtétele szerint a gyülekezet is és 
az egyes hívő is „Krisztusban él”. Krisztusban van = ,,en Christo einai”. Az 
Újszövetség korában még hiányoztak a szavak arra, amit mi ma a „keresztyén”, 
„keresztyénnek lenni” szavakkal jelölünk meg. Lényegében ezek helye  a kife-
jezések helye  is áll ez a megjelölés „Krisztusban lenni”. E kifejezés tartalma 
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nagyon gazdag ugyan, de az teljesen egyértelmű, hogy azzal az apostol a 
Krisztus által végbement csodálatos életújulást jelöli meg. A keresztség által 
Krisztus és a hívő közö  a belső egységnek és összetartozásnak a köteléke 
alakult ki. Akik megkeresztelte ek, „Krisztusba öltöztek fel” (Gal 3,27). Más 
szóval, a hívők teljesen felve ék magukba Krisztust. „… élek, de nem én, ha-
nem Krisztus él bennem.” (Gal 2,20) Ez azt eredményezi, hogy Krisztus élete 
mintegy elárad a hívőkben, őket teljes hatalmába veszi, szinte „elborítja”. A 
Krisztusban élők „átalakulnak az Ő képmására” és „tükrözik az Ő dicsőségét” 
(2Kor 3,18), mintegy Krisztus életformáját tükröztetik: „… testükben hordozzák 
Jézus halálát, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen testükben.” (2Kor 4,10–12) 
Tagjai lesznek Krisztus testének (1Kor 12,12–17). Minden életmegnyilvánulás 
„Krisztusban” folyik, minden új életviszonylat „Krisztusban” áll fenn. Tehát 
egész életfolytatásuk „Krisztusban” megy végbe, akiben van „megigazulásuk”. 
A hívőknek ezt a „totális” megújulását érzékelteti az apostol azzal a képszerű 
kifejezéssel, hogy a hívők a keresztségben „Krisztusba” öltöztek fel.

„Krisztusban élni” nem jelent valamiféle misztikus egyesülést Vele, eksztati-
kus élményeket, misztikus látomásokat, elragadtatásban nyert csodálatos kinyi-
latkoztatásokat, hanem azt, hogy hit által engedelmeskedünk neki. „Krisztusban 
élni” tehát egy nagyon józan és reális életállapotot jelent: „… rendelkezésre bo-
csátjuk tagjainkat szolgáiul az igazságnak, hogy megszenteltessenek.” (Róm 6,19)

A „Krisztusban való életet” nem lehet leegyszerűsíteni arra sem, hogy az 
tulajdonképpen az erkölcsi élet síkjába tartozik, tehát mint Krisztus által meg-
tisztíto  új erkölcsiség nyilatkozik meg. Kétségtelen, hogy a Krisztusban való 
életnek nyilvánvalóvá kell lennie az erkölcsi életfolytatásban is, új etikában 
is – és ezt nagyon erősen hangsúlyoznunk kell –, mégis több annál, nevezete-
sen: Krisztus által megragado  és hatalma alá helyeze  élet. Nem is imitatio 
Christi, sokkal inkább olyan élet, amelyről  Pál apostol ezt mondja: „Közülünk 
senki sem él önmagának és senki sem hal önmagának. Ha élünk, az Úrnak 
élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Ezért akár éljünk, akár haljunk, 
az Úréi vagyunk. Azért halt meg és támadhato  ismét életre Krisztus, hogy 
mind élőkön, mind holtakon uralkodjék.” (Róm 14,7–9)

Ha „Krisztusban lenni” azt jelenti, hogy Krisztus hatalmában lenni, továbbá 
azt, hogy ebben az életformában Krisztus élete mintegy elárad a Benne hívő-
kön, akkor lesz égető a krisztológiai kérdés: kicsoda a Krisztus, akiben élünk 
és akinek engedelmeskednünk kell?

2. Jézus Krisztus – Úr
Az egész őskeresztyénség Jézus isteni méltóságát röviden és összefoglalóan 
a „kyrios”, vagyis az „Úr” szóval jelöli meg. Jézus Krisztus „az Úr”. A pogány-
keresztyén gyülekezetek első hitvallása is így hangzik: Jesous Kristos Kyrios – 
Jézus Krisztus az Úr. Ennek a hitvallásnak egyik indító okát  Pál apostol így 
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magyarázza meg: „Mert ha vannak is úgyneveze  istenek, akár az égben, akár 
a öldön, mint ahogyan van sok-sok isten és sok úr – mindazáltal nekünk egy 
az Istenünk, az Atya, akitől van a mindenség és mi is őreá nézve; és egy az Úr, 
Jézus Krisztus, aki által van a mindenség és mi is ő általa.” (1Kor 8,5–6)

Még csak nem is a gyülekezet adta Jézusnak a „kyrios” nevet, hanem ma-
ga Isten. Ez a név „minden név fele  van” és ezzel a névvel tesz vallást róla 
„minden nyelv”: Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére (Fil 2,8–11). Ezek a 
nyilatkozatok világossá teszik, hogy  Pál apostolnál és az első pogány-keresz-
tyén gyülekezetekben Jézusról, mint kyriosról való vallástétel a megdicsőült 
Jézusra vonatkozik. Ez elsősorban Róm 10,9-ből tűnik ki: „Mert ha a te száddal 
vallást teszel az Úr Jézusról és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámaszto a 
őt a halálból, megtartatol.” A „kyrios” névvel a megdicsőült Krisztus isteni 
méltóságát különösen annak a révén hangsúlyozza, hogy Fil 2,10 szerint Jézus 
nevére „minden térd meghajoljon, a mennyeieké, öldieké és a öld ala  valóké”. 
E szavak világosan utalnak Ézsaiás 45,23-ra. Ézsaiásnál Isten esküszik arra, hogy 
„minden térd neki hajol meg, minden nyelv reá esküszik”. Az apostol az idéze  
szavakkal egyértelműen Isten mellé állítja Jézust és Istennek vallja.

Hogy mit is jelent a Jézus Krisztusról, mint Úrról való vallástétel, ehhez rövi-
den meg kell vizsgálnunk a kyrios szó történetét. A kyrios eredetileg melléknév 
volt, s annyit jelent, mint „hatalommal rendelkező”. Később mint főnév valami-
nek vagy valakinek a „gazdáját”, a „tulajdonosát”, az „urát” jelöli meg. Világosan 
érezhető árnyalati különbséget mutat a vele szinonim „despotes” szóval. Az 
utóbbi főként valakinek vagy valaminek olyan tulajdonságát jelöli meg, akinek 
van önkényes hatalma ahhoz, hogy valakivel vagy valamivel rendelkezzék. 
Viszont a kyrios elsősorban a „jogos tulajdonos”-t jelöli meg, tehát akinek joga 
vagy felhatalmazása van arra, hogy valakivel vagy valamivel rendelkezzék. 
Éppen ezért a kyrios olyasvalaki, akinek „erkölcsi” tekintélye alapján enge-
delmeskedni kell. A hellenizmus idején egyes Keletről származó istenségeket 
neveztek kyriosnak. A sémi vallásokban ismételten találkozunk az istenségnek 
a „baal” vagy „adon” megjelölésével. Mindkét szó azt jelenti, hogy „kyrios”. 
Mögö e az a képzet áll, hogy Isten az uralkodó. Ez érvényes Izrael vallására is.

Ezzel összeüggésben rendkívül fi gyelemre méltó körülmény, hogy az Ószö-
vetség első görög fordítói a LXX-ban következetesen „kyrios”-t fordíto ak, ahol 
a héber szövegben a szent istennév, a „Jahve” volt. Köztudomású, hogy a zsidók 
valószínűleg már a LXX keletkezése idején sem ejte ék ki a szent istennevet, 
hanem a Szentírás felolvasásánál leginkább az „adonaj” szóval helye esíte ék, 
ami viszont ,,ur”-at jelent. Az Ószövetség görög fordítói a zsidóság körében ki-
alakult szokásnak engedelmeskedtek, amikor a szent istennév helye  olvaso  
„adonaj”-t kyriosszal fordíto ák. Jó fi gyelnünk arra, hogy i  nem egyszerűen 
fordítási kérdéséről van szó. Nagyon fontos ugyanis az a körülmény, hogy a 
zsidóságban az Isten neve (Jahve) há érbe szorult, s helye e az „adonaj”, azaz 
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az „úr” képzet nyomult előtérbe. Ez azt jelenti, hogy a zsidóság az önmagát 
kinyilatkoztató Istenben mindent összefoglaló értelemben az ,,Ur”-at ismeri 
fel. Az „adonaj” szóval való helye esítés kiszabadítja az Ószövetség Istenét a 
nacionális elzártságból. Izraelhez az Íráson keresztül az egész öldnek, minden 
népnek ,,URa”, Istene szól.

Amikor az Ószövetség görög fordítói az ,,adonaj”-t „kyrios”-szal fordíto ák, 
azt ju a ák kifejezésre, hogy az az Isten, aki az Írásban kinyilatkozta a magát, 
mint „Úr”, joggal támasztja azt az igényt, hogy elő e meghajoljon népe. Joggal 
rendelkezik népével és joggal követel szolgálatot tőlük. Mindazokat szolgálatra 
kötelezi, akik hallják igéjét. A „kyrios” néven keresztül „Jahve”, a „zsidó isten” 
kilép a népi elzártságból, és mint az Isten nyilatkoztatja ki magát minden nép-
nek, minden fajnak és minden kor gyermekének.

Az Újtestámentom ezt a nyelvhasználatot átve e, és amikor a „kyrios” szóval 
Jézust nevezi meg, akkor azzal elsősorban Jézus isteni méltóságát jelöli meg. 
Jézus Krisztus az az „Úr”, aki az egész öldnek és minden népnek Ura. Erre a 
Krisztusra vonatkoztatja az egész őskeresztyénség a 110. zsoltárt, mint a zsi-
dókhoz írt levél írója is mondja: „Melyik angyalnak mondta valaha: ülj az én 
jobbom felől, míg ellenségeidet lábad alá vetem zsámolyul.” (Zsid 1,13) Ezzel a 
bizonyságtétellel az Újtestámentum arról az „Úr” Jézusról tanúskodik, aki királyi 
hivatalt visel és mint Király uralkodik. Krisztus az az „Úr”, aki elmondhatja 
magáról: „Nékem adato  minden hatalom mennyen és öldön.” (Mt 28,18)

A kyrios nemcsak azt jelöli meg, hogy Jézus uralkodó király, hanem azt is, 
hogy Isten, isteni méltóság viselője. „Ámde a Fiúról így: A te királyi széked, 
oh Isten, örökkévaló”. Még tovább megy  Pál apostol, amikor Róm 9,5-ben így 
tanúskodik: „… akik közül való test szerint a Krisztus, aki mindenekfele  örökké 
áldandó Isten.” Tamás a Feltámado nak mondja: „Én Uram és én Istenem!” (Jn 
20,28) János pedig így vall: „… mi az igazban, az Ő Fiában, a Jézus Krisztusban 
vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.” (1Jn 5,20) Ő az „Egyszülö  Fia Istennek” 
(Jn 1,18). Ezért prédikálha a  Péter: „És lesz, hogy mindenki, aki az Úr nevét 
segítségül hívja, megtartatik.” (Csel 2,21) Ezért imádkozhato  hozzá  István vér-
tanú gyilkosai számára bűnbocsánatért: „Uram, ne tulajdonítsd nekik a bűnt!” 
(Csel 7, 60) Ezért könyöröghete  hozzá a lator: „Uram, emlékezzél meg rólam, 
mikor eljössz a te királyságodba.” (Lk 23,42) Már a jeruzsálemi ősgyülekezet 
imádkozik Jézushoz, és megszólítja őt imádságban mint az ő Urát és Istenét.

Jézus olyan „Úr”, aki megbizonyíto a hatalmát a halál fele . Ő a feltámado  
Úr.  Péter apostol első pünkösdi beszédében prédikálta: ,,Az Isten Úrrá és Krisz-
tussá te e azt a Jézust, akit ti megfeszíte etek.” (Csel 2,36) De Ő a mennybement, 
megdicsőült Úr is, akit Isten ,,a maga jobbjára ültete ”. És róla vallja  Pál apostol: 
„Megjelenik a Kyrios Jesus az égből az ő hatalmának angyalaival.” (2Tessz 1,7)

Ez az Úr Jézus elsősorban és közvetlenül az egyháznak az Ura. Hiszen ép-
pen a gyülekezetek hitvallása: Jézus Krisztus Úr, „Isten őt te e az egyház 
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mindenekfele  való fejévé. Az egyház pedig az Ő teste, amely telve van vele, 
aki mindent betölt mindenekkel” (Ef 1,22–23). Ezért vallja  Pál, hogy Ő a „mi 
Urunk”. Ebben a kifejezésben benne van annak a tudata, hogy a gyülekezetnek 
„gazdája” van, aki gondoskodik róla és gondját viseli, aki mint Ura parancsol is 
neki és engedelmességet követel tőle. Ezért „dicsekszik” az apostol a „mi Urunk 
Jézus Krisztus keresztjével” (Gal 6,14), s ezért inti az apostol a gyülekezetet 
az „Úr nevével”, hogy az „Úrhoz méltó módon járjon” (Kol 1,10). Neki szolgál 
a gyülekezet (Róm 12,11). Ezé az Úré vagyunk életünkben és halálunkban, 
hiszen Ő válto  meg bennünket. Ezért jogosan gyakorolja fele ünk hatalmát. 
Ez az Úr a gyülekezetnek egyetlen Ura. Ezért  Pál kiáll a gyülekezet egyetlen 
Ura mellé: „Mert ha vannak is úgyneveze  istenek…, nekünk egy Urunk van, 
a Jézus Krisztus.” (1Kor 8,5–6)

Jézus Krisztus azonban kozmikus méretekben is Úr. Isten Krisztust a „maga 
jobbjára ülte e a mennyekben minden fejedelemség, hatalmasság, erő és ura-
ság ölé…   és mindent az ő lábai alá vete ” (Ef 1,20–22). És „benne teremtete  
minden az égen és a öldön, a láthatók és a láthatatlanok, akár királyi székek, 
akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden ő általa és 
ő ére e teremtete ” (Kol 1,16). Ennek a Krisztusnak a sorshatalmak fele : „A 
fejedelemségeket és a hatalmasságokat lefegyverezte, őket nyilvánosan meg-
szégyeníte e, mert diadalmaskodo  rajtuk a kereszt által.” (Kol 2,15)

Az alávetés tehát már megtörtént, de a győzelem beteljesedése az utolsó 
napon történik majd meg. 

Azt azonban hangsúlyozni kell, hogy az „Úr” Jézus végső győzelmének az 
utolsó időre való tolódása nem jelenti azt, hogy addig is nem volnának győzelmei, 
győzelmi sorozatai már ebben az eonban. Jézus bizonyságot te  arról, hogy benne, 
vele és általa már eljö  az Isten országa. „Mert íme, Isten országa közö etek van.” 
(Lk 17,21) Személyében és művében i  van ez az ország. Az sem véletlen, hogy a 
Hegyi beszéd végén a „sokaság álmélkodo  a tanításán, mert úgy taníto a őket, 
mint akinek hatalma van és nem úgy, mint az írástudók” (Mt 7,28–29). Jézus más 
esetben maga-magát mondja „túlerőben levőnek” vagy nagyhatalmúnak a öldi 
hatalmak országában: „Ha pedig én az Isten Lelkének segítségével űzöm ki az 
ördögöket, akkor bizonyára elérkeze  hozzátok az Isten országa. Vagy hogyan 
hatolhat be bárki az erős ember házába és hogyan rabolhatja el annak javait, ha 
előbb meg nem kötözi az erős embert, s így rabolja ki annak házát.” (Mt 12,28–29)

Végül e paragrafusban meg kell jegyeznünk, hogy amilyen határozo an 
tudja az őskeresztyénség, hogy Jézus az „Úr” és mint Egyszülö  Fiú hiánytalanul 
tökéletes, teljes egységben van az Atyával – és ezt Jézus is állítja magáról: „Én 
és az Atya egy vagyunk” –, s hogy ennek révén Krisztus teljesen Isten oldalára 
kerül, éppen olyan határozo an különbözteti is Őt meg az Atyától. Az egész 
Újszövetségen végigvonul annak tudata, hogy a Fiú az Atya akaratát teljesíti, 
neki „engedelmeskedik”, sőt engedelmes volt a keresztfa haláláig (Fil 2,8).
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Krisztusnak, a kozmikus Kyriosnak döntő nagy műve az, hogy az Atya iránti 
engedelmességben végrehajto a azt, amiről  Pál így tesz tanúságot: „Mert tet-
sze  az Atyának, hogy az ő egész teljessége őbenne lakozzék, és hogy ő általa 
békítsen meg magával mindent, akár a öldieket, akár a mennyeieket, hogy 
békességet szerezzen a keresztfán kionto  vére által.” (Kol 1,19–20) Így kerül 
egymás mellé az a tény, hogy Krisztus az „Úr”, akiben benne lakozik „Isten 
teljessége”, ugyanakkor ez az „Úr Krisztus” elvégezte a legnagyobb szolgálatot, 
a megváltást, mely által megbékélést szerze . Ő tehát „Úr”, csak másként.

Ezzel máris előremutatunk témánk második felére: Jézus Krisztus – Szolga.

3. Jézus Krisztus – Szolga
Ha az imént arra te ük a hangsúlyt, hogy Jézus Krisztus Kyrios, most arra 
tesszük a hangsúlyt, hogy Jézus Krisztus Diakonos. Sajnos egyházi szóhasznála-
tunkban ezek a kifejezések, „diakónus”, „diakónia”, teljesen leszűkült értelemben 
vannak forgalomban. Ha ezeket kimondjuk, azonnal „szeretetintézmények”, 
„diakóniai intézmények”, ezekben szolgáló „diakónusok” vagy éppen diakóniára 
szoruló öregek és gyerekek jelennek meg szemeink elő . Pedig az Újszövetség-
ben diakóniáról sokkal tágabb értelemben van szó. A diakónia az Újszövetség-
ben több mint valamiféle „karitatív munka”. Ha pedig Jézusról valljuk, hogy 
„Diakonos”, akkor Jézus egész egzisztenciáját meghatározó valóságról beszélünk.

