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Mindenekelőtt be kell vallanunk, hogy tanácstalanok vagyunk. Bár régen ismerjük a világ s benne Európa demográfi -
ai mutatóit, évek óta tudjuk, hogy kontinensünk egyre vonzóbb távoli földrészek szülötteinek, s azt is tapasztaljuk 
már egy ideje, hogy a Közel-Keleten, Afrika bizonyos részein egyre nagyobb a felfordulás. A háborúk, a pusztító 
éhínség képei, az erről szóló hírek már régen nem hatnak az újdonság erejével. Ha szembesültünk is az aggasztó 
tényekkel, részvétet éreztünk, talán adakoztunk is egy segélyszervezetnek, de a legtöbb esetben – ha egyáltalán – a 
közvetlen környezetünkben tapasztalható nyomor és elesettség ellen igyekeztünk tenni valamit. Most meg csak 
jön, jön ez a végeláthatatlan embertömeg, itt élnek közöttünk, gyereket szülnek a pesti aluljáróban, s halnak töme-
gesen kínhalált szörnyeteg embercsempészek rozzant teherautójában. Többségük persze csak átmenetileg marad 
nálunk, hiszen igazából Nyugat-Európába vágynak, ám ez hosszabb távon biztosan nem marad így. A migránsok, 
menekültek jelenlétével tartósan számolnunk kell.

Tanácstalanságunk igazi oka nem az, hogy mit is gondoljunk bármelyik plakátkampányról, kerítésről, politikusi 
vagy egyházvezetői nyilatkozatról. S bár nyilvánvalóan szükséges vitatkozni a különböző megnyilvánulásokkal, 
ítéletet mondani róluk, jó lenne, ha nem polemizálva, hanem saját magunkra mint keresztény emberre és keresztény 
közösségre tekintve tudnánk felmérni a saját helyzetünket és mondani valamit arról, ami körülöttünk történik. 
Olyat mondani, ami nem pusztán holmi kegyes ájtatoskodás, hanem a saját állapotunkat, lehetőségeinket, emberi 
gyarlóságunkat is tekintetbe vevő, ám mégis tetté alakítható keresztény gondolat. Ismerjük az ide vonatkozó ige-
helyeket egymás befogadásáról, az irgalmasság számos példájáról, a prófétai útmutatást a felebaráti szeretet ránk 
vonatkozó parancsáról. De persze ha nem ismernénk, akkor is az orrunk alá dörgölnék azok, akiknek amúgy nem 
sok közük van a kereszténységhez, ám most kárörömmel fi gyelik tanácstalanságunkat: no, kedves egyházak, ke-
resztény közösségek, most mutassátok meg, hogy hányadán is álltok a krisztusi tanítással! 

E gúnyos magabiztosságon persze fel lehet háborodni, ám a felvetés jogos: mondanunk kell valamit arról, hogy 
mit is csináljunk! Érdemes tehát a gyakorlat felől közelítenünk a migráció kérdéséhez. A gyakorlatias megközelítés 
legnyilvánvalóbb és talán legösztönösebb formája pedig az, ha a szülői felelősség jegyében próbálunk gondolkodni, 
cselekedni.

Kisebbik fi am egy napon született Ferenc Józseff el. Ennek nincs különösebb jelentősége, csupán annyi, hogy 
annak idején a születésről értesülve matuzsálemi korú nagyanyám annyit mondott: aznap mindig gyönyörűen 
zúgtak a harangok. Nem véletlenül, hiszen augusztus 18. a császár és király születésének ünnepe volt. Erről a nagya-
nyai mondásról minden születésnapkor megemlékezünk – a történelmi távlatba pedig csendben beleborzongunk. 
A borzongás tárgya persze nem az évszázadot átívelő életút, hanem annak az időutazásnak a jövő felé való folytatása, 
amit a nagyanyai szavak nyomán a múltba már megtettünk. 
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Vagyis: milyen körülmények között fogja megélni a felnőtt- és időskort a most 9 éves Mihály és számos kis 
kortársa? S mi, akik igyekszünk nemcsak gyerekeink, de szűkebb, tágabb közösségünk javát is keresni, mit tehetünk 
azért, hogy ezek a mai gyerekek fel tudjanak készülni erre a ma még teljesen beláthatatlan magyarországi, európai 

jövőre? S itt persze nem a puszta egzisztenciára gondolunk, bár nem elképzelhetetlen, 
hogy a következő évtizedekben még az is veszélybe kerül. De gondolunk a nyelvre, 
kultúrára, vallásra, a keresztény, evangélikus közösségre. Vajon mi marad mindebből 
az előrejelzésekből már ismert és most már a szemünk előtt is kirajzolódó jelenségek 
nyomán?