Míg a kyrios kifejezés Jézusra vonatkozólag sokszor fordul elő az Újtes tá-
men tumban, a diakonos közvetlenül csak egyszer.  Pál apostol Róm 15,8-ban 
mondja: „Krisztus diakonosává le  a körülmetélkedésnek…”, vagyis vállalta 
azt a történeti és üdvtörténeti keretet, amit a peritomé jelente : Izrael népét, 
annak sorsát összes problémáival, hogy így erősítse meg: hűséges a történelem 
Istene, s így munkálja mindezen keresztül minden ember, az egész világ javát, 
üdvösségét. Közvetve maga Jézus mondja magát diakonosnak Lk 22,27-ben: „Mert 
ki nagyobb: aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Nem az, aki az asztalnál ül? 
Én pedig közö etek olyan vagyok, mint aki szolgál.”

Nincs időnk nyomon kísérni a diakonos szó történetét, mégis meg kell jegyez-
nünk, hogy az eredetileg szolgála evő, valamely feladatot elvégző, alárendelt 
személyt jelölt meg. A másik görög kifejezés a doulos a társadalmi helyzetet 
jelzi: nem szabad, rabszolga, a diakonos viszont lehet szabad ember is, de min-
denképpen olyan valaki, aki a másik ember segítségére van, rendelkezésre áll, 
javán munkálkodik. Az Újtestámentomban előfordul a szó az „uraskodás” és 
„úrhatnámság” ellentéteként: „Ha valaki nagy akar lenni köztetek, legyen a 
ti szolgátok.” (Mk 10,43) Jézus tanítványait nevezi diakonosoknak (Jn 12,26). 
 Pál Kol 1,23-ban magát az evangélium diakonosának nevezi, másu  Krisztus 
diakonosának (2Kor 11,23).

Jézus diakonos mivoltát nem lehet azon lemérni, hogy hányszor használja az 
Újtestámentom ezt a főnevet Jézusra. Az igei alakot mindenesetre (diakoneo) 
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bőségesen használja Jézusra. Maga Jézus jelenti ki: „Az Embernek Fia nem 
azért jö , hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon és adja az ő életét 
váltságul sokakért.” (Mt 20,28) Ez a mondat a tanítványok úgyneveze  „rang-
vitája” összeüggésében hangzo  el. A hellenizmus gondolatvilágában tökéle-
tesen új volt, hogy valaki szabad ember létére abban az életformában találja 
élete értelmét és célját, amit akkoriban a diakonein ige kifejeze . Jézusnak 
ezt a magatartását írja le olyan megragadóan  Pál: „… önmagát megüresíte e, 
szolgai formát ve  fel, emberekhez hasonlóvá le , és amikor olyan állapotban 
találtato , mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén haláláig, mégpedig 
a keresztfának haláláig” (Fil 2,7–8).

Jézus egész életformája tanúskodik diakonos mivoltáról, arról, hogy valóban 
„szolgálni” jö . Így a jászol arról, hogy gazdag lévén szegénnyé le  ére ünk 
(2Kor 8,9), s hogy nem volt fejét hová lehajtania (Lk 9,58), már kisded korában 
üldözö é és öldönfutóvá kelle  lennie, megkóstolva a mindenkori hontalanok 
sorsát, felöltö e emberi testünket (Zsid 2,14), s hozzánk hasonlóan elszenvedte 
a kísértéseket (Zsid 2,17–18). Sőt Isten őt bűnné te e, hogy mi Isten igazsága 
legyünk Őbenne (2Kor 5,21).

Hogy Jézus tudatosan és következetesen meg akart maradni a Diakonos útján, 
röviden szemügyre kell vennünk életének olyan eseményeit, amikor keresztutak 
elé került, mondhatnánk így is: kritikus helyzeteket élt át. Ezek közö  első helyre 
kell tennünk megkísértetését (Mt 4,1–11). Az első kísértés – változtassa a köveket 
kenyerekké – azt célozta, hogy Jézus isteni hatalmát saját szolgálatára használ-
ja fel. Jézus ezt azzal utasítja el, hogy „nemcsak kenyérrel él az ember”. Ezzel 
lemondo  önmaga megdicsőítéséről, megtagadta a via gloriae-t, és a minden 
emberre kötelező engedelmességre utalt Isten iránt. A második kísértés – „Ha 
Isten Fia vagy, vesd le magadat…” – megint csak arra akarja rávenni Jézust, 
hogy a Messiásnak megígért segítséget, tehát Isten ígéreteit saját szolgálatába 
állítsa. Megint elő e van a via gloriae, de arra nem lép rá, mert tudja, hogy 
éppen fordíto  szolgálatra hivato , arra tudniillik, hogy saját szolgálatát Isten 
ígéreteinek valóra váltására állítsa be. A harmadik kísértés uralkodásra, hata-
lombirtoklásra és az ezzel járó dicsőség megszerzésére irányult.

Amikor Jézus ezt a kísértést is elutasíto a, megint csak engedelmesen bele-
tagolódo  a többi ember sorába, azoknak sorába, akikre kötelező Isten kinyi-
latkoztato  akarata. Mind a három kísértés elutasításából világos, hogy Jézus 
egyértelműen tagadta meg a via gloriae-t, nem akarta hatalmát saját szolgála-
tába állítani, hanem Isten akaratának betöltésével akarta szolgálatát elvégezni.

Hasonló volt Jézus döntése akkor is, amikor  Péteren keresztül történt a 
kísértés (Mt 16,21–23). Előzőleg  Péter megte e a nagy vallomást: „Te vagy a 
Krisztus, az élő Istennek Fia.”  Péter tehát elismerte Jézus Messiás voltát, de nem 
fogadta el ezt a fajta Messiást.  Péter csak a dicsőséges Messiásra tud gondolni, 
lényegében tehát a via gloriae-ban reménykedik. Jézus úgy utasítja el  Pétert, 
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mint a Kísértőt. Jézus Isten akarata által meghatározo  úton akart továbbmenni. 
Elutasíto a az „uralkodás ideá”-ját.

Így történt a „dicsőség hegyén” is (Mt 17,1–9). A három tanítvány szemlélője 
volt Jézus „eszkatologikus doxá”-jának. A külső körülmények is bizonyíto ák, 
hogy Jézus a Krisztus.  Péter megkísérti Mesterét, és a dicsőségnek ebben a stá-
tusában – in statu gloriae – akarja megtartani. De jön Jézus ellenlépése: levezeti 
doxájának tanúit a kinyilatkoztatás hegyéről a hétköznapokba, beszél haláláról, 
megtiltja tanítványainak, hogy a láto akat közöljék másokkal.  Péter szere e 
volna Mesterét a „öld ölö ” látni, ő azonban belement a öldi nyomorúságba, 
odafordult az emberekhez, és meggyógyíto a a holdkóros fi út.

Nem feledkezhetünk el végül a lábmosás jelenetéről sem: „Jézus felkelt a vacso-
rától, levete e a felső ruháját, és kendővel körülkötö e magát. Azután vizet töl-
tö  a mosdótálba, és elkezdte mosni a tanítványok lábát és megtörölni a kendővel, 
amellyel magát körülkötö e.” (Jn 13,4–5) Jézus i  rabszolgák szolgálatát vállalta.

És Jézus diakonos maradt a kereszten is. Éppen o  végezte el a legnagyobb 
szolgálatot, amelyről  Pál így vall: „De megigazulunk ingyen az ő kegyelméből 
a Jézus Krisztusban való váltság által, akit az Isten engesztelő áldozatul rendelt 
hit által az ő vérében.” (Róm 3,24!) És i  nem szabad elfeledkeznünk arról sem, 
amit Ézsaiás jövendölt az Isten Szolgájáról, Ebed Jahvéről; a megölt, bűntelen 
Bárányról, aki „betegségeinket viselte, fájdalmainkat hordozta…, aki megsebe-
sí ete  bűneinkért, és akinek sebeivel gyógyultunk meg (Ézs 5,4–5).

Jézus elvégzi diakóniai szolgálatát Isten iránti engedelmességben és az ember 
iránti szeretetben: „Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az életét adta éret-
tünk…” (1Jn 3,16). Minden cselekedetének indítéka és célja önmagán kívül volt: 
az ember üdvössége és békessége. Mint Diakonos valóban járta a „kiváltképpen 
való utat” (1Kor 12,31), a szeretet útját. Sorsközösséget vállalt az emberekkel. 
Á ört minden szakadékot, amely elválasztha a volna az emberektől. Leült egy 
asztalhoz a megvete  vámszedőkkel, és mellé állt a bűnös nőnek. Vonakodások 
és feltételszabások nélkül belement annak az életnek a közepébe, amelyben az 
emberek éltek. Nem tekinte e magát egy „innenső oldalon” levőnek a „másik 
oldalon” levő emberekkel szemben. Sohasem maradt valami „fényes elszigetelt-
ség”-ben, hanem benne volt a valóságos életben. Keresztjét nem valami „szent 
helyen” állíto ák fel, hanem a „világ közepén”; két lator közö , hiszen életében 
is mindig a „világ közepében” volt Diakonos. Mindig a világért, az emberekért, 
a problémák megoldásáért élt és cselekede  és végül halt meg. Így volt Szolga, 
Diakonos.

Jézusnak, a Diakonosnak magatartásához tartozik az is, hogy az embereknek 
nemcsak a „lelki” szükségleteit tarto a szem elő , hanem a „testieket” is. Min-
dig az egész embert segíte e. Az egész ember ügyét felve e lelki és testi szük-
ségleteivel együ . Szeretete nem lebege  valahol az embervilág fele , hanem 
mindig az ember konkrét szükségleteivel törődö . Nemcsak „elvi” döntéseket 
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hozo , hanem gyakorló Diakonos volt. A bűnt nemcsak individuális, hanem 
szociális összeüggéseiben is nézte, és amikor bűnbocsánatot ado , egyben 
visszahelyezte az egyént az emberi közösségbe is.

Krisztus a maga szolgálatát saját „testén”, az egyházon keresztül végzi: az 
egyház munkájában, munkájával és munkája ala . Éspedig úgy, hogy Ő maga 
rendel az egyházban „apostolokat, prófétákat, tanítókat…, gyámolokat, kor-
mányokat” (1Kor 12,28). Rajtuk keresztül maga a Diakonos szolgál. Amikor ők 
vigasztalnak, bátorítanak, erősítenek, intenek, igét hirdetnek vagy a „szeretet 
cselekedetei”-ben járnak, maga Krisztus cselekszik általuk. Azonban nemcsak 
egyik vagy másik gyülekezeti tag „rendeltete ” erre a diakóniára, hanem az 
egyház a maga egészében, hiszen – újra mondjuk – az egyház a Krisztus ,,teste”. 
Az egész „test” pedig éppen a szolgálatok által és azokban él.

A diakónia végzésére kiküldö  tanítványok elé Jézus mindig a saját példáját, 
a maga diakóniáját adja, mint követendő példát. Egyszer már említe ük, hogy 
ebben az összeüggésben nem egyszerűen imitatio Christiről van szó, hanem 
Krisztussal közösségben élő, hatalmában és erejében levő ember hitben való 
engedelmességéről, mégsem mellőzhetjük Jézusnak azt a bejelentését, hogy 
„példát adtam néktek”. A lábmosás szolgai munkájának elvégzése után így 
szól tanítványaihoz: „… példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem 
veletek, ti is akképpen cselekedjetek.” (Jn 13,15) Zebedeus fi ainak,  Jakabnak és 
 Jánosnak az első helyekért való „törtetése” alkalmából mondja: „Tudjátok, hogy 
a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. 
De ne így legyen köztetek, hanem aki köztetek nagy akar lenni, legyen a ti 
szolgátok, és aki köztetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok.” (Mt 20,25–27) 
Lukács evangéliuma szerint Jézus arra taníto a a nagyravágyó tanítványo-
kat, hogy a „legnagyobb” legyen közö ük a „legkisebb” és „aki a fő, mint aki 
szolgál” (Lk 22,26).

Ide tartozik Jézusnak ez a tanítása is: „… valaki meg akarja tartani az életét, 
elveszti azt, valaki pedig elveszti az ő életét én ére em és az evangéliumért, 
az megtalálja azt” (Mk 8,35). Ez pedig azt jelenti, hogy a Diakonos követésében 
a diakónia csak úgy végezhető, hogy aki azt végzi, azt az „élet odaszánásáig” 
kell végeznie.

4. Jézus Krisztus – Kyrios-Diakonos
Nagy a kísértésünk arra, hogy elválasszuk egymástól Jézusra vonatkozólag a 
Kyriost és a Diakonost. Esetleg azt mondjuk, hogy Jézus „csak” Kyrios vagy 
„csak” Diakonos. Tehát egyikkel kizárjuk a másikat. Ebbe az irányba hat, ha 
idői vonatkozásban bizonyos egymásutániságot állapítunk meg, és ezt mondjuk: 
amíg Jézus a öldön élt – tehát a történeti Jézus – Diakonos volt, feltámadása 
és mennybemenetele óta azonban már Kyrios. Ezek az elképzelések azonban 
nem a helyes teológia, hanem a spekuláció körébe tartoznak.
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Jézus életének legbensőbb titka, hogy ő Kyrios-Diakonos egyszerre és egy 
személyben, egyidejűleg és egyenlő érvénnyel és úgy, hogy az egyik valóság a 
másiktól és másikban nyeri el értelmét és tartalmát.

Nem kell bizonyítanom, hogy az Újtestamentum tanúi, az evangélisták és az 
apostolok, amikor megírták az evangéliumokat vagy a leveleket Jézus szemé-
lyéről, már húsvét felől, a feltámadás és megdicsőülés felől tanúskodtak, hiszen 
az evangéliumok nem egyszerűen „történetek”, hanem bizonyságtételek. Az 
evangélisták a „történeti Jézus”-t is húsvét fényében nézik. Ez azt jelenti, hogy 
amikor a diakóniát végzi, Diakonos Jézusról írnak, akkor is a „megdicsőült 
Kyrios” van elő ük.

Külön is fel kell fi gyelnünk arra, hogy  Pál a szenvedésbe menő és ezzel ösz-
szeüggésben az úrvacsorát szerző Jézusról írja: Az „Úr” Jézus azon az éjszakán, 
amelyen elárultato … (1Kor 11,23). Tehát „Kyrios”. Akkor is, amikor szenvedésbe 
megy és  Júdás elárulja.

 Pál apostol drámai erővel mondja: „…mert ha megismerték volna, nem fe-
szíte ék volna meg a dicsőség Urát.” (1Kor 2,8)

 Péter apostol pünkösdi prédikációjának summázása is abban van, hogy Isten 
Kyriossá és Krisztussá te e éppen a megfeszíte  Krisztust. Vagyis i  is együ  
jelenik meg a megfeszíte , a halálig engedelmes Szolga és az éppen ebben a szol-
gálatban felmagasztalt „Úr”. A 110. zsoltár Jézusra vonatkoztatása – mondta az Úr 
(Isten) az én Uramnak (Krisztus): ülj az én jobbom felől – Jézus isteni hatalmának 
meghirdetése (Mk 12,35–37). Ez a hatalom azonban éppen a megfeszíte et illeti 
meg. Nem ok nélkül ábrázolja az egyházművészet a megdicsőült Krisztust kezében 
a győzelmet jelző zászlóval, de kezein és oldalán a kereszthalál sebhelyeivel. Ezért 
nem akar  Pál apostol más Krisztusról tudni (i  és most!), csak a megfeszíte ről.

A feltámadt Krisztus „oldalán” o  vannak a sebhelyek, és ennek a Krisztusnak 
mondja  Tamás: „Én Uram és én Istenem!” (Jn 20,28), Fil 2,5–11 a locus classicus 
– a Jézus Kyrios voltának – de egyben Diakonos voltának. Jézus éppen azzal, 
hogy megüresíte e magát és felve e a doulos létformát, győzte le a bűn és halál 
hatalmát. Ez az út a mélységbe és szenvedésbe vezete  a felmagasztaltatáshoz, 
a kyrios méltósághoz.

A Diakonos egy időben Kyrios is, hiszen a szenvedést és a kereszthalált 
önkéntesen vállalta, nem megalázták, hanem ő alázta meg magát, ve e fel ezt 
a létformát, hajto a oda vállát az iga alá, amelyről azt mondo a, hogy gyö-
nyörűséges (Mt 11,28–30). Ő maga magát is isteni méltóságban tudta akkor is, 
amikor öldi életében Diakonosként járt i , csak ezért mondha a: „Aki engem 
lát, látja az Atyát.” (Jn 12,45) Tehát nemcsak az emberré létel elő  és a megdi-
csőülés után, hanem emberléte idején is jogos hordozója az isteni méltóságnak.

Éppen a kozmikus méretű Kyriosnak a nagy műve, hogy megbékélést sze-
rezzen kereszthalálával, így és ebben gyakorolja uraságát az egész mindenség 
javára, vagyis a Kosmos Uraként végez diakóniát.
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Jézus Kyrios volta csak az utolsó napon lesz mindenki elő  nyilvánvaló. Ak-
kor lesz nyilvános hatalomátvétel. Addig ebben a világban Kyrios volta latens, 
elrejte  és csak hitben ismerhető fel. Most Rex absconditus, akkor lesz Rex 
triumphans. A nyilvános hatalomátvételig azonban ebben a világban a meg-
dicsőült Úr a szolgálatban gyakorolja uraságát. Megismételjük: a szolgálatban 
gyakorolja uraságát. A megdicsőült Úr mint Diakonos életét és halálát, vérén 
szerze  váltságot, a megbékélést, a megigazulást maradéktalanul az emberek 
rendelkezésére bocsátja, azok javának, üdvösségének érdekében. Mindezt teszi 
úgy, hogy hirde eti evangéliumát, kiszolgáltatja szentségeit és ezeken keresztül, 
tehát szolgálatán keresztül gyakorolja uraságát.

5. Ami mindebből következik
1. Jó volna, ha a világon élő lutheránus egyházak az eddiginél jobban központ-
ba állítanák teológiai munkájukban és egyházaik életében a Kyrios-Diakonos 
Jézust. Ezzel egyáltalán nem kerülne veszélybe a mostanában olyan sokat em-
legete  „lutheránus identitás”, ezzel együ  nem kerülne veszélybe a lutheránus 
sajátosságnak emlegete  „hit által való megigazulás” alaptétele sem. Hiszen a 
„megigazulás” a Kyrios által, en Kyrio történik, éspedig a Kyriosnak diakóniai 
szolgálata által. Mégis talán a Kyrioson és Diakonoson való tájékozódás kisza-
badíthatná a lutheránus egyházakat az egy helyben topogásból, a „megigazulás” 
tanításán való rágódástól (lásd Helsinki), és segítséget nyújthatna elsősorban 
az ún. „harmadik világ” mai problémáihoz való közeledésben. De még az ún. 
„nyugati keresztyénség”-nek és ezen belül a nyugati országokban élő lutheránus 
egyházaknak sem válna hátrányára, ha a különböző teológiai irányzatok és 
mozgalmak („halo  Isten”, Jesus People, karizmatikus mozgalom, kein anderes 
evangélium, theology of liberation stb.) özönében az Újtestamentum központi 
üzenetére fi gyelne. Ez nyilván hasznos volna a „második világ”, tehát a szocia-
lista országokban élő lutheránus egyházak számára is.

2. Meg kellene újra tanulniuk a világ különböző országaiban különböző 
körülmények közö  különböző – sokszor legyőzhetetlennek látszó – problé-
mákkal küzdő (különböző kultúrterületen szétszóródo  lutheránus egyházak, 
népegyházi, államegyházi problémákkal vesződő, forradalmakban élő stb.) 
lutheránus egyházaknak Jézusra, mint Kyriosra felnézniük, és az Ő diakóniai 
szolgálatát elfogadniuk.

3. Újra fel kellene egyházainknak fedezniük, hogy az „egyház Feje” milyen 
hatalmas Úr és milyen gazdag Úr. Sokfelé a világban egyházainkat – elsősor-
ban népegyházi keretekben – „vallásos ceremóniamesterek”-nek tekintik (mint 
mondo a valaki). Újra fel kellene fedezni az egyház gazdagságát, melyből bőven 
osztogathat a modern világban is.

4. Noha Krisztus az egész teremte ség Ura, de az egyház az a terület, ahol 
ezt fel is ismerik. Csak o  van egyház – lutheránus egyház is –, ahol Jézus 
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Krisztus egyedüli és kizárólagos Kyrios voltát és hatalmát elismerik. Nincs tehát 
az egyháznak más Ura, csak Jézus Krisztus. Komolyan veszik ezt a lutheránus 
egyházak, vagy különböző „mankókra” támaszkodva (ún. „keresztyén” társa-
dalomtól való kitarto ság, ideológiai keveredés stb.) egzisztálnak.

5. Szükséges volna a Kyrios-Diakonosban való hitben a lutheránus egyházak-
nak a világhoz való viszonyát megvizsgálniuk. Köztudomású, hogy a lutheránus 
egyházaknak a világhoz való viszonyát, a különböző politikai, társadalmi és 
gazdasági struktúrákban való szolgálatát – joggal vagy jogtalanul – konzer-
vatívnak tartják. Mindenesetre lutheránus teológusok gyakran hangsúlyozzák 
a világ „bűnös” voltát. És ez meg is felel az újszövetségi bizonyságtétel egyik 
felének. De nem kellene-e újra tájékozódni azon, hogy Jézus Krisztus kozmi-
kus Kyrios? Ő az aki kezében tartja a világot. Sőt ezen túlmenőleg – és ezt az 
előbbiekben gyakran hangsúlyoztuk – Ő az, aki a kiengesztelést elvégezte az 
egész kozmosz számára, és ez még akkor is így van, ha a kiengesztelés ajándékai 
azoké, akik hisznek benne. A lutheránus egyházak és annak tagjai nem „ide-
gen területen” járnak, amikor a „világ”-ban járnak és annak javán fáradoznak, 
hanem a kozmikus Kyrios világában, még akkor is, ha Krisztus Kyrios volta a 
világban rejte . Igaza van Ivar  Asheimnek, amikor ezt írja: „Emlékeznünk kell 
 Luther tanítására a társadalmi élet szent szekularitására, hogy az ugyan szabad 
az egyház uralmától, de alá van vetve Isten uralmának. Ez a tény kell, hogy 
bennünket arra bátorítson, hogy Krisztus elrejte  uralmát keressük a jelenlegi 
szocialista problémák olyan területén, mint a háború, de a túlnépesedés, az 
éhség, a szegénység és a faji kérdés.” Az világos, hogy a kozmikus krisztológia 
nem ad alapot arra, hogy a világra krisztokratikus világszemléle el nézzünk, 
de arra igen, hogy  Luther „kétféle kormányzás”-ról szóló tanítását is szem elő  
tartva, jobban részt vegyünk a Kyrios uralma ala  álló világ alakításában, az 
evangélium hirdetésével és a szeretet cselekedeteinek végzésével.

A ól azonban őrizkednie kell a lutheránus egyházaknak szerte a világon, 
hogy a társadalomban való szolgálatuk közben egyedül az a szempont vezesse 
őket, amit  Moltmann így fogalmaz meg: „Krisztus keresztje kritikai magatar-
tásra is hív minden állammal-társadalommal szemben.” Ez lényegében azt 
jelentené, hogy az egyház tud mindig mindent a legjobban a politikai, gazdasági 
és társadalmi élet területén is. Az kétségtelen, hogy a különböző struktúrákban 
szolgáló egyházaknak feladatuk a kritika elmondása is, de még ennél is fonto-
sabb, hogy szolgáló szerete el segítsenek megvalósítani minden esetben egy 
igazságosabb társadalmi rendet. Az egyháznak és az egyház tagjainak ugyanis 
végig kell küzdeniük a mai emberiség szekuláris célkitűzéseit és reményét, ag-
godalmait és félelmeit is, mert csak így hirdetheti az egyház az evangéliumot 
arról a Kyrios-Diakonosról, aki szolgáló szerete el van benne a mi világunkban 
is. Ezt azoknak a lutheránus egyházaknak, amelyek elküldik képviselőiket 
Afrikába, különösen is tudniuk kell. A ól pedig különösen is őrizkedniük kell 
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a lutheránus egyházaknak, hogy szolgálatukat szinte kizárólag az evangélium 
hirdetésében lássák, amikor a világra gondolnak.  Luther a maga korában, egy 
harci helyzetben kétségtelenül erre te e a hangsúlyt.

 Luther harcolt a „cselekedetekből való megigazulás” hamis tanítása ellen. 
Természetesen ma is döntő hangsúly esik az evangélium hirdetésére, hogy Is-
ten ezen keresztül elvégezhesse a hitre ju atást, a megigazulást. De nem volna 
szabad elfeledkezni arról, hogy Jézus valahányszor parancsot ado  az „Isten 
országának” meghirdetésére, ugyanakkor mindig hozzákapcsolta: „gyógyítsá-
tok a betegeket”. A lutheránus egyházakban az ún. „missziói parancs”-ból (Mt 
28,18–20) gyakran csak az evangélium hirdetésére és a keresztségre vonatkozó 
felhívást hallo ák ki, de gyakran feledésbe ment a parancs második része, hogy 
tudniillik a tanítványok tanítsák „megtartani” mindazt, amit Jézus parancsolt, 
ami a szeretet cselekedeteinek gyakorlására hívja az evangélium prédikálóit is, 
meghallgatóit is. Mai kifejezéssel a misszió „humanizáció” nélkül csonka. Ezt a 
leckét pedig elsősorban Ázsiában és Afrikában kell a lutheránus egyházaknak 
megtanulniuk. Ezzel összeüggésben azt is meg kellene vizsgálni, hogy Jézus 
parancsainak „megtartása” milyen kötelezést ró a lutheránus egyházakra a 
„harmadik világ”-ban a felszabadítás, a nemzeti üggetlenség, a kolonializmus, 
a rasszizmus stb. vonatkozásában. De így is fogalmazhatok a hagyományos 
lutheránus terminológiával: mit jelent ma a „megszentelés” teológiája, vagyis 
minek kell lennie ma a „megigazulás” gyümölcsének egyházaink szolgálatá-
ban. Sőt így is meghatározhatjuk a feladatot: az eddiginél mélyebbre hatóan 
meg kellene vizsgálni a hitben munkálkodó szeretet egyházon belüli, továbbá 
társadalmi és világméretű dimenzióit.

6. Ezzel lényegében már arról beszéltünk, hogy milyen következményekkel jár 
az egyházakra, közelebbről a lutheránus egyházakra az a tény, hogy az egyház 
Ura egyben Diakonos, Szolga is. Természetesen azt, hogy „kövessük Őt”. Mint 
többször is hangsúlyoztuk, ez a „követés” nem egyszerűen imitatio Christi, 
hanem a hitben való engedelmesség. Ez pedig ugyanaz, mint amit e dolgozat 
elején így mondo unk: „Krisztusban élni”. Tehát Krisztus „kiábrázolása” éle-
tünkben, Krisztus életformájának tükrözése, „Jézus életének nyilvánvaló léte 
a mi testünkben” (2Kor 4,10–12).

Ez azt jelenti, hogy a Diakonos Krisztust követők – tehát az új életet nyert 
hívők – közössége nem lehet más, mint diakóniai közösség. Tehát „Krisztusban 
való új közösség” diakóniai közösség. Ezen a közösségen keresztül ma Krisztus 
végzi diakóniáját a világban. Hogy ebből mi következik, annak csak néhány 
vonását tudjuk i  megjelölni:

a) Az egyház sohasem lehet „uralkodó” egyház, hanem mindig csak szolgáló, 
vagyis diakóniai életformában élő egyház. Nem az egyház az Úr, hanem az 
egyház feje Jézus Krisztus. A szolgáló egyházban „ugyanannak az indulatnak 
kell lennie, mely volt a Krisztus Jézusban…, aki megalázta magát, engedel-
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mes lévén haláláig” (Fil 2,5–8). A diakonein szó az Újszövetségben elsősorban 
„felszolgálni” értelemben fordul elő. Lk 17,8-ban is arról van szó, hogy a me-
zőről hazajövő szolgának fel kell öveznie magát és szolgálnia kell urának. A 
diakóniát csak „alárendelt” és nem „ölérendelt” viszonyban lehet elvégezni. 
Ezzel nem fér össze az, ha az egyház valamiképpen „ölérendelt” viszonyban 
akarja elvégezni diakóniáját a világban. Sokszor az egyházat megkísérti az 
a gondolat, hogy „hiszen ő a megdicsőült Úr” képviseletében van a világban. 
Az egyháznak minden korban megvolt az a kísértése, hogy a „megdicsőülés 
székei”-be üljön. Az egyház számára azonban a „dicsőség útja” a bukás útja. 
Az egyháznak le kell mondania arról, hogy ő vezesse a világot. Még nincs 
i  a triumphálás ideje, még olyan értelemben sem, hogy az „evangéliummal 
meghódítja” a világot, amire egyébként az egyháznak semmiféle ígérete sincs.

b) Mivel az egyház diakóniai közösség, ezért a via crucis útját járja. Ez 
azonban nem jelenti a világból való „kimenekülés”-t, a világ megvetését vagy 
egyszerűen a világ „elviselését”, illetőleg „elszenvedését”. Amíg az egyház csak 
azért fáradozik, hogy magát az „első helyről” visszaléptesse, magát „kicsivé te-
gye”, addig csak maga körül forog. És ez nem via crucis! A via crucis nemcsak a 
„világban való visszalépést”, az egyháznak önmagától való elfordulását jelenti, 
hanem sokkal inkább a világhoz való odafordulást, a világban való szolgála-
tot. Az önmegtagadástól el kell jutni a másokért való aktív szolgálathoz. Az 
egyház elfordulása önmagától csak a feltétele annak, hogy aztán odaforduljon 
másokhoz. Éppen ezért az „új közösség”, tehát a diakóniai közösség: élet és 
szolgálat a világért, a szenvedőkért, az elnyomo akért, a kicsinyekért. Jó volna, 
ha a lutheránus egyházak a via crucisnak ezt az értelmét is fontolóra vennék.

c) A „diakóniai közösség”-ből folyó következményeket le kell vonniuk a 
lutheránus egyházaknak egymáshoz való viszonyukban is. Noha a lutheránus 
egyházak szerte a világban egységesen a teljes Szentírás, az egyetemes és lu-
theránus hitvallási iratok alapján végzik szolgálatukat, szolgálatuk a hely és 
idő szerint, valamint a történelmi há ér mia  diff erenciálódik. A szolgálatok 
sokfélesége és különbözősége nemcsak nem bontja meg az egyházak és ezen 
túlmenőleg a lutheránus egyházak egységét, hanem egyenesen jellemző sajátos-
sága a szolgáló egyháznak. Ha igaz az, hogy az „új közösség” szolgáló közösség, 
akkor a lutheránus egyházak nem egymás bíróiként mondanak ítéletet egymás 
munkája fele , és nem abban látják a másik lutheránus egyház „identitását”, 
hogy minden vonatkozásban ővelük legyen identitásban, hanem kölcsönösen 
segítik egymást, hogy szolgálatukat saját helyükön ismerjék fel és végezzék el. 
Érdemes volna szemügyre venni, hogy a nyugaton élő lutheránus egyházak nem 
az ő életformájukat akarják-e számon kérni vagy éppen lemásoltatni az afrikai 
és ázsiai egyházakkal, és a „második világban” élő egyházakkal és megfordítva. 
Pedig ennél fontosabb kérdés, hogy ezek az egyházak egyáltalán tudnak-e „új 
közösség” lenni. Gondolok arra, hogy a nyugati világban az individualizmus 
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nagy térhódítása, a „második világ”-ban a kollektivizmus jelentősége milyen 
feladatot ad az egyháznak mint „új közösség”-nek. De az „új közösség” az afrikai 
és ázsiai egyházaknak is kérdése, mert eddig a közösség volt az életük hordozó 
alapja ősi kultúrájukban. Ezt a „keresztyénség” fellazíto a. Ad-e helye e az 
egyház „új közösséget”? 

d) Jó volna a lutheránus egyházaknak, mint diakóniai közösségeknek szerepét 
megvizsgálni a keresztyén egyházak egységének előmozdítása összeüggésében 
is. Az egység erőltetése helye  azt kellene szemügyre venni, hogyan segíthet-
nék egymást a különböző felekezetű egyházak Jézusnak mint Kyriosnak és 
Diakonosnak a felismerésében. Hiszen minél inkább közelednek az egyházak 
Jézushoz, mint egyetlen Úrhoz, annál inkább közelednek egymáshoz is, és annál 
inkább szolgálnak egymásnak is.

e) Végül még egyszer hangsúlyozni kell, hogy az „új közösség”, a diakóniai 
közösség beleállít a segítségre szorulók nagy közösségébe, az egész emberiség 
nagy családjába, amelyet sokfelé szorongat az éhség, a faji megkülönböztetés, 
a háború, a társadalmi igazságtalanság, a kenyér egyenlőtlen elosztása stb. Az 
egyház mint diakóniai közösség nem egyszerűen „karitatív” munkát végez, és 
nem elég a személyes segítő diakónia, hanem a diakóniai szolgálatot szélesebb 
horizontban kell végeznie az igazságosság megvalósításáért.

Jézus Krisztus Úr és Szolga. Egyetlen Úr, akinek csak úgy lehet szolgálni, 
hogy szolgálunk a felebarátnak, minden embernek.

(Az előadás a   Lutheránus Világszövetség Végrehajtó Bizo ságának 1975. 
augusztus 17–23. közö , Amszterdamban tarto  ülésén hangzo  el.) 

(Káldy Zoltán: A diakónia útján. Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtó-
osztálya, Budapest, 1979. 78–97.)

A LVSZ V  B  
O   L  (1984)
(angol, német, magyar nyelvű tudósítás)

A service of commemoration was held at the grave of late Hungarian Bishop 
 Lajos Ordass. Among the participants were, le  to right, Dr. Eugene  Brand of the 
LWF  studies department; Presiding Bishop Zoltán Káldy of the Lutheran Church 
in Hungary; LWF  President Josiah  Kibira; and LWF  General Secretary Carl  Mau.

 Offi  cials hold memorial service at grave of Bishop  Lajos Ordass
Representatives of the  Lutheran World Federation and the Lutheran Church in 
Hungary held a 20-minute memorial service at the grave of the late Hungarian 
Bishop  Lajos Ordass (Friday a ernoon, 20 July).
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Offi  ciating at the service was the present Presiding Bishop, Zoltan Kaldy; in 
a endance were members of the LWF  Executive Commi ee and staff , Hungarian 
Bishop  Gyula Nagy, Bishop Ordass’s daughter  Maria, and her husband, the Rev. 
Gyula  Dedinsky.

 e previously unscheduled service was held at the cemetary in the Buda 
Hills, between the close of the Executive Commi ee meeting and the start of 
the LWF  Assembly.

 e service brought to the forefront Ordass’s contributions to the early years 
of the LWF (he  was twice a vice-president) and the diffi  culties of Hungarian 
Lutherans during the early years of the present socialist government ( Ordass 
was imprisoned but later cleared of charges of currency violations).

In his brief homily, Bishop Kaldy gave thanks to God for Bishop  Ordass’s 
service and recalled aspects of his ministry through “both World Wars and the 
material and spiritual misery following them.”

Despite bearing the burdens of “one-sided judgment, neglect, and aloneness, 
 Ordass had “spiritual peace,” because he believed “the mighty and good will of 
God… could prevail,” said Kaldy.

He quoted a lecture comment by  Ordass, in which he had said, “ e Church 
is a steward–a servant. It is by no means determined to rule.”

He said  Ordass’s pastorates in Cegled and Budapest were characterized by 
preaching “based on the Scripture.”

 Ordass had participated in the founding Assembly of the LWF in  Lund, 
Sweden in 1947, Kaldy noted, and had preached at the Minneapolis (U.S.A.) 
Assembly in 1957.

His enthusiasm for the LWF  stemmed from a belief that “the Lutheran family 
should successfully cooperate and live together in brotherly community,” Kaldy 
noted.

“Although he traveled all over the world and was received with much love 
and aff ection,” Kaldy suggested his fi rst love was Hungary, among whose people 
he ministered and in whose soil he is buried.

Kaldy said that a graveside memorial cannot provide “the full portrait” of 
 Ordass’s work and life, But, “I have told you what we have in our hearts.”

Kaldy said he stood at a graveside “with penitence” for “a distressing feeling 
for not having loved enough those we have buried,” but “trusting in God’s 
forgiving love” and, having received it, continuing “in the path of service.”

 e service also included two hymns, a psalm, and prayers led by LWF 
 President Josiah  Kibira of Tanzania, Bavarian Lutheran Bishop Johannes 
 Hanselmann, and American Lutheran Church Bishop David  Preus.

(Napról Napra. A   Lutheránus Világszövetség VII. Nagygyűlésének napilapja. 
1. szám. 1984. VII. 22. 1.)
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 Lajos Ordass offi  ziell geehrt
Der  Lutherische Weltbund und die Evangelisch-Lutherische Kirche in Ungarn 
haben zwei Tage vor der Eröff nung der Siebenten Vollversammlung des LWB, 
den 1978 verstorbenen ungarischen Altbischof Dr.  Lajos Ordass offi  ziell in 
Budapest geehrt. Bei einer Feierstunde am Grabe des ehemaligen Leitenden 
Bischofs der ELKU haben das Präsidium des Lutherischen Weltbundes sowie 
Mitglieder sein es Exekutivkomitees und die beiden Bischöfe der ungarischen 
lutherischen Kirche teilgenommen und Gebete gesprochen.