Az ENSZ népesedési adatai szerint a világnépesség a mai 7,3 milliárdról 2050-ig 
9,7 milliárdra nő. Afrika lakóinak mai 1,2 milliárdos száma megduplázódik, Európa 
738 milliós mai lélekszáma 707 milliósra csökken, ezen belül a magyarországi csökke-
nés közel 15 százalékos lesz. A jómódúnak tekintett országokban a népességnöveke-
dés több mint 80 százaléka a migráció által valósul meg, ami nyilvánvaló civilizációs 
változásokat von maga után. Tehát ilyen kilátások mellett próbálunk meg egyrészt 
segíteni a menekülteken, másrészt valahogy egyházról, nyelvről, kultúráról s persze 
arról gondolkodni, hogy miként tudjuk biztosítani gyerekeink jövőjét.

A puszta számokat tekintve hosszú távon nincs sok esélye e zsidó-keresztény 
alapokon nyugvó, a reformáció és a felvilágosodás eszméivel átitatott Európának. 
A parttalan pesszimizmus helyett azonban idézzük fel inkább Luthernek azt a soha 
el nem hangzott mondását, amelyet valamikor a 19. században – tegyük fel – egy 

a modernizáció veszélyeit felismerő szerző neki tulajdonított: „Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még 
akkor is ültetnék egy almafát.” Azt is mondhatnánk: „Ültessünk, másképp nem tehetünk!”

A jelzett folyamatokat megváltoztatni aligha tudjuk, a migránsok tömegét feltartóztatni hosszabb távon kép-
telenek vagyunk. Jövetelüknek örülni nem kell, de aki valóban rászorul, annak segíteni kell, s az együttélésre fel 
kell készülnünk – ez szülői felelősségünk. A menekültek iránti részvét fontos, ez keresztény felelősségünk, de már 
középtávon is kevés, hiszen bármilyen segítőkészek is vagyunk, annak, aki itt akar élni, valahogy integrálódnia 
kell ebbe a közösségbe. Ahhoz, hogy az integrálódás szándékát elvárhassuk, segítenünk kell. E gyakorlati segítség 
megszervezésében egyházunk sokat tett az utóbbi időben, s az ősz folyamán tovább keressük annak lehetőségét, 
hogy gyülekezeteink, közösségeink újabb és újabb alkalmakat, eszközöket találjanak az „almafaültetésre”, vagyis 
hogy a reménység töltsön el mindnyájunkat akkor is, amikor egy ilyen váratlan és bizonytalan kimenetelű folya-
mattal szembesülünk. A bizonytalanságban pedig nemcsak a veszély, hanem az esély is ott lakozik; esély arra, hogy 
az új helyzetben az egyházak, keresztény közösségek megerősödjenek, ráébredjenek a missziói parancsból adódó 
feladataikra. S ha „ültetünk”, vagyis segítünk, akkor – reménység szerint – egy békésebb együttélés feltételeit te-
remtjük meg. A felelősség a saját gyerekeink jövője, evangélikus keresztény közösségünk, de az egész ország jövője 
iránt is abban áll, hogy az integrálóképességünket erősítsük. Ez csak úgy lehetséges, ha saját felekezeti, kulturális 
önazonosságunkat megerősítve fordulunk nyílt segítőkészséggel a jövevények felé. Csak így tudjuk felkészíteni az 
ifj ú generációt a gyökeresen más etnikai arculatot mutató Európában való életre.

Misi fi am 2100-ban – reménység szerint –  94 éves lesz, és arról mesél majd a – jó eséllyel – kicsit kávébarna, 
de – tegyük fel – magyarul beszélő, evangélikus dédunokáinak, hogy miért is zúgtak a harangok az ő születésnap-
ján – nagyjából kétszáz évvel korábban.

Prőhle Gergely 

”

„A jómódúnak tekintett orszá-
gokban a népességnöveke-
dés több mint 80 százaléka 
a migráció által valósul meg, 
ami nyilvánvaló civilizációs 
változásokat von maga után. 
Tehát ilyen kilátások mellett 
próbálunk meg egyrészt segí-
teni a menekülteken, másrészt 
valahogy egyházról, nyelvről, 
kultúráról s persze arról gondol-
kodni, hogy miként tudjuk bizto-
sítani gyerekeink jövőjét.