Mit bewegten Worten würdigte der Leitende Bischof Dr. Zoltán Káldy seinen 
verstorbenen Amtsbruder als einen „Mann von innerer Kra  und geistlichem 
Frieden“. Er schilderte den schweren Lebensweg von  Lajos Ordass und gedachte 
seiner als eines Mannes des Leidens.

Auf die aktive Rolle des ehemaligen Bischofs in den Anfangsjahren des 1947 
gegründeten Lutherischen Weltbundes eingehend, sagte Káldy zu der von dem 
früheren Bischof geäusserten Überzeugung, dass die lutherischen Kirchen der 
Welt zusammenarbeiten und in brüderlicher Gemeinscha  leben sollen: „Wir 
betrachten das als Testament von  Lajos Ordass“.

Káldy betonte, dass  Ordass an seinem Volk und an seiner Heimet gehangen 
habe, in deren Erde er nun ruhe; er schloss seine Würdigung mit den Worten 
„man kann nur bussfertig an einem Grab stehen, denn man hat das schmerzliche 
Geühl, diejenigen, die man begraben hat, nicht genug geliebt zu haben. So 
stehen wir hier im Vertrauen auf Go es vergebende Liebe, in deren Gewissheit 
schreiten wir auf dem Weg des Dienstes fort.

Am Grabe von  Lajos Ordass auf dem Budapester Friedhof Pasaréti temető 
legten der Präsident des Lutherischen Weltbundes, Bischof Dr. Josiah  Kibira, und 
Generalsekretär Dr. Carl Mau  sowie ür die Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Ungarn die Bischöfe D. Zoltán Káldy und Dr.  Gyula Nagy Kränze nieder. Die 
Familie Ordass war bei der Gedenkfeier durch die Tochter des Toten,  Mária, 
und deren Mann, Pastor Gyula  Dedinszky, vertreten.

Bischof  Lajos Ordass war in zwei Amtsperioden Vizepräsident des 
Lutherischen Weltbundes, dessen Exekutivkomitee er bis zu seinem Tode als 
Ehrenmitglied angehörte. Er war ein zu seinen Lebzeiten in vielen Kirchen der 
Welt als Vertreter des ungarischen Luthertums und als  eologe hochgeschätzter 
Mann.

(Napról Napra. A   Lutheránus Világszövetség VII. Nagygyűlésének napilapja. 
2. szám. 1984. VII. 23. 3.)

KA_Kaldy.indd   198KA_Kaldy.indd   198 2012.05.25.   14:49:102012.05.25.   14:49:10



199

Dokumentumok

A Végrehajtó Bizo ság tagjainak koszorúzása Ordass   Lajos sírjánál
(Részletek az 1984. július 20-án Káldy Zoltán püspök-elnök Ordass   Lajos sírjánál 
elmondo  igehirdetéséből)
…A belső erő és lelki békesség embere is volt…
Nagyon szere e az egyházat. Nagyon világos látása volt arról, hogy mi az egy-
ház rendeltetése. Egyik előadásában azt mondo a: „Az egyház sáfár. Szolga. 
Hivatása semmiképpen sem az uralkodás.” Majd felte e a kérdést: „Igaz-e még 
az életeszmény, melyet Jézus hirdete  igéjében és életpéldájában írt elénk: a 
szol gálat eszméje? Jézus Isten szolgálatában indult el, hogy adjon, szeretetben 
tékozoljon, békességet munkáljon, lelki, belső szabadsággal mindenkinek szol-
gáljon.” Ezek a szavak a most élő magyarországi lutheránus egyházban is még 
visszhangra találnak, s igent mondunk rájuk. Ezen az úton akarunk járni és 
visszük magunkkal Ordass   Lajos örökségét.

…A külöldi lutheránus egyházakkal való testvéri együ működést szor-
galmazta. Részt ve  a   Lutheránus Világszövetség alakuló ülésén Lundban, 
1947-ben. Hazatérve onnét jelentést te  le az Országos Lutheránus Egyház 
asztalára, melyben többek közö  ez olvasható: „A magyar lutheránus egyház 
részéről az Alapokmányt aláírtam és ezzel kinyilatkozta am egyházunknak 
a Világszövetség tagjai közé való belépését.”

Majd hozzáte e: „Meggyőződésem szerint Jézus Krisztus, az egyház Ura is 
megköveteli, a   Lutheránus Világszövetség megalakulása pedig lelkünkre köti, 
hogy lutheránus egyházunk a világban élő különböző tagjai szoros együ mű-
ködésben és testvéri jó viszonyban éljenek egymással.” Ezt mi ma Ordass   Lajos 
végrendeletének tekintjük…

Szere e a magyar népét, és bár bejárta a nagyvilágot, és útjai során sok 
szeretetben és megbecsülésben volt része, ragaszkodo  népéhez és hazájához, 
és ebben a öldben pihent meg…

(Napról Napra. A   Lutheránus Világszövetség VII. Nagygyűlésének napilapja. 
1. szám. 1984. VII. 22. 3.)
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N  (D  Z, 1984)

Dóka  Zoltán
a hévízgyörki ev. gyülekezet
lelkésze/Magyarország

NYÍLT LEVÉL
Josiah  KIBIRA elnök úrnak,
CARL  MAU főtitkár úrnak,
a LVSZ Végrehajtó  Bizo ságának,
és mindazoknak, akik a LVSZ-ben felelősséget  éreznek
a Magyarországi Evangélikus Egyház iránt.

Kedves Testvéreim!
Bocsássák meg, hogy megterhelem Önöket ezzel a levéllel. Lelkiismeretem 
kényszerít reá. Tovább nem halasztható kötelességemnek érzem, hogy azt, 
amit a Magyarországi Evangélikus Egyházban (továbbiakban: MEE) oly sokan 
gondolnak, de nyíltan kimondani nem mernek, tudomására hozzam Önöknek. 
Kérem, hogy az i  leírtakat vegyék fontolóra Isten elő , a MEE iránti felelős-
séggel, amely engem is szorongat.

A MEE vezetősége mind a mai napig félreveze e a világ evangélikusságát, 
amikor azt állítja, hogy a MEE lelkészei és gyülekezetei egységesen magu-
kénak vallják az ún. „diakóniai teológiát” (továbbiakban: DT). Ezzel szemben 
az igazság az, hogy a DT koncepciója el sem juto  a gyülekezet tudatáig és a 
lelkészek közül is csak egy kisebbség helyesli azt. Sőt a helyeslők nagy része is 
csak érdekből vagy félelemből mond rá igent a nyilvánosság elő , de bizalmas 
körben kritizálja és elveti. Ez a belső meghasonlás az egyik legjellemzőbb és 
legszomorúbb vonása a MEE mai teológiai és lelki helyzetének.

A következőkben szeretném közelebbről megvilágítani a MEE valóságos hely-
zetét, mint aki évtizedek óta mindmáig közvetlen tanúja vagyok mindannak, 
ami a MEE-ban történt és történik. Három kérdésre bontva teszem ezt: 1. Mik a 
fő okai az említe  belső meghasonlásnak? 2. Mi vezete  a mai helyzetig? Mik 
a legfőbb jellemzői a jelenlegi helyzetnek?

1) Mi okozza a MEE belső meghasonlását?
Két dolog: a) a DT teológiai hibái és b) a DT egyházkormányzati alkalmazása.
a) Köztudo , hogy a „diakónia” nem centrális teológiai fogalom az Újszövetség-
ben, sem a szinoptikus, sem a jánosi, sem a páli irodalomban. Már maga ez a tény 
is kérdésessé teszi, szabad-e egy teológiai koncepciót, amely hangsúlyozo an 
„biblikus” akar lenni, egyetlen periferikus újszövetségi fogalomra felépíteni. Még 
fontosabb felismerés, hogy a „diakónia” az Újszövetségben formális fogalom, 
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amely egészen különböző tartalmakat vehet fel magába – az asztalnál végze  
felszolgálástól Jézusnak önmagát sokakért váltságul adó szolgálatáig. Éppen 
ezért nagy a veszélye annak, hogy valaki ezeket a tartalmakat teológiailag 
inkonzekvens, sőt illegitim módon összevegyíti és egy kategóriába sorolja. Vé-
leményem szerint ez történik a DT-ban. Ennek illusztrálására egy eklésiológiai 
szempontra szeretnék utalni.

Arra a kérdésre, hogy mi az egyház feladata a világban, a DT így felel: az 
egyház feladata az evangélium hirdetése (beleértve a szentségek kiszolgálta-
tását is) és a diakónia gyakorlása. Az utóbbinál különös hangsúlyt nyer, hogy 
nem elég az egyesek felé végze  diakónia, hanem annak ki kell szélesednie 
szociáletikai irányban, a hazai társadalom és az egész emberiség égető kérdései 
felé, ami önmagában csak helyeselhető. Mégis azonnal feltűnik ebben a defi ní-
cióban – lutheránus ülek számára különösen is –, hogy miért kell a diakóniát 
külön említeni, hiszen az az evangélium gyümölcse, etikai következmény azok 
életében, akik az evangéliumra hi el igent mondanak. A DT-ban azonban külön 
hangsúlyt nyer, hogy a diakónia nem csupán az evangélium által ébreszte  hit 
gyümölcseként feladata az egyháznak, hanem az evangéliumtól elkülönítve, 
azzal egyenrangú és önálló módon is az. Ezt a megkülönböztetést azzal szokták 
igazolni, hogy Jézus a szinoptikus evangéliumok szerint nemcsak Isten országa 
közelségének hirdetésére küldte ki tanítványait, hanem arra is, hogy ördögöket 
űzzenek ki és betegeket gyógyítsanak. Annak, aki az újszövetségi exegézisben 
némiképpen is járatos, nem kell magyarázni, hogy ez az exegézis téves.

A fenti defi níció alapján többször is kritika tárgyává le  az Ágostai hitvallás 
„egyházról” szóló tétele, mint amelyet még ki kell egészíteni a diakónia gyakorlá-
sának feladatával. E kritika szerint sem Melanchthon, sem  Luther nem ado  teljes 
választ az egyház feladatának kérdésére, mivel ők csak az evangéliumot és annak 
hirdetését tartják az egyház egyetlen kincsének és feladatának. Meggyőződésem 
szerint éppen ez a „kiegészítendő” evangélium a DT legalapvetőbb tévedése és 
egyú al az egyháztörténet legrégibb, sőt tulajdonképpen egyetlen tévtanítása. 
Ez a hamis teológia ugyanis. nem tesz különbséget Isten cselekvése és az emberi 
cselekedetek közö , hanem összekeveri és egyenrangúvá teszi azokat, sőt mivel 
Káldy püspök ismételten hangsúlyozza, hogy „az egyház, amely csak evangéliu-
mot hirdet, nem egyház”, nyilvánvaló, hogy a DT az evangéliumot alárendeli a 
diakóniának, azaz egy szociáletikai koncepciónak. Az evangéliumnak ez az etikai 
ideologizálása megfosztja az evangéliumot – mint élő Isten végső és kegyelmes 
megszólítását a bűnös ember számára – annak minden emberi cselekvéstől 
üggetlen szabadságától és megerőtleníti azt. Ugyanakkor a keresztyén erkölcsi 
cselekvést megfosztja annak forrásától és cselekedetkegyességgé, érdemkegyes-
séggé torzítja azt. Ez a hibás teológiai alapvetés bizonytalanná teszi a lelkészek 
teológiai gondolkozását és igehirdetését egyaránt, és az a bizonytalanság kihat 
egyre inkább a gyülekezetek kegyességére is.
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b) Az evangéliumnak ezt a szociáletikai manipulációját különösen is nyilván-
valóvá teszi a DT egyházkormányzati alkalmazása. Az LVSZ tagegyházaiban 
 bizonyára kevesen tudják, hogy a MEE-ban nincs vallásszabadság. Hangsúlyo-
zom: a MEE-ban nincs vallásszabadság! A politikai kormányzat egyházpolitikája 
ma – ha valakit meg is lepne ez – sokkal lojálisabb a lelkészek és gyülekezetek 
felé, mint az egyházvezetésé. Annál felháborítóbb és elviselhetetlenebb, hogy 
az egyházvezetés a DT-t a MEE hivatalos és kötelező teológiájává nyilváníto a! 
Aki ennek a kényszernek a legkisebb mértékben is ellene mond, existentiális 
fenyegete ségnek teszi ki magát, ahogy ezt Káldy püspök mindig újra hang-
súlyozza a lelkészek elő , megfélemlítő fogalmazásban.

Kedves Testvéreim! Önöknek azt tudniok kell, és nem mehetnek el szó nélkül 
amelle  a tény melle , hogy MEE-ban teológiai terror van! Ez az igazság, amit 
azonban az egyházvezetés tagjai és képviselői minden módon igyekeznek elleplez-
ni, különösen a külöldi egyházak elő . Ezt a terrort az egyházvezetés azáltal tudja 
fenntartani, hogy azokat, akik a DT-t kritizálni merik, az állami hatóságok elő  
úgy állítják be, mint az állam ellenségeit! Így a szakszerű, valódi teológiai eszme-
csere politikailag válik lehetetlenné. Ez ám az igazi és életveszélyes rágalmazás!

Sok lelkésztársammal együ  kész vagyok türelemmel és megértéssel el-
ismerni, hogy az állam számára nem könnyű feladat olyan egyházpolitikát 
kiépíteni, amelyben hű marad saját ideológiai álláspontjához és ugyanakkor 
érvényesíteni az egyetemes emberi jogokra épülő humanitás elvét. De 32 éve, 
amióta egyházi szolgálatban állok, egyre világosabbá le  számomra, hogy éppen 
az az egyházvezetés, amely magát az állam iránt lojálisnak nyilváníto a, nem 
ado  valódi segítséget az állam egyházpolitikájának kialakításához.

Néhány éve Káldy püspök különösen sokszor hangozta a szóban és írásban: 
nem elég, ha a lelkész jól végzi munkáját a gyülekezetben! Nem elég, ha egy 
lelkész engedelmes állampolgár és a helyi állami szervekkel jó kapcsolatot tart 
fenn! A MEE lelkészei akkor végzik helyesen, korszerűen a szolgálatukat, ha a 
szocializmust (leszámítva az atheizmust) magukévá teszik és az állam szocialista 
célkitűzéseit aktívan és közvetlenül támogatják. Ilyen nyilatkozatok azonban 
nem jelennek meg idegen nyelven, csak a magyar egyházi sajtóban!

I  egy személyes megjegyzést kell tennem. Mindig érzékeny voltam és va-
gyok a szociális igazság kérdéseire, mert szegény családból származom. Őseim 
nagyrészt agrárproletárok és napszámosok voltak. A szocializmus igazságát 
én nem könyvekből tanultam meg, hanem anyám könnyeiből, aki apámmal 
együ  egy korrupt rendszerben öt gyermeket nevelt fel és taní ato . De hogy 
Káldy püspök – éppen mint püspök – nekünk lelkészeknek a maga DT-ját, mint 
kötelező teológiát és a szocializmust, mint kötelező ideológiát előírja, az ellen 
tiltakozom és nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy ehhez joga van! –
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2) Mi vezete  a mai helyzetig?
1958-ban az állam Káldy Zoltánt ajánlo a a gyülekezetnek, hogy püspökké válasz-
szák. A gyülekezetek a javaslatot elfogadták. A lelkészek és gyülekezetek többsége 
várakozással tekinte  az egykori pietista evangelizátor tevékenysége elé, mivel 
beiktatásakor az egyház életének igazságos és az evangéliumnak megfelelő rende-
zését ígérte. Akkor még szó sem volt a mai kötelező DT-ról, sőt a teológiai munka 
szabadságát hangozta a.

Viszont kezde ől fogva voltak ellenfelei az egyházban, akik támadni kezdték. 
Szégyenletes hatalmi harc kezdődö , amely a MEE igen sok erejét emészte e fel. 
E harcok során Káldy püspök ötféle módon igyekeze  megerősíteni pozícióját:

a) A nyilvánosság elő  vádolta és elítélte  Ordass püspököt és munkatársait, mint 
akik az állam ellenségei és az egyház szekerét árokba döntö ék. Ez gyakran és mindig 
durva, fenyegető hangnemben történt anélkül, hogy a vádlo aknak és elítélteknek 
módjuk le  volna szabadon védekezni. Az ún. „ Ordass-ügy” mindmáig elintézetlen 
ügye a MEE-nak. Az ő haláláig tartó megaláztatása sokak lelkiismeretét terheli!

b) Egy másik eszköze az volt, hogy igyekeze  az állam bizalmát megnyer-
ni és így magánál az államnál védelmet találni ellenfeleivel szemben. Saját 
kifejezésével élve: igyekeze  ellenfeleit az államnál „lekörözni”. I  van egész 
politikai szereplésének egyik legerősebb motívuma.

c) Különösen fontos eszköze volt külöldi kapcsolatainak kiépítése. Ennek so-
rán – ahogy egy balatoni lelkészkonferencián nyilvánvalóvá le  – Káldy püspök 
kétféle nyelvet használt és használ. O honi politizálásának a nyelvét külöldi 
útjaira nem viszi magával, hanem ellenfeleit jellemzi ezzel, amíg önmagát úgy 
állítja be, mint az egyház védelmezőjét. Ezzel a módszerrel sikerült számos kül-
öldi egyházat, püspököket, sőt magát a LVSZ-t is megnyernie a  maga számára.

d) E hatalmi harc összeüggésében érthető Káldy püspök egyházi sajtómun-
kája is. Beiktatása után hamarosan átve e az egyházi sajtó vezetését és azóta 
minden kiadványon az ő neve a „nihil obstat”. Hatalma erősödésével egyre in-
kább feljogosítva érezte magát, hogy cikkeket, tanulmányokat, sőt könyveket is 
cenzúrázzon, azaz mondatokat, vagy akár hosszú részeket is kihagyjon, viszont 
a saját véleményét egyszerűen beleírja a szövegbe. Számos cikkemmel és Márk-
kommentárommal is ezt te e. És nincs fórum, ahol ez ellen tiltakozni lehetne, 
mert a sajtóhatalom az ő kezében van.

Sajtómunkája egyébként felszínes és felelőtlen. Bizonyos kiadványoknál 
nyilvánvaló, hogy a megjelenés a szerző személye és nem a mű tartalma mia  
történt. Valóban fontos dolgok viszont nem, vagy csak kis példányszámban je-
lennek meg. Ennek legutóbbi példája, hogy az 1982-ben megjelent és kötelezővé 
te  új énekeskönyv nem kapható. A kevés példány hamar elfogyo  és Káldy 
püspök bejelente e, hogy évekig nem is várható újabb kiadás.

A lelkészeknek szégyenkezve kell elküldeniük a gyülekezeti tagokat, akik 
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énekeskönyvet akarnak vásárolni. Az ilyen sajtómunka már közvetlenül dest-
ruálja a gyülekezeteket.

e) Mint később kiderült, Káldy püspök utolsó és legjobb fegyvere ellenfeleivel 
szemben a DT koncepciójának kidolgozása le . Ennek csak részben és nem is 
elsősorban volt az a célja, hogy tisztázza az egyház helyét a szocializmusban. 
Ezt ő lényegében már megte e, még mielő  püspök le , különben az állam nem 
tudta volna őt megválasztásra ajánlani a gyülekezeteknek, és akkor még szó 
sem volt DT-ről. E koncepció fő célja az volt, hogy általa teológiailag is ügget-
lenítse magát néhány teológiai professzorral szemben, őket „lekörözve”, mivel 
az ő kritikájukra nem tudo  politikai vádakkal és megfélemlítéssel válaszolni. 
Miután pedig sikerült neki a DT-t a MEE hivatalos és kötelező teológiájává 
nyilvánítani, kétségtelenné vált, hogy ellenfeleit minden ponton, politikailag 
és teológiailag egyaránt legyőzte.

3) Mik a legfőbb jellemzői a MEE mai helyzetének?
a) A teológiai nyomás természetes módon jár együ  a személyi kultusszal. Ennek 
legutóbbi megnyilvánulása volt az elmúlt év őszén a 25 éves püspöki jubileum 
sokrétű ünneplése. Egy hónapon át ez volt a fő témája az egyházi sajtónak. De 
Káldy püspök egyébként is a tévedhetetlenség elérhetetlen magasából néz le a 
lelkészekre magabiztosan és megvetően. Számukra nincs ideje és nincs velük 
testvéri kapcsolata. Így a lelkészeknek nincs lelkipásztora, és ezért közülük 
sokan lelki elhagyato ságban élnek, belső keserűséggel és egyre gyengülő 
munkakedvvel. A havonkénti lelkészgyűlések „erkölcsileg” kötelezők. Minden 
előadást 3 példányban be kell adni. A hozzászólásokról jegyzőkönyv készül, és 
ennek alapján a hozzászólók időnként utólagos püspöki feddésben részesülnek. 
Emia  az együ létek hangulata nem őszinte, és csak ritkán jelentenek valódi 
segítséget a gyülekezeti munkában.

b) A teológiai terror és a személyi kultusz legsúlyosabb következménye az, hogy 
a MEE teológiai munkája egyre alacsonyabb színvonalra süllyed. Tudományos 
munka lehetetlen o , ahol hiányzik a kutatás szabadsága, és a kutatónak előre 
megado  eredményeket kell igazolnia. Már pedig a teológiai tanárok legfőbb 
feladata a DT igazolása. Ez azt is jelenti, hogy a MEE teológiai munkájának nincs 
tudományos világperspektívája, mert nem tud lépést tartani a külöldi kutatás-
sal. Ezt a helyzetet Káldy püspök még külön is konzerválja, amikor hangoztatja: 
a DT a legjobb teológiai koncepció a világon, és ezért nincs szükségünk külöldi, 
különösen nem „nyugati” teológiára.

Nem lehet tudni, hogy ez az önigaz teológia mennyi kárt fog még okozni a 
MEE szellemi és lelki életének. De már az eddigi károk is nagyok, s ezért min-
dennél fontosabb lenne a MEE teológiai, egyházkormányzati és egyházpolitikai 
helyzetét teljes szabadsággal és nyíltsággal újra átgondolni, mielő  az átgon-

KA_Kaldy.indd   204KA_Kaldy.indd   204 2012.05.25.   14:49:112012.05.25.   14:49:11



205

Dokumentumok

dolásra alkalmas lelkészek elfogynak, mielőbb a gyülekezetek szétszélednek 
vagy szektákba süllyednek, mielő  a MEE belső élete végképpen összeomlik.

Az LVSZ azzal tenne nagy  szolgálatot a MEE-nak, ha abban segítene, hogy 
egy ilyen szabad, testvéri beszélgetés mielőbb megindulhasson benne. Addig 
minden kapcsolat – az anyagi segítség kivételével – csak látszat, amely segíti 
elleplezni a MEE valóságos, belső helyzetét. E segítség nélkül a budapesti 
nagygyűlés csak további súlyos károkat fog okozni a MEE-nak, mert segíti 
konzerválni a romlást. A résztvevők kellemes heteket fognak ugyan eltölteni 
Magyarországon. Élvezni fogják a magyar vendégszeretetet. Látni fognak még 
viruló gyülekezeteket. Hallani fognak szép üdvözléseket, „minden-rendben”-
beszédeket sok bibliai idéze el és divatos szociáletikai, teológiai jelszavakkal 
díszítve. És mégis bekötö  szemmel és bedugo  üllel fognak hazatérni, és 
talán egyetlen szálkát sem fognak észrevenni abból a keresztből, amit a MEE 
valóban hordoz.

Kérek mindenkit, aki ezt a nyílt levelet olvassa, ne tekintsék ezt támadásnak 
Káldy püspök személye ellen. A MEE lelkészeinek segélykiáltása ez a levél, 
amelyet ők – bizonyos vagyok benne – szívükben helyeselni fognak még akkor 
is, ha a félelem mia  azt nyilvánosan megtagadni kényszerülnek.

Bocsánatot kérek, hogy ezzel a levéllel Káldy püspöknek fájdalmat kelle  
okoznom. Ő jól tudja, hogy többször is bírálóan nyilatkoztam a DT-val szemben 
és azzal a móddal szemben is, ahogyan azt az egyházra ráerőlteti. Ő azonban 
mindig visszautasíto , vagy szóra sem méltato . Ezért vagyok kénytelen a 
nyilvánosság elő  kritizálni. Közben tudatosan mondtam le arról, hogy mű-
ködésének személyes életemet érintő hatásairól szóljak. Ha tevékenysége csak 
engem sértene, továbbra is szótlanul viselném. De i  nem csupán személyekről 
van szó, hanem mindenekelő  Isten evangéliumának szabadságáról, amely ha 
elvétetik tőlünk, mindnyájan elvesztünk!

Isten irgalma maradjon velünk!
Testvéri köszöntéssel
Kuchen, 1984. július 10.

Dóka  Zoltán
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K   LVSZ   (1984)
 (angol, német, magyar nyelvű tudósítás)

Kaldy wins presidency on 2nd ballot
Hungarian bishop promises team approa  to leadership of LWF
 e  Rev. Dr. Zoltán Káldy, 65, of Budapest, presiding bishop of the Lutheran 
Church in Hungary, has been elected president of the  Lutheran World Federation 
for the next seven years. Káldy is the fi rst Eastern European to head the 
Federation which unites some 54 million of the world’s Lutherans.  e LWF 
was  founded in 1947.

Káldy was elected on the second ballot for president at the LWF  Assemb-
ly Tuesday. He received 173 votes to 124 for Bodil  Sølling, associate general 
secretary of Danchurchaid, the Danish Lutheran relief and development agency, 
the fi rst woman nominee for LWF  president.  ere were 15 abstentions.

On the fi rst ballot, Káldy was the leader with 146 votes, followed by  Sølling 
at 78. Other nominees were American Lutheran Church Presiding Bishop David 
W.  Preus with 52 votes and Canadian seminary professor Roger  Nostbakken 
with 31.  ere were 14 fi rst-ballot abstentions.

In remarks to the Assembly immediately a er the election, Káldy declined 
to give a “long speech” but said he wanted to express “hearty thanks” for the 
“confi dence” shown in him. He said he would forget “prejudices and slanders” 
against him, a reference to some controversy earlier in the Assembly, and would 
“do my best to reach what is ahead and run straight toward the goal.”

 e Christian life, he said, “is a way of passion. We must sacrifi ce all our energies 
and… must follow our resurrected Lord on the way of resurrection and renewal.”

He pledged to “work in a team,” knowing “it is impossible to lead such a great 
community as the LWF„  alone.

Káldy became bishop in 1958, during a trying period for the Hungarian 
church. He had previously been pastor and dean of the Lutheran congregation in 
the city of Pécs. He came to the post noted primarily for his work in evangelism.

A graduate of the theological faculty at Sopron, Káldy has been honored with 
three theological doctorates. He is credited with developing the “theology of 
diakonia service” now holding sway in the Hungarian church. His interests 
outside the church include political, social, and economic issues, and he is a 
member of parliament.

His wife,  Magdolna, is a university professor.
A er the election  Preus off ered his congratulations to Káldy. “In a free, 

open election he was the choice of LWF  delegates,”  Preus said. “I will support 
wholeheartedly the LWF  under Bishop Káldy’s presidency.”

 Nostbakken said it “will be one of our important challenges to address the 
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tensions between East and West in a constructive way.” He, too, gave “assurance 
of my continuing strong commitment to the LWF and  its programs.”

Káldy became bishop at a time when the Hungarian church was suff ering 
its deepest crisis. Hungarian authorities once again had removed from offi  ce 
Presiding Bishop D.  Lajos Ordass, who was regarded by most Hungarian 
Lutherans as their legitimate leader.  Ordass had been sentenced in the Stalin 
era due to alleged currency crimes, but later was “rehabilitated” during the 
1956 Hungarian revolution.

Bishop László  Dezséry, who had resigned as presiding bishop at this time, aga-
in was restored to this position by the state, but promptly resigned again. Great 
expectations were therefore directed to the pastor from Pécs and superintendent 
from the district of Tolna-Baranya, Zoltán Káldy, then 39, who was elected with 
a large majority as presiding bishop at the suggestion of the state.

(Napról Napra. A   Lutheránus Világszövetség VII. Nagygyűlésének napilapja. 
10. szám. 1984. VIII. 1. 1.)

Bis of Zoltán Káldy neuer Präsident des LWB
Auf die erste Präsidents a skandidatin in der Ges i te des  Lutheris en Welt-
bundes entfi elen 124 Stimmen 

Mit 173 von 312 möglichen Stimmen hat die Vollversammlung des Lutherische 
Weltbundes am gestrigen Tage den Leitenden Bischof der Evangelischen-
Lutherischen Kirche in Ungarn, D. Zoltán Káldy, zum Präsidenten des 
Weltbundes gewählt. Er erhielt damit 49 Stimmen mehr als seine Mitbewerberin 
Bodil  Sølling. Mit diesem Ergebnis, das im zweiten Wahlgang zustande kam, ist 
Bischof Káldy ür die kommenden sieben Jahre Präsident des 99 Mitgliedskirchen 
zählenden Weltbundes der Lutheraner.

Ein zweiter Wahlgang war deswegen notwendig geworden, weil Bischof 
Káldy im ersten die absolute Mehrheit nicht erreichte. Im ersten Wahlgang 
entfi elen 136 Stimmen auf ihn, 31 auf den kanadischen  eologen Dr. Roger 
 Nostbakken, 52 auf den amerikanischen Bischof David  Preus und 78 auf Frau 
Bodil  Sølling.

Landesbischof  Hanselmann München, der als einer der ersten Káldy zur 
Wahl gratuliert ha e, bezeichnete in einer Stellungnahme dieses Ergebnis als 
angemessen. Nach Bekanntwerden der Wahl Káldys stimmten die ungarischen 
Gäste im Stehen ihre Nationalhymne an.

In seiner kurzen Ansprache nach dem Wahlvorgang erklärte der erste osteu-
ropäische Präsident des LWB, er wolle versuchen, das in ihn gesetzte Vertrauen 
zu rechtfertigen und in kameradscha licher Zusammenarbeit und im Team 
eine so grosse Gemeinscha , wie sie der LWB darstellt, zu leiten.
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In Anspielung auf die im Vorfeld der Wahl gegen ihn gerichteten persönlichen 
Angriff e und eine Reihe anderer Vorgänge sprach Káldy davon, dass jetzt ein 
langer Leidensweg zuende sei und er vergessen wolle, was hinter ihm liegt. Es 
sei an der Zeit, sich den zukün igen Aufgaben zuzuwenden.

Bischof Káldy ist heute einer der dienstältesten Kirchenührer, vielleicht 
sogar der am längsten im Amt befi ndliche Bischof unter den in Budapest zur 
Zeit versammelten Bischöfen der Lutheraner. Am 29. März 1919 als Kind eines 
Pfarrers in Iharosberény geboren, ist er am 4. November 1958 zum Bischof der 
Süddiözese gewählt worden. Der damals 39jährige war bis dahin Pfarrer von 
Pécs (Fün irchen) und Superintendent des Bezirkes Tolna-Baranya.

Aus der Evangelisationsarbeit kommend forderte er bei seiner Amtseinüh-
rung, in politischen Fragen „gemäss der Regel des Glaubens“ den Entscheidun-
gen des gesunden Menschenverstandes zu folgen und bei der Verkündigung 
christliche Glaubensinhalte in Nächstenliebe umzusetzen.

Gemäss dieser Anzeige entwickelte Káldy in der Folgezeit das, was heute als 
„diakonische  eologie“ Gegenstand vielältiger Gespräche geworden ist. Für 
ihn bedeutet sie eine klare Absage an jegliche Herrscha sansprüche, wie sie die 
Kirche in ihrer Geschichte immer wieder einmal entwickelt ha e. Diakonie sei 
die einzig angemessene Lebensform der Kirche. Dies bedeute praktisch „nach 
innen den Dienst ür die Alten, Kranken, Alleingelassenen; nach aussen, in der 
Gesellscha , die Unterstützung derjenigen Gesellscha sordnung, die wir heute 
in Ungarn au auen“, wie Káldy es einmal im ungarischen Fernsehen erläuterte.

(Napról Napra. A   Lutheránus Világszövetség VII. Nagygyűlésének napilapja. 
10. szám. 1984. VIII. 1. 2.)

Káldy püspök az LVSZ új elnöke
Kedden  délután a nagygyűlés küldö ei Káldy Zoltánt, egyházunk püspök-el-
nökét választo ák meg a   Lutheránus Világszövetség új elnökévé.

A Világszövetség történetében e magas tisztséget első ízben tölti be egy szo-
cialista országban élő egyház püspöke. Megválasztása utáni köszönő beszédét 
most első fordításban bocsátjuk az olvasó elé. 

Elnök Úr!
A mostani pillanat nem alkalmas arra, hogy hosszú beszédet tartsak. Mégis 
szeretnék néhány szót szólni, ha megengedik. Mindenekelő  szívből jövő kö-
szönetemet szeretném kifejezni azért a bizalomért, amellyel az LVSZ elnökévé 
 választo ak.

A mostani pillanathoz vezető út számomra a szenvedés útja volt, a valóságos 
szenvedésé. Nagyon sokat szenvedtem előítéletektől és rágalmaktól, de most 
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elfelejtem, ami mögö em van és minden tőlem telhetőt megteszek azért, ami 
elő em van és egyenest futok a cél felé, a jövőre tekintve.

Nagyon jól tudom, hogy az egész keresztyén élet a szenvedés útja. Minden 
energiánkat, sőt saját magunkat is fel kell áldoznunk és napról napra az önmeg-
tagadás útján járnunk. De követnünk kell Feltámado  Urunkat a feltámadás és 
megújulás útján. Könyörgök Istenhez, erősítsen meg és tegyen képessé rá, hogy 
a kereszt és a feltámadás útján járjak és hogy elnökként ne a magam akaratát, 
hanem az Övét kövessem, és hogy tovább járhassak azon az úton, amelyet Ő 
jelölt ki számomra, hordozván az Ő keresztjét.

Már most megígérhetem, hogy nem a magam útján akarok járni, hanem 
munkatársak közösségében és csoportban dolgozni. Biztos vagyok benne, hogy 
lehetetlen egyedül vezetni egy ilyen nagy közösséget, mint az LVSZ. Isten áldjon 
meg  és tartson meg mindnyájunkat továbbra is kegyelmében!

Gratulálunk!
Dr. Káldy Zoltán püspök-elnök 1958 óta püspöke a Magyarországi Evangélikus 
Egyháznak. Elő e mint pécsi lelkész, majd hosszú időn keresztül a Tolna-Ba-
ranyai Egyházmegye esperese szolgált. Alig van hazánkban gyülekezet, ahol 
hitet ébresztő és szolgáló, szeretetre indító igehirdetéseit ne hallo ák volna. 

Teológiai tudományos munkája több könyvben le  ismer é hazai és külöldi 
olvasók elő . Hazánkban és külöldön számtalan cikket és tanulmányt írt.

Káldy püspök tiszteletbeli doktora a pozsonyi, a kolozsvári egyetemnek és 
a debreceni református teológiai akadémiának.

Mint országgyűlési képviselő hitből fakadó felelősséggel vesz részt válasz-
tóinak küldö eként népünk életének irányításában.

Bizonyosak vagyunk abban, hogy mint az LVSZ elnöke  munkálkodik azért, 
hogy Isten üdvözítő evangéliuma szerte ezen a világon minden emberhez el-
jusson.

(Napról Napra. A   Lutheránus Világszövetség VII. Nagygyűlésének napilapja. 
10. szám. 1984. VIII. 1. 3.)
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Vallomás az elmúlt 25 évről

(Elhangzo  a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Közgyűlésén)

Diakóniát szeretnék végezni azzal is, hogy rövid jelentést terjesztek az Orszá-
gos Közgyűlés elé. A háromévenként tarto  országos közgyűléseken a püs-
pök-elnök köteles beszámolni az utolsó három évben folyt munkáról országos 
összeüggésekben. Kérem, e ől most tekintsenek el, annál is inkább, mert a két 
egyházkerületi közgyűlésen elhangzo  két püspöki jelentés – ha egyházunk 
sajtójában egymás mellé kerül – elegendő tájékoztatást ad egyházunk életé-
ről. Ezeket kiegészítik majd ezen a közgyűlésen elhangzó jelentések az egyes 
munkaágakról. Most inkább néhány megjegyzést, illetőleg vallomást teszek a 
közgyűlés elő  a mögö ünk levő 25 évről.

Két front közö  az egyház útján
Huszonöt évvel ezelő  a Deák téri templomban püspöki székfoglalómat így 
kezdtem: „Isten kezéből fogadom el püspöki tisztemet… Magam elő  – de azt 
hiszem, mások elő  is – világos, hogy nehéz szolgálatra híva am. Sok teher-
tétellel kell átvennem a püspöki szolgálatot… Mégis reménységgel indulok, 
mert nemcsak az elő em álló feladatok dandárjával, hanem Isten hatalmával 
is számolok.” Valóban nehéz helyzetből indultam. 1956-ban a személyi kultuszt 
felszámolni, de a szocializmust továbbé píteni akaró népi megmozdulást sajnos 
befogták szekerükbe azok a belső és külöldi erők, amelyek az egész új társadal-
mi rendet, az épülő szocializmust akarták felszámolni és a történelem szekerét 
vissza akarták forgatni. A támadó és az elért vívmányokat védő erők harcában 
sokan kaptak lelki és fi zikai sebeket. Evangélikus egyházunkban is végbement 
ez a folyamat, csakúgy, mint más egyházakban. Ez teológiai, egyházpolitikai 
és politikai konfrontációkat idéze  élő és önkényes személyi cseréket is hozo . 
Problematikussá le  az egyházban is a vezetés, illetőleg a hatalom kérdése. 
Sokan, akik a személyi kultusz idején egyházi területen a vezetésben elköve-
te  hibákat bírálták, nem ve ék észre – vagy nagyon is észreve ék –, hogy a 
hibák felnagyításával és éles kritikájával azokat az erőket támoga ák, melyek 
az épülő szocializmusnak felszámolására törekedtek, és így közvetlenül vagy 
közvetve a politikai ellenforradalmi tényezőknek adtak segítséget. Megrendült 
a bizalom az evangélikus egyház és a közben megerősödő állami és társadalmi 
vezetés közö  is. A külöldi egyházak és egyházi világszervezetek is jórészt 
negatív szerepet vállaltak ebben az időben, és amikor 1958-ban az állam és az 
egyház viszonyának néhány vonalakban való rendeződése után betöltésre került 
személyemben a Déli Egyházkerület püspöki tiszte, jórészt bizalmatlansággal 
nézték a részben új egyházi vezetést. Ebben a nehéz helyzetben indultam, 
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mindenesetre úgy, hogy a gyülekezetek messze túlnyomó részét – legalábbis 
akkor – magam mögö  tudha am.

Leküzdve az indulás nehézségeit újabb és újabb nehézségekkel kelle  meg-
küzdenem. Mivel megvolt a magam egyértelmű teológiai, egyházpolitikai és 
politikai álláspontja – és azt nem rejte em véka alá a püspöki székfoglalóban 
sem –, annak realizálása során két oldalról indult meg személyemmel és szol-
gálatommal kapcsolatban a kiábrándulás és támadás. A visszahúzó konzer-
vatív – ha tetszik „egyházi jobboldalnak” –, kollaboráns „baloldali” voltam, 
mert őszintén törekedtem az állammal való rendeze , jó viszonyra. Viszont a 
személyi kultusz idejében a vezetésben részt vevő egyes professzorok és lelké-
szek – mondjuk így baloldali vagy inkább „balos” csoport – számára „jobbol-
dali” vagy legjobb esetben „evangélizációs” voltam pejoratív értelemben. Így 
aztán két malomkő közö  őrlődtem. Aztán kineveztek „középutasnak” is, aki 
az „aurea mediocritas”-t, tehát az „arany középutat” járja. Hadd mondjam meg 
püspöki szolgálatom 25. évfordulóján, hogy soha sem voltam „középutas”, ez 
teológiámmal, egyházpolitikámmal és politikai álláspontommal merőben el-
lenkezik, de az sem zavart soha, hogy jó ideig jobboldalról baloldali, baloldalról 
jobboldali voltam, mert Isten elő  állva állandó önvizsgálat közben pontosan 
tudtam, hogy az egyház útját járom a szocializmusban. Azét az egyházét, amely 
az Isten igéjéből él, ahhoz van kötve, és éppen ezért tudatosan vállalja azokat 
a történelmi körülményeket, amelyekbe nem az Isten tudta nélkül került bele, 
és amely egyház nemcsak megtalálta útját a szocializmusban, hanem abban 
görcsök nélkül felszabadultan szolgál, éspedig nem kényszerből, hanem hitből 
folyó szerete el fáradozik népünk előrehaladásáért, fejlődéséért, a szocialista 
társadalom építéséért. Ezt az utat idehaza vagy külöldön egyházi körökben le-
het így vagy úgy minősíteni, még „beskatulyázni” is – tegyék, akiknek íróasztal 
melle  erre van idejük –, nekem azonban egy dolgom van: ezt az utat ingadozás 
nélkül végigjárni, de most már nem egyedül, hanem lelkészeinkkel és egyhá-
zunk egész népével együ , akik immár belső meggyőződésből jönnek velem, 
és az egész egyházvezetőséggel. Egymásra találásunk és együ működésünk 
közben tudjuk, hogy az utat, amelyen járunk, Isten adta, és a további utat is Ő 
adja. Az is tény, hogy egyetlen hosszú utat sem lehet fáradság és botlás nélkül 
járni. Ezért fi gyeljünk most az Igére: „Erőt ad a megfáradtaknak, és az erőtlent 
nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az i ak, még a legkiválóbbak is 
megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint 
a sasok, futnak és nem lankadnak el, járnak és nem fáradnak el.” (Ézs 40,29–31.)

Ha 25 évvel ezelő  azt mondtam: „Személyileg Isten szeretetéről, hűségéről 
és leleményességéről olyan mély, az egész életre szóló tapasztalataim vannak, 
hogy azok alázatos, de bátor előrenézésre serkentenek” – akkor ehhez most 
hozzá kell tennem: az utolsó 25 évben Isten szeretetéről, hűségéről és lelemé-
nyességéről még a korábbiaknál is nagyobb tapasztalatokat szereztem, és még 
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az eddiginél is bátrabban nézek előre. Azt nem tudom, hogy Isten még mennyi 
időt ad a szolgálatra, de azt tudom, hogy az Ő erejére támaszkodva erről az 
útról egy centivel sem fogok letérni, amíg szolgálhatok.

A diakónia útján
Magyarországi Evangélikus Egyházunk a Szentlélek vezetése ala  a diakónia 
útján jár. Erre az útra való rátalálást és a diakóniai út teológiájának elindítását, 
valamint ennek a teológiának végiggondolását, egzegetikai megalapozását evan-
gélikus egyházunkban nevemhez kötik. Ezt vállalom is. Hozzáteszem azonban, 
hogy evangélikus egyházunkban a megkezde  út későbbi szakaszaiban – tehát 
útközben – sokan csatlakoztak és egyes részleteket segíte ek kidolgozni. Így 
le  az valóban közösen kidolgozo  teológiánk. Hogy ki, hol és mennyi hatást 
kapo  a hazai református egyház kiváló püspökeitől, professzoraitól, akik a 
„szolgálat teológiáját” a maguk területén tőlünk üggetlenül kezdeményezték 
és művelték, ezt nehéz volna kimutatni. Tény az, hogy mindkét egyház a maga 
hitvallásaihoz is kötve munkálta és munkálja a szolgálat, illetve a diakónia teo-
lógiáját. Sokkal fontosabb az, hogy ma a két testvéregyház és a  Szabadegyházak 
Tanácsának tagegyházai együ  művelik, egymást segítve a szolgálat, illetve a 
diakóniai teológiát, és együ  haladnak ezen az úton.

Számomra a pécsi gyülekezetben végze  17 évi szolgálatom volt az a há ér, 
amely érlelte bennem a diakóniai gondolkodást és cselekvést. 1941-től az egyre 
inkább jelentkező fasizálódás nyomán lá am sok ember diszkriminálását és 
elnyomását. A pécsi fogházban elítélt haladó gondolkodású embereket, köztük 
kommunistákat is gondoztam. Amikor 1944 nyarán Pécse  is felállíto ák a 
ge ót és oda ezrével zárták be a zsidó származású embereket, köztük zsidó 
származású evangélikusokat is, bejártam hozzájuk. Lá am borzalmas elese -
ségüket, nyomorúságukat, vele együ  tehetetlenségemet, és kínlódtam az 
egyházak mozdulatlansága és árulása mia . Közben 1944 nyarán a fasizmus 
ideológiáját teológiai oldalról támadtam meg „Magyar keresztyénség” címen 
írt hat cikkemben az akkori  Evangélikus Életben. De volt még három másik té-
nyező is, amely gondolkodásomat formálta. A pécsi gyülekezet  Baldauf Gusztáv 
szereteto honában napról napra lá am az öregek segítségre szoruló állapotát. 
Azután: több mint másfél évtizeden keresztül a pécsi klinikákon: sebészeten, 
belgyógyászaton, o  is a tüdőosztályon, szemészeten, ideg- és elmeklinikán, 
hetenként 10-15 emberrel beszélge em súlyos operációjuk, nem egyszer haláluk 
elő  néhány órával. Nem lehete  a láto aktól és hallo aktól szabadulnom. A 
gyülekezetekben, továbbá gyenesdiási és fóti konferenciákon mintegy 70 alka-
lommal végze  egyhetes evangélizációk nyomán létrejö  lelkipásztori beszél-
getésekben, az emberi léleknek olyan mélységeit és nyomorúságait ismertem 
meg, amelyek egyértelművé te ék elő em, hogy az egyház csak akkor tudja 
betölteni szolgálatát, ha sokkal jobban odafordul az emberekhez, mint eddig, 
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felöleli valódi problémáikat, és nemcsak azt ismételgeti unos-untalan, hogy „az 
egyház legfőbb feladata az igehirdetés”, hanem hozzáteszi: és a szeretetszolgá-
lat. Engem nem valami nagy előadás és cikk olvasása vi  a diakóniai teológia 
útjára, hanem Jézusnak a szava: „…minthogy az Emberfi a sem azért jö , hogy 
szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért.” 
(Mt 28,28) Innen indultam a társadalomban végzendő szolgálat felé is: 1954-ben 
a gyenesdiási lelkészkonferencián már ilyen címen tarto am erről előadást: „A 
mai magyar evangélikus ember magatartása”. Ebben az előadásban  Luthernek 
„A keresztyén ember szabadságáról” íro  iratát tarto am szem elő , amelyből 
idéztem: „A keresztyén ember mindenkinek szabad ura, és nincs senkinek sem 
alávetve. A keresztyén ember mindenkinek készséges szolgája, és mindenki-
nek alá van vetve.” Ennek alapján is a társadalomban való aktív szolgálatra 
hívtam lelkészeinket és gyülekezeti tagjainkat. Azt is hangsúlyoztam  Luther 
alapján, hogy „mindenkinek a másik számára mintegy Krisztussá kell lennie”. 
1958 nyarának elején az  Evangélikus Életben a „Hogyan tovább?” c. cikkben az 
opponálás, a ge óba vonulás, a konformizmus és uralkodó egyház képletével 
szemben, ötödik útként a szolgálat, a diakónia útját jelöltem meg. 1958. novem-
ber 4-én tarto  székfoglalómban pedig külön fejezetet szenteltem a „diakónia 
istentiszteletének”, leghosszabban pedig a „politikai istentiszteletről” szóltam, 
amely a társadalomban való szolgálatunkat tárgyalta. 1964-ben Pozsonyban „Az 
egyház életformája: a diakónia” címen már felvázoltam a diakóniai teológia főbb 
vonásait. A következő években pedig a gyenesdiási konferenciákon részletekbe 
menő egzegetikai munkával gazdagíto uk ezt a teológiát. Mindezt a 25 éves 
jubileumon az egyháztörténelem számára kelle  elmondanom. Főleg azt, hogy 
a diakóniai teológiát nem 1964-ben indíto am, hanem 20 évvel előbb, 1944-ben, 
éspedig a fasizmus ideológiájának bírálatával. Már születésénél fogva sem lehe-
te  DC., vagyis a  Deutsche Christen mozgalom teológiáját követő konformista 
teológia, amelytől székfoglalómban is elhatároltam magam és azóta is mindig.

Örülök, hogy egyházunk professzorai, lelkészei és gyülekezeti tagjai ma jól 
értik ezt a teológiát, meghatározza gondolkodásukat és megszabja útjukat. Ők 
is felfedezték, hogy ez az egész diakóniai teológia és annak a gyakorlati egyházi 
és társadalmi életben való megvalósulása abból a legnagyobb diakóniából ered, 
melyet Jézus Krisztus végze  értünk, amikor –  Luther szavaival élve – „annyira 
megalázkodo , hogy bűnömet is, sőt az egész világ bűnét és halálát is magára 
ve e”. Így a diakóniai teológia a kereszt teológiája, mert egyfelől Krisztus ke-
resztáldozatából indul ki, másfelől keresztviselésre hív, hiszen diakóniát végezni 
csak önmagunktól való elfordulással és embertársainkhoz való odafordulással 
lehet. Ezt te e Jézus is a kereszten, és erre hívja követőit. Közben, a diakónia 
útját járva bátran nézhetünk a jövőbe is, mert áll Jézus ígérete: „Bizony, bizony 
mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a öldbe, és nem hal meg, egymaga 
marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz.” (Jn 12,24)
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Ne legyen kétsége sem idehaza, sem külöldön senkinek: egyházunk válto-
zatlanul és letéríthetetlenül a diakóniai teológia által meghatározo  úton fog 
járni a jövőben is a társadalomban és a nemzetközi életben.

Egyházunk a Magyar Népköztársaságban és a társadalomban
E témában most nem kell mindent elölről kezdenem. De néhány korábbi dön-
tésünket a 25 éves évfordulón meg kell konfi rmálnunk. A Magyarországi 
Evangélikus Egyház 1966. december 8-án és 9-én Budapesten tarto  Zsinata 
törvénykönyvet alkoto  és Ünnepélyes Nyilatkozatot te . Ez többek közö  ezt 
mondja: „A Zsinat a Szentírás alapján és a reformáció hagyományai szerint 
vallja, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház a történelmet formáló Isten 
akaratából él a magyar hazában és népe közösségében, ezért a szocializmust 
építő Magyar Népköztársaság törvényes rendjének megbecsülésével a megkö-
tö  Egyezmények szerint a kölcsönös bizalom és megértés szellemében végzi 
igehirdetői munkáját és szolgáló szerete el vesz részt népünk építő munkájában 
a jobb és emberibb életért.”

Egyházunk helyét a Magyar Népköztársaságban az 1948 decemberében az 
állam és az egyház közö  megkötö  Egyezmény, továbbá az 1949-ben születe  
és 1972-ben módosíto  Alkotmány és 1966-os Zsinatunk Ünnepélyes Nyilatko-
zata határozza meg.

Az előző ke ő kimondja az egyház és állam különválását, biztosítja a lelki-
ismereti szabadságot és a vallás szabad gyakorlásának jogát. Az Alkotmány 61. 
§-a kimondja azt is, hogy az állampolgárok a törvény elő  egyenlők és egyenlő 
jogokat élveznek, továbbá, hogy törvény tiltja az állampolgárok felekezet szerinti 
bármilyen hátrányos megkülönböztetését.

Az Egyezmény megkötésétől eltelt 35 év és az Alkotmány megszületésétől 
eltelt 34 év igazolta, hogy az állam és egyház különválasztása helyes volt. Ez 
te e lehetővé a lelkiismereti szabadság biztosítását és gátolta meg az ideológiai-
teológiai keveredést, amelyet mind az egyház, mind az állam ellenez. Ezeket az 
állásfoglalásokat, illetve törvényeket ma is helyeseljük és támogatjuk.

A vallás szabad gyakorlásának joga az elmúlt három és félévtizedben egyre 
jobban megvalósult, még ha i -o  jelentkeztek is elszórtan a törvény kölcsö-
nös nemértéséből származó negatív jelenségek is. Államunk és társadalmunk 
részéről a tolerancia növekede  az egyház és a vallásos emberek iránt minden 
területen. Becsülik, sőt megbecsülik a lelkészeket és a vallásos embereket sze-
mélyükben is és munkájukban is. Sehonnét nem érkeze  jelentés arról, hogy 
bárhol is akadálya le  volna a vallás szabad gyakorlásának, istentiszteletek, 
bibliaórák vagy egyéb egyházi rendezvények megtartásának. Az  Evangélikus 
Élet nagyobb példányszámban, több oldalon jelenik meg. Elindíto uk a  Diakonia 
c. időszaki lapunkat. Levelező teológiai tanfolyam megrendezésének nincs 
akadálya. A gyenesdiási i úsági konferenciák folynak.
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A  Hazafi as Népfrontban, az  Országos Béketanácsban és a  Magyarok Vi-
lágszövetsége elnökségében o  vannak egyházunk képviselői. Sőt, a községi 
és városi tanácsokban is. Nagyra értékeljük, hogy az országgyűlésnek a többi 
felekezetekhez hasonlóan egy evangélikus püspök is tagja.

Hálásak vagyunk, hogy évente több mint 10 alkalommal evangélikus isten-
tiszteletet tarthatunk a Magyar Rádióban. Az  Evangélikus Életet és a  Diakóniát 
bárki megvásárolhatja az utcai hírlapárusoknál. Az Ünnepi Könyvhéten az 
utcán külön sátrat állíto ak fel az egyházi könyvek árusítására. Semmi aka-
dálya nem volt és nincs, hogy egyházunk képviselői külöldi konferenciákon 
vegyenek részt vagy külöldi egyházi vendégeket fogadhassanak.

 Luther Márton születésének 500. évfordulója alkalmából sok fi gyelmet és 
nyito ságot tapasztaltunk államunktól és társadalmunktól. A napilapok és 
folyóiratok gyakran közöltek tárgyilagos cikkeket  Lutherről és munkájáról. 
Világi könyvkiadó jelente e meg  Luther Asztali beszélgetéseit, és a Magyar 
Posta Luther-emlékbélyeget ado  ki. A Magyar Rádió és a Televízió többször 
foglalkozo   Lutherrel és a reformációval. Külön is hálásak vagyunk a Magyar 
Televíziónak a  Luther-szobor felszentelése és a Deák téri jubileumi ünnepély 
több jelenetének közvetítéséért. De örültünk a  Tudományos Ismere erjesztő 
Társulat által  Luther születésének 500. évfordulója alkalmából Sopronban tarto  
tudományos ülésnek is, ahol marxista tudósok és protestáns teológusok foly-
ta ak párbeszédet „ Luther Márton és a magyarországi reformáció” témájáról. 
Ez az ülésszak előbbre vi e a marxista–keresztyén dialógust, örülünk, hogy ez 
év végén a Szépművészeti Múzeumban a  Luther-jubileummal összeüggésben 
a Művelődésügyi Minisztérium kiállítást rendez.

Végül, államunk és egyházunk jó viszonyát, államunk és társadalmunk 
nyito ságát, megértését és segítségét mutatja, hogy államunk hozzájárult a 
  Lutheránus Világszövetség nagygyűlésének Budapesten való megtartásához, 
biztosíto a a delegátusok vízumát és a nagygyűlés megrendezéséhez szükséges 
épületeket. E helyen is szívből jövő köszönetünket fejezzük ki Kormányunk-
nak, az  Állami Egyházügyi Hivatalnak és  Miklós Imre elnök úrnak. Hisszük, 
hogy a Nagygyűlés segíteni fogja a nemzetközi feszültségek közepe e a népek 
barátságát, egymás jobb megismerését és a béke szent ügyét.

Külön kell még hangsúlyoznom Zsinati Törvényünk Ünnepélyes Nyilatkoza-
tából az imént már felolvaso , de most megismétlendő mondatot: „A Magyar-
országi Evangélikus Egyház… a szocializmust építő Magyar Népköztársaság 
törvényes rendjének megbecsülésével… szolgáló szerete el vesz részt népünk 
építő munkájában a jobb és emberibb életért.”

Szeretnénk biztosítani ezen a mai jubileumon is államunkat és társadalmunkat, 
hogy ez a szolgáló szeretet népünk és társadalmunk iránt nem fogyo , hanem 
nő  az elmúlt években. Meleg, igaz hazafi sággal ragaszkodunk népünkhöz és 
társadalmunkhoz. Ez a mély érzés késztet bennünket arra, hogy ami csak raj-
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tunk áll, megtegyük népünk és társadalmunk fejlődéséért, különösen most, a 
nemzetközi feszültségek és gazdasági nehézségek idején. Erősítjük híveinkben az 
áldozatos hazaszeretet érzését, és kérjük őket, hogy becsületes munkával, kemény 
erőfeszítésekkel, tudásuk és erejük teljes latba vetésével dolgozzanak, és adjanak 
népünknek és kereskedelmi partnereinknek minőségi termékeket. Ugyanakkor 
szeretnénk tovább munkálkodni a családi élet megbecsüléséért, a családi erkölcs 
tisztaságáért, a válások megelőzéséért, a testi-lelki sérültek gyógyításáért, az alko-
holizmus legyőzéséért. Ma már nemcsak egymás melle  él az állam és az egyház, 
hanem közösen tudunk közös célokért dolgozni a világnézeti különbség ellenére 
is. Egyre több a közös cél és egyre inkább szükség van a közös erőfeszítésekre.

Én magam csak ebben az országban, ebben a hazában és ebben a társada-
lomban tudok élni:  Balassi Bálint,  Berzsenyi Dániel,  Vörösmarty Mihály,  Petőfi  
Sándor,  Arany János,  Kossuth Lajos,  Ady Endre,  Juhász Gyula,  Radnóti Miklós, 
 Váczi Mihály,  Illyés Gyula,  Bartók Béla és  Kodály Zoltán országában. És boldog 
vagyok, hogy i  vagyok o hon. És szeretem ezt a társadalmat, még akkor is, 
ha néha problémáink vannak, mert ez a társadalom a miénk és rajtunk is áll, 
hogy még mivé formáljuk. Ehhez szükséges a „szolgáló szeretet”.

Ezekben a napokban együ  ünnepelünk népünkkel és más népekkel a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom 66. évfordulója alkalmából. Ez a forradalom 
nagy változást indíto  el a világban, és annak gyümölcsei népünk életében is 
nyilvánvalóak.

Sötét felhők a láthatáron
A nemzetközi feszültségek világában élünk és végezzük szolgálatunkat. Külö-
nösen is nagy a nyugat–keleti feszültség. A nukleáris fegyverek felhalmozódása 
idején ilyen feszültség és annak állandó fokozódása a szó szoros értelmében 
életveszélyes. Abban a helyzetben van a világ, hogy az ember a kezében levő 
nukleáris erővel elpusztíthatja a öldet és önmagát. Szinte a robbanásig feszíti a 
helyzetet az amerikai középhatótávolságú rakéták Európába telepítésével való 
szünet nélküli fenyegetés. Sőt, egyes nyugat-európai kormányok máris megkezd-
ték, illetve hamarosan megkezdik a rakéták és a manőverező robotrepülőgépek 
telepítését. Ennek logikus következménye volna a Szovjetunió megfelelő válasza. 
A fegyverkezési hajsza továbbfokozódása. Szovjetunió már számos konstruktív 
javaslatot te , amelyet sorra visszautasíto ak nyugaton. Közben minden ered-
mény nélkül két szovjet–amerikai tárgyalás is folyik hosszú idő óta Gen en, 
az egyik az európai nukleáris fegyverzet korlátozásáról, a másik a stratégiai 
fegyverek korlátozásáról és csökkentéséről. Közel-Keleten a libanoni válság 
tovább tart. A karib térségben Grenada ellen végrehajto  invázió jelzi, hogy az 
Egyesült Államok i  is egyeduralomra törekszik.

Közben hatalmas tömegmegmozdulások vannak Nyugat-Európában, de az 
Egyesült Államokban és Japánban is a rakéták telepítésének megakadályozá-
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sa, a nukleáris fegyverek befagyasztása, a nagyhatalmak közö i tárgyalások 
sürgetése, a béke megvédése érdekében.

Az egyházak is aktivizálódtak szinte az egész világon. Isten teremte  világa 
és az emberi élet megmentése érdekében ilyen erővel és határozo sággal még 
nem léptek fel a történelem folyamán. A   Lutheránus Világszövetség Végrehajtó 
Bizo sága 1981-ben Turkuban, a világvallások világgyűlése 1982-ben Moszkvá-
ban, a keresztyén egyházak együ esen 1983-ban Uppsalában, a Béke-világtalál-
kozó 1983-ban Prágában, az  Egyházak Világtanácsa nagygyűlése 1983 nyarán 
Vancouverben,  II. János Pál pápa többször is fellépe  világunk megmentéséért. 
A  Keresztyén Békekonferencia számtalanszor hívta fel a keresztyén egyházakat 
a békeszolgálat erősítésére, legutoljára 25 éves jubileumán Moszkvában.

A  Magyarországi Ökumenikus Tanács is folyamatosan halla a szavát a ra-
kétatelepítés ellen, és sürge e a konfrontáció fokozása helye  a tárgyalásokat 
és a leszerelést.

Magyarországi Evangélikus Egyházunk is állandóan szól és cselekszik ideha-
za és külöldi világtalálkozókon a béke megmentéséért, a rakéták telepítésének 
megakadályozásáért és a problémák tárgyalások útján való megoldásáért. E 
helyen újra kimondjuk, hogy jelenleg nincs világunkban sürgetőbb feladat, mint 
a teremte  világ és az emberi élet megmentése. E cél érdekében kell világunkban 
most minden mást ennek alárendelni. Mindenkihez fordulunk, aki világunkban 
felelős a béke megőrzéséért, hogy ne telepítsenek újabb rakétákat Európában. 
Fagyasszanak be minden nukleáris fegyverzetet. Állítsák le a fegyverkezési 
versenyt, éspedig a nukleárist és hagyományost egyaránt.

Előbb csökkentsék, aztán semmisítsék meg a nukleáris fegyvereket. Kezdje-
nek hozzá az általános és teljes leszereléshez. Oldják meg az égető problémákat 
politikai tárgyalásokkal, és nem konfrontációkkal és fegyverekkel. Mivel a 
tartós béke csak igazságosságon alapulhat, fáradozzanak igazságos nemzetközi 
gazdasági rend megteremtéséért.

Hazai ökumené
Isten iránti hálával szólhatok a  Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsá-
nak szolgálatáról. Az  Ökumenikus Tanács tagegyházai családként élnek és szol-
gálnak. Az elmúlt 25 évben az  Ökumenikus Tanács dr.  Bartha Tibor református 
püspök vezetésével összeforro , mint akik egy Lélekkel ita a ak meg. Megerősí-
te e testvériségünket számos közös szolgálat idehaza és külöldön. Szívből adok 
hálát Istennek, hogy ezekben az évtizedekben közösen fordítha uk le a Szentírást. 
Több teológiai hozzájárulást adtunk közösen a különböző világgyűléseknek. 
Ez a közös teológiai munka megerősíte e közös teológiai gondolkodásunkat. 
Egyházpolitikánk és politikánk összehangolódo , és valóban együ  lépünk ma 
előre hazánk társadalmi és gazdasági fejlődéséért, és a nemzetközi fórumokon 
is közös álláspontot tudunk képviselni. Nagyon meggazdagíto  bennünket az 
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imaheteken való közös szolgálat és részvétel. Boldog vagyok, hogy másfél évszá-
zad óta közösen vehetünk úrvacsorát református testvéreinkkel. A közös refor-
mációi emlékünnepélyek is melegíte ék testvéri kapcsolatainkat. Gyümölcsöző 
a kapcsolatunk a  Szabadegyházak Tanácsával is, különösen is a baptistákkal, 
metodistákkal és adventistákkal. Igaz testvéri kapcsolat fűz bennünket a hazai 
ortodox egyházakhoz, különösen is a magyar ortodox egyházhoz. Jó a kapcso-
latunk az unitárius egyházzal. Nagy örömünkre mélyülnek a kapcsolataink a 
magyarországi izraeliták országos képviseletével, az izraelita hitközösséggel. 
A római katolikus egyház és egyházunk közö i kapcsolat is gazdagodo  az 
elmúlt időben, örülök annak, hogy vendégem lehete  dr.  Lékai László bíboros, 
esztergomi érsek. Ugyanakkor mindkét evangélikus püspök együ esen látoga a 
meg Esztergomban dr.  Lékai László bíborost. Több kérdést tudtunk megbeszélni, 
amelyek előbbre viszik egyházaink kapcsolatát. Jó tudnunk, hogy a   Lutheránus 
Világszövetség és a  Vatikán vegyes bizo sága közösen olyan nyilatkozatot te  
 Luther Márton születésének 500. évfordulója alkalmából, mely nyilatkozat  Luther 
Mártont Jézus Krisztus hű tanújának vallja. Bízom benne, hogy ez a nyilatkozat 
visszhangot vált ki a hazai római katolikus egyházban is. Kár, hogy a vegyes 
házasságok kérdése még mindig zavarja viszonyunkat.

Nemzetközi kapcsolatok
Erről a kérdésről most nem kívánok részletesen szólni, mert az ez évi értékelé-
sünk még nem készült el. Tény az, hogy egyházunk jelentős szolgálatot végez 
a különböző egyházi világszervezetekben, és állandóan mélyíti kapcsolatát az 
evangélikus testvéregyházakkal. Ki kell emelnem az  Egyházak Világtanácsa 
Vancouverben tarto  nagygyűlésének jelentőségét. Ez a nagygyűlés meggyő-
ződésünk szerint konstruktív szolgálatot végze  mind az egyházak közö i kap-
csolatok mélyítésével és gazdagításával, mind a nagy nemzetközi kérdésekben 
való pozitív és bátor állásfoglalásaival. Állást foglalt a konfrontációkkal szemben, 
sürge e a kormányok közö i tárgyalásokat. Állást foglalt a nukleáris fegyverek 
befagyasztása, csökkentése, majd megsemmisítése melle , felhívást intéze  a 
nagyhatalmakhoz, hogy ne telepítsenek újabb rakétákat Európában. Hangsúlyoz-
ta, hogy nincsen béke igazságosság nélkül. Egy nagy vízióról is szólt, arról, hogy 
a keresztyén egyházak egyszer eljutnak majd az eucharisztikus közösséghez, a 
közös úrvacsorához, és ezzel elősegítik a szétszakadozo  emberiség egységét is. 
Evangélikus egyházunk külügyi munkája az elmúlt két évben már a   Lutheránus 
Világszövetség budapesti nagygyűlésének előkészítését szolgálta.

A   Lutheránus Világszövetség nagygyűlése
Ismeretes, hogy a   Lutheránus Világszövetség 1984. július 22. és augusztus 5. 
közö  Budapesten tartja VII. nagygyűlését. Istennek adunk hálát, hogy egy-
házunk gazdája lehet ennek a nagygyűlésnek, ahova mintegy 1100 delegátus, 

KA_Kaldy.indd   218KA_Kaldy.indd   218 2012.05.25.   14:49:142012.05.25.   14:49:14



219

Dokumentumok

megfi gyelő, tanácsadó és újságíró érkezik. Ezenkívül igen sok turista is készül 
erre az alkalomra. Az előkészületek mind Gen en, mind Budapesten jó ütemben 
folynak. A Budapest Sportcsarnok mindenképpen megfelelő hely lesz a nagy-
gyűlés számára. 120 evangélikus gyülekezet várja 1984. július 29-én szolgálatra 
a külöldi vendégeket. Mindenesetre a következő hónapokban egyházunknak 
minden fi gyelmét és erejét erre a nagygyűlésre kell fordítania. Hisszük, hogy 
Isten megáldja a nagygyűlés munkáját, és ez a nagygyűlés jó szolgálatot fog 
végezni a világ evangélikus egyházai, de ezen túlmenőleg az egész ökumené 
és az egész emberiség számára.

Luther-jubileum
Az 1983. év a világ evangélikus egyházaiban  Luther-év volt a nagy reformátor 
születésének 500. évfordulója alkalmából. Egyházunk is nagyon elevenen ve  
részt a jubileum megünneplésében. Minden evangélikus gyülekezetben, mind 
a 16 egyházmegyében megemlékezések voltak nagyon gazdag műsorral. Az 
országos jubileumi ünnepélyt október 31-én tarto uk a Deák téri evangélikus 
templomban, ahol bemutatásra került  Szokolay Sándor négytételes Luther-kan-
tátája is. Dr.  Nagy Gyula püspök tarto  előadást, és én végeztem az igehirdetést. 
Október 31-én délután a  Teológiai Akadémia kertjében felava uk  Luther Márton 
szobrát, amelyet  Lux Elek, illetőleg  Buza Barna szobrászművész készíte . Zenei 
és irodalmi pályázatokat írtunk ki. A zenei pályázatra 9 pályamű érkeze . A 
nyerteseknek a jubileumi ünnepélyen adtuk át a díjakat. Az ünnepélyek még 
tovább folynak egyházunkban egészen az év végéig.

Köszönet szava
A 25 éves jubileum alkalmából tele van a szívem hálával mindenekelő  Isten 
iránt, Aki szeretetével, hűségével, bocsánatával, erejével volt mindig melle em 
és melle ünk. Mindenért Neki legyen dicsőség!

Köszönöm mindazoknak szeretetét, támogatását, jó szavát, bátorítását, akik 
munkámat és munkánkat előbbre vi ék, gazdagíto ák.

Külön is gondolok most  Mihályfi  Ernőre,  Darvas Józsefre és  Fekete Zoltán-
ra. De gondolok  Dezséry Lászlóra,  Vető Lajosra,  O lyk Ernőre és  Nagy Gyula 
püspökökre. Gondolok a teológiai professzorokra, egyházkerületi felügyelőkre, 
lelkészekre és gyülekezeti felügyelőkre, presbiterekre, kántorokra, gondnokokra. 
Gondolok  Karner Ágoston főtitkárra,  Szemerei Zoltán osztályvezetőre és min-
den munkatársunkra az Országos Egyháznál és az egyházkerületek irodáiban.

Mély hálával gondolok az  Állami Egyházügyi Hivatal mindenkori elnökeire, 
elsősorban  Horváth Jánosra és a tisztségviselőkre. Kiemelten is gondolok  Mik-
lós Imre államtitkár úrra, akinek irántam való bizalma sokszor segíte  nehéz 
helyzetekben. Köszönöm megértését, segítségét, nyito ságát és barátságát. 
Köszönöm  Bai László főosztályvezető úrnak,  Lóránt Vilmos tanácsos úrnak, 
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 Völgyesi Mátyás főosztályvezető úrnak és  Pozsonyi László főosztályvezető 
úrnak számtalanszor megtapasztalt segítségét.

Szívből köszönöm Feleségemnek áldozatos szeretetét. Köszönöm, hogy kibírta 
melle em a közel 25 évet, ezt az iszonyatos hajszát, zokszó nélkül. Köszönöm 
sok-sok segítségét, melle em állását nehéz helyzetekben. Isten áldja meg érte.

Ugyanazzal a reménységgel nézek előre, mint azt 25 évvel ezelő  te em. De 
mondhatnám azt is, hogy még nagyobb reménységgel, mert még több tapasz-
talatom van Isten szeretetéről és hűségéről. Ez az Isten vezet bennünket tovább 
és ad erőt az út további szakaszához. Kérem jelentésem elfogadását.

( Lelkipásztor [58. évf.] 1984/1. 1–10.)

„T     ”

EZT A GYÖNYÖRŰ MONDATOT  Pál apostol mondo a a fi lippi gyülekezetnek 
(Fil 4,1). Megelőzőleg „szerelmes atyámfi ai”-nak szólíto a őket. Az a  Pál apostol 
írt így, aki tudo  rendkívül kemény lenni a gyülekezetekkel és annak tagjai-
val szemben, ha az egyház és az evangélium ügyét veszélyeztetve lá a. Ezért 
igen magas minősítése a fi lippi gyülekezetnek, ha azt mondja az apostol: „ti én 
örömöm és én koronám”. Még csak fokozza  Pál dicséretét az, hogy a magyarra 
„koroná”-val fordíto  szó helyén az eredeti görög szövegben a „sztephanosz” 
szó áll, amely a győztesnek kijáró díjat jelölte meg az ókori sportversenyeken.

És most  Pál apostolnak a fi lippi gyülekezetre vonatkoztato  megállapítá-
sait teljes meggyőződéssel hadd vonatkoztassam a magyarországi evangélikus  
egyház gyülekezeteire. Ezek a gyülekezetek a   Lutheránus Világszövetség VII. 
nagygyűlésének előkészítésében, azon való részvételben, azért való áldozatban 
és fegyelemben „én örömömnek és én koronámnak” bizonyultak. Igen nagy 
megtiszteltetés számomra a   Lutheránus Világszövetség elnöki posztja, mégis 
ki merem mondani: a „győzelmi díj” számomra nem az elnöki tiszt, hanem ma-
guk a gyülekezetek. Boldog vagyok, hogy ennek a magyarországi evangélikus 
egyháznak lehetek a püspöke. Miközben egy szemérmetlen és áruló magyar 
pap azzal ete e a világot, hogy gyülekezeteink elszektásodnak, szétesnek, úgy 
jelentek meg ezek a gyülekezetek „ország-világ” elő , mint amelyekben Krisztus 
evangéliuma által ébreszte  élet, szeretet, egység és reménység él.

Nemcsak a magam, hanem a magyarországi evangélikus egyház országos el-
nöksége nevében is hálás szívvel és megindultan mondok köszönetet gyüleke-
zeteinknek helytállásukért.

ELSŐSORBAN AZT KÖSZÖNÖM MEG, hogy a gyülekezetek Krisztus gyüleke-
zeteinek bizonyultak, akik szeretik Isten igéjét, élnek a szentségekkel és gyakorol-
ják a közösséget, csakúgy, mint az első keresztyének te ék, és a reformáció óta, 
450 éven keresztül evangélikus atyáink is így cselekedtek. Külöldről érkeze  
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vendégeink egy része pontosan tudta, hogy ez így igaz. Viszont nagyon sokan 
jö ek ide úgy, hogy a külöldi ellenséges propaganda bekötö e a szemüket, 
előítéletekkel és rágalmakkal tömte meg a fejüket népünk és egyházunk életé-
vel kapcsolatban. A nagygyűlés elő  erre a gyűlölködő és gátlástalan elemek 
felhasználták a kommunikáció szinte minden eszközét: újságok, rádió, televízió, 
központi világi és egyházi lapok, vidéki és gyülekezeti „helyi érdekű” lapok, 
körlevelek. A szédítés sokszor „profi ” szinten folyt. És aztán mi következete ? 
A vendégek a saját szemükkel győződhe ek meg mind annak az ellenkezőjéről, 
amit „álnoksággal, hamissággal, gonoszsággal, rosszindula al, sugdolózással, 
rágalmakkal, a rosszban való találékonysággal, szeretetlenséggel és irgalmat-
lansággal” terjeszte ek rólunk. Volt olyan külöldi, aki a gyülekezet elő  sírva 
vallo a meg, hogy őt is mennyire félreveze ék és becsapták.

KÖSZÖNJÜK GYÜLEKEZETEINKNEK, hogy az egész nagygyűlést a maguké-
nak vallo ák és a sajátjuknak tekinte ék. A gyülekezetek és a gyülekezeti tagok 
tudatosan tudták, hogy ez a nagygyűlés nem egyszerűen egyik vagy másik 
magyar püspök ügye, nem az Országos Egyházi Elnökség ügye, hanem egész 
egyházunk és minden gyülekezetünk ügye. Átérezték, hogy ez a „mi ügyünk”. 
I  minden hazai evangélikus embernek a „fedélzeten” a helye. A gyülekezetek 
becsületbeli ügyüknek tekinte ék, hogy a nagygyűlés jól folyjék le, jó ered-
ményeket hozzon a   Lutheránus Világszövetség, a Magyarországi Evangélikus 
Egyház és gyülekezeteink számára. Gyülekezeteink az elmúlt évtizedekben 
is sokszor össze tudtak fogni egy-egy jó ügy érdekében, de a magam részéről 
szolgálatom ideje ala  ilyen méretű és ilyen erejű összefogásra még nem volt 
példa. Nem tudta őket „fellazítani” az áruló lelkész hazudozása és rágalma – 
melyet a  „Szabad” Európa Rádió a nagygyűlés elő  és ala  az unalomig ismé-
telgete . – Ezek a gyülekezetek tudják a dolgokat helyükre tenni. Köszönjük 
gyülekezeteinknek, hogy a Lutheránus Világszövetséget, annak 99 tagegyházát 
a szívükre szoríto ák, és ezt mondták: „A mi Lutheránus Világszövetségünk”, 
és ebben a ragaszkodásban nem tudta megzavarni gyülekezeteinket az sem, 
hogy egyik-másik tagegyház képviselője (hála Istennek nagyon kevés!) nem 
testvérként viselkede  Budapesten.

KÖSZÖNJÜK GYÜLEKEZETEINKNEK, hogy a megnyitó és záró istentisz-
teleteken olyan nagy számban és olyan lelkesen voltak jelen. Ismert, hogy a két 
alkalmon összesen több mint 20 000 gyülekezeti tagunk ve  részt. Ez óriási 
szám! De tegyük mindjárt hozzá: legalább kétszer ennyi jö  volna el, ha le  
volna hely. Sajnos százakat és százakat le kelle  beszélni a részvételről (és ez 
nagy fájdalom volt számunkra), mert a Budapest Sportcsarnok nem tudo  
többet befogadni. Jö ek gyalog, vonaton, autóbuszokkal, gépkocsikkal. Szinte 
ömlö ek a gyülekezeti tagok a Sportcsarnok felé! Milyen pontosan megérkeztek! 
Milyen gyorsan elfoglalták helyeiket! Milyen fegyelmeze en viselkedtek! Mi-
lyen rendben járultak ezrek és ezrek az úrvacsorához! Milyen szépen és bátran 
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énekeltek! Milyen fi gyelemmel hallga ák az igehirdetést! Hogy csillogo  a 
szemük! Milyen boldogok voltak! Milyen büszkén viselték a nagygyűlés emb-
lémáját! Köszönöm mindezt néktek falusi parasztok, parasztasszonyok, városi 
és fővárosi értelmiségiek, fi atalok és idősebbek! Nem csalódtunk bennetek!

KÖSZÖNJÜK GYÜLEKEZETEINKNEK, hogy közel 900 külöldi vendéget fo-
gadtak július 29-én. Volt hely, ahol csak 2 vendég volt, másu  15-20. Milyen sok 
szerete el fogadták őket, és mennyire elhalmozták őket a szeretet mindenféle 
formájával! Tele voltak a templomok. Szolgáltak az énekkarok. A gyülekezetek 
lelkészei ismerte ék gyülekezetük történetét és életét. A fehérasztalok melle  
folyt az élénk beszélgetés. A legtöbb helyen kitűnően szolgáltak a helyi vagy 
vendégtolmácsok. Több helyen a községi vagy városi tanács is fogadást ado . A 
vendégek számos ajándékot kaptak. Igen sok külöldi vendég azt mondo a, hogy 
ezek a fővárosi és vidéki istentiszteletek és közösségi alkalmak voltak a „legna-
gyobb élményeik” az egész nagygyűlés során. Nem is fogják ezeket elfelejteni.

KÖSZÖNJÜK GYÜLEKEZETEINKNEK, hogy több gyülekezeti énekkar nagy-
szerűen szolgált a Budapest Sportcsarnokban a megnyitó és záróistentiszteleteken, 
az esti áhítatokon, úrvacsoraosztás alkalmából. Kiemelkedő volt a  Lutheránia 
szolgálata az „egyházunk bemutatkozik” programban, de máskor is. Lehet, 
hogy emlékezetből nem tudom valamennyi énekkart felsorolni, mégis kísérle-
tet teszek erre: budavári Schütz kórus, kelenöldi énekkar, Fasor, Nagytarcsa, 
Sopron, Nyíregyháza, Kiskőrös, Alberti, Miskolc, Pécs, Oroszlány, Ősagárd. 
Gazdagíto ák, színesíte ék az istentiszteleteket. Külön öröm volt látni, hogy 
külsőben is milyen szép ruhákban jelentek meg az énekkarok tagjai. A kórusok 
vezetői mély benyomást kelte ek felkészültségükkel. Bizonyára az énekkarok 
tagjainak is egy életre szóló élményt fog jelenteni, hogy a   Lutheránus Világ-
szövetség budapesti nagygyűlésén énekeltek a Budapest Sportcsarnokban az 
öt világrész evangélikusai elő . Köszönjük, hogy a gyülekezetekben is július 
29-én sok énekkar szolgált.

KÖSZÖNJÜK GYÜLEKEZETEINKNEK a csodálatosan szép kézimunkákat. 
Ezekbe a kézimunkákba a gyülekezetek asszonyai beleadták szívüket-lelküket, 
magas művészi tudásukat. A gyönyörű színek jelezték népünk magas kultúrá-
ját, szépérzékét és meleg szívét. Nagyon boldogok voltak vendégeink ezekkel 
az ajándékokkal. Bizonyára eszükbe jut majd sokszor Budapest, egyházunk, 
amikor a kézimunkára esik tekintetük o honaikban.

KÖSZNÖJÜK LELKÉSZEINKNEK IS sok-sok fáradozását, szeretetét, áldozatát. 
Köszönjük, hogy számítha unk rájuk és nem csalódtunk bennük. (Ez akkor is 
így van 99,9 százalékban, ha 1 vagy 2 lelkészben csalódtunk.)

Még egyszer hadd mondjam: Köszönöm, „én örömöm és én koronám”.

( Evangélikus Élet [49. évf.] 1984. szeptember 16. 1.)

KA_Kaldy.indd   222KA_Kaldy.indd   222 2012.05.25.   14:49:142012.05.25.   14:49:14



223

Dokumentumok

K Z ,    L V
   V B M, 
1986.  4–9.   

President’s Message
Fraternal greeting to the members of the Executive Commi ee, the Staff  of the 
 Lutheran World Federation and all being present in the annual meeting 1986 
in Munich.

I have been meditating for long on this meeting of the Executive Commi ee 
in my sick-room at home. It was a great, encouraging excitement for me to hear 
that the venue of this meeting has been changed because it was clear that I 
should not be permi ed by my doctors to travel as far as Papua New Guinea. 
I deeply regret that by this decision the sister-church in Papua New Guinea 
can not celebrate the centenary in such a crowded circle of representatives of 
her sister-churches as expected before. Yet, our sister-church and our fellow-
Lutheran in Papua New Guinea, I, too, wanted to visit and meet with, can be 
sure of the Christian love, solidarity and the feeling of being one in Christ 
inspite of the great geographic distance and the under-representation, at least 
in terms of the size of delegation, of the  Lutheran World Federation. I believe, 
our delegation will do its best for confi rming our unity with this church.

To go to Munich seemed to me to be a great possibility and a great challenge, 
too. Since my last visit in Geneva, on December 18th and 19th, 1985, as on the home 
way I got a stroke in rushing to my plane for Budapest in Zurich, – all of you 
know this – I have been sick. Until the end of January I had to stay in hospital 
and since then I have been on a straight line of recovery.  e recovery, how-
ever, is not fast, so I am still not permi ed neither to travel nor to do any work.

To be sick for a longer period of time is, already for itself, a great spiritual 
burden, in addition to the physical one, for any human being. When, however, 
one, by sickness, is confi ned to lay down his responsibilities for a while just 
a er a cheerful start, that makes the burden even heavier. You will understand 
this situation, you will understand that is is not easy to accept this situation, 
being so diff erent from what one in longing for, from the hands of God. “For my 
thoughts are not your thoughts…” (Isaiah 55:8). Let us strengthen in the belief 
that his thought are anyway merciful thoughts of the Father in Jesus Christ.

My thoughts go in these weeks prior to the Executive Commi ee to the 
members of the Commi ee. I see faces of the members, I remember you by 
names, I remember words and smiles and concerns – scenes we experienced 
together in recent time or even before. We were just at the very beginning of 
the challenge to be the Executive Commi ee of the LWF. May  the Lord of the 
church bless you all as you go on to assume responsibility for the world-wide 
Lutheran family.
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I should like the members of the Executive Commi ee to know that Sep-
tember 16–18, 1985, I a ended a peace conference of diff erent denominations 
of Romania in Bucharest. Opinions on style and content of such a conference 
might diff er, nevertheless, I believe, we must fi nd ways of cooperation and 
understanding in the contemporary world, despite of our many diff erences.

A delegation of the LWF,  consisting of General Secretary  Staalse , Director 
 Lehtonen, Prof.  Kretschmar and myself, visited the USSR, consulting representa-
tives of the Russian Orthodox Church, church leaders from Estonia and Latvia, 
and meeting with the president of the Religious Aff airs’ Council, Mr.  Harchev. 
 e mere fact of the visit has to be considered as a success, but in addition to 
this our hope has been encouraged that some steps ahead will be possible.

 e United Evangelical Lutheran Church in Germany held bishops’ confer-
ence and meeting of the synod in Schleswig last October 18–23. Lecturing there 
on the activities of the LWF, my  appreciation and request for supporting the 
federation in theological work, by personnel according to need and also fi nan-
cially, was met by the willingness of the West-German church leaders to do 
so.  ey strongly stressed that, by the election of the president for an Eastern 
European country, the LWF  manifested its global character and engagement.

It has been a pleasure for me to serve the  Lutheran World Federation so far, 
and I deeply regret that, at least for the time being, I am not able to assume my 
responsibilities. My hope and will to return is fi rm, and I pray for strength.

I pray also for this meeting of the Executive Commi ee. May God, our Lord 
lead you in your deliberations and consultations by the Holy Spirit, that, also 
this meeting as all activities of the  Lutheran World Federation will be for his 
glory and for the benefi t of our churches serving our Saviour, the Lord Jesus 
Christ, all over the world.

“Now to him who by the power at work within us is able to do far more 
abundantly than all that we ask or think, to him be glory in the church and 
in Christ Jesus to all generations, for ever and ever. Amen.” (Ephesians 3:20)

Bishop Dr. Zoltán Káldy

Fordítás (1986. július 20.):

Elnöki üzenet
Testvéri köszöntésemet küldöm a Végrehajtó Bizo ság tagjainak, a   Lutheránus 
Világszövetség munkatársainak és mindazoknak, akik jelen vannak München-
ben az 1986-os ülésen.

Sokat gondoltam a Végrehajtó Bizo ságnak erre az ülésére o honi beteg-
szobámban. Nagy, bátorító izgalom volt számomra, amikor megtudtam, hogy 
megváltozta ák az ülés helyét, mert világos volt, orvosaim nem engedik meg, 
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hogy a távoli Pápua Új-Guineába utazzam. Mélyen fájlalom, hogy ennek a dön-
tésnek a következtében pápua új-guineai testvéregyházunk nem ünnepelheti 
idei centenáriumát a testvéregyházak képviselőinek olyan népes jelenlétében, 
mint azt eredetileg várták. Mégis, pápua új-guineai testvéregyházunk és o ani 
evangélikus testvéreink, akiket én is szere em volna meglátogatni s akikkel 
találkozni akartam, bizonyosak lehetnek keresztyén szeretetünk, szolidaritá-
sunk és Krisztusban való egységünk felől a nagy öldrajzi távolság ellenére, és 
annak ellenére is, hogy – legalábbis, ami a delegáció számbeli nagyságát illeti 
– a   Lutheránus Világszövetség nem lesz olyan jelentősen képviselve. Hiszem 
azonban, hogy küldö ségünk mindent elkövet, hogy megerősítse egységünket 
ezzel az egyházzal.

Münchenbe menni, ez nagy lehetőség és egyú al nagy kihívás is volt szá-
momra. Legutóbbi genfi  látogatásom, 1985. december 18–19. óta, amikor Zürich-
ben a Budapestre induló repülőgép felé igyekezve ütést kaptam – mindannyian 
tudják ezt –, beteg vagyok. Január végéig kórházban kelle  tartózkodnom és 
azóta a gyógyulás egyenes útján vagyok. A gyógyulás azonban nem gyors, 
ezért nem szabad még sem utaznom, sem dolgoznom.

Hosszabb ideig betegnek lenni, ez már önmagában is nagy lelki teher, a fi zikai 
terhen túl, minden ember számára. Ha azonban betegség mia  valakinek egy 
időre le kell tennie kötelességeit éppen egy jó kezdet után, ez még nehezebbé 
teszi a terhet. Önök bizonyára megértik ezt a helyzetet, és megértik, hogy nem 
olyan könnyű Isten kezéből elfogadni ezt a helyzetet, mely annyira eltér a ól, 
amire vágyódunk. „Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim…” (Ézsaiás 
55,8). Erősítsük egymást abban a hitben, hogy az ő gondolatai mindenképpen 
az Atya irgalmas gondolatai a Jézus Krisztusban.

Gondolataim ezekben a Végrehajtó Bizo ság ülését megelőző hetekben a 
bizo ság tagjainál járnak. Látom a tagok arcát, emlékezem Önökre név szerint, 
emlékezem szavakra, mosolyokra, ügyekre – jelenetekre, melyeket együ  él-
tünk át a közelmúltban vagy azt megelőzően. Éppen a kezdetén voltunk annak 
a nagy kihívásnak, hogy az LVSZ Végrehajtó  Bizo sága vagyunk. Az Egyház 
Ura áldja meg Önöket mind, amikor hordozzák a felelősséget az evangélikusok 
világot átölelő családjáért.

Szeretném, ha a Végrehajtó Bizo ság tagjai tudnák, hogy 1985. szeptember 
16–18-án a különböző romániai felekezetek békekonferenciáján ve em részt 
Bukarestben. Egy ilyen konferencia munkastílusát és tartalmát tekintve külön-
bözők lehetnek a vélemények, mégis hiszem, meg kell találnunk a mai világban 
az együ működés és a megértés útjait, sok különbségünk ellenére.

Az LVSZ delegációja,  melynek rajtam kívül tagja volt  Staalse  főtitkár, 
 Lehtonen igazgató és  Kretschmar professzor, látogatást te  a Szovjetunióban, 
ahol megbeszéléseket folytato  az Orosz Ortodox Egyház képviselőivel, észt 
és le  egyházi vezetőkkel, és találkozo   Harcsev úrra, az egyházi ügyek taná-
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csának elnökével. A látogatás puszta tényét is sikernek kell tekinteni, ezenfelül 
azonban bátorítást kapo  reménységünk, hogy néhány vonatkozásban további 
előrelépés lehetséges.

Az NSZK-beli Egyesült Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöki konferen-
ciáját és zsinati ülését tarto a Schleswigben az elmúlt október 18–23. közö . 
Előadást tartva o , ismerte em az LVSZ tevékenységét,  kifejeztem köszönete-
met azért a támogatásért, melyet a világszövetségnek a teológiai munkában – 
szükség szerint munkatársak küldésével és anyagilag is – nyújtanak. Ezt a 
segítséget a továbbiakra nézve is kértem, és a nyugatnémet egyházi vezetők 
készségével találkoztam. Ők nyomatékosan hangsúlyozták azt is, hogy kelet-
európai országból való személy elnökké választásával az LVSZ kinyilváníto a 
 egyetemes jellegét és elköteleze ségét.

Örömmel szolgáltam mindeddig a Lutheránus Világszövetséget, és mélyen 
fájlalom, hogy – legalábbis jelenleg – nem vagyok képes feladatom ellátására. 
Szilárd azonban reménységem és akaratom, hogy visszatérjek, és erőért imád-
kozom.

Imádkozom a Végrehajtó Bizo ságnak ezért az üléséért is. Isten, a mi Urunk 
vezesse Önöket tanácskozásaikban és megbeszéléseikben Szentlelkével, hogy 
a Lutheránus Világszövetség minden tevékenységével együ  ez az ülés is az 
ő dicsőségére legyen és javára egyházainknak, melyek a Megváltó Úr Jézus 
Krisztusnak szolgálnak szerte ezen a világon.

„Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük 
vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyház-
ban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.” 
(Efezus 3,20)

Dr. Káldy Zoltán
püspök
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